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Milli Şefimiz yarın ,ı, l son Tahşidat 
•• 

Universiteyi 
Şereflendirecekler 

Milli Şefimiz İsmet İnönü, yarın Üniversi- ı bulunmuşlardır. . 
teyi şereflendireceklerdir. Haber aldığımıza Cümhurreisimiz ve Bayan lnönü, misafir-
~ "*-u.&ımuı u~1s1 ınız Omversıte kont ans ıerını .abu1 ederek 'liliatlarda b lar-
salonuna kadar teşrif ederek orada, bütün ta- dır. Kabul resmi ve ziyafet, saat 19 a Idlcrar 
lebeyi toplu bir halde göreceklerdir. devam etmiştir. 

lnönü, Köseivanofu Ka bul Edecekler 

Londrada 
Endişe İle 

Karşılandı 
Parls, 4 ( A.A.) - Libyadaki İtal

yan kuvvetlerinin arttırılmasının sa
llhlyettar İngiliz mahfillerinde bü
yük bir end~e ile karşılandığı Lon
dradan gönderilen bir mesajda kay
dedilmektedir. 

Diğer taraftan Tunus h ududundaki 
İtalyan hava filols.nnın takviyesi i
~ ~~öiidlman tayynrele
rlnin sevkedildiği ÖğrE'nilmektedir. 

Londranın salfıhiycttnr mahfülc
rlnde hasıl olan kanaate göre İtalya
nın aldığı bu tedbirler. Mussolini ta-

1 rafından İtalyanın Fransaya karc;ı ta-

Büyük Şef, Salı günü de Şile kazasını ge
zecekler ve oradaki köylü ve çifçilerle bizzat 
gö:üşerek dertlerini dinliyeceklerdir. 

Ismet İnönünün, önümüzdeki hafta sonla
rında Ankaraya teşrifleri muhtemeldir. 

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) - Bulgar Baş- lepleri resmen ilan edilir edilmez 
vekili Köse Ivanof'un, martın üçüncü haftası için- başlıyacak olan ihata hareketinin b ir 
de memleketimize resmi bir ziyaret yapması bek- başlangıcı mahiyetindedir. 
lenrnektedir. Programın umumi hatları Hariciye 

Tunus hududuna yığılan bu mü -
Vekili Şükrü Saracoğlunun son Bükreş seyahati es- him kuvvetlerin hudut hadiselerine Dün Akşamki Kabul Resmi 
nasında Bulgar Başvekili Köse Ivanof'la vaki te-

. · sebebiyet vermesinden korkulmakta-Milli Şefimiz Ismet Inönü ve refikaları, mas sırasında, müteferrik kısımları da Sofya sefiri-
d N 

d~ 
ün t 17 d D 1 b h S d b. mizle Hariciye ezarcti arasında kararlaşmıştır. saa e o ma a çe arayın a ır Bu gibi hadiselerin mesuliycti 

Cümhurreisırniz lsmet Jnönü'nün, Köse Ivanof'u 
Çay ziyafeti vermişlerdir. Bu ziyafette, şehri- Ankarada kabul etmek üzere önümüzdeki hafta so- Fransaya yüklcttldiği takdirde Al-
nıizde bulunan vekiller, meb'uslar, mülki ve nunda Ankaraya avdet buyurmaları ve Izmir se- manyanın ftalyaya askeri m üzaheret-
askeri erkan, resmi müesseseler ileri gelenle- yahatlerini başka müsait bir zamana tehir etmeleri te bulunabileceği zannedilmektedir. 
rj, matbuat erkanı refikaları ile birlikte hazır ihtimali kuvvetlidir. Saltıhiyettar İngiliz mahfilleri, mü-

l~~~~~~~iii!!!!!~~~~i.!!ii!iiiii!!ii~~iiii!!~~~~~~~~!!!iiiii~~iiiiiiiii!~!iiiiiii~~iiiiiiiiiii~~i_iiiiii!~~~~~.' dafaa hattını Libya hududundan bir 
miktar geri çekmeğe karar veren 
Fransanın bu hareketini tasvip et -
mektedirler. 

Yangının Zararı 
1,135,000 Lira 

Tahmin Ediliyor 
itfaiye Hala Yangm Yerinde Çalışıyor, Ateş:n 

Nereden ve Nasıl Çıktığı Anlaşılamadı 

R.osevelt, Demokrasiye 
Meydan Okuyanlara 
Şiddetle Hücum Etti 

Gafenko 
Varşovaya 

Vardı 

Hadrse çıkmasına meydan verme-
mek için İnl{ıltere hükumetinin 16 Evve:iki gece Sultanhamamında Ata Refik mağazasından 
nisan 1938 tarihli İngiliz _ İtalyan çıkan ve civardaki hanların bir kısmı ile bir kaç imalathane, 
itilaflarına müsteniden İtalyanlara Ôepo ve mağazanın yanmasiyle neticelenerek büyük bir zarar 
kuvvetlerini azaltmalarını teklü bırakan yangın etrafında zabıta ve adliye tahkikatı başlamış 
edeceği ve tesbit edilecek miktarın bulunuyor. Dün yangın bilançosu kati surette şu şekilde tesbit 
Fransız kumandanhğınca da Tunus- dilmi~r ir: 

'f eni Türeyen Birta kım Hükumet Şekilleri , Ancak 

20QQ Sene Evvelki C eberutu Temsil Edebiliyorlar 
h Vaşington, 4 (Hadyo) - Reisicüm- p 

.ur Mister Roosevelt, Amerika par
liı.rnentosunun 150 inci yıldömimü 
blUnasebetile, mebuslar ayan azası, 
~ksek mahkeme azası ve kordiplo
?natik karşısında muhim bir nutuk 
Söylemiştir. 

1• :Mister Roosevelt, denwkrasi idea-
•:tıin en yüksek ideal olduğunu. A
~~lika tarihinden misaller getirerek 
~0sterdiktcn sonra nutkuna şu şekil

e devam etmiştir: 
"n emokrasi ideali bir kaç sene ev-

~:eline kadar, daima ilerliyor ve bü
l Un dünya milletleri bu ideale yak
;Şn:ınyı en yüksek gaye sayıyordu. 

U ıdeal Amerikııda yerleşmiş ve A
l:tıerikunın ana yasası onu Amerikaya 
Yaymıştı. • 

Son senelerde demokrasiye mey • 
:~n &okuyan bir takım yeni gör~ne 

Ukumet şekill~ri türedi. ..;::,..,.-.~-.....
((Sfmu; Sa. l!'!f.~ü. 

1~<, 

Roosevelt 

--0-

Polonya Hariciye Nazırı 

İle Umumi Vaziyeti 

Görüşecek 
Varşova, 4 (A.A.) - Romanya Ha

riciye Nazırı Gafenko ve refikası, bu
raya gelmiş ve istasyonda Bek ile 
refikası ve Varşova belediye reisi, 
Fransız büyük elçisi, Türkiye, Yu
goslavya ve Çekoslovakya elçileri ve 
Baltık devletıeri mümessilleri tara
fından karşılanmıştır. 

1 
Gafenko ile Bek arasında ynpıla

. cak müzakereler esnasında Avrupa
nın siyasi vaziyeti ve bilhassa Tuna 
havzası meseleleri tetkik edilecek ve 
Polonya ile Romanya arasındaki ilt
tısadi münasebetlerin sağlamlaştırıl
ması imkanları araştırılacaktır. Ya
hudi meselesinin de tetkik edilece
ğine muhakkak nazarile bakmakta
dır. Polonya da beynelbilel Tuna kon 
:feransına gırmeği derpiş eylemekte
dir. Vistül nehrini Tunanın mansap 
cihetine bağlıyan bir kanal inşası p ro 
jesi de görüşülecektir. 

taki kıtalan için kabul edileceği ü- •· ': 
mit edilmektedir. 1 - Meydancık caddesinde Piyan- -, -

1 1 Bugün 
- "7"----------

İKiNCİ SAYFADA; 
M. Turhan Tanın fıkrası 
ve Sual Cevap. 

ÜÇÜNCÜDE: 
Feleğin fıkrası, Ömer Rı
zanın siyası makalesi. 

BEŞiNCİDE: 
Günün meselesi, dünkü 
yangın faciası ve Şiikôfr 
Nihalin Facialar ve Borç
lar makalesi, Niza metti n 
N azifin bir yazısı. 

ALTINCIDA: 
Gazetelerle şakalar. 

SEKtzlNctDE: 
Haftalık radyo programı. 

DOKUZUNCUDA: 
Refik Halidin Gurbet hi
kayeleri. 

go Müdürlüğü yanındaki ve Ksan- y • y•• k• 
topulos Hanının altındaki Abeni kır- eni Ur ıye 
tasiye mağazası. İ • M • • h • 

2 - Yünipek mağazası. Çin U im 
3 - Ata Atabek mağazası. Bir Konferans 
4 - Ata Atabek hanının tamamı. 

5 - Atabek hanının üst tarafın-

daki Fahri Birol trikotaj fabrikası. 

6 - Dilsiz Zade hanının üst kat-
ları. 

7 - Küçük Ticaret hanı. 
8 - Paralli ecza deposu. 
9 - Cizlavet lastikleri mağazası. 

10 - Katırcıoğlu hanının pence-
releri. 

11 - Kendiros hanının üst katı . 

12 - Ksantopulos hanında terzi 
İlyanın yazıhaneleri. 

13 - Selanik Bankası üzerindeki 
İbrahim Tahir fanile fabrikası. 

14 - Banko di Romanın saçakları. 
15 - Sovyet Bankın saçakları. 

Tahmin edilen zarar ve ziyan 
miktan ve aigorta beclc-lleri 
Yanan binalardan Atabek hanının 

üst katındaki Fahri Birol trikotaj 
(Sonu: Sa. 10, ri. 1) 

Faris, 4 lA.A.) - Fransanın An
kara eski büytik elçisi Kont de 
Chambrun. dun akşam akademi 
Française azasından Chaumeıx•in 
r iyasetinde coğrafya enstitüsü tara· 
fından tertıp olunan bir toplantıda, 
Türkiye hakkında çok parlak :>ır 

konferans vennıştir. 
Konferansta bulunanların arasın

da, Ti.ırkiye buyük elçısı Suad Da· 
vaz, General Gourtud, Kor dıplo

rnatik ve Academıe Françaıse azaıa
r:ı , mobuslar ve tanınmış gazetecıler 
göze çarpıyordu. 

.Konferansçı. Türkiyen n göz ıra
maştırıcı kalkınmasını çızmış Ata
türk'ün dehasını ve vatanperverlı -
ğini tebarüz ettirmiştir. Ve ri ıhayet 
hazır bulunanların sürekli alkıştan 
arasında Atatürk'ün arkadaşı ve 
devamcısı İsmet Inonü'ne tazımde 
bulunmuştur. 



PENCEREMDEN 

E{öprülüz de 
~at 

Y:azan: M. Turhan TAN 

Tam yirmi sekiz yıl önceydi, 
günliik gazetelerin birinde 

-bugün olduğu gibi- fıkralar ve 
miisahabeler yazı)ordum. Köprülü 
Zade Fuat ta ayni gazetede edebiyat 
tarihine, tenkit ilmine. estetik mev
zulara dair her hafta iki makale neş
rediyordu. 

Onun haftahk mecmualarda. ilmi 
risalelerde de ) azıları ve ara sıra şi
irleri çıkı) ordu. Görünüşte tarihi 
yalnız edebi)at bakımından tetkika 
çalışıyordu. Lakin o fennin felsefe 
cephesini de asla ihmal etmi)ordu 
ve edebi 'akıalan tahlil ederken fel
sefi fikirlere geniş yerler \'eriyordu. 

O günlerde bütün "f,ecriati,, ve o 
tc ekküle peyklik yapmıya yeltenip 
te bir kısmı zamanımızın kıymet

li şöhretlerini de teşkil eden \'e bir 
kısmı ortadan kalkmış olan bir çok 
gençler Babıalide kalem sallayıp du
ru) orlardı. Fakat Kijpriilii Zade Fua 
dm adımlarında bir kanat kuvveti 
seziliyordu, onun matbuat aleminde 
) iiriiyen değil, yavaş ) avaş ucan ve 
)'iiksclcn bir zekii olduğu anlaşılı

) ordu. 

Halk arasında da sevgi \'C snygı 

temin etmisti, kendini -bilhassa 
gençlere- scvdirmisti. Bir gün Mer
can yokusundan inerken onu, sekiz 
on adım ilerde yiiriir gördiim. Ara
mızda iki mektepli kız vardı. Ben 
hunları gecip genç meslckdaşıma 

erişmek isterken kızların biri arka
daşına onu gösterdi: 

- Aman. dedi, bak. Köprülü Zade 
geçi) or: En genç hoca! .. 

Ft at. belki bu sözleri isitmedi, 
belki adımlarını hızlandırarak önii
nc geçen ve döniip dönüp yüzüne 
bakan kızlnrın gözlerindeki hayra
niyeti de -her ilim adamında görii
len dalgınlık dolayısi) le- s~zme
di. Fakat lıen o iki kızın bu masum 
telfü:;Jarıpdn ~arının biiyiik alimine 
sunulan scasiz bir alkış görüp scvin
nıi tim. 

* Geçen yıl Deri indeydim, büyük 
kiituphnnc) i Zİ) aret ediyordum. 

Şark kitaplarına tahsis olunan bü
yük dairenin tıklım tıklım dolu ca

mekanlarında bizden kimlerin eser

leri bulunduğunu araştırırken sık 

sık göziime ~arpan Köpriilii Zade

nin kitapları idi. Katalog dairesinde 

ise yalnız onun resmini ve hal ter

ciimesini gördiim. Pariste, J..ondra

da, Brükselde hep ayni şeye rastla

dım:: Köprülii, bütün büyük kitap 

evlerinde Türkiye irfanını temsil e
den bir imza idi. 

Bu müşahedeler bana bir yandan 

o bir çift genç kızın yirmi sekiz yıl 
evvel Köprülü Zadeye gösterdikleri 
masum alakayı hatırlatıyor, bir yan
dan da derin bir kıvanç veri
yordu. Çiinkii Köpriilü Zade Fuadın 
bugiinkii ilmi mcvkiini yıllarca ev
vel keşfedenlerden ve bunu gazete 
sittunlarında açıkça söyli) enlerden 
biri bendim. 

Alman Heyeti 
Vapurları 
Tetkik Ediyor 
Almanyad&n gelen heyetle Denir

bankta teşkıl edilen muhtelit komis
yon Etrusk vapurunda tesbit edilen 
noksanlar uzerindc dün de tetkikle
rine devam etmişlerdir. Alman heye
ti vapurların şartnameye uygun ol
madığını esas itibarile kabul etmiş, 

fakat vapurdaki noksanların ikmali 
ıçin bir de bir Alman fen heyeti ta
rafından tetkik ed lmesi lüzumunu 
ileri sürmü tür. 

Bugün Almanyndan kazan ve gü
verte mütehassıslarından mürekkep 
bir heyetin gelmesi beklenmektedir. 
Heyet gelince sef Prden alıkonan Et
rüsk vapuru üzerinde İktısat Veka
!eti ve Denizbank mütehassıslarile 
birl~te son bir te-tkik yapılacaktır. 

Denızbankın diğer vapurları üze
rinde de tetkikat yapıldığı için bu 
gün ve salı günü yapılması mutat 
olan İzmit seferieri yapılmıyacaktır. 

İzmir körfezimize i letilmek üzere 
Almanyada yaptırılnn Efes ve Sur 
vapurları dı:ı bugünlerde İzmirdcn 
fstanbuln getirilerek f c;t\nvedP havu
za alınacak ve fen hevetleri tarafm
dnn tetkik edilerek. biiwn nokı=anları 
tesbit edilecek ve Alman heyetinden 
istenecektir. 

Açıkta Kalanlar 
Denizbankta ')On kadro ile açıkta 

kalan memurlar hakkmda dün de 

bir muamele yapılmamı~tır. Bir ;ok 

memurlar dün de Denizbanka gele

rek vaziyetlerinin tayini için müshet 

menfi bir cevap istemişlerse de tat

minkar bir cevnp alamamışlardır. 

Diğer taraftan ancak üç sene hiz·· 

meti bulunan mcmurlnra her sene i

çin bir maaş nisbetinde ikrami~ e ve

rileceği ve bnzı servislerin daha li'ığ· 

vedileceği söylenmektedir. Fakat sa
lahiyetli makamlar bu mevzu üze -

rinde henüz kati ve tatmin edici bir 
beyanat vermedikleri için ~yialar 

gıttikçe şümullenmekte ve memurlar 
da endışeye duşmcktedırler. 

MOTEFERRlK : 

Profesör Fuat Köprülü K.aradenizde 
. y ) T Şiddetli Bir 

lçın apı an oplantı F1rtma Var 

Üniversite Konferans Salonunda Yapılan 
Toplantrda Profesörün ilim Hayatı Anlatıldı 

Dünkü toplantıda bulunanlar 

Profesör Fuat Köprülünün 25 nı söylemiştir. 
inci tedris yılı münasebetiyle Ömer Lütfiden sonra Edebiyat 
dün saat 15 te üniversite konfernns Fakültesi profesbrlerindcn Overbah 
salonunda bir toplantı yapılmıştır. söz aldı. Müsteşrik Alman profesö

Bir kaç gündenberi İstanbulda şid
oetli bir soğuk hüküm sürmektedir. 
Hava mütemadiyen kapalı ve yağışlı 
geçmektedir. Diın öğle zamam yağ
murla karışık kar yağmıştır. 

Karadenizde, Ege ve Marmarada 
başlıyan fırtına dtin de bütün şidde
tile devam etmiştir. Fırtına bilhassa 
Karaenizın şımal mıntakasında çok 
şiddetli bulunmaktadır. Di.ın deniz 
fcaret müdi.ırlüğiıne butün limanlar
dan gelen telgraflarda fırtınanın git
tik,.e şiddetlenmekte olduğu ve va
purların limanlarda barınam1yarak 

denizlere açıldığı bildirilmektedir. 
İstanbul limanından Karadenize 

l.areket eden küçük vapurlar vr. mo
törler de Boğazı geçemiyerek Büyük
dere önünde toplnnmışlnrdır. Fırtına
nın bugün de devıım edeceği anlaşıl
maktadır. 

Bir Vapurun Direiji Kırıldı 
Limanda şamandırada bağlı Al

man bandıralı bir şilebin fırtınadan 
c::t:rendesinin ucu kırılmış, bu esm!"la 
vapurda çalışmakta olan Tahmil tah
liye amclcsinden Arif, Aziz ve Mus
~afanın üzerine düşerek vüutlerinln 
muhtelif yerlerinden yaralanmalan
na sebep olmuştUl·. Yaralılar Beyoğ

lu hastanesine kaldırılmıştır. 

Bu toplantıda, profesörün eski ve rü burada söz soylemek için prog- BELEDiYEDE: 
yeni tal-'>e ile dostları, üniversite ramda yeri olmadığını, fakat bu ka-
profesörleri bulunmuşlardır. dirşinas kütle önünde bir kaç söz 

Konferans salonunda hazırlanan söylemek zaruretini duyduğunu söy
bir camekanda da Fuat Köprülünün, ledi ve Harbi Umumide Köprülüyü 
büyük küçük yüze yakın eseri teşhir ilk defa nasıl tanıdığını ve Köprü-

Yeni Sebze Hali 

inşaatı Bitti 
edilmiştir. lünün Avnıpnda müsteşrikler ara- 80 bin lira sarfile yapılmış ohm 

Merasime saat tam 15 te Edebiyat sındaki mevkiini anlattı. sebze haline alt inşaat ikmal edil-
Fakültesi Doçentlerinden ve Fuat Bundan sonra Köprülü Zadenin miştir. Binanın kıymeti 50 bin lira
Köprülünün eski talebelerinden Ali talebeleri söz alarak hocaları hak- yı mütecaviz bulunduğu için Nafıa 
Nihat Tarlanın nutkuyla başlanmış- kındaki duygularını söylediler. Vekaleti tarafından tcselliim edilme
tır. Ali Nihat Tarlan nutkunda bu- Nutuklardan sonra Fuat Köprülü si icap etmektedir. Vekalet tara(ın
gün maarif müesseselerinde Türkçe kürsüye -çıkarak kendisi için yapı- dan tayin edilen 'bir heyet bugünler
ve edebiyat dersi veren muallimle- lan merasime ve eösteı:ilen.. ~Pıreiye .ı ~ 1 .. mt-- 6"ı. ... .A. JJı. ... ,,. ~~ ....... .-. 
rin kısmı azamının Köprülünün ted- şu sbzlerle muka ele etti. decektir. 

Sebze ıhalmin içinde y.apılaca1: ırs· 
falt yollar bina hısaatından hariçtir. 
Belediye bu yolların inşaatını da 1~ 
martin müteahhidE> ihale edecektir. 

Belediye Muhasebesinde 
Mesai Saatleri 

Johan Straus 
Kimdir? 
S - J ohan Straus kimdir? 
C - Viyanalı meşhur bir beste

kardır. Valsleri ile yalnız Almanya 
ve Avusturyada değil, bütün dünya 
musiki aleminde büyük bir şöhret 
kazanmıştır. Bellibaşlı büyük ve 
meşhur valslerin bestekarı odur. 
On dokuzuncu asırda yaşamıştır. 

* S - Arnavutlukta altı sene-
lik ilkokulu bitirdikten sonra 
beş senelik teknik sanayi 
mektebinden şehadetname al
dım. Türkiyede bu talı$il han
gi tahsile muadil telakki edi
lir? Bunu nereden öğrenebi
lirim? 
C - Türkiyede Arnavutluk mek

teplerinin derecelerine verilen ölçü
yü bilmiyoruz. Fakat maarü mildi· 
riyetine müracaat edip öğrenebiliI' 
siniz. 

* 
S - Nevyorkta bir kütiipha-
neden kitap getirttim, para
sını gönderemiyorum. Ne ya
payım? 

C - Şimdilik Amerikaya dövi~ 

çıkarılmasına müsaade etmiyorlar. 
Amerika ile ticari anlaşma yakın

da meriyet mevkiine girecektir. O 
vakit Merkez Bankasına müracaat 
ederek borcunuzu gönderebilirsiniz. 

* · S - l' eni hazırlanan Barem 
/( a11unu liiyihasına göre orta 
okul mezunu olan memurlar 
işten çıkarılacak mı? 
C - Evvela bu kanun henüz bir 

layiha halindedir. Saniyen teklüte 
böyle bir kast yoktur. 

* S - Sakız ue Çeşme önlerin-
de donan'masiyle yanmış kap
tanr. Der11a JJ-f alıruki Ali Paşa 
rar mıdır? 
C - Sakız için ..}·a_pılan en büvük 

harp 1694 te vukua gelmi tir ve ada, 
V t!llQOlX,J.J..ltU.444 Jıi..Ud""''-'U b • .,..., a .u• 

Baro Umumi Heyeti 

Dün Toplanamadı 

risatiyle yetiştiğini, Köprülüye tale- "- Hayatını gençliğin hi7.metine 
belik etmemiş olan edebiyat mual- vakfetmiş olmaktan başka hiç bir 
!imlerinin dahi muhakkak onun u- meziyeti olmıyan bir adama karşı 
sulunden istifade ederek ders ver- gösterilen bu büyük teveccühler 
mekte olduklarını, Türk tarih ve e- karşısında büsbütün küçüldüğümü 
debiyatına ilk ilmi metotları tatbik görüyorum. Kendisine yapılan en 
eden tahsiyetin Köprülü olduğunu küçük bir hizmeti bile unutmamak 
tebarüz ettirmiştir. ve onu en büyük mükafatlarla kar-

Bundan sonra İktısat Fakültesi şılamak, lntufkAr ve alicenap Türk 
Doçentlerinden Ömer Lutfi Köprü- milletinin eıkl bir an'anesidir. Ben 
lüyü, tarihçiliği bakımından tahlil bu ~eve~cühleri. s~dec~ bu a.stı an'a-

Dün saat on beşte baro umumi he- etmiştir. Doçent evvela Köprülüyü nenın bır tezahüru gıbi telakki edi
yeti adliye koridorlarında toplana- tarihi tetkiklere sevkeden amilleri yorum ve sizlere en candan teşek
rak Baro Reisi Hasan Hayri Tanın izah ettikten sonra son devirlere ka- kürlerimi sunuyorum. 
istifası meselesini tetkik edecekti. dar yetişmiş bulunan tarihçilerin, Arkadaşlnr, bugün Cümhuriyet ve 
Ağırceza koridorlarına sıralar yer- birer vakanüvis olduklarını, mem- inkılüp yolunda, medeniyet ve itila 
leştirilmişti. Gelen avukatlar defte- leketimizde ilk defa olarak Fuat yolunda Mi~Ji Şefini?. ~.trafı~da aş~-

İki ayd.anberi akşamları saat 19 a 
kadar çalı.şan belediye muhasebe 
teşkilatı birıkmiş olan işleri ikmal 
etmişlerdir. Yakında tekrar normal 
şekilde, saat 17 1e kadar devam et
mek üzere bir mesai saati tatbik e
dılecektir. 

tır. Fakat bu harpte Mezamorta Hü
seyin, Aşçı oğlu Mehmet. Mısırlı oğ
lu İbrahim Paşalarla Hacı Abdullah 
kaptanın isimleri geçer. 7 Temmuz 
1770 de yapılan Çeşme 'harbinde ise 
Kaptan Derya, Hüsamettin Pa a 1di 
ve Cezairli Hasan, komodor Cafer 
Beyler harpte şöhret almışlardır. 

Yalnız İkinci Mahmut devrinde ve 
Mora fetreti sırasında Kaptan Der
ya bir Nasuh oğlu Ali Paşa vardı ki 
donanma ile Sakızda iken Avustur
ya bandırası taşıyan bir gemi lima
na gelerek Osmanlı donanmasının 

va~iyetini keşfetmiş ve limandan 
ayrılmayı müteakıp ihtilalcilere 
mensup bir kaç ateş gemisine kıla
vuzluk edip Osmanlı gemilerini ate
şe verdirmişti. Nasuh oğ}u Ali Paşa, 
gafletinin cezasını çekti, gemisi ateş 
aldıktan sonra bir kayığa binerek 
adaya çıkmak isterken tutuşmuş ge
milerden birinin direği başına dü
şüp öliimüne sebep oldu. Mahruki 
Zade Ali Paşanın Sakız ve Çeşme 

hadiselerinde alakasını -şu dakika· 
da- hatırlıyamadık. 

imzalarını koyuyorlardı. Saat K" ülünün ilmi metotlarla tarihi la şuurla bırleşen buyuk Turk mıl-
re · kki Hile opr · · 'd r t l"ğ" · h 1 tam on beşte ikinci reıs Me - tetkikler yaptığını anlatmış ve: letının ı e.a ıs genç ~ mı !a ıs an-
met kursüye çıktı ve: ''Türk tarihi hakkında tetkikat ya- nızda sevgı ~e s~y~ı ıle selamlarken 

_ Arkadaşlar sabrınızı daha faz- pan Türkologları, Türk görüşüyle çok yakın hı: ıstıkba~~e .. sa?~rınız 
la suiistimal etmiyelim. Deftere im- tenvir edebilecek bir Köprülü yetiş- arasından yeıtşec~k buyukdılım_ a

.. · · ı d herhalde Türk mil- damlarının hayalı karşısın a şım-
za edenlerin sayısı 233 tur. Ekserı- memış 0 say ı, . d · h'" t ·ft'h 

l f · · b 'i ük bir noksanlık ola- dıden en erın urmc ve ı ı ar 
yet olmadığı için celseyi açmıyo- e 1 ıçın ~ y. duygulariyle eğiliyorum.,, 

E .. .. .. d k' C artesi caktı ... demıştır. A • 
rum. ,,.sasen onumuz e ı um Ö L" f' b d n sonra Köp- Bundan sonra Avrupa ve merı-

mer ut ı un a . . . . . 
günü toplantımız vardır. Bu mesele- rülünün yeni mesaisine temas etmiş kanın ~uhtelıf ılım akadem:lerın-

Noksan Ekmekler 
Belediye mufeliişleri dün Beyoğ

lunda yaptıkları bir teft ş neticesin
de noksan vezınli 350 ekmek bulmuş
lardır. Bu suretle noksan vezinli ek
mek sattıkları tahakkuk eden fırın 

sahipleri hakkında ceza zaptı tutul
duğu gibi bu ekmekler de müsadere 
edilerek Düşkünler evine gönderil
miştir. 

Propaganda Afişleri 

Göriişümdeki isabetten zaman za
man aldığım haz, büyük alimimizin 
profesörlük hayatının yirmi beşinci 
yıldöniimiinü de kutladığımızdan 
dolayı bugiin tazeleni~or. Kendisine 
uzun ömiirler, daimi saadetler te-

yi de o gün konuşuruz dedi. Bundan d" . . b" .. k b'ır Tu"rk tarihi den ve azalarından gelen tebrık telve ken ısının uyu 
sonra gelenler dağıldılar. , kt oldu~unu bu büyük esere graf ve mektuplan okunarak mera-

~azma a tt • • .h t ·1 iştir 
lktısat4$11arın Toplant151 ait bütün malzemenin hazırlandığı- sıme nı aye verı m · 

Yüksek İktısat •ıe Ticaret Mekte-
bi mezunları Cemiyeti dün senelik MAARiFTE : 
umumi heyet toplantılarını, Beyoğ
lundnki cemiyet merkezinde yap
mıştır. Kongrede senelik çaltşma 

raporu okunmuş ve kabul edilmiş
tir. Yapılan seçimde, yeni idare he
yeti azalıklarına şunlar seçilmişler
dir: 

POLiSTE: 

-
iki Kcı:dın Arasında 

Belediye şt:hrin kalabalık yerleri
ne astırmak üzen· meşhur ressamla
ra bazı resimli afişler de yaptırmış
tJr. Hazırlanan bu afişlerden birisi 
eski bir mezarlığı ve bu mezarlığa 
giderek sokağa tüküren bir adamı 

tasvir etmektedir. Bu afişin nltında 
da: "Bir tükürük bin hastalıktır.,, 

cümlesi yazılmıştır. Belediye bu a
fişleri elektrikli clarak şehrin kala
balık yerlerine koyacaktır. 
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menni ederim. 

Afyon Müzakerelerine 

Başlanıyor 
Yugoslavlarla aramızdaki afyon 

ticaret anlaşması için üç ay evvel 
şehrimize gelerek muzakerelerde bu
lunmuş olan heyetin kararile talik 
edilen giırüşmel<!re yarın öğleden 

sonra Belgratta başlanacaktır . .Miiza-
• kerelerin bir hafta kadnr siınnesi ü

mit edilmektedir. Bclgrada gidecek 
olnn heyetimiz dun şehrim'ze gel -
miştır. Öğleden evvel heyet azalan 
hu usi bir toplantı yapmı lardır. He
yet İktısat Vekaleti te kilatla.ndırma 
müdurtl Servetin rctc;liginde ve top
rak mahsulleri of ısi mfıdiirü Hamza 
Osmanla İstanbul şubesi müdiirü Va
hit Demirhandan müteşekkildır. He
yetimiz bu akşam ekspresle Belgrada 
eidecektir. 

Reis, Tahsin Hamdi Yazıcıoğlu, 
aza Akif Ginhan, İbrahim Birkan, 
İsmail Karacık, Faik Kulluk, müra
kıp, Vedat Kumuş, İsmail Atar, Ne
dime Okursoy. 

Atatürkün Annesinin 
Kabrinde Abide 

İzmir - Atatürkün validelerinin 
medfun bulunduğu Osman Paşa ca
mii avlusunda yapılacak inşaat, mü
teahhide ihale olunmuştur. 

Kabir, bir abide haline getirilecek 
ve abidenin etrafı bir koruya kalbe
dilecek, bir park vücude getirilecek
tir. 

Bu i§ler, Mayıs sonuna kadar bi
tirilmis olacaktır. 

Kavga 
Mektepler Arasında 

Lig Maçları 
Maari:f Vekaieti liselerin ikinci! Şehremininde Be~ir paşa cami so: 

· ' · k ğ d turan Emme ile ev sahibı devrclerıle muallim mckteplerınde, a m a o . .. .. 
ticaret liselerinde ve erkek sanat Şevkiye arasında kıra yuzundan kav
mekteplerinde teşekkül eden spor ga çıkmıştır. Bir aralık. bunlar~·ın 
yurtlannın derhal faaliyete geçmele- Emine elindeki et satı:ı ıle Şevkıve
rini temin için bu mekteplerde spor nin üzerine hücum edınce .o. da :er
yurtları başkaptanlarının mektep delci keseri kaparak ~endını m~d.a. 
müdürleri riyasetınde toplanarak vo- faaya başlamıştır. Netıcede her ıkısı 
leybol ve futbol içın bir lig heyeti de başlarından yaralı olarak komşu
teşkil etmelerini ve bu heyetin teşek- lar tarafından ayrılmışlardır. Y~ra
külünden sonra tanzim edilecek faa- lılar hastaneye kaldırılmış, tankıka
liyet fikstürlerınin kısa bir zaman ta başlanmıştır. 
zarfında vekalet beden terbiyesi di- Yaralama 
rektörlüğüne tasd'k ettirilerek müsa- Beyoğlunda Büyük Hendek carl-
baknl~:a .. ba~lan~asını. al~ka~a~ mek- desinde bir fırında çalışan Ahmet ıle 
tep mudurluklerırıe btldırmıştır arkadaşı Şaban arasında iş yüzünden 
Vekaletin bu tebligatına nazaran her çıkan kavgada Ahmet Şabanı ekmek 
müsabakanın neticesi 15 gün i~inde bıçağı ile kolundan yaralamıştır Ya
bir rapor halinde Vekalet beden ter- ralı tedavi altına alınmış, suçlu yn
biyesi direktörlüğüne bildirilecektir. kalanmııtır. 

* Belediye inşnat şubesi müdürü 
Arif Hikmet, ha~iste serbest olarak 
iş yapmak iızere bu vazifeden istifa 
etmiştir. 

----O-·---
Esklıehlrde Yakalanan 

Kaçakçllar 
Eskişehir, tTAN) - Esrar kaçak

çılığı yapan Çolak Nuri ile oğlu Mus
tafa cürmü meşhut halinde yakalan
mışlardır. K~rakçılann bir bavul i
çinde gizledikleri esrar miktarı üç 
kilodur. Bunlardan başka esra~ satı
cılarından Osman ile arkadaşı Koca 
Ali de yakalanmışlardır. Doğruca ılb

tıııas mahkemesine sevkedilen suçlu
lar tevkif edilmişlerdir. Bunların rei
si olan Çolak Nuri 85 yaşında bir ih
tiyardır. 

3 üncü ny Gün: 31 
Arabi: 1358 
Muharrem: 14 
Gilncş: 6,28 - Öğle: 
İkindi: 15,37 - Akşam: 
Yatsı: 10,35 - 1msf\k: 

Kasım: 118 
Rumt 135& 
Şubat: 20 

12,25 
lll,04. 
4,5~ 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan a

lınan malumnta göre, hava yurtta doğu ve 
cenubu şarki Anadolu bölgelerinde kap:ılı 
ve y ~ışlı, orta Anadolunun ve Karade
niz kıyılannın şark kısımlan De Kocaeli· 
de kapalı ve yer yer yağışlı, diğer blllge
lerde umumiyeUe buluUu geçmiş, ril"Zgfır
lnr bOtün bBlgelcrde umumiyetle şimal! 
istikametten orta kuvvette, Trakya ve or
ta Anadolu bölgelerinde kuvvetlice, Ks• 
rndcnlz, Marmara ve Ege denizler!nıte ttr• 
tına şeklinde ku,vvetıı olarak c~mlştır. 

DUn istnnbulda hava kapalı ve fırtı• 
nalı ve cllz! yafıı 1ı geçmiş, rilzı;:t\r imali 
şarkfden saniyede 10-12 metre hızla ~

mlıtlr. Saat 14 de havn tazyikı 763,6 mi" 
Jtmetre idi. Sfimunet en yüksek 6,1 ve e" 
clti(ik 2 9 santigrat olarak k.nydedilmir 
tir. 
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IBUGON 
kız !denizde 

Yazan: Ömer Rıza DOCRU L 

y emen Kralı İmaın Yahya ta
r · rafından Londrada toplanan 
'dısL'.ıı konferansına gonderilen ba~ 
~urahha::. Prens Sey fülislam Hüse
Yın, bir ınüddetteııberi Pariste, Ye
:tneni doğrudan doğruya alakadar 
eden 1 '.l' ınese elerle meşgul oluyor. 

1
.elgraflar tarafından \'erilen ma -
Utnnta göre bu meselelerin en mü- , 
hinunı Kızıldeniüı Hint Okyanusu- ı 
na çıkan geçide hakim Şeyh Sait 
tnıntnkasının Fransa tarafından iş
gaı olunmasına aittir. 

Maverayi Erdende 

Karışıkhk Çıktı 
Aman 4 (A.A.) - Maverayi

erdende siyasi vaziyet oldukt:a 
karışıktır. Söylendiğine göre 
gayri memnunlardan mürekkep 
bir grup, siyasi vaziyetten isti
fade ederek Emir AbdulJaha 
karşı bir komplo tertip etmiş
lerdir. 

TAN 

Filistinin lstiklC.line 
Ait Mektuplar 
Neşrolundu 

Kudüste Yeniden Kanlı Yakalar Oluyor, 12 

.. 

Balc~lar! 
Yazan: B. FELEK 

Çocuklar balonu severler. On
lar da ne gi,izel şeyler biliyor 

musunuz? Benim bile elime alıp do
laşacağım geliyor. Renk renk, biçim 
biçim ve çeşit çe~it. 

Piyasada iki tUrlü balon var: Bi
risi gazla şişirilmiş hakiki balonlar: 
öteki üfürerek şişirilenler. 

Şeyh Sait mıntaknsının ehem-
tn.iyctini tebarüz ettirmek için ev -
Vela onun Kızıldenizdeki mevküni 

Bunlar, Emirin oğlu Talalı 

himaye etmektedirler. Razı ' Arabm Ölüsü Bulundu ve Bir Tren Yoldan Çıkarıldı 

İkisinin de manzarası bir. İlk na
zarda hangisi gazla, hangisi nefesle 
şiştiği belli olmuyor. Lakin elinize 
aldığınız zaman sahici balon kendi 
kendine yükselmek ister, bırakırsa
nız uçar gider. Eğer .nefesle şişiril
miş ise ayağınıza doğru iner ve kun
duranızın ucuna düşer. 

kimseler, tevkil edilmiştir. 

göstermek ltızımdır: Birçok çetelecin memleketi 
.. Şeyh Sait, Yemenin Kızıldeniz dolaşarak polis merkezlerile 
uıerindeki hududunun ucundadır resmi dairelere taarruz cttikle-
Vc p · 
(l . erım adasiyle karşı karşıyadır. ri söylenmcldedir. Bir ııetrol 
l"erını ndası Kızıldcnizin bu metha- borusu yakılmak suretile tahrip 

1•nc \•eya mahrecine hakim olan bir ı edllmişt=i_r!!i.~~~~~~~~~~ 
llgi]jz adasıdır. ~ 

. lngiltereyc a.ıt olan ve Kızıldeni- =============== 
~ın geçidine hakim olan bu adanın 
b~rşısındaki Şeyh Sait mıntakası, 
'Pır aralık Fransız işgali altındaydı. 
ransızlar bu mıntakayı tahkim ede

rek Kızıldenizin methal.ne haklın 
0lıtıak fıkrindcydilcr. Fakat çok geç
lllcden Frnn:.tzlar bu dü~ünceden 
ra7. geçerek Şeyh Saitten ayrılmış
;rsa da, bu mıntakanın Yemene mi, 

ransaya mı ait olduğu meselesinin 
halli nıualliıkta kalmıştı. 
F Geçen senenin ilkteşrin ayında, 
ransız radikal sosyalistler partisi 

kongresinde Fransanın Şeyh Sait 
ll~ıntakasını tekrar i~gal ederek tah
~'.ın etmesi lü.ıumundan bahseden 
ır teklif miikazere olunmuş ve 

ı~ 
ransanın sağ fırkalariyle saf: gaze-

teleri bu proje lehinde vaziyet al
lltışlardı. 

l\Jaksat, ltnl~·nnın Cibuti'ye karşı 
l'aptı!;'l tazyike mukabil, bu tazyiki 
hafifletecek b.r tedbir almak ve 
Şcl h Sait mm takasının Kıı:ıldeniz 
llıcthulinde temin edeceği hakimi • 
tettcn istifade etmekti. 
1~[ak?t Fran.sız hiikumetinin bu 
d b:r, alıp almıyacağı licnüı belli 

cgiJdir. 

Ycnıen hiikfımeti ise, Şeyh Sait 
llııntnkasının kendisine ait olduğn
rıu söylediğinden Yemen'1rensi Av

rupnda bulunmaktan istifade ede -

~ek, bu meseleyi Fransa hükumeti 
ııc ın .. 
. uzakere ve halletmek istemi~-

hr. l\I i.izakerclerin ne netice verece

~i heııiiz belli değildir. Fakat Prens 
' cyfülislfıının Londradnki ınesais'ni 
d"• 
ıger ınurahhaslara bırakarak bu 

llıesele ile nıe~gul olması ve Fransa-
11111 nıcsuı makamatı müzakerelere 
girişın . 
d csı, Fransanın daı Yemenin 
c, bu mıntnkava verdikleri eheın

llliyeti tebarüz ~tt'.rir. 
:Pransanın hedefi, Kızıldenizin 

:Clhnlindcki vaziyeti tahkim etmek 
• c ltnlynnın tazvikini azami dere • 
cede t hf"f • ld • .. a ı etmek o uguna gore, 
~nun Yemen ile dostluk münasebet-
Crin· t k . . . 
~ ı a vıye etmesı gereklcşıyor. 

r snsen 1936 dan başlıyarak iki ta -
lı a.f arasında bu miinasebetler mua -

Cde ı'( • l 0 .. Ş e tes.s o unmuştur. nun ıçın 
h cl·h Sait me~elcsine dair vel"İlccek 
,.er. kararın, bu muahedenin çerçe
h.Csı dahilinde olacağı şüphe götür· .. ,e~. 

h ~talyanın Fransa tarafından vuku
l 

11 
an bu teşebbiislcre karşı, .,iikut

ll ;arşılnmıyacağı şüphe götürmez. 
b , 1lhnssa Cibuti'de ltalvanın "Ta-
·•i c 1 • . ı l<' tne leri,ı sır:.<;ında olduğu ıç n, 

l' tansanın buradaki mevkiini takvi
d c edecek hir hattı hareket, her hal
i c ltaıyanın muka\'emeti ile kaqı
<tnacaktır 

ltrt l>re~s S
0

eyfiilislfımın, Fransa hü -
tıc llletı ile yaptığı miizakerelerin ne 
şi~ c~ verdiği malum olmadığı için 
lco dıden \'aziyet hakkında bir hü-
~ Vernıeğc imkan yoktur. 

le akat bu sahanın mühim bir re
~hnesi teşkil ettiği apaçıktır. 

Adana Belediye 
intiha bati 

bf\~duna <TANı - Feshed;lmiş olan 
..... "'diye intihabatının yenilenmesı, 
"'C!b 1 
it Us intihabatından sonraya bıra· 
ııac 
C ııgı soyleniyor. 

beı · ~· Partisi genel sekreterliği, 
~ :dıye azalıkları için yeni baştan 
rl.~ lanın yapılmasını emrettiği tak
ıı~~d.e belediye azası namzetleri ye-

en tesbit olunacaktır. 

Japonya 
İngiltere İle 

Anlaştı 
Londra, 4 (A.A) - Hongkongım 

bombardıman meselesi hakkında ak
dedilen İngiliz - Japon itilafı muci
..,ince Japonya, İngiltereye 1250 İn
giliz liraSI verecektir, Salahiyettar 
mahfiller meseleye memnuniyete şa
yan bir şek 1lde halledilmiş nazarile 
bakmaktadırlar. 

Japonlar bin tayya-..e 
kaybettiler 

Hongkong, 4 ( A.A.) ·- Çin başku
mandanlığı namına söz söylcmiye sa
lahiyettar bir zat. resmi istatistiklere 
dayanarak muha">amatm başlangıcm
danberi, Japonların binden fnla tay 
yare kaybet!iklerini bildirmıştir. 

Bu tayyarelerden 221 i hava mu-
, ............. ,J""W'ıuJ'"" ...ıu':lu.ı. Ulrnt4 , Ol it tuna-

re toplarile indirilmiş, 179 u Çin bom 
bardıman tayyareleri tarafından tah· 
rip edilmiş. 106 sı tayyare meydan
larında yakılmış. 11 i topçu tarafın
dan düşürülmüş ve 27 si ciddi suret
te tahrip edilmiş. 19 u mecburi ini'j 
yapmış, 363 ü de muhtelif sebepler
den ve kazalardan dalayı çalışamıya
cak hale gelmiştir. 

Bizzat Japon makamları bu rak
kamlarm doğruluğunu kabul etmek
tedir. 

Polonya da Bir · 
Mihver Yapmak 

istiyormuş! 
Paris, 4 ( A.A.) - Kont Ciano ile 

Beck arasında yapılan görüşmeler 
neticesinde Polonyanın Macarıstan
la müşterek bir hudut tesisi projesin
den ve üçüncü bir mihver teskil e
decek olan bir nevi bitaraf Millet
ler Cemiyeti ihdası fikrinden vazgr.ç · 
mediği anlaşılmıştır. Polonyııya gö
re bu üçüncü mihver, bu milletleri 
komüni7.me ve Almanyanın !{enişle
me siyasetine karşı müdafaa c.>decek
tir. 

Müntehibisani 

intihabatı Bugün 

Başllyor 
Ankara 4 (TAN muhabirinden) -

Memleketin her tarafında bugünde:ı. 
itibaren müntehibi ~ani intihabatı
na başlanmıştır. Bu intihabatın 21 
marta kadar netiseleri alınmış ola
raktır. Bugün şehrimizde Kızılay bi
nasında vali Tandoğanın riyasetinde 
bir toplantı yapılmış ve intrhap ha
zırlığı ile meşgul olmuilardır. 

* Adana (TAN) - Nüfus arttığı için 
vilayetimizden bu intihap devresin
de bir mebus fazla seçilecektir. 

Mebusluk için şehrimizden 25 ki
şinin müracaatta bulunduğu söyle
nilmektedir. 

Gaziantep - Ankara bölgesi tapu 
sicil müdürü Celal Agah Uyanıkı 

C. H. Partisi umumi sekreterliğine 
müracaat ederek, Gaziantep mebus
luğuna Partice namzetliğinin vaz'ını 
istemiştir. 

Londra, 4 (Hususi) - Filistin konferansına iştirak eden A
rap murahhasları İngilterenin 1915 te Araplara istiklal vaadet
Hği ve Filistinin bu Yaade dahil olduğunu söyledikleri ve buna 
ait nwktupların neşrini istedikleri için bugün bu mektupları 
ihtiva eden beyaz kitap neşrolunmuştur. 

İngiltere namına Mısırdaki fevka- üzere İngiltereden 50 bin sterling is
lade murahhası Sir Henry Makına- temektedir. 
hon tarafından yazılan bu mektupla- Muhabere İngiltere fevkalade? ko
ra göre, İngiltere, Şerif Hüseyin ta- miserinin 10 mart 916 tarihli mektu
rafmdan Arap hududu dahilinde sa-ı bu ile nihayetlenmektedir. Bu mek· 
yrlan Mersin, İskenderun, Hama ve tupta, Serif Hüseyinin istediği 50 bin 
Halep hariç olmak üzere Osmanlı İngiliz lirasıntn tediyesi ve dğer ba
devletine tabi diğer Arap memleket zı askeri mesai! mevzuubahs olmak
lcrinin istiklfılini tanmakta, 'l'ltlkad- tadır. 

des makamat1 müdafaayı deruhte et
mekte ve muhtelif Arap memleketle-

rinde teşekkül edecek hükumetlere 

her türlü yardımda bulunmayı kabul 

etmekte ve bu hudut haricinde bı-

rakıları mrntaka hususunda Fransayr 

da gözönünde tutmak lüzumunu ila
ve etmektedir. 

Şerif Hüseyin 1 kanunusani 191R 

• 
Dün Yahdi murahhaslan1e İngi

lizler tekrar görüştülerse de vaziyet 
değişmemiştir. Arap - İngiliz ko
mitesi ise mesaisine devam etmekte
dir. Araplar, Filistin istiklalinin da
ha çabuk tanınması lehindedirler. 

• 
Filistinde Tulkerem civarmda bir 

mağarada 12 Arabın cesedi bulun
muştur. Bunların tethişçiler tl!rafın

dan öldürüldükleri anlaştltyor. 

Samre ve Kudüste araştırmalar 

yapılmış, iki Arap maktul diismüş
tür. Şt\pheli şahıslar tevkü edilmiş 
bulunuyor. 

• 

lngilterenin Burgos Sefiri 
Peterson 

Sovyetler 
Frank oyu 

Tanımıyorlar 
Londra, 4 (Hus11si) - İngiltere 

hükünıeti Bağdat büyük sefiri Sir 
Maurice Peterson'u Burgosa büyük 
~efir tayjn etmiştir. Sir Pcterson İn
giltereyi muhtelü yerlerde temsil et
miş, nisbeten genç bir diplomattır ve 
henüz elli yaşındadır. Bu gün İngiliz 
zırhlısı Devonshire, Palma l\iazor
kada İngilterenin Burgos hükumeti
ni tanıması şerefine 21 pare top at 
mJŞ ve Majurkndaki bataryalar bu
na rnukabel~ etmiştir. 

Amerikanın İspanya sefiri Mister 

Hangisi olursa olsun balonun za
yıf tarafı fazla şişirilmiye biinyesi
nin müsait olmayışıdır. Çocuklar 
ve hevesliler bunu diişünmeden, bü
yüsün diye alabildiğine şişirirler. 

Bunun içindir ki bilaistisna bütün 
balonlar patlar. 

Kn·amında şişirilmiş olana da bir 
sivri şey dokunur; ;o da söner gider. 

Onun için balonlara acırım \'e hiç 1 

imrenmem. Hatta hazan birinin e
linden kurtulmuş, bulutlara doğru 
serazat giden bir balonun, uğrıyaca
ğı akıbeti bildiğim için onun bu aza
deliğini hazin zevkle seyrederim. 
hep seyrederiz, biribirimize: 

- Haıa göriinüyor! diye de göste
ririz değil mi? 

Boş şeydir, hele nefesle şişirileni 
büsbütiin vahidir. Mübarek yiiksele
mez, !'iade göz boyar. 

Eskiden yıkanınıya, suya, sabuna 
ve hamama alıştırmak için çocukla
ra sabun köpüğü şişirtirlerdi. 

tarihli cevabında, ne Fransaya ve ne 
de diğer herhangi bir memlekete Be

rut, ve sahil mıntakalarına ayak 
basmalarına müsaade edilemiyeccği
ni bildirmiş ve fakat İngiltere fövka

lAde komiseri 26 kanunusani 19!6 

tarihli cevabında, Fransız - İngiliz 
ittifakım ihlal edebilecek her türlü 

hal'ekettoın içtinap zaruretini ileri 
sürmiiş ve zaferden sonra -Frazuuıı::~ 

İngiliz dosluğunun daha sağlam ve 

devamlı olacağını ilave eyledikten 

sonra İngilterenin Arabistanı şlmdi
den kendisine bir müttefik bildiğini 

bildirmiştir. 

Kudüste dün gene bir takım hadi· Dovers, Amerikaya dönmüştür. Bu 

seler olmuştur. Asiler Lida ile Hay- davetin, Burgos hükümetinin Ameri-

Hep yaptık bunu. O zamanlar sa

bun köpiikleriııin ı>ck şişirince pat

ladığını öğrendiğimiz için bunları 

mümkün olduğu kadar orta çapta 
şişirir ve adetlerini çoğaltarak sey

rederdik. Gerçi bunların da hayatı 

birkaç saniyelik idi amma hiç değil
se hu bir Jcaç saniye bo lukta tayfi 

renklerle u~u urlardı. Biiyle, kii

çükten ders almış olmamıza rağmen 

şimdi hangimizin eline bir balon 

geçse üfürüp pntlatı~·oruz. bu bizim 

taliimizden mi, balonların taliinden 
mi bilmem! 

fa ara ında ;ş eyen treni yoldan çı

karmışlardır. 

Yafada birkaç Yahudi ve Hayfartn 
bir Arap katledilmiştir, Eraşada 50 
kişi kadar tevkif edilmiştir. 

• 
Londra, 4 (Hususi) - Kahit'eden 

haber verildiğine göre, İrak Başve
kili Nuri Essait Paşa ile Mısır ma
liye Nazır vekili, Baş müftü ile gö
rüşmek üzere Beyruta gitmişlerdir. 

ka tarafından tanınması ile alakadar 
olduğu bildiriliyor. 

Burgos hükumeti Bilbao şehri be

lediye reisi Heliks Lequebila'yı Pa

ris sefirliğine tayin edeceğini bildir· 

miş ve muvafakat stemiştir. 

Fransa hükumet İspanyadan ge

len muhacirler iç_fo 900 bin sterlin 

munzam tahsisat istemiştir. Gelecek 
temmuza kadar Fransa hükumetinin 
bu yoldaki sarfıyatı 1, 750,000 İngiliz 

Şerif Hüseyin 18 şubat 1916 tarih

li cevabında, fevkalade komiserin ha 
yukarıki mektubunu aldığını beyan 
ettikten sonra oğullarının Suriye ve 
Medincde kumanda etmekte olduk
ları kıtaatm masraflarını karşılamak 

Arap - İngı'liz komitesinin müza
lirasına varacaktır. 

kereleri devam etmektedir. 

Ankarada Üç Yangın 

Başlangıcı Of du 

1ürkigenin Safo'su 

Safiye Sultan 
YAZAN: 

Ma 1ilUltrhafi11ian 
Sinyorita Bala, Kor/oya gidi

yordu. Bu gidiş, Kleopatra'nın 

Antuvanı bulmıya gidişi kadar 
tantanalı değilse de Bala'nın 

Kleopatradan güzel olmasına 

göre daha şairane idi. 

Rusya hükumeti ademi müdahale Ankara, 4 (TAN Muhabirinden)-
komitesinden ayrılmıya karar ver - Bugün, şehrimizde üç yangın baş

miştir. lnngıcı olmuştur. Bunlardanbiri A-

Sebebi komitenin hiçbir manası tatürk bulvarında Viyana terziha

kalma:mış olmasıdır. Sovyet hüku- nesinde vuku bulmuş ve 25 top ka

meti Madrit hükumetini, ispanyannı dar kumaş yanmıştır. Yangının elek 

biricik meşru hükumeti tanımağa trik kontağından ileri geldiği anla-

devam ediyor. şılmıştır. 

Fransız mahafili Burgosun Mare· Diğeri sabah 9,15 te Memurin Ko-

şal Petaine Hiyık olcluğu bıirmeti operatifinin arkasında İzmir Sayla

göstereceğine ve Fransız menfaatle· vı Rahminin evinin bacası tutuşmuş, 

ri namına en büyük hizmeti ifa ede- diğer bir yangın da Cebecide 16 nu

ceğine kanidir. maralı Saminin evinden çıkmış, ve 

General Jordana, Matin gazetesi· her üçü de itfaiye tarafından söndü
nin Burgos muhabirine şu beyanatta rülmüştür. 
bulunmuştur: 

Fransa, bize karşı ta kalbimizdo 
hissettiğimiz çok güzel bir jest yap
mış ve bize en iyi ve en şerefli evla· 
dınt büyük elçi göndermiye karar 
vermiştir. Esasen birçoklarımızın 

kalbinde Fransız sevgisini hala tam 
olarak mevcut bulursunuz. 

Bursada Yaman Bir 

Hırsız Tutuldu 
Bursa (TAN) - Inegölün Kulaç 

koyünden Ali adında yaman bir 
hırsız ve dolandırıcı hakkında taki
bat yapılmaktadır. 

Daha fazla kadınlara musallat 

Fakat bu eşsiz güzeli IG~rloda 
bekliyenler, sonu hüsran olan 
bir rüya geç:rdiklerini anlamak

ta gecikmediler. Çünkü Kor/oya 

gitmek için yola çıkan güzeller 
güzeli Bala, hiçbir zaman o ada

ya gelmedi ve onu bekliyenler 
kendisinin Manitraclaki Osmanlı 
veliahdinin sarayına gittiğini 
öğrendiler. 

··-·-------....... --~ t 
. f KISA HABERLER f 

,,............... • •••• ltxAJt 

olan Ali, dı.ikkanda çalışan kocası
nın istedığindcn bahisle Nazmiye 
adında bir kadından bır takım elbi
se ile bir palto dolandırmış, kocası 
aldığı kuzuları gelsin alsın diye ha
ber gonderdiğinı söyliyerek evinden 
uzaklaştırdığı Şukruyenin evinı soy 
muş; bir çiftliğe giderek ''Bey mi -
safirlere araba bekliyor,, diye kah
ya ile arabacıyı çiftlikten uzaklaş . 
tırdıktan sonra çiftliğ. soymuş: bir 
takım makbuzlar aşırıp tahrif ~de
rek bir müteahhidi ve bir uncuyu 
dolandırmıştır. 

Niçin ve nasıl? .. Bunu da üs
tat M. Turhan Tan'ın gazetemiz 
okuyucuları için hazırladığı bu 
yeni tefrikada okuyacaksınız. 

YAKINDA 

Tramvay şirketi müdOrü De Lnrroi 
dünkü trenle ve ailesi ile birlikte mcrn
leketlmlzdcn ayrılmış, Bclçikaya wdet et
miştir. 

O Yunanlstanın Ankıırıı atnşcmlllterl 

Kolonel Zombolııkl merkezde bir memu
riyete tayin edilmiş ve dün yeni v zifesı

ne gitmek üzere Ankaradan ıSchrimlze 

gclml~tir. 

e Elen veUahdl ve refikası, kısa bir 
ikamet için Parfsten Berllne gitmiştir. 

o Yugoslavya hQkQmctl, slyast cQrilm
lerden mahpus birçok llırvatı t:thllyc et
miştir. 

e Yunan hOkümeti, hususı bir lngllız 
:firmasına iki hücum botu sipariş t'tmlştir. 
23 metre uzunluğunda olacak olan bu iki 
gemi, ikişer torpil kovanı ve seri ntı?ŞU bi
rer topla mücehhez olacaktır. 

Nazmiye, Saniye, Şükrüye, Meh
met, Sırrı, diğer Şı.ikrüye, Fatma, 
Emine, Haticeyi de dolandırdığı an
laşılan Ali, nihayet tevkif edilmiş
tir. 
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Dört Kişinin Birbirini 
Y aralamasıyle Biten 

Kanlı Bir Boğuşma Oldu 
Evvelki gece Kantarcılarda kanlı 1 çok yerletlnden yaralacbkta1l 10nra 

bir boğu§Il'la olmuf, dört kişi hlrtlıir- kaçmak isterken CeW de can acmil'! 
lerini yaralamışlardır. HAdise şöyle bıç.atnu çeJanif, DurmUfU Bd Jerln
olmuştur: den ajlrca yaralamJftır. PoU. pldı-

Kantarcılarda oturan Durmuıun ği zaman dördünü yerlere eerl1i bul
akrabasmdan birisi askerlikten kaçı- muştur. İmdat otomobillerlle yaralı
yormuş. Bunu Celil, Mehmet ve Alt lar Cerrahpap ve Gureba hutane
askerlik şubesine haber verdikleri !erine kalcilnlmıfbr. Nöbetçi miıd
için ,:akalanmıı, dün de sevkedilmi'9 deiumuml Necati Kiltükollu tahld
tlr. Durmuf aknbamım teşyiinderı kata el koym\lflur. Tabibi adiller 
dönerken Kantarcılar yoku§Unda yaralılan muayene etmifler. Müte
şüphelendiği bu üç arkadaşa rastla- cavizler de ycah olduldan için ta
mıt ve hemen bıçağını çekerek üst- bibi adillerin verdikleri raporlar va
lerlne hücum etmiştir. Uçünü de bir ziyetl aydmlatacaktır. 

Bilmek için Görülmesi JAzımgelen bir J'Um 11 .. - n-..a .. , __ 
........... V&U~ kartı 

karpya. .• Casusluk.. Aşk .•• Ani vekayll musavver b~ tarih aaf-
Usı ... Senenin en b(lyüt Franu Filml._ 

HARP DONUŞU 
B6yJe maamın, ...S..Wz, ıı.,,.cmb ve p,..t mOwfr bir pMaerdlr 

s,,, Rollml• 1 RAIMU • ALIERT IASSI RMANN • 
GIRMAINE DERMOZ 

Bugün T A K S 1 M Sinemasında 
Mutlaka gBrilnilz. tılveten Bil)'Ok Şefimiz Reisi COmhur 

iSMET iNONU 'nün ~!!:!~: .. '! 
Bütiln teferrOatlJle ıösterllecektlr. 

Bugün 11 ve 1 de tenzilltb matineler. 

TAN 5-3-131 

mr YalanclClfCI Çocuk 
Esrtetn• Kurumu 
Maclalya11 Yeril• 

Zontuldakta ~1U'HHIUll 'ft J"n1 I•• 
lerinde fedaklrlılı ile sevilen Bay Mehmet 
Çelikel her serıe IUOz Ye 70ksul ~ yav
ruyu ll7dlriftek 9Ufttlle Çocuk l!litgeme 
Kurumuna yudımlarda bulunduitu lfbl 
bu kerre de klmııeslz yavrular için Zon
guldak merkezine (200) Ura teberru et
miştir. 

Bay Mehmet Çelikelin bu ailrekll yar
dımlarını takdir eden Çocuk Esırgeıne 

Kurumu Genel Merkezi bir şükran hatı
raıı olmak üzere kendisine bir Çocuk 

1 Esirgeme madalyası vermlftir. Hayırlı 
yardımlarından dolayı Mehmet C•liqll 
bi& de tebrik ederiz. 

iNSAN GOZONON IUGONE KADAR 
GÖREMEDIGI SAHNILI 

TAllATIN EN MUAZZAM, KORKUNÇ 
HADiSELERi, NEFiS llR AIK'ı• 

MACERA ŞAHESERi 

Nep, :qıence, Zevk, Nefis Musiki, Kahkahalı Hareketli, Meraklı bir 
Mevzu. Herkesin aevecell, beleneceii bir Filin. 

RADYO MUHAREBESi 

RADY""O 
ANKARA RADYOSU 

Tflrldye Bad7odilü:17oa Postalan 
Ttlrldye Bady•• Alakan Kadı•• 

Dalsa Umnlata 

ım m. 111 Kes ite ltw 
T. A. Q. 11.'t m. 11191 Ka IO &w. 
T. A. P ıuo m 94!\fl ııt,., ıo &• 

1 . ,_,, s. 3. 1939 

Bütan ,ehir halkını kotturan film". Tekrar Waw 911ırillmele Jbık .. .._._ 

BOYOK CAZ 
(Fransızca Sözlft l'lhnlnde' 

69 ............................... ~ ALiCi FAYE • TYRONI POYll 
lkiılci uf• baftalanDda Muhterem penlttfklrlanr 1.1 L I AN HAIVEY 

K 1R1 K ZAMBAK 
Filminde •••• Pek, yakında 

5 O M E R sinemasında 

:nlmfn4e lhtlrula dolu tld .... • .,,kler:inl tattmJorlu. 
tıAveten: Milli Şefimi• I 11 M B 'f I N O N C'nün İstanbula 

muvualatlan biltiln teferrClatlle ,&terllecektir. 
Buıün mı 11 n 1 de tenılli~ maüııeler 

S A R A y Slne111C11111da 
~rlar. !liveten Mllll len.Is 

ISMIT INONO'•I• 
r.t.nbu1a muvualat1an bütün taf8llltlle ,a.terllmektedt. 

Baglin saat 11 ve ı de tenzOAtb matineler. 
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AN 
G ·· delik Gazete 

-0-

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, her§eyde 
temiz, dUrUıt, eamlmi 
olmak, k1rlln gazetesi 
olmıya çaııımaktır. 

ABONE BEDELi 
Tiirkiyc Ecnebi 

1400 l{r. l Sene 2800 Kr. 
750 " 6 Ay 150'1 ., 
400 " 3 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 300 " 
111letıcrımısı postıı ittihadına dah 1 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli miıddet sırıısiyle 30. 16 9. 
3,5 llrndır. Abone bedelı pesindlr 
Adres def:lştırmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar l O kurus
hık pul ltıivcsl ıtızımdır. 

Dj@ltj!I1fü!!I 
Dünkü Yangın 
Faciası 

J stanbul, modem itfaiye tcşki-
liıta ynptığı giindenbcri bü· 

Yük Yangın facialarından kurtulmuş 
gibiydi. Arada sırada çıkan yangın
lar derhal söndilrUlilyor, sirayetine 
llıeydan verilmiyordu. 

Evvelki akşam geç \'akit şehrin en 
l.engin bir ınıntakasında hem kagir 
h' ır knç hanın yanınnsını mucip olan 
bUyiik yangın faciası üzerinde dur
lllarnız liızımdır. 

. Yangın niçin biiyildii? Niçin öte
kı Yangınlar gibi silratle söndürüle
llıedi?. 

Bütiin İstanbul yangınlarında ol· 
duğu gibi burada da susuzlukla kar
şıfaşnıış lmlunuyoruz. Denizden su 
C'etirilinciye kadar itfaiye kafi dere
cc_d~ su bulamamıştır. İtCaiye için 
~ıılyonlar snrfcden belediyenin, su 
0rulnrını da genişletmiye çalıştığı 

llıalfıınd ur. 

h Fakat bunun haricinde başka se-
Cplcr daha aramak lazımdır. Bizce 

hu sebeplerden biri de hanlarda bu
hınnn atölye ve fabrikalardır. Yan· 
C'ın nefik binasının üst katında bu
lunan r;orap fnbriknsından çıkmış
~':[· DijCcr~1 binnlarda da kü ük atöl-

cr varuır. 

Zaten şehir içinde fabrikh bulun
nıa b" ı ır çok bakımdan mahzurlu-

dur. Sultanhamnm ,.e Bahçckapı, ve 

l\tahnıutpaşada yiizlcrce kliçük, ha
vas ız, sıhhi şartlardan mahrum atöl-

• Ye ve fnbrikalar vardır. Bunlar hu 
''ak" · ıt hır yangına sebep olabilir. Bu 

llıahzuru evvelden göriip tedbir al

lllak faydalı olur. Bizce alınacak ted
b• 
ır de şehrin göbeğinde atöl:re ve 

fab 'k rı ·a acılmasmı menetmektir. 

* ~ünün lsttediği 
. l\titrı Şefin konuşhı&ru köyliilerin 
•stediklerine dikkat ettiniz mi? 

Biri makine istivor. Bunu Kasta·· 

~~nudaki köyHil;r de isteınişlredi. 
0 Ylülcrin makineyi bir ihtiyaç ola

l'aJ< g" • 
1 

orrnıye başlnmaları, bu mcm-
ekct ı' • ·ı b'l k b.. "k çın verı -e ı ece en uyu 
bıUjded" ır. 

İkinci köylü radyo istiyor: 

d - Radyoları ucuzlatacaknuşsınız, 
l:ror B • b. · d l b'l ğ" • k • arı ız.ırn e a a ı ece muz 
•dar ncuz olsalar! 

r ltöy evinde radyo. Ve köylünfin 
.. •dyoyu dinlemek ihtiyacı. Dün bu-.. u .. 
ttU so~Ieselerdi inanmaz, belki de 
do erdık. Bugiin bunu doğrudan 
l'tQ huya köylüniin ağzından işitiyo
lilch n.u. da Türkün ve Türki('enin is-

alı ıçin ikinci müjdedir. 

llir Üçüncüsü mektep istiyor: 

ıt -. köyümiizde bir bektaşi tekke
d "ardır, diyor. Şimdi bu bina boş 
tı111'lıYor. Maarif nnsıl olsa bina yap
:ttı ~p ntektep açamaz, bari bu binayı 

elctep yapsalar! 

hu da üçiincil müjdedir. 

ll{ l'ürk l)lilleti siiratıi bir inkişaf yo
til 

11
" girmiştir. Bu inkişaf yolunda 

tQdllden güne ihtiyaçlan da artmak
sı ır. köylünün ihtiyacının artma
'ttı' lllcdenileşmede ilerlemesi de-

ektir. 

leöy}ij ~arığı bırakıp iskarpin gi-
l iyor. 

l{~Ylii radyo istiyor. 
ICoytu" k. • t" ı : rna ıne ıs ıyor. 

~ stıkhalirnizden emin olmak fçln 
ta Uç nıüjde kafidir. 

Muharrir, bu yazıda, Milli Şefimizin lstanbulu te~rifleri münasebetiyle bir lstanbullu FIKRA: 
sıfatiyle ihtisaslarını ve ıehrin bugünleri hararetle tesit edi§indeki sırrı anlat.yor. 

a a a 

Derd_imiz Var mı? Hayır 
Fakat isteklerimiz Var 

FACİALAR 
BORÇLAR 

Yazan : Şükule Nihal 

D oktor ... un muayene 
dayım. 

Telefon! •. 

odasın· 

Fakir bir hasta için parasız has
tane soruyorlar. Doktor cevap veri-
yor: 

- Cerrahpaşa hastanesi meccani 
hastn kabul eder, amma, boş yatak 
bulmak, güçtür. Hasta sıra beklerse, 
beş altı ay sonrn ancnk yer bulabilir. 

İşte Milli Şef kırk sekiz saatten 
beri şehrimizde bulunuyor. Onun 
şahsında bir misafiri, bir ziyaretçi 
yi değil, hcmşeriliğin bütün şart
larına en munis notlarla ses ver
diren bir "kendimizden,, i selam
lıyoruz. 

İnönü bu şehrin bir asil çocuğu 
olmasaydı da, bu şehri hiç tanı
mamış, tuzundan ekmeğinden ye
memiş, burada hiç bulunmamış 

olsaydı da, kaldırımına ilk defa o
larak ayak basmış bulunsaydı da 
yine onda bu hüviyeti selamlamış 
olacaktık. Zira Rejiyonalizmi kö
künden taramış olan Türkiyede 
her vatandaş her şehrin, hemşerisi 
ve her kasabanın, her köyün en 
köklü yerlisi sayılır. Bununla be
raber birinci vatandaş İnönünün 
bu hemşeriliği yalnız şu prensip
ten ileri gelmediğini bilmiyenimiz 
yoktur. O İzmirde doğmuştur, Si
vasta ilk adımlarını atmıştır. fa
kat buranın çocuğudur. İz.mirde 
bir baba bir İsmet yaratmıştır. Si
vasta bir ilkmektep bir vatandaş 
formüle etmiştir, fakat o minimini 
vatandnşın zekası 1nönünü yarata
cak hızı mutlaka bu şehirden al
mıştır. 

B ir Cümhurreisinin bir seya
hati mutlaka mühim bir 

hadisedir. Bununla beraber bu 
"mühim hadise., ye bir başka 
memleketin bir büyük şehri sah
ne olsaydı bu sadece bir "parade", 
bir şatafat vesilesi olurdu. Fakat 
hadise, Türkiyede cereyan etmesi 
ile sahnenin İstanbul olması ve 
hele Milli Şefin İnönü olarak şa
hıslanması ile harikulade ciddi 
bir manaya yü selmektedir. Bu 
geliş, memleketin hiç bir noktası
nı, hiç bir an, hlıdiselere hakim 
dikkatinden mahrum etmiyen Mil· 
li Şefin İstanbulu hususi bir e
hemmiyetle mütalaa etmek arzu
sunu izah eder. 

J stanbulun derdi var mıdır? 
Çoook! 

Ya İstanbullunun? 
Hayır. 

Hür ve emniyeti tam bir fstan
bulda bulunmayı başlı başına bir 
saadet olarak kabul eden İstan
bullunun derdi yoktur, fakat iste
ği vardır, istekleri vardır ve bun
ların hududu yoktur. İstanbullu
nun şehri üstüne titriyen zekası, 
onu sadece tarihin malı değil ay
ni zamanda kendi neslinin de malı 
.sayışındandır. İstanbullu geçen 
her neslin birer damgasını taşıyan 
bu şehre kendi neslinin imzasını 

T ARIHTEN SAHNELER : 

.------· Yazan:•--· 
Nizam ettin NAZİF 

da atmak heyecanına tutulmuş
tur. 

İstanbullu ne tarafa bnksa öyle 
muhteşem bir eserler kolleksiyo
nu görüyor ki tarih sırasiyle bun
ları bir hizaya dizince aralarında 

eksik olan yalnız kendini temsil 
t!Üt!Cek olandır. 

Elimize geçişiyle Ortaçağao 

- Devril! 

Ve Sonçağa: 

- Başla! 

Diye emretmiş bulunduğumuz 
bu şehre neresinden baksak bura
da yalnız Ortaçağı bulabiliyoruz. 
"Devril!,, dediğimiz gün Ortaçağ 
"Çar aktan Kainat,, ta devrilmiş
tir. "Başla!,, emrini verdiğimiz 

anda her tarafta Sonçağ başlamış
tır. Ve inkılfıbımız ayni hızı mem
leketimizin her tarafına vermiş
tir. 

B u emre itaat etmiyen yalnız 
bütün bu emirlere sahne o

lan şu şehrimizdir. Ne garip bir 
cilvesidir taliin bu! 

Üniversite mahallesinde dola
şırken daima gözlerimizde şu te
cessüs okunur: 

Nerede kimsesiz üniversitelile-

rin yurtları? Nerede talebe aşha
neleri? 

Kenar mahallelerden geçerken 
bir başka tecessüs vardır içimiz
de: 

- Terede doğum evleri? Nere

de içtimai yardım müesseseleri? 
la dırımlannda hala es-

ki gunlerin "kapkaç,, çı simsarla
rını görür gibi oluruz ve deriz: 

- Niçin bunlara haltı rastlıyo
ruz; havyar hanını lağvetmedik 
mi? 

~ahveleri gunun her saatinde 
dopdolu görünce daima tekrarla
rız: 

- Fakat iş saatlerinde burada 
oturmak bir iş yapmamak, bir işi 
olmamak manasına gelmez mi? 

Kitapçı dükkanlarında tozlanan 
ciltlere baktıkça düşünürüz:: 

- Neye günden güne gevşiyor 
fikir ve sanat hareketlerimiz? 
Komşulardan birinin tüoya tu

tulduğunu işitince ve tramvaylar
da pis bir koku duyunca derhal si
nirleniriz: 

- Medeni bir şehirde bu hasta
lığa tesadüf edilir mi? Bir birinci 
sınıf dünya şehrinde yıkanmıy:ın 
hemşeri olur mu? 

N efsimizi mürakabeye karar 
verdiğimiz dakikalarda, ken

dimizi ve etrafımızdakileri sezmi
ye çalıştığımız dakikalarda sokak
larımızdan geçenleri pek beğen
meyiz. 

Bir şehir ki bu, sokaklarının dü
zeltilmesi için bir Prost planından 
önce her ferdini bir güzel talie u
laştıracak yoUar için bir manevi 
plana muhtaç ve ilah iJnh ... 

Eğer bu memlekette bir başka
sı, bu memleketi bir biJmiyen 
Cümhurreisi olsaydı bu gelişinden 
bütün bunları söylemek için isti
fade etmek bize farz.olurdu. Fak&t 
o zaman da o Cümhurreisi bu şeh
ri bir bayram içinde bulmazdı. 

J şte İstanbul un bugünkü tes'it 
edişinin sırrı bundadır: 

Climhurreisi İnönü bütün bun
ları bilerek şehrimize gelmiştir. 

Bu bir hasta şehirdir; kordiyal 
almıştır. 

1-;:-:-...... ·-·· ..... -~--ı 
ı SERBEST SÜTUN 
! ......................... . 

Maarif Şurası 
M ekteplerimizde okutulmak 

üzere iki ciltlik bir gramer 
kitabının hazırlanma müjdesinin 
şükranla karşılandığını kaydettik
ten sonra, .Maarif Şurası, toplantı
sından bahsolunduğu şu günlerde, 
geriliğimizde esaslı bir nokta teş
kil eden "okuma ve neşriyatı takip 
etme,, meselesi üzerinde durmak 
istiyorum. 

Gazeteleri uzun münakaşalara 

sürükliyen bu mesele; hatta milli 

bir nakise halinde görülmek bile 

istendi. Yakından alakadar olan

lardan bazıları bunu "muharrir -

kari,, meselesi haline koydular . 

Şüphesiz ki bunlar hep haklı ve 

herkes haklı .. Fakat illetin kökle

rine kadar inerek onu bulan ve te

davi için işe yarar çareler gösteren 
kimse çıkmadı. 

"Okumak,. bence bir zevk işidir. 
Bu zevki tatmış olanlar hazan 

bir kitabın satırları arasında en za

ruri ihtiyaçlarım bile unutmaları
na rağmen ne kadar bahtiyardır
lar. 

Zevklerimizin bir çoğunda doğ

rudan doğruya amil olan itiyatla

rımızdır. Zevk ayni zamanda yaş 

ve seviyeye tabi olarak incelir, saf

laşır ve tekamül eder: 

Zevkimizi okşıyan herşey, alaka 

denilen hudutsuz ve ölçüsüz mu

harriki en yüksek atmosferine u
laştırır. AIB.ka: Aramanın, bir ga
ye peşinde ter dökmenin, hakiki 
öğrenmenin başıdır. Harici bir te
sirden ziyade, dahili bir itişin. ha
yatiyet ve dinamizm'in ifadesidir. 

- ... 
- Hemen yatırılma~il Iazımsn, 

yer bulnmazsımz. Bckliyecek olur
sanız: o zanıann kadar hasta ölür, 
maamafih ben bir kart yazayım, ih
tiyaten bir kere götürünüz. 

- ... 
- Erenköy parasız almaz. Gecesi 

en aşağı yüz bilmem kaç kuruştur. 
- ... 
- Veremezse başka çare yoktur, 

azizim. 
- ... 
- Orası için de sıra beklemek la

zımdır. Kimbilir daha kaç hasta bek
liyor. Dedim ya, hasta ağırsa o za
mana kndar yaşamaz. 
- ... 
- istida vermek lazım. istidayı 

fstanhul vilfıyetinc yazacaksınız. O
rası sıhhiye miidiirliiğünc gönderir. 
l\IüdiirHik, Sıhhiye Vcki'ılctine; Sıh

hiye Vekaleti de dispansere hnvale 
eder. Hastayı muayene ederler; has
ta oldui;runn karar \'-erilirse bir çare
sine bakarlar. Amma, dedim ya, bu 
muamele de olup bitinciye kadar 
hnstanız öliir ... 

Fakir hastalarınıızı bakımsız-

lıktan öldiirecek kadar yoksul 
bir millet olsaydık, bu kadar gam 
yemezdim; bu facianın karanJıığı 

içinde bu kadar hunalınazdım; ıa .. 
kin ..• 

Çok inandığım bir arkadaş anla
tıyordu. Geçen yıl ... sanatoryomuna 
yüz fakir hasta müracaat etmi ; 
hunlara, ancak bir sene sonra ha • 
taneye yatırılmak üzere numnralar 
verilmiş. Lakin bir ~ılın sonunda bu 

yüz hastadan ancak bir tanesi ha
yatta kalını~! .• 

Fada, in anlık duygularımızla 
ölçiileıniyecck kadar hliyiik \'e acı
dır. 

Bir çok medeni memleketlerde 
zenginler, hatti'ı biraz hali \'akti ye
rinde olnnlar, fakirler için hususi 
hastnneler açarlar; birçokları gerek 
hususi, gerek resmi hastanelere mu
ayyen veya gayriınuny:rcn hediyeler 
verirler. Oralarda hastalar için, pa
rnsı kendileri tarafından öden-ecek 
yataklar kiralarlar. Bu yardımlnr o 
kadar geni tir ki, hiç bir zaman bir 
hasta, hastane kapısından çe\Til~cı: 
\'e bakımsızlıktan ölmez. 

Sosyal yardım bakımından en ile
ri gitmiş memleketlerden biri olan 
Japonyada --elde ettiğim istatistik
lere göre-- fnkir hastalar için beda
,.a olarak: 34 resmiye mukabil 70 
hususi hastane; ucuz fiyatla tedavi 
görmek için 56 resmiye mukabil 256 
husu i kJinik \'ardır. 

Resmi hastanelerde tedavi edilen 
vnknların senc\•İ miktarı 152.880 ol
duğu hnldc hususiJerdc. 885,641 dir. 

Resmi kliniklerde tedavi edilen 
hastaların sayısı, 203,668; hususilcr
dc ise 554.095 dir. 

Kimsesiz ihtiyarları kabul etmek 
için 17 resmi: 88 hususi müe:o;sese 
vardır. Buralarda himaye edilenle
rin sa~·ısı. resmilerde 2,951; hususi
lerdc 940.000 dir. 

l\lal\ıllcr için 25 hususi miiessese 
vardır; harpte mnlCtl olanların mü
essesesi bunlara dnhiJ değildir. 

Göriiyoruz ki, medeni seviyesi 
yiikselmiş memleketlerde halk, hü
k(ımetle yarış edercesine, hatta onu 
fersah fersah geçerek yurddaşları
nın yardımına koşuyor. 

Okutmak istıyorsak, okutmayı 
evvela bir zevk ve bir itiyat ha
line koymalıyız. Çocuklarımızın 
eline vereccginıiz kitapların psi
koloJ ik esaslara uygun olması ve 
dilinin ayrıca hususi bir güzelliği 
ihtiva etmesinin zaruri bulunduğu 
bilinen bir hakikattir. Hatta maa
rifi ilerJemi§ ve rlurulaşmış millet
ler, her yaşa mahsus kütüphane
ler tesis etmişlerdir. Oralarda rnu
allimJer de bu suretle büyük bir 
maihariycte ermiş oldular. 

Mesele bu şekilde düşünülünce. 
tutulması gereken yol belirmiş o
lur. Bu yol, Türk çocuğunun milU 
kaynakarına gc;tiiren, seve seve o
kurken yaşının ve şahsiyet ve ru
hunu sahifeleri arasıida bulacağı 

kitaplardan müteşekkil bir "ço
cuk edebiyatı,, kütüphanesinin te
sisine başlamak şeklinde kendisini 
göstermiş olur ... 

Bizde de şiiphe iz bir çok yardım 
mües:;eseleri, ve buralara yardım e
den yiiksck kalbli insanlar eksik de
ğilse de, maalesef. hiçbir zaman. da
ha yakın bir çökiintiiden yeni kur
tulmuş memleketimiz için bunlar 
kafi değildir. 

Etem Aktin 

Zengin halkımızın her ekiJde va
tandaşların yardımınn koşması, hu

mı kendisine en biiyiik iş edinmesi 
bir \'nzifc. hatta borçtur ,.c bu \•azi
fc~·i yapmak; bu borcu (idemek; ma
nevi zevklerin, ruh saadetlerinin en 
yüksdidir. 
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GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

Akortlu 
Falsolu 

mu, 
mu? 

Yazan: Naci Sadullah 
B iitiin gayretime rağmen, ge-

5 - 3 - 939 

EKONOMil 
Avusturya ile Ticari 

Münasebetlerimiz 
Gittikçe inkişaf Ediyor ne "ciddi'' gazeteden bah

setmek mecburiyetini hiso;ediyo
rum. l"il\'aki bu, bir insanın. ho:;ı

lanmadıi,'1 bir bildlkle konuşmıyn 
mecbur olması kabilinden bir ı.-

zap. Fakat ne yapa~·ım ki, ne za
man, hu siitunun mevzularını a
ramak maksadile gazeteleri göz
den geçirsem, bu ciddi (!) gazete
nin sayfalarında, tehariiz ettir
mekten vazgeçemiycceğim dere
cede acaip "tezat" lara rastlıyo

rum. Eğer bu gazetenin iliin~U 

niishasında göziime ilişen teıada 

göz gezdirmek zahmetinden ka
çınmazsanız, beni haksız bulamı

yacaksınız sanırım. 

Avusturyanın Almanya tarafın-,-
dan ilhakından sonraki ithalatı eski _,~-----------

Evvela, o gazetenin başmakale· 
sinde (!) okuduğum şu satırJara 
bakın: 

Almanyamn ithalatından takriben 
600 mılyon mark kadar fazlalaşmış
tır. İhracattaki fazlalık ise 364 mil
yon marktır. Türkiye ile Almanya 
arasındaki ticaret münasebetleri ge
c;en yıllara nazaran fazlalaşmıştır. 

Bu ciimleden olarak Almanyanın 

Türkiyeden ithaliitı 18 milyon çoğa
larak 116 milyon marka baliğ olmuş~ 
buna mukabil Alnıanyanın Tiirkiye

ye ihracatı 40 milyon artarak 151 

milyon marka çıkmıştır. Almanyanın 

Türkiyeden ithalatı 125 milyon mark 

Türkiyeye ihracatı ise 155 milvon 

BORSA 

Lor:dra 
Nevyork 
Parjs 
Mlldno 

4-3-939 

ÇEKLEU 

Cenevre 
Amsterdam 
Bcrlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Prag 
Madrit 

'i.93 
126.40 

3.3525 
~.6525 

28 7525 
67 215 
5().77 

!U.2825 
!.0825 

1.56 
4.33 
5.9;i -
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Dünkü muhtelit takımlar maçından bir g;;rüı,ü1 

nkara Takımı 
istanbulu Dün 

2 • 1 MaglUp Etti 

Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz 7 
TAKSİM STADINDA: 

İstanbul - Ankara saat 15,30 
da, Tamşvar - İstanbul saat 
13.30 da, Matbuat - Pera mü
tekaitleri saat 12 de. 

"- Bu memlekette yabancı pro
pagandasına müsaade edilmiyor
sa, bu, bazı bitaraf olmıyan ya
bancıların ima etmek istedikleri 
gibi "hürriyetsizlik" değil; bilı\

kis, "bizim hürriyetimizi" koru
mak için aldığımız en meşru bir 
tedbirdir." 

• 
Bu satırlan okuyunca, evvc_-la. 

hütiin milleti temsil eden bir insa
nın iddialı ifadesini kullanan hu 
kalemin hangi elde huhmduğunn 
merak ettim: Fakat gözlerim, şu 
imzaya lllsince, harikulade ;nce 
bir niikte duymu gibi katrla kn
tıla gülmekten kendimi alama
dım: YAZAN: EŞREF ŞEFiK ŞEREF STADINDA: 

D ün Ankara takımı geçen gün
ki.ı tahminim gibi lstanbulu 

mağlup etti. Birinci devre çok ş"d
detli ri.ızgar altında oynanmasınn rağ 
men Ankaralılar fırsatlarda yaptık
ları ikı şuurlu al.ınla iki gol kazan

"- :Sadir Nndi!" 
pasla Ankara muhacimleri İstanbul 1 

kalesinin tehlikeli sahası dahiline 1 Beylerbeyi - Galatagençler • 
girmiş olduiar. Ortaya geçirilen to- .r n oma ı apanın se-

1
1 şilt saat 11 de. Kasımpaşa - A- Fakat ve i R 1 p 

nadoluhisar terfi maçı saat 9 d_a. ·ı ·1 "M k dd d pu merkez muhacim güzel bir vuruş- çı mcsı e ti a es pe er" ine 
la gole çevirdi. de ka\'uşan Nadir Nadinin kale· 

Birkaç dakika sonra Ankara sol i- mind<'n çıkan o atırlar, ''ciddi'' 

dılar. 

İstanbul takımının muhacimleri 

çi- şahsi ııayr~, t'at~ffi plonjo- A k A L• pset+ ...._d1ğım "tezat'' lal'm 
nuna ragmen güzel aır gol daha yaptı s e rı 1 s e en hafifiydi. Çiinkii ayni nii"hada .. 

B
. · · d 2 o A . ı. •-'· ~~·--- ı in Da •erın ıkra ·ı. cu cümle 

rüzgarın muaveneti ile bir devreyi ırıncı evre - ıu<ı.ara ı.öAllnı 1' 

AnliaH nısıf sa ~lrdikleri 1ehinen eticelendi. G • • ile bijiyordu: U re S · "- İsmet lnönü'niin Dolma-
halde gol çıkaramadılar. Hücum hat- ikinci devrede 
tına seçilen oyuncuların oyun tarz- r bah<'e sara~·ında yaptığı biiyiik an-

hırı birlbirinı katiyen tutmuyordu. 1 İkinci devrede rüzgarı arkalnrına B • • • ı • gv • ket, demokrasi, \'C halkçılık tari· 
Kendine göre beslendiği zamnrılar alan Ankaralılar top sevkinde rüzga- 1r1nC1 1 1 hine bir örnek olarak geçecektir!" 
tehlikeli bir hiıcumcu olan Melih, rın şiddetini iyi hesap edemediler. Askeri liseler talebesi arasında {'a- Bu hususta, hen de Ahidin Jla-
mütemadi arzani beslemeler önünde Bu yüzden beklenen bariz hakimi- pılmakta olan e.i•reş birincilikl•?ri verle tamamen hemfikirim. Fa
kendinden beklenen delici akınlarını yeti devamlı bir şekilde gösteremedi- dün başlamıştır. l' .. ide edilen tekn\\\ kat, ciddi gazetenin yine ayni niis-
yapamadı. Çekilen kornerler de rüz- ler. neticeler sunlardır: hasında, "Muharrem Feyzi Toatay'' 

d ğ d k 56 KİLO- DA·. lmzaıııını taşıyan bir ya:n daha var. 
gara göre hesoplcınma ı m an, ya Sağdan havale edilen topa An ara 

al h 
k 1 · · Kuleliden Fehır.i. Maltepedetı Nec- Bu yazıya göre, gelecek harbin 

k e üstünden aştı, ya ut a t•cının 1 kalecisinin çıkışı hesapsız geldi. Mü- b"t"' ' 11 ı d İ b 1 l ·· deti 1 dakikada tuşla: Bursadan Hr.- 11 un mes u yet• iiç emokrasi 
yumruğile çelın<li. . s~a? .u ıucu~ 1 dafi mani olmak i~in elle vurdu. Ha- dev1etine (yani İngi1tere, Fransa. 
:h:ıttmın bu ahenksızlığını mua\•ın . !it, Denize hükmmı gıılip; 
hattı telafi edecek şekilde bcsliye _ kem penaltı verdı. İstanbul penaltı· 61 KİLODA: ve Amerikaya) raci olacakn11<.: 
medi. dan yegane gohimi yaptı. Maç bun- Maltepeden Ahmet, K~ılEliden Esadı Çiinkii hu devletler; oturup, jll-

Riızgar altında oynadıklarından dan sonra kah İstanbul kah Ankara e dakikada tuşla; Denizden Sungur. manya ile İtalyanın taleplerini ye
fnsılah fırsatlarla akan Ankara mu- lehine devam etti. Maçın nihayetin- Bursadan Halidi 6 buçuk dakikada rine getirmeyi düşünecek1erl yer-

pacimleri önünde, ilk yirmi dakika, 

İstanbul müdafileri muvaffak oluyor 

hissini verecek müdahaleler yapabil
diler. Çünkü Ankara hücumları ya 
tek yahut ile: kişi arasında inkişaf et
tiğinden rahat karşılanması kabil o
luyordu. 

Yirmi dak 'ika sonra Ankara muh
telitinin hücumları daha sıklaşınca, 
nıüdafilerin de idman kifayetlerinin 
tamam olmadığı meydana çıktı. 

Ankara takımı mudafaa hususun
da biraz ağır, cevvaliyetı haylı eksik, 
fakat hücum elemanları itibarile ls
tanbulda11 daha becerikli goz.üktüler. 
Ankara sol içi ve merkez. muhaciıni 
va:zifelerinı h<ıkkile gördiıler. Açıklar 

biraz eski tarzda, tac çizgisine çok 
mahkıim olmuş şekilde çalıştılar. 

Eğer dünkü oyunda, Melihe göre 
oyun hazırlıyan iki mua\•in olsaydı, 
İstanbul takımının şansı değişebilir

di. Korkarız ki, bugünkü takımda 

oyuncuların tarzlarına uygun düşe
cek hatların teşkilinde yine hataya 
düşülmesin .. 

Maçın cereyanı 

Hakem Tnrığın idaresinde başlıyan 
maçın ilk dakikalarında Ankara mü
dafaası !=:iddctli rüzgarın biitün yükü
nü üz.erlerinde hissederek çalıştılar. 
l\Iuhacimleri topu nısıf sahalarından 
dışarı çıkaramadıklarından iç1er de 
geri oynamıya ml•cbur kalıyorlı:ı.rdı. 

Yirminci dakikayı atlatan Ankara 
muhacimlerı sol ic;lerinin yapıcı o
yunlarile İstanbul nısıf sahasına gir
miye başladılar. 

Sol içten sağ tarafa aktarılan bir 

de Ankara 2-1 gaiipti. tuşla; de, tesllhat faaliyetini bir kat da-
Takımlar şu şekillerde çıktı~ar: 72 KİLODA: ha arthrmıya kalkışmışlar. Eğer 
Ankara takımı. Necdet • Nuri. Ali Kuleliden İhsan, Denizden Er- hakikaten, demokra!ıi devletleri 

Rıza - Keşfi, Hasan, Nusret - Zeki, cümendi 9 dakikada tuşla; Bursadan Avrupayı harbe sürüklemek f<;ti
Haşim, Orhnn, İbrahim. Hamdi. Mustafa. Maltepeden Ziyayı 10 daki- yorlarsa, tuttuktan yolda. varsın 

Bu takım ikinci devrede merkez kada tuşla; devam f etsinlermis. Fakat, Al· 
muhacim mevkiine Gi.ındüzü almak · 79 KİLODA: man - talyan ittifakı ziimresl, as-
suretile hafif bir tadilat yaptı. Kuleliden Hnsan, Maltepeden Nec- la gcrilemiyel'ekmiş, ve onlan 

İstanbul muhteliti birinci devrede deti 3 dakikada tuşla ; Denizden N'ec- ~arpank demokrasiler çatır çatır 
boyle idi: mi, Bursadan Ahmedi 5 dakikada parçalanacaklarmı~. 

Husamettin - Lut!i, Hüsnü - Mı.- 1 • 
sa, Ali Rıza, Esat - Naci, Boduri, Me- tuşa; Göriiyorsunuz ~·a? Nadir N'adi 

l h B ri D 
87 KİLODA: bu memlekette "ahancı propa ... an· 

ı , as . iran. d :v. " .. 
İkinci devrede söyle biT tadiliıth Kuleliden ()sman, Bursa an '.us- dası yapılmadığlnı iddia ediyor. 

çıktı: tafayı bir dakidada tuşla: Maltepe- Abidin Daver, halkçı Tiirk millcti-
Hüsamettin - Lt'i.tfi, Hüsnü. Musa, den Abdürrahman, Denizden Caieri nin Şefi i"mct İnönii'niin, demok

Aytan, Yusuf - Naci, Boduri, Ali Rı· 4 dakikada tuşla yenmişlerdir. rasi tarihini nen ileri örneği oldu
za, Esat Diran. Bugün yine Mal!tpe m~ktebı spor ğunu yazıyor. Ve ayni gazetede 

Konyada Yapllan 
Maçlar 

Konya, (TAN) - Şehrimizde spor 
faaliyeti devam etmektedir. Pazar 
günü klüpler arasında tertip edilen 
kupa maçları için idman yurdu ile 
Gençlerbirliği k:nşılaşmış, ve Genç-
1erbirliği 2-7 galip gelmiştir. 

Bölge bisiklet birincililcler!ne de 
l:aşlanılmış, 25 klm. mesafede Genç
lerbirliğinden Ahmet 42 dakikada 
birinci, İdmanyul"dundan Mehmet 43 
dakikada ikinci olmuştur. 

Şehrimizdeki üf klüp tarafından 

müştereken davet edilen Seyhan böl 
ge şampiyonu Mersin İdmanyrdu 4 
martta gelerek Konya muhteltti ile 
iki maç yapacaktır. 

Mersinli gençlerden mürekkep bir 
amatör sanatkar grupu da sporcular
la beraber gelere:t üç temsil verecek

lerdir. 

sahasında boks musab<ıkaları y:ıpıla- sayın Bay Muharrem Feyzi To-

caktır. gay, demokrasilerin, faşizme c;ar----O.,__ __ _ 

Boğaziçi • G. Saray 
Berabere Kalddar 

Dün Taksim stadmda mubtelitler 
maçından evvel Galatasaray - Boğaz 
içı liseleri karşılaştılllT. Her iki ta
kımda da birinci sınıf futbolcular 
göze çarpıyordu. 

Galatasaray takmunda Eşfak, Fa
zıl, Bülend Boğaziçinde de Cihat, Bü 
lent, Orhan, Niyazi, oynuyorla~ch . 

Oyun çok zevkli geçti Birinci dev
rede Galatasaray daha düzgün oyna
dı. Fakat gol çıkarnmndılar. 0l'vre 
0-0 bitti. 

İkinci devrede hakimiyet Boğazi
çinde idi. İyi anlaştılar ve yine çok 
zevkli bir oyun seyrettik. Her iki ta
kını da neticede gol çıkaramadan 0-0 
berabere kaldılar. 

parnk çatar çatır parçalanacakla
rını llan ediyor. 

Siz, hergün. bu "ciddi" gazete
nin her sayfasından ayrı bir ses 
yükselişini, bir "akort" bozuklu
ğu sanırsınız değil mi? Fakat, her 
birinin ayrı makamdan okumımna 
bakıp ta, sakın bu hükmü verme
yin. Çiinkii, biraz dikkat sarfı!der
scniz, size ilk çırpıda "falso,, ya
pıyor, ve birbirini tutmuyor gihl 
görünen o seslerin çok büyiik bir 
maharetle akort edilmiş bulundu
ğunu sezersiniz: Onlardan blrlsl 
gözümüzü boyamıya, ikincisi, şUp
helerimizl gidcrmye, ücüncüsii de 
o arada, İtalyan mark.alı kaçak 
malını sürmeye çalışıyor. 

Yani, "ağız ayrılığı", fakat "el
blrHğl'' var. Evet, hepsi var. Fakııt 
bir tek şey eksik: Enayi müşteri! 

mark tutmuştur. 

ln9iltere ile Takas 
Muameleleri 

Vorşova 

Budapcştt> 

Bilkreş 

Belgrad 
Yok ohama 
Stokholm 
Moskova 

:.>3.8450 
24.967!> 

Q.9050 
2.t3';'5 

!14.62 
30.5275 
2:S.8l!25 

ESHAM VE TAHVİLAT 

İkramiyeli Ergani 
Merkez Bankası 

19.95 
109.50 

'------~----------.J 

İngilizlerle aramızda takas mua
melelerine başlanmak üzeredir. Bu 
haber Almanya ıthalat büroları tara
fından duyulunca tiftik fiyatlarının 
yükselmesi yolunda bir hareket baş
lamıştır. Şehrimi:r. tüccarlarına ofert 
talepleri gelmiştir. Satışlar için pa
zarlıklara girişilmiştir. İhracat için 
Çorluda teslim şartile 25 bin kilo kı
vırcık yapak kilosu 63 kuruştan ve 
50 balya Polatlı tiftiği kilosu 125ten, 

50 balya Beypazar tiftiği kilosu 122 
kuruştan ihracat için satılmıştır. 

iÇ PIY ASALAR : 

Haftahk Piyasa 
Hareketleri 

BUGDAY: 
Piyasadaki ge> şeklik bu hafta da 

devam etm~tir. Mersin limanından 

ve Anadoludan külliyetli partiler gel 
meJi yüz~n pip.aa isteksiz olarak 
gesmistir . Diğer taraftan şehrimize 
mu emaa~un emekte ve de~-
menlerin işleri.pi bozmaktadır. 

Toprak ofisi devamlı olarak sa
tışlar yapmaktarhr Önümüzdeki haf
ta vaziyetin tebellür edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

ARPA: 

SATIŞLAR: 

Dün Gelen ve 
Satllan Zahire 

Dün şehrimize yalnız 98 ton buğ
day, 75 ton arpa, 109 ton un gelmiş
tir. Yumuşak buğdaylar Polatlı eks
tra ekstra 9,12, sert buğdaylar 4,35, 
.cavdar ı,30, ' 9'l••lle kuş yeznt.~ 132, 
ı;:iilı fasııl~.J.3 - 13 20,"şemeklik 
zeytln-yagıara b1r mtıuar 40--..:.-

47 kuruştan ~tılp1ıştır. 

Av derilerinden tavşanın tanes~ 
18, porsuk çüti 440-450 çakal çtfti 

140- 150 kuruştur. Kunduz <' ft i 12-

13 liradan verilmiştir. 

Hayvan Derileri 

Piyasası 

Samsun, Antalya ve Mersin liman
larından İtalyaya takriben 1200 ton 
arpa satılması dolayısile fiyatlar 3-4 
para tereffü etmiıose de ihracatçılar 1 
nçıklarını kapattıklarından muame- 1 Hayvan derilerinin satışlar1 iyi 
lfı.t kesilmiş ve hafta sonu arpa du-1 gitmektedir. sığır derileri yerli işler 
rumu gevşekçe kapanmıştır. için topla kt tl K · d ·1 · -TİFTİK: nma a ır. eçı erı erı a 

Bu safta içinde de 600 balya mik
tarında tiftik İngiltere için muamele 
görmüştür. Takas muamelatı henüz 
haşlamamış ise de önümüzdeki hafta 
içinde başlıyacağı kuvvetle tahmin e
clilmektedir. Almanyadan eski fiyat
lar üzerine yeniden permiler beklen
mekterlir. Piyasa sağlamdır. 

YAPAK: 
Almanyı:ıdan talepler ehik değil 

ise de fiyat seviyeleri tebeddiilatsız
dır. Yerli fabrikalarımız gecen haf
taya nazaran taleplerini azaltmışlar
dır. 

Bu hafta zarfında 650 balya yapak 
satılmıştır. 

Konyada Pazarbksız 
Satış Başladı 

Konya (TAN) - Pazarlıksız satış 
kanununun tatbikine burada da baş
lanılmıştır. Mahalli gazeteler, etiket 
lerde gösterilen fiyatların sıkı bir 
kontroldan geçirilmesı suretile hal
kınmenfaati korunmasını istiyorlar. 

1 
Belediye müfettişleri, alış veriş yer
lerini teftişe başlamışlardır. 

Köylü geceleri 
Konya (TAN) - Halkevi, pazar

tesi gecelerini köylü gecesi intihap 
eylemiştir. O gecelerde milli saz çal
dırılmakta ve koylü için faydalı ko
nuşmalarda bulunulmaktadır. 

lneboluda Açık Hava 
Dersleri 

İnebolu CTAN) - Ortamektep bi
rinci sınıf talebesi, havalar müsaade 
ettikçe, buradaki güzel yerlere gö -
türiılerek açık havada okutulmakta
dır. Bu usulden iyi neticeler alın -
maktadır. 

zalmıştır. Çifti 175 kuruşa çıkan bu 

rıevi derilerin ani bır talep karşısın

da çifti 200- 205 kuruşa kadar fır

lamıştır. Dun ke~i derilerinden bu 

fiyatlarla on iki bin tane satılmıştır. 

Satılan keçi derilerinin bir kısmı İ
talya ve bir kısmı Almanya için a

lınmıştır. 

Ağın Kaza Merkezi 
Agın (TAN) - Dört sene evvel 

Kemaliyeye bağlı olan kasabamıı 
bilahare Arapgire raptedilmiş, ati 
sene sonra da Gebana bağlanmıştır. 
Halbuki vaktiyle eyalet ve vilayet 
merkezliği etmiş olan Geban bazı 
ahval sevkıyle sonradan sonmüş ve 
bugün kırk evli hır yer olmuştur. 

Havası, suyu da şayanı tavsiye de
ğildir. Bir kaç kişi beraber gidince 
Gebanda yiyecek ve yatacak hu • 
susunda zorluk çekılmektedir. 

Buna mukabil Attın, ınki~fa ço~ 
mi.ısait bir kasabacıktır. Aradalcl 
mesafe de 20 kilometreden ibaret· 
tir. Bu sebeplerle kaza merkezinin 
Gebandan Ağına nakli pek muvafı1' 
olacaktır. 

Eski Ağa«slar Kesiliyor 
Ağın (TAN) - Bu hnval•deki ko:1 

terden çoğunda mu\ t ın, köyufl 
tanzimıni ileriye surerek, vaktiyle 
hayır sahiplen tarafından yol ke ' 
narlarına diktırilmiş olan büyük ve 
eski ağaçları kestirdikleri görülü ' 
yor. Yolların düzene konulması icB' 
batına göre bunlardan bazıJarınıJl 
sökülmesi zaruri ıse de ekserısıniJl 
bır'lkılmasında hiç bir zarar yoktur· 
Böyle olmasına rağmen kesilip yo1' 
ed lmesi lüzumsuz ve yazık olu .. 
yor. 
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efin Dünkü Çayından Intıbalar: 
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Türkiyenin En Güzel 1 Kızlltepede 
Eğlence yeri: Tütünc~lük 

TAN 

Haftalık Radyo 
Programı 

AnkaraRadgosununBirHaf talık 
Programını burada bulabilirsiniz lzmirin Kültür Parkı lşlerı 

Kızıltepe, (TAN) - tıçembe balh Pazorteıl, 6. 3. 1939 

• • 
ını 

Çalıımalar 
Vezirköprü, (TAN) - 20 Şubat Alnı ('l'ARJ-

939 tarihine kadar son J.ır senede fif geçmektedir. 
HaJbvtmlzin gosterd ğl fa:üıyeti fÖ1 bir ki§, hiç hatırlanmamaktadır. Yal· 
lece te:ıım etmek mümkündür: DiZ bır defa kar yatmtt ve ayni gün· 

ı Balo, 4 çayb dans, ı zlyRfet ve- ele erimlfÜI' llartta havalar bozma. 

5.3.939 

MAAŞLARI 

Arttırılan 

Adliyecil r 

... 

Hazırlanan Listeyi 
Neırediyoruz 

IO lira .ıt 111A9f• terff elenler 
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~~BULGAR 51\UIK 
Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi~ 106 

Belediye Reisini Parçalamışlardı 
Bu Mert Adam Süngüler Göğsüne Saplanırken 
Bile Yaşasın Mustafa Kemal Diye Bağırmıştı 

~~ında duran tatlı bakışlı, gü
~~ Yüzlü, kibar yapılı adamcağız 
~ "Filip Mehmet" tir. Gcirünüşü:un aksine zehir gibi ac1, icabında 

1 
a Unıtnacı olan bır afettir.Galata· 
ı Rifat için fazla bir §eY söylemi
Ye<:eğim. Sıfatını isminın başında 
~an bu delikanlı da çok namus
~ \re bileğine giıvenen bir afacandı. 

Diye bağırdım ve kaçtım ,a -
nından. Kendimi ormanlann ka -
ranlıklanna attım. Saatlerce hıç
kıra hıçkıra ağladım. 

Aldığım yeni vazüem, Şileye 
kadar uzanmak, onu öldüren elleri 
birer birer bulup kırmak, evlerini 
başlanna yıkmak, cesetlerini yıkık 
enkaz arasında yakmak suretiyle 
mübarek phidin intikamını al -
makhğuna müsait değildi. Buna 
çok üzüldüm ve eseflendim. Yalnız 
bu intikamı acısile birlikte yüre-

Ustafa çavuş ile N~ati. Mayala
~ kanla yuğurulmuş, yurt savaş
arı içinde yorulmuş iki Girici ars
~ıın, yürekleri yanık yavruları. 
b de birbirinden c;etin ve cesur 

ll'er yurt kulu. Köye giren yolun ğime gömdüm, dimağıma gizledim. 
keııannda gözcülük yapan delikan-
11h da San Mustafa d'-'rler. Kayıt
~ '8rtsız, atılgan bir yurt ve is
d &şıkı ve gözü pek bir nankör 
Uftnanı. Kayanın üzerinde karp

hkh Yarenlik edenlerden biri Ada
t:rlı Abdi, diğeri de Gör Hamtt. 
d€i ~de birer emekli sav&.§çı. Yürü-

A'iirnüz yolun yıllanmı§ kurtla
l'tndan. 

Ertesi sabah, sıcak göz yaş
lanın ile karlan noktalıya

rak kafilenin önüne düştüm. ömer
li yolile vardığımız Hiciz köyünde 
konakladık. Gece Eşref te, yanında 
dayısı Mahmut ve kain biraderi sü
vari mülizımı Fahri beyler olduğu 
halde bize kaVU§tular. Artık yola 
beraber devam ediyor, onlar hay-

hşı çok tez canlı olan Eşrefi sıkmış, 
Değirmençayın nahiyesinde bek -
lemek üzere bizden aynlıp ilerle
mek arzusunu göstermişti. Ben o 
civar jandarmalarını pek iyi bildi
ğim için bu hareketi uygun bul -
mamıştım. Nahiyeye hep birlikte 
gidilmesi muvafık olacağını söyle
miş başa gelmesi ihtimalli bazı teh
likeler ileri sürmüştüm. 

f akat, yoluna çıkan her teh -
ilkeyi atlatmak, sürüp at -

mak için kendinde büyük bir ka
biliyet ve cesaret gören Eşref, be
ni dinlememiş, dayısı ve kain bi
raderi ile hayvanlannı mahmuz -

lıyarak ilerlemişti.. Takip ettiği -
miz yolda çok kar vardı. Bazı yer
lerde belimize kadar kara gömül-
mek suretile yürümek değil de, 

yuvarlanarak ilerliyebiliyorduk. 
(Devamı 1'01') 

vanlarile biz de yaya yürüyorduk. (1] Bu b0'11k tehfdin bıraktıjı 7aV-

B lrbirine kanşan, kar üzerin- Kış ve aoğuğun fiddeti, hele her ta- rulara İstanbul Belediyesi tarafından 
de boğu • · d- acaba bir 7ardım 7apılarnaz mı?- Sele-ka<f şan yırmı ort ar- rafı kaplıyan kar yürüyüşümüzü ftn1n ihmal ettiti bu b'illtl ~ vali-

ıt. ..... ~ ben de pek iyi tanımadı- gerçekten mrlaştırıyor, hattı çok mlz Lıltıı ltırdardan um\Q'or ve 16zlü-
::_.ııaan, onlar için de, Eşrefin ta- ta ağırlaftırıyordu. Bu hal, yaradı- )'OruD1. 

--.qgiarı demekle tarif edeceğim. ---------------------------~i yakından tanıyanlara, onun ı 
:rı; Yanıan ve ele avuca sığmaz bir 
~~atı olduğunu bilen ıe~-e, bu ta
-~aın çok mana ifade eder. Yalnız r .k~~rcık söyliyeyim, görünüt-

LOkMA.N 
~ MllKIMIN. 
C!!>GC!I TLER i etj ıtıbarile, hepsinin de Epefe 

~0Iciaşıık etmek cüret ve kabiliye
tine sahip olduklan anlaşılıyordu. 

l>udullu köyünde çok durama
dık. Bir İn&iliz bölüğünün muha-

ALATURKA YE ALAFRANGA 
~~~Y~ne dogru incliğw: bildiren Elmalı'da çok. saygı dejer bir o-
--lltlı Jandarma karakolunun kı- im~-, .ı.tmtEa .......... 
la bir haben', bizim a-.ı·rahati- yıkanmakla alafranga asuMe ban-

·11"' yo yapmanın blrblrlle mukayese 
ll'ı!oıi0 . bozdu. Hemen yola dü~ük. edilerek her iJdalnln de fayda ve 

ıeceyj, kendime bir m.i6afirhane mabzmlarmın meydana çDnl-
edin. masnu rica ediyor ... 
g~· diğiııı Sultan Murat kötkünde Ba satm lstedlil pek haklı ve 
-~lrdJc. Sadık ve can dostum (Ko- memlekedmbde herkesi alabdar 

~y~ un bıze yaptığı veda ziyafet edectk _.ydlr. Baylln saman olu
·~ ik yor, o bahsi burada bir kere daha 
d . raınından da faydalandık, gül yazmqtnn, fakat aradan iki Uç 
ük eğlendik. 1 yıl geçti, o :ıamandanberl .ruete-

'Y' ~ karşı, Şileden gelen bir nin okuyacalan çofaldı, okuyan-
"'~ ~udan aldığım bir karı. haber, lardan budanma da belld hatı-
o.ıelli nnda kalmadı. Onan lçla hem bu 

ve arkadaşlarımı yıldırımla okuyucumuzu h ... nat etm-L hem 
\>\ıru8 lrnuşa do"ndı·ırm· u··şıu" Bu'"tün" -.. ...., de evvelki yaayı olmmMD•t .eya 
d Ultan çiftliklileri mateme bürün- anatmut olanlan hatırlatmak 6-
r::uştu. işgalcilerle yardakçıla- ::-:;:n:ıa;:e~ :~ı:t·b~ 
!la • bir kaç gün evvel Şilede, ba- ne t8rlll yanhpnı kendim de ha
Cl'b Ve Yavuz Fehmiye ve bizim tırlamıyoram, 7...ı.ı,nu salda-

i nıillet ve memleket ıçin çalı- mak ta hiçbir vakit ldetlm olma
:ılara yardım ettiği ıç;n, Beledi- mqtır_ 

l'eisi Ali efendiyi çarjlllın tam Tembllk bakwn•IHlan dll'8ntl-
Ol'tteınc1 nasıl 1 dıkla Hlnee ,alaturka ve alafnnp yı-
tııla a, parc:a a ruu kanmak aruıntla mukayeseye bile 
llö tan köylü hem ağlıyor, hem lüzam 7oktar. Alaturka mulOn 

'Y'ltiyordu: ötekinden ~ Wfln oldaiunu 
)' - Çok mert bir adammış o, di- insana yabm akl...ıtm bile anla
~u. Yal varmadı bile, zalim düş- tır: Alafraqa banyo yaparken, 
. --.'Ulra. Sıkılan kurşunlar. salla- banyonun ••J'111l• be defa d.ıt.
lltıı dJ'lenb en IODandaJd U çok kir 
ll8 Palalar, saplanan süngüler kar- gene vllcude yapqe, bhr. Halba-

1!\da Türk varlığının, Türk Jtah- ld alaturka ...We aa •er .. ,.. abr 
~ığının kızıl bir mermerden götflrttr. Yıkanmadan laee kesele-

d .. Pılnuş timsali gibi dlm dik dur- nil'ken vileudb daha deıtn olarak 
..._ it temlslenmnl de ntb-
~ \ırşunlann girdiği bağnndan. RalunetH Ebtlnlya amanmda 
'lrın açtığı yaralardan, süngü- çıkan Tanlri zrur psetednde 
fM .. - deldiği damarlanndan kan Alman 1fueta11 Moltb'nin hatl-
~rken, o yine bağırdı: ratmı olnmıut olanlar unutmamı,. 

01
,:- Yaşasın Mustafa Kt.'JJUll, var lardır: Bu büyü adam ıençlljln-

-1111 Türklük. de Tin ordmu hbmetlnde hula

Q ııun bağırtılan alçaklan 
tttıı.r büsbütün hırslandırdı, 
~ • vurdular, kestiler ve ni
eıı~ _ kemiklerini parça parça, 
~QIU lokma lokma etttiler. Ya-
0 °ldu demiyeceğf.m Ali efendiye. 
~ Ul!ıanm ki Şilenin nemli topra
'lttiı' de~u aziz ve kadir bilen Türk 
lk\u ett!liıı yüreğine gömüldü. Ne 
laıı~u ona. Hep imreniyoruz onun 
tıtı 0liiınüne. Fakat geriye bırak
)'aıh boYnu bükük yetimlerin, gözü 
'ayalinin hali ne olacak bil -
ltaıd · l>aha şimdiden aç ve açıkta 

ılar D" k l> · un a şam ..... 
le!'i:rıt aha fazla dinliyemedim, göz-

1 açtım ve:· 

' "Yeter arkadaş. Onlara el -
' llıillet bakacak. Tualanma 

lcin. [l] 

nnken alaturka hamamda yıkan
dılmı anlattıiı unda "Ttlrk ha
mamında hiç yıkamnam•t bir a
dam ömriln4e bir kere olsan te
mblenmemi• oldafana kanaat ıe
tlrmelldlr" dl7e iti ukeıce kesip 
atmııtl. 

Ban- fenee tarafma pllace, 
akar ıada mikroplar dalma pek u 
bulunur. Alaturka hamam ak•r 
n ile )'lkanmek, alafnnp asal 
de banyoya strmek. darpn suda 
ulanmak demektir. Banyonun sa
ya iyice kaynadıktan 10nra sotu
talnnq olsa da ldeta ktl- bir ha
Ym demek olan o kadar btlytlk H
hada, hem de duqaa nda mutla
ka pek ~k mikrop vardır. Berke
sin ayn ayn •-yen olu da .rene 
bir ldflnln vtleadlnden (ikan n 
ha•adan gelen mikroplar banyo
nun ~de bfl7tlk bir 1ektn tatar
lar. 

Birçok ktmleleıta llrdlklerl Ml· 
,.ek "haTmlara pllBee, llerlln eeh· 
......... 1 ...... 

• lııa' W ,-. ·---•ıı&:;;-••ılııi,·~a 
....... Ryanu talıHl etm1': Sa-
yan yüzde yirmi beşini idrar bul
muı... Bunun üzerine havuzun 
miln-.oplannı tabU somıaumn. 

Alafranga banyo lnsanlann ip
tidai zamanlannda yaptlklan ıfbl 
derelere yahut kenarlarda deniz
lere ılrmelerlnln devamı demek
tir. Alaturka hamam medeniyet 
yolanda, temlzllk bakanından bir 
terakki gösterir. Eski Romahlar 
zamanmda bu terakkinin meyda
na gelmlı, olduta meşhur romancı 
Slyen Klyevlç'ln türkçeye tereft
me edllmlt olan Ko Vadll roma
nmda görtiltlr. Blyle ol()ula hal
de Aft'll)Nllılann hAIA iptidai ı,e
ldl•e banyoya slnnelerl orta çai
lardan blmq bir ldettir. 

Zaten A vnıpablann kencUlerl 
de banyoda gerçekten teınblene
medl1derlnl anladdı:lımlHlan te
mizlik isteyenler duşla ydwama
iı teftih ederler. Bir tanftan da 
Avrapanm bUytlk ı,elıirlerlnde 
"çaqı bamamlan,, gittikçe çopl
maktadır. 

Fakat hekimlik balmnmdan 
banyonun da faydalan lnkir edi
lemez. Alaturka hamam terletU
mek istenen hastalara iyi bir :liç 
olar, bana karpbk yüksek ateı,li 
bir hastanın ateı,lnt azaltmak için 
alafranga banyo liamdır. Maden
li sularla tedavi aneak kaphca
lanta yapıldıiı gibi, DAçlı •ularla 
yapılacak tedaviler de ancak ban-
70 içinde olur ... Sinirleri ukınleıt
tlrmek için de bir banyo içinde ılık 
ıada - hekimin IÖyllyeeeil mUd
det - kalmak alaturka hamAmda 
ılık sa dökUnmekten tistbdilr. 

Bir de keyif balammdan: Rah
metli Ahmet mthat efendi fsv~te 
ilk defa banyoya l'hdlil vakit 
dayduia keyfi alatuö:a hamamda 
bulamadıtmı 11eyahat hatıraların
da anlatmı,tı. Fakat alaturka çar
tı hamamında göbek ta'8llft üze
rln4e, lmı,a De birlikte kaymaklı 
ekmek kadayıfı yedikten ROnra 
llrttbtfl uamp keyfe plenler de 
vardır. 

Kanmtala hutuı olan obrya
cuya n onan glbilerln hepslna: 
Bastamsa MoHer'tn kltaplannı o
kutunuz. Ahmet Vefik paı,a m.r
hum onlan ttlrkçeye çevlnnl,tll'. 
Bastann hem dzel vakit .r~lrlr, 
hem de o ldtaplanlan birinde ken
dini ıörerek dert dedtil ı,eylerln 
Juaantadan ibaret oldut111111 an
lar. Hangi kitap oldutana ılyle
mlyecetlm, çünkü ona J(ötilrilne
nlz hutanmn .rlnlü lmrbr. Zaten, 
Moller1 de, Ahmet Vefi[ paı,ayr 
da tekmil okumak ilamdır. İkisi 
de sinirlere kavvet ve MldnJlk ""' ..... 

Gurbet----------------

Yeni tuttuğumuz hizmetçi kadına 
dedim ki: 

- Dilin Anadoluluya benzernl
yor, Halepliye de.. Rwnelili misin 
sen? 

- Serfiçe köylerindendim. Alnı
mın yazısı imiş, buralara düştüm. 
Anlıyorum ki vaktile sarışın i

miş, mavi gôzlti. imiş. Şimdi saçları 
küçük aktar diikkaru bebeklerinin 
ne kıla, ne de ota benziyen, dokun
sanız hışırdıyacağmı sandığınız 

cansız, kuru, soluk rengini, şeklini 
almış. Gözleri eski şekerlenmiş şu
ruplar kadar donuk, fersiz, katı, su
yu çekilmiş.. Dme çökmüş bir gam 
t1>rtusu. Bu )tadar kuru, kabuğa 

benziyen göze hiç rastlaına.m*1ım. 
Belli ki bu kadın, akşam rakısı za
manında, benim zevkimi kaçıracak. 

İçimden: 
- Bir başkasını bulunca sava

rım! 
Dedim. Fakat hikiyesini dinle· 

mediğim için savamadım. 

B alkan muharebesi kopunca, 
hududa çok yakın olan köy

de, bir akf8!D1 üstü fU korku yayıl
mış: Düşman geliyor! 

Bu gelen o zamanki düşman din 
ve ırz düpnaıııdır da.. Müslüman 
erkeği süngülüyecek ve Müslüman 
kadmını kirletecek. Bütün köy hal
kı, mal, mülk ne varsa bırakıp kaç
mıya karar veriyor; bir anda at, ö
küz, araba, f"arar için ne vasıta var
sa hepsi hazır oluyor. 

Dul Ayşe de hazırdır; bir abn üs
tündedir. Arkasında, bet yapndaki 
oğlu, belinden sıms*1 san1mıf, ö
nünde iiç yaşındaki kızı bir kuşak
la dizlerinden eğere bajb, kucağın
da bir yqıııa basmıyan yavrusu uy
kuda. •• 

Tepelerinden, ara vermlyen, so
luk a1dırmıyan bir yalmur iniyor; 
kıf bap•np=r yalJDunL. BDi>'orld 
ki bu devam edMBe Oft"1 su mu. 
caktu'; çaylar kabaracak, nehirler 
tapcak, köprüler çökecek, yol, b 
kalmıyacaktır. Islak gece içinde, 
sırsıklam bir kafile, kimi yaya, ki
mi atta ko§Uyor, kaçıyor. 

OiidlılLt ..... ~ •• , ..... wk, 

arkadaki korku düpnan ordulanna 
çiğnenmek! 

öne bakıyorlar: çamur, yaprur, 
karanlık.. Şimşek bile çakmıyan 

koyu, dejipnez bir karanlık. Ar
kaya bakıyorlar: yine öyle, batak
lıklar, su tabakaları, gece .. Dinli-: 
yorlar: Uzaklarda kabaran derele
rin yüklü uğultusu ve yakınların
da çamura batıp çıkan ayakların 

boğuk h1fl]:tıın.. 

Ane beline dolanan ufak kolla
rm ara m gevf8Cllğinl duyuyor: 

- Uyuma .A14 diyor, uyuma! 
öniliıdeki baş yavaş yavaf dikll

lini kaybediyor, dizine doğru eğili
yor: 
- Uyuma Eminem, diyor, uyuma! 

Sonra kucağında kıpırdanmalar 

baflayıp hafif a~lamalar lşitilince: 
- Uyu ciğerim, diyor, uyu Os

manım' 
At ikide bir silrçüyor, kapanı

yor, soluyor, kendisini toparlıyor; 
yine gömülüyor, yine silkiniyor. 7-1-
ne nerlemiye çabalıyor. O, yaşlı, 
rumatlzmalı, horada bir beygirdir. 
Toprak iee gittikçe cıvD: bir hale 
gelmektedir. Yağmur kesilmek bil
mediğinden saplanıp kalmaları ve
ya taşan bir ırmağın akıntısma ka
pılarak boğulmalan htimall çoğa
lıyor. 

Ayşe, yavrulanna sarılarak öl
meği, artık, atın ve kendisinin kud
retsizliğine bakarak fena bulma
maktadır. İçindeki en dehşetli kor
ku şimdi budur· Atmdan aynlarak 
üç c~lı yükü ile yayan kalmak. 

N ihayet bu oluyor. 
Evveli çöken, aonra da ba

flDl uzatıp yan iıstü uzanan, bir tür 
lü kalkmak mecalini bulamıyan at
tan iniyorlar; çarçabuk iniyorlar. 
Zira durmadan ilerllyen fellket ka
!ilesınden ayn düşmek AYf'!!Ye hep
sinden daho k'J:-kunç geliyor. 

Fakat geride kaldığını anlayıp 

bir müdet sıkı yürüyünce artık bu 
üç çocuğu birden tapmak, sürükle
mek lmklnı kalmadığını görüyor, 
hem kofUYor, hem dilfünüyor: İki
sini olsun kurtarmak için birini fe
da etmek, hafiflemek llzundır. 

HaJııisirıi? 
Ane, yanJllda diz bpak1arına 

kadar çamurlara bata çıka y6rihnl
Je çabpn Allnbı nrinkntnl e1lnl hl-

Hitıraları 
•• 

GOZ YAŞ 
Yazan: .................. ı 

Refik Halid 
...........•..................................... , ... 

rakmk istemiyor. Boynuna dolanan 
mecalsiz kollan da çözmiyec esareti 
yoldur. Kucajındaki ıslak, hareket
siz, aessiz bohça ona zaten cansız 
gibi görünilyor. Belki kendiliğin

den, ao~ 9Udan, havuızlık
tan, ezilmekten ölmü!lür. Anamn 
bir ümidi budur: Yaşamadığını an
lıyarak, azapsız, kundağı bir tarafa, 
en az çamurlu, en az batak bir yere 
bırakıvermek ... 

BtltQn o kl)amet IÇlndıe, eDnden 
tuttutunu ve omuzunda t&fldığını 
sürüklerken kucağındakine eğili;.. 

yor, dinliyor .. Ses işitmemek, hare
ket duymamak ümidile dinliyor ve 
yavrusunun kısık kısik, ılık ılık ağ
ladığını duyuyor, "eyvah!,, diyor. 

Bu sırada, ilerliyen kafile, selin 
batıra çıkara, vura çarpa sürükle
diği bir enkvdan başka bir ff!Y de
jilclir. Karanlılm içinde düşerek. 
çamurlara ,Omülenler, üstüne bası
larak ezilenler çoktur. Ayşe. hiıla 
yükünü a1mıya kail olamıyor. Yü
zü ve vücudü belki de, yağmurdan 
fazla soğuk soğuk döktüğü terle ıs
lanmıştır. Soluk soluğadır. Dizle -
rinde, ayaklarını çamurdan çeke
bilecek kudret gittikçe azalıyor, 

kollannda ve boynunda öyle bir 
kesiklik, bir uyufDla, bir karınca-
1.aml)a, nihayet bir duyamayış var 
ki .. Gözlerini kapıyor, sol kolunun 
açılıp yükünü, kendililinden, bırak 
tığmı ancak yan anhyabiliyor. 

Şimdi göAsünün üstünde başka 
bir yük, daha ağır, fakat daha sıcak, 
daha canlı, soluyan ve sarılan biri
ni hissediyor: Ali, gemi azıya al
Dllf, bir atın arkasmdan, üzengiye 
takılı çekilen bir ceset gibiydi, yü
rünüyordu, yüzükoyun, elinden ana 
sına bağlı, sürükleniyordu. İşte o, 
fimdi, bağrının üzerindedir. Uzun 
bir hasretten sonra biribirlerine 
kavuşmuşlar ıibi sokuluyorlar, bel
ki de seviniyorlar. Kaçma bala de
''am ediyor, yağmur ve çamur da 
beraber ... 

Böyle bir kaç S&C'>t mi, yoksa bir 
kaç dakika mı yine kOfUyorlar; ko
fUYOnlZ sanıyorlar Ayşe ıükeniyor, 
demin yolda bıraktıkları at gibi ye
re uzanıvereceğini aplıyarak, hay
kırmak, birini imdadına çağırmak 
Jstiyor. Yine kOfU}'or ve birden, a
cayip bir hafiflik, bir canlılık du -
yuyor, ileriye hamle ediyor. 

Neden aonra anlıyor ki boynun
dan sanlan zayıf, ufak kollar artık 
yoktur; Emine de dökülmüştür. 

- Çık sırtıma Ali, eliyor, iyice 
ıanl, sıkı IU'Ü, sakın gevşeme! 

Ve böyle, kanının son ateşini ya
karak, kayıp düşerek, yine kalka
rak, yine yuvarlanarak yağmur, ter 
gözyaşı yüzünü yıkaya yıkaya, bir
tevtye, mola vermeden, tyürliyor. 
ADdnl kurtarmıt olmak aevinclle. 

öbür feliketlere katlanıp ümit 
de yürüyor, kafileye yetişiyor, 
filenin önüne geçiyor, kafileyi 
ride bırakıyor ve seher vakt 
yıldızlı bir ıslak bayrak çekili 
çülc: bir kuabayn varıyor. Yük 
bir cephane sandığının üstüne iı 
riyor: 

- Kurtulduk Ali, diyor. 
Ali! 

Ali kalkmıyor, kımıldamı, 
A~, wtlel&:dblnr'Mt"~ ti 

dıtmı anlamıyor, anlamak ist 
yor, hili: 

- Kalk Ali, kurtulduk Ali· 
Diyor, gülümsüyor, müte 

yen, geceki yağmur gibi dök· 
coşkun göz yaşları içinde gülü 
yor. 

* Hizmetçi donuk. fel'Siz. katı, 
yu çekilmiş kuru böcek kabuğu 
lerini işaret etti: 

- Bey, dedi, işte o günden 
ben ağlıyamam, ağlamak ist 
de bilmem ki neden gözleri 
yaş gelmiyor! 

Bilmecemizd 
Kazananlar 

18 tub•t 9S9 Uırlhll «Çocuk - Tı 

d•kl «Bilmece - Bulm•c .. mızı d 
h•lledenlerden hediye kaun•nl•rı"' 
tul: 

Birer dolm• kul'fun k•leml kH• 
l•r: 

Kuquncuk 45 lncl mektep 281 11 
Oktay, Pertevnty•ı Llaesi E - 4 te 
Tallıa, Kabataı Erkek Lisesi Sınlf ~ 
Necip Arvu. 

Birer mUrekkepll k•lem kH•n•nfe 
Fatih Ortaokulunda 215 Bahac 

S.yraktar, Erenköy Hatboyu Me 
Şehzadebaşı Letafet apartımanı S 
Karak6z. 

Birer AlbUm kenn•nl•r: 
Urfa ortaokulunda 128 Hllmi K 

Ankara Cankaya ilkokulu 4 üncü s 
İclAl Slrel, İstanbul Aksaray Ha 
caddesi 30 numarada MuallA. 

Birer realm model! kmn•nl•r: 
İstanbul Mahmutpaıa Kefeli Han 

ba Şirketi vasıtuiyle Cengiz Öztürk 
Çanakkale 18 Mart Mektebi Güngör C 
soy, Trabzon Llaesi orta kısmında 
Kemalettin Ta1117. 

Birer eulu boy• k•nn•nl•r: 
İzmir Eşref Pap Semerci Zade so 

19 numarada N•cl, Edremit ceza M 
otlu Orhan Sezer, Eskişehir Cünud 
mahallesi Daluk BOkak 1 numarada 
da,-et Sarper. 

Birer k•lem boy•eı k•z•n•nl•r: 
Üsküdar Atahamamı çıkmaz yolcu 

numarada Nedret, Çanakkale Cevat Pı 
mahallesi 182 nul'T\arada Ulvi, Bolu n 
rinin otlu Cüneyt KasaL 

Birer k•rt kmz•nenl•r: 
Db'arbakır Ergani kazasında hak 

Hüseyin Karakoç Kastamonu Murat 
mektebi talebesinden Gülbahar, İstan 
Mahmutpaea Kefeli Han Kasba $1?' 
vuıtui7le M•1'ir Öztürkkan, Betlk 
Abbas Ata Akdolan 80kalt 2T numıara 
TDrkln K 
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Çocukların en hayati gıdasıdır. Türkiycde ve diin~a~a HAS~ :uı.AF ÖZüNÜN b~nzcrin.e tesadüf e~mek. mümkün ol.a?1az. Bunu yalnız fngiJtcre yapabilmiştir. İngiltereden buraya gelinceye kadar zaman g-eçe 
Halbuki çocuklar gayet taze YULAF OZÜNDEN ıstıfade cdebılır. HASAN YULAF ÖZÜ hılhassa kemıklerı kuvvetlcndınr. Adelelcre sertlik verir. Vücudün tekamülüne hizmet eder. Bununla beraber çabuk 
rür, çabuk diş çıkarır. HASAN YULAF OZİLE beslenen yavrular biitün ömründe hastalık çekmezler. Tam bir sıhhata malik olurlar. 

Yangının Zararı 
1,135,000 Lira 

Tahmin Ediliyor 

Roosevelt ve 
Demokrasi 

( Baı,ı 1 incide l 
hiçbir yenilik yoktur. Bunlar şahıs
hırı yaşatan ve mevkide tutan oek 
eski şekillerdir. Biz diğer demokra
silerle beraber bu şek:tlere bakarak 
demokrasinin kiihneleştiğini iddia 
edenlere inanmıyoruz. Çünkü bu şe
killer 2000 sene evvel hüküm süren 

f ceberutu temsil ediyorlar.,, 

Sıvasta Kar 
Köy Yolları 

Yiiziinden 
Kapandı 

Bir Hafta içinde Yağan Kar 37 Santimetreyi 
Buldu, Kayak Sporcuları Faaliyette 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

hartedilmiş şekli 

ı 2 s • & e 1 e ı 
1 1DA M AS B IE 
ı AltılA•lil•A ZI 
3 WIAIŞ IA ·~IJ(IA 
4 
•• A 1N11< 1 A 1R1 " 1. 

1 1.\ R • f< 1 1 1 R 1 \ • --1 
6 ~ 1 l•I A / R 1 A R • L 1 

• • • • • • • • • • • • • • 4p• • • • • • • • • ..... ı Mister Roosevelt, daha sonra de-
J 1. f b 1 j mokr.asinin nimetlerini saymııı ve s an u un evlen ansızm basan rejimin mi ter-

Bu .. vu·· K ti cih. edilec~ğini sor~r.a~ "Evle~inizin 

Yan ınları 
istanhulun en eski yangını 100 yı

lında vukua gelmiş ve Got killi-esi 
içindekilerle birlikte yanmıştı. Bu 

1 
faciaya sebep olan vangından sonra 
Blznnslı lar devrinde 404, 433, 462, 

• 465, 469, 476, 491, 498, 50~. 511, 532, 
549, 559. 561, 564, 582, 603, 791, !131, 

956, lrl73, 1203. 1204. 1261, 1291. 
1296, 1308 ve 1434 yıllarında İstan
bul büyilk YHnsm feHiketlerine ui5;
rarnı;ıtı. 

Osmanlılar devrinde ilk bilvük 
yangın 1633 yılında kaydedilen 
Ciball yangınıdır. Bundan sonra 
1651 de Tavukpazan. 1652 de Odun· 
kapısı. 1678 de Fener, 1680 de Mah
mutpaşa, 1681 de KürkçUkapısı. 

Kurşunlumnhzen, Odunkapısı, 16~3 

te Tavşantaşı, 1689 da Eyüp, 1692 de 
Cibali, 1693 te Ayazmakapısı, 1694 
te Bedesten, 1698 de Şehremini, 17\13 

f f'mın olduITTJrıa se,·ınınız .. riemıs. ıfa-
• ha sonra söz hürriyetinden. toplan! ma hiirrivetinden bah~ederek hunla-

! 
rın otokrac;ilerde gördii.ğü muame
levi tawir etmiştir 

M Roosevelt bu muamelenin Ku-
• ı runuuladaki muameleden farksız ol-

1 duğunu söyliyerek: "İnsımm tabii 
J haklan demokrasi ile beraber ~ıkılı

vor .. dedikten sonra Amer'.ıka namına 
1 toolanan ilk kongrenin demokrasive 
ı muıtavir her şeve "hayır! .. deıii~ini 

1 

hatırlatarak şimdiki kone:renin de an 
cak avni cevabı verece{1:ini söylemiş 
ve "biz din hürriyetine de. diğ~r bü· ~ """ .. - • ..-
tün hürriyetlere de inanan kimsele- Sıvasta kayak sporcularından bir grup 4f 4243 

riz. Demokrasi de budur. Atalanmız Sivas (TAN) - Son bir hafta için- reisliğe doktor Ethem. Tekiner. ilcin 
J bu demokrasiye inandılar. biz de o-, de şehrimiz ve civarına, 37 santi - ci reisliğe diş tabibi Sami, vezne _ 
: na inanıyoruz. Biz de onlar gibi ayni metre kadar donacak miktarda kar darlığa ziraat bankası müdürü ze _ 
t vazifeyi ifa için toplandık. Allah bi- yağmıştır. Kazalardan, bzı köy yol- ki, muhasipliğe Cemal seçilmişler _ 

zı muvaffak etsin .. demiş ve sürekli larının kapandığına dair malumat dir. 

alkışlarla karşılanmıştıt'. gelmektedir. j Yakında KlZllay menfaatine bir 
Soğuklar çok artmıştır. balo verilecektir. 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Batı Anadoluda bir yer. 
2 - Bir çocuk oyunu. 
3 - Vurulan hayvan e Şıkır şı 

kırdar e Arz. 

4 - Tann e Bir nota e Fakat. 
5 - Kederler e Ehli dil, halden 

(BAŞI ı incide) 
fabrikasının 100 bin liraya, Atabek 
hanı binası 200 bin liraya, Ata Refik 
mağazasındaki eşya 400 bin liraya 
::.igorta edilmiştir. Ancak Ata Refik 
mağazası dahilen de bölük bölük 
başka kiracılara kiralanmış, bunlar 
:la mallarını ayrı ayrı sigorta ettir· 
'llİŞ bulunuyorlardı. Bunlardan ma
nifaturacı Refik İnsel ile ortağına 
ait kısım ile tuhafiyeci Münir Genç-

1 

fe Alacahamam, 1708 de Hocapaşa, 
1717 de gene Cibali, 1718 de Ge
dikpaşa, 1739 da BabıAli, 1755 te al· 
tıncı defa Cibrıll, 1755 te yedinci de-
fa Cibnli, 1781 de Hocapaşn, l865 te 
Beyoğlu, 1005 te Çırçır, 1911 de İs
hakpaşa, 1917 de Fatih yangn:ları 

kaydedilmiştir. Bunların en feci! 
Cibali yangınları olm,Uıib.ıT. Yedınci 
Ciball yangını, 64 saat devam 
etmiş, 3 binden 1azla ev, 36 tekke i 
ve mdbet, 260 hamam yandıktan 

sonra söndilrülnifiştür. Altıncı C!bali 
ynnğınında da 8 bin ev, 580 değirmen 

Meşhur Bir Otel 
Hırsızı MahkQm 

Bursa (TAN) - Çekirgede bir 
otelde Ayvalık tüccarlarından Enve
rin 345 lirasını çalan meşhur otel 
hırsızlarından Topal Münir 4 sene 
hapse ve o l:ade.r müddet te emni -
yet nezareti altında bulundurulma 

Kayak sporcuları da yer yer faa- ı . . . 
liyete geçmişlerdir. gençlerrn temsılı 

Kızılay Cemiyetinde ! Sivas (TAN) - Halkevi gençleri 

Sivas (TAN) _ Kızılay cemiyeti "Uzun Mehmet., piyesini muvaffa -
şubesi yıllık kongresini akdetmiş- kıyetle temsil etmişlerdir. Rol alan 

tir. Yeni yapılan intihabat sonunda gençler alkışlanmışlardır. 

6 - Bir İta]yan radyo istasyonu • 
nun. 

7 - İşmar etmek, hissettirmek e 
te bulunur e Koku. 

8 - İki defa tekrarlanırsa ~a 
lur e A, R, A, 1 harfleri e Bir ha 

9 - İrnna. 

ı • 

re, trikotajcı Hayri Koyuncu, ha
'Eır elbiseci Madam Sofiyaya ait kı
;rmlar ayrıca 50 bin liraya sigorta 
edilmiş bulunuyordu. 

Kstantopulos hanı 60 bin liraya 
:;igortalıdır. Diğer yanan han, tica· 

rethane ve yazıhanelerin de sigor
talı olduğu anlaşılmıştır. Fakat bun 
ların miktarları henüz katiyetle 

i 
ve fırın, 70 hamam, 200 cami, 1000 
d!lkkAn yanmıştır. 1850 den 1908 yı- f 
lına kadar istanbulda 212 büyü!;: 
yangın olmuş ve bu yangınlarda 20 t 
bin bina yanmıştır. t 

tesbit edilmemiştir. 

Bunlardan Yünipek mağazasının 
100 bin, Abeni kırtsaiye mağazası

nın 50 bin, Kstantopulos hanında 

yanan diğer yazıhane ve dairelerin 
25 bin, Moiz Paralli ecza deposunun 
5 bin, İbrahim Tahir fanile ve triko
taj fabrikasının 70 bin Kendiros ha· 

' nının üst katı için 10 bin, Dilsiz Za-
de hanının yanan kısmı için 10 bin, 
bu kısımda yanan yazıhane ve daire· 
ler için 20 bin, Küçük Ticaret hanı 
için 50 bin lira, diğer ufak tefek ya
nışlar için de yuvarlak hesap 50 bin 
lira zarar ve ziyan tahmin edilmek
tedir. 

Şu hesaba göre zarar ve ziyan 
miktarı 1 milyon 135 bin lirayı geç
memektedir. 3 milyon, dört milyon 
gibi rakamlar çok miibaliı.ğalıdır. · 

Yangın nereden ve 
muıl çıktı? 

Yangının nereden ve nasıl çıktığı 
katiyetle tesbit edilmiş değildir. 

Ortada 3 iddia vardır. Bu iddialar
dan biri yangının Fahri Birol triko
taj fabrikasından, diğeri Ata Refik 
mağazasından, üçüncüsü de Yüni
pek mağazasından çıktığı merkezin
dedir. Fakat henüz hangi iddianın 
doğru olduğu ve yangının sebebi an
lasılnmamıştır. 

Yangının tahkikatını müddeiumu
mi muavinlerinden Necati Gönüıoglu 
yapmaktadır. Yangını da ilk evvel 
bu zatın görüp haber verdiği söylen
mektedir. Nobetçi müddr!iumumi mu
avını olan Necati Gönülo~lu Galata
daki yangın tahkikatından avdet e
cierkenAta Refik mağazasının alevler 
içinde olduğunu görmüş ve telefonla 
itfaiyf'yi haberdar etmiştir. Fakat 
:mle yangını ihbar etmc-kte müddei
umumi muavinine takaddüm etmiş 

bulunuyordu. 
Trikotaj fabrikası sahibi Fahri Bi

rol müddeiumumiliğe verdiği ifade
de fabrikasında katiyen ateş kullan· 
madıeını, çalışan 50-60 işçinin ye-

................................ 
meklerini kalorifer boruları üzerinde 
ısıtarak yediklerini. imalathane pay4 

dos edildiği zaman da içeride ateşe 
ve ateş almıya müteallik hiç bir mad
de bulunmadığını söylemiştir. 

Ata Refik mağazası sahibi Ata Re
fik, ihtiyar ve hac;ta olduğu için ma· 
ğazasının yandığı henüz kendisine 
haber verilmemiştir. 

Bekçiler ne söylüyorlar? 
Ata Refik mağazasınn Şerif ve 

Şemsi adlı bekçilerı yangın hadisesi~ 
nin ilk şahitleridir. Bunlar ifadele
rinde şunları söylemişlerdir: 

- Saat on birde yattık. Biraz son
ra kesif bir dumanrn boğucu tesirle
ri ile uyandık. Nefes alamıyorduk. 
Elektr;~der sönmüştü. Mağaza du
man içindeydi. E1l yord11mile mağaza 
kısmından han kıı::mma geçen kapıyı 
bulduk, zorla açabildik ve kendimizi 
don gömlek sokağa atarak canımızı 
kurtardık . Yangının neden çıktığını 
bilmiyoruz. 

Filvaki bu adamlar çınlcıplak bir 
halde karakola ı:10türülmiisler ve ev
lerinden haşka elbise getirtilerek giy
dirilmişitir. 

Hanın bir od:lsında yatan bekçi 
Mehmet Yazıcı kendini kurtarama
mış. yamp kavrulrnıya mahkum bir 
halde çırpınırken itfaiye tarafından 
C'an kurtaran merdiveni ile kurtarıl
mıştır. 

Yangın birdenbire parladığı ve it
faiye vazivetten kule tarafından ha
berdar edildiği için yangın yerine 
ı::elindiiii zaman ateş mevzii olmak
tan çıkmış. dün de yazdığımız gibi 
rüzgar istikametindeki bütün binala
rı tehdit eder bir vaziyet almış bulu
nuyordu. Rüzgarın tesirile havada u
cuşan ateş parçaları sokaklar aşırı 
binalar tutuşturuyordu. Hatta Mah
mutpaşa carı;ısı biJe zaman zaman 
yanma tehlikesi atlatıyor, dükkan 
kepenkleri, tenteler sık sık tutuşu

yor, itfaiyenin aldığı isabetli tedbir
ler sayesinde bunlar derhal söndü -
rülüyordu. 

cezasına mahkum edilmiştir. • 

Meclis Reisi Çankırıda 
Çankırı. ~A. A.) - B. M. Mec

lisi Reisi sayın mebusumuz Abdül -
halik Renda bugün saat 20.30 da bu 
münasebetle donanmış olan şehrimi
zi şereflendirmiş ve bütün Çankırılı
ların coşkun ve içten tezahüratı ile 
karşılanmıştır. 

KAYIP: Nüfus cüzdanımı kay-
bettim. Yenisini alacağımdan hük
mü yoktur. Samatyada Türk işçi 

sokağı 41 No. 
Nazaret oğlu Aram 

Takdir ve sitayişle kaydetmek la
zımdır ki. evvelki geceki şartlar içe
risinde bu ateşi si;ndürmek bir me
haret ve bir muvaffakıvetti. Yan~~m 
c1ktığ1 noktadan Mercan kapıc;ma ka
dar uzanan saharlald binaların hiç 
mübalMasız ve mutlak olan bir yan
gm tehlikesinden kurtanlrnası mu • 
hakkak ki. itfaiyrntn tyi ve mP.toctlu 
calısması. şehri tehdit eden tehlike
vı karsılamak için hayat kaygusun
cf an uzak bulunması sayesinde müm
J<iin olabilmistir. 

İtfaiye bu gece de sabaha kafiar 
hu ~avretinde devam etmiş, enkazı 
!=ôndürmekle mesgul olmustur 

Atabey h3nınm duvarları yıkılma 
trhlikesi ıtöc;terdi.~ icin itfaive bu 
caddede tedbirlrr almıs. diğer yollar
da da vatandaşların canlarm1 tehli
keye koyacak ve veUp geçmec>ini $ic 
1ec;tirecek maniaları izale ile meşgul 
olmnstur. 

Yangın yerindeki tet1z;ıat 
Yangın yerinde muhtelif bakımlar

dan. muhtelif hevPtler tarafından tet 
kikler yaprlmaktad1r Zabıtı:ı v~ ad
li.ye yan(!ıntn c;ebeplt'rini ı;ıktıqı yPt'i 
trısbit edebilmek icin tetkikler vap
makta bu bahis ~trafında mütalea 
c;erdlne salahivettar olanlann müta
lealannı tesbit etmektedirle~. 

Beledive miihe:ndiıderi yan~ sa
hasındaki müruru uburun tehlikeli o
lup olmad1ğı noktasından. si~orta 

fen ve tahmin uuplan zar:ır ve zi
vanm tesbiti bakımından ve1hnc;ıl a
lakadar tesekküllerin her biri ayn 
avrı bir bakın}Qan yangın yerinde ke
sifJer ve tetk~ler yapmaktadırlar. 
Adliye tahkikatının bu gün inkişaf 
edeceği umulmaktadır. 

10 - Milli bir zaferimiz. 

Bu garistanC:la asre tin 
Hoca Filmi Gösteriliyor 

Hapishanede Bir 
Yaralama 

Bursa (TAN) - Hapishaned 
mar yüzünden bir kavga 
katilden mahkum kebapçı 
sirkatten mahkılm Divriklı 
ni kolundan ve omuzundaJl s 
ile yaralamıştır . 

Adanada Bahar Baıta 
Adana (TAN ı - Bahar, ken 

gösterrneğe başlamıştır. Şehir h 
nın pazarlarını kırlarda. bağl 

geçirdikleri görülüyor. 

Adana ovasına yağan yağmur 
tarı şimdilik kafi görülüyor. P 
ekimine yakında başlanacaktır. 

Postalardan Şikayet 
Mut. (TAN) - Kazamıza pos 

gayrimuntazam gelmektedir. 1 
buldan 22 tarihinde çıkan gaze 
kasabamıza gelmemiştir. İst 
postanesi bize ait postayı Mersi 
rikiyle yollıyacak olursa, hem' st 
hem intizamı temin etmiş olac .1 

Tramvay Kazası 
Ortaköyde oturan 10 yaşında 

cati tramvaya atlamak isterken 
düşmüş ve sol ayağı tekerlek al 
kalarak parmaklan kesilmiştir. 
rah cankurtaranla Beyoğlu has 
sine kaldırılmış, tahkikata 
mıştır. 

Saç bakımı 
Filmde Ncurettin Hoccı, Hitar Petar ve eşeği 1 Güzelliğin en birinci şartı. 

Sofya, (Hususi) "Nasr~t.tin 

Hoca ve Hitar Petar - Ortaklar., 
ismindeki bir film çevrilmiştir. Bul
garca, sözlü ve şarkılı olan bu film 
üç haftadır arası kesilmeden Sofy3 

sinemalannda gösteriliyor. Filmm 
JYıevzuu Türk milli mizah üstadı 

Nasrettin Hocanın, fıkralarından a
lmmtştır. 

Filmde, yüzlerce sene Bulgar mil
letini de neşelendiren Nasrettin Ho
canın hayatı canlandırılmıştır. Film
de Nasrettin Hocaya yedek olarak 
mevhum Bulgar mizahçısı kurnaz 
Petro (l!itar Petar} da oynatılmak
fadır. Nasrettin Hoca rolünü Bulgar 
artistlerinden St. Baçvarov, Hitar 

Petrol Nizam 

Petar rolünü de Asen Kamburov oy
namıştır. Filme Bulgar milli tiyat
rosundan 40 kadar artistten başka 
Karlovo. Teteven ve Sofya kazala
rırıdan figüran olarak köylü halk ta 
iştirak etmiştir. Nasrettin Hocanın 1 
eşeği diye bir eşek te filme alınmış· ı 
tır. Kepeklen ve saç dökillmes: 

Film, kısmen şarkvari musiki ile 1 rfavi eden tesiri mücerrep t 
ılaçtır 

de şarkılandırılmıştır. iiill•••••••••••• 
Filimde tic.arette, aşk macerala · 

rında ve her türlü işlerinde ortaklık 
yapan Nasrettin Hoca ile Bulgar Hi -
tar Petar münasebetlerinde çok gü
lünç vaziyetlere girmişlerdir. Hitar 
Peterin düğünü yapılmış ve Nasrettin 
Hocanın güzel Bulgar kızlariyle kor-

te ettiği de görülmektedir. 

Genç çingene kızlarının köçE 
yunları ve köylüler tarafından 
oynatılması da filmin orijinal t 
siyetlerindcndir 

----------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------
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RAYIP: Nüfus cüzdanımı kay-
hettıın. Yenisini a lacnğımdan hük
mü yoktur. Kağıthane köyü Kasap 
başı caddesi 96 No. 

Refet Yalçın 

GUZELLIGINIZ 
1ç1 

Bütün dünyaca takdir edil- "'j 
rnış sıhhi' guzellik kremleridir 
Gece ıçın yağlı . ~tindiız cın i 
Yağsız halis acıbadem çeşıt~nı 
hususi vazo ve tüplerde satıl!r 

rNGtLtz KANZUK ECZANESJ 

lSTANBUL - B~'YOOLU 

İstanbul beşinci icra memurluğun
clan: Bir borçtan do~ayı hacızlı olup 
eara a çevrilmesine karar verilen 
•
3 tyola, y ata · , btife, sandal va. ko-

ın · .. 
ıdın, bakır, mar,a, yazıhane ve sai-

re 10 3.939 cuma güniı saat 9 da Ca
~nloğlu kimya t alebe yurdu onünde 
s~tılacaktır. To.liplerin yevm ve saa
tı ll'lezkürda mahallinde hazır bulu
nacak satış memuruna müracaatları 
il' un olunur. 

TAN 

~Beytef:oe~mlryolları · v~ · Limanları . iŞtetme u .. ~d~iresfH.arilall .1 

- ,,,. ,.,._ - _,. ..... - ::._ - / ı • - -- - .. - - -

Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki gurup 
malzeme her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 17 - 3 - 1939 Cuma 
giinü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
tP..rafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her guru
ba ait hizalarında yazılı muvakka: teminatlarile birlikte eksiltme güniı 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydıırpaşa gar binasındaki komisyon tara
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 100 adet dökme demirden dırhem 50 kiloluk: Muhammen bedeli 
1400 lira ve muvakkat teminatı 105 liradır. 

2 - 21000 Kg. Nebati katran muhammen bedeli 4305 lirn ve muvak-
kat teminatı 322 lira 88 kuruştur (1304) .. 

Vagonların tahmil ve tahliyeleri iç.in verilmekte olan mühlet senenin 
Eylul, Birinciteşrin, lkincteşrin ve birinci kanun aylarında Haydarpa
şada ve tzmirde (8) diğer istasyonlarda (6l saattir . Senenin diğer ayla
nnda bütün istasyonlarda (8) saattir. Bu saatlerde araya giren öğle ta
tilleri dahildir. AmbarlaMn kapalı kaldığı muayyen gece saatler ve tatil 
günleri dahil değildir. 5/Mnrt/1939 dan itibaren bu suretle tntbik erli
lecektir. Buna muhalif olan ilan ve emirler mülgadır. Fazlıı tafsilat için 
istasyonlara müracaat edilebilir. f1403) 

~ucu 

Beyaz Çul 115000 

.lH uııaınıııt•n 

Fia tı . Bedeli 
Kr. Lira 

70 33033 
bağlı" "Kilosu" "Takriben" 

'lcminatı 

Lira 

2477.48 

I - Yukarda yazılı çullar için 27 - 2 - 939 tarihinde kapalı zarfla ya
pılan münakasada teklif olunan fiat haddi layık görülmediğinden pa
zarlıkla mi.ibayaası kararlaştırılmıştır. 

II - Pazarlık 7 - 3 - 939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta Levazım 
"ıiiidüriyet binası alım komisyonunda yapılacaktır. 

HT - TAliolerin teminat akceleriyle birlikte belli günde komisyona 
gelmeleri ilan olunur. "1405" 

• 
Cinsi Miktarı Vah. Beheri Tuta. % 7 ,5 Eksiltme 

Teminatı 

L. K. Şekil S. 

Gaz yağı 16000 Kg. 
Göz taşı 18200 .. 
Göz taşı serpme makf-
nası (Vermeral markaı 110 adet 
Kükürt için serpme ma
kinası <Supcrba veya 

Muh. B. 
L K. L. K. 

147 60 2360.- 177.- Açık ek.14 
16,5 3003.- 4!25.22 " tt 15 

15 1650.- 123,75 " 15,30 

Vezıiv marka) 104 ;; 15 1560.- 117.- ,, " 16 
I - Şartnameleri mucibince yukarda yazılı "4., kalem malzeme ay

n ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedellerile mu vakknt teminatları hizalanndıı gös

terilmiştir. 

İli - Eksiltme 13/ 3/ 939 tarihi ne rastlıyan pazartesi günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta kain şubemizin alım komisyonunda 
yapılncaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. 

nnRH 

* 
I - Şartnam~sf mucibince maateferrüat bir adet buhar kazanı ka-
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SÜMER BANK ~ -------- -- --- •• • Sanayii -- essesesın e • • ---- -- -Ka ------
--- ve ---- -- -:= Müessesemiz 1939 haziranının sonuna kadar teslim edilmek üzere sipariş kabul etmektedir. 
:= Bu müddet için, şimdilik, tespit olunan cinslerle bunlara aid fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. Hazi-= 

--
:= randan sonraki devreye aid olarak kabul edilecek siparişler için aynca ilan verilecektir. := 

Srenz kağıdları ( B kkal Ciğ d · 1 § ---- M 2 Sikleti 70 ve 11 O Gr. beher tonu T. L. 231 § 
M 2 ,, 130 ve 140 Gr. ,, ,, T. L. 221 S 

------- M 2 ,, 170 Gr. ,, ,, T. L. 216 -----
I~ -

M2 
M2 
M2 

Sikleti 

Srenz sergi kağıdları ~ 
11 O Gr. 220 Sm. genişliğ!nde beher tonu T. L. 206 := --- 140 Gr. 220 Sm. genitliğinde beher tonu T. L. 201 § 

,, 170 Gr. 220 Sın. genitliğinde beher tonu T. L. 197 =: 
--- il --= -;; Kartonlar E§ - = == Gri karton 50 - 140 numara beher tonu T. L. 226 ;: - -:= Beyaz mukavva (kaba) 45-140 numara beher tonu T. ~. 246 := 

§ ı. - Mezkur fiatlar beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Frank.o Vagon İzmit, (Fabrika) teslimi için§§ 
= muteberdir. = = 2. - Çif İstanbul teslimatta ton başına dört lira ilave olunur. := -= 3. -Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 Gramaj ve 3 eb'addan fazla kabul edilmez.:= 
:= 4. _Derhal yapılacak teslimat iç.in siparişin kabulünü ve malın ihzarını müteakib gönderilecek ihbar-:= -- name üzerine mal bedelinin bildirilecek bankaya hemen tedıyesi lazımdır. Malın sevki, bedelinin=: 
=: ôdenrnesine mütevakkıftır. = 
:= 5. -Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan siparişlerde mal bedelinin % 10 u :.,: 
- peşinen ödenir. 5 
§ 6. - İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında {nal bedeli ödenmediği takdirde 15 günden sonra geçe-a 
=: cek beher gün için T. L. 5 (Beş) Türk lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet hiç bir su-:= 
:= retle yeniden 15 günü tecavüz edemez. Tespit olunan teslim tarıhinden itibaren bir ay zarfında= = mal bedeli ödenmediği takdırde sipariş feshedilir ve peşin olarak alınan % 10 irad kaydolunur. =: 
= 7. - Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu üzerine ve imalat vazi-§ 
=: yetimize nazaran gerek siparişin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, müşteri-:= 
:= nin arzusu kabil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz tarafından tespit edilir. = 
:= 8. - Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarıda yazılı şerait tahtında kabul edilir. '§ 
- 9. - Her türlü müracaatın İzmitte Müessese Müdiriyetine yapılamsı rica olunur. _ 

~llllllllllll!l~~;ıııııııı!lllllllllll!:~ıııııııtı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. ar.ıııı•- Yalnız Birknç •••'"""111,l!ı 

gününüz kaldı! II - Muhammen bedeli sif Istanbul 12500 lira ve muvakkat temina-
tı 937.50 liradır. 

III - Eksiltme 14/3/939 tarihine rastlıyan sah günü saat 15 de Ka
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı

lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubedcn alı

nabilir. 
V - Eksiltmeye girmek istiyen firmalar münakasa tarihinden niha

yet bir hafta evveline kadar fiyatsız tekliflerini inhisarlar umum mü
dürlüğü müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabu
lünü mutazammın bir vesikayı eksiltme gününden bir gün evveline ka
dar almaları lazımdır. 

VI - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektubunu, kanuni ve
saik 7o 7,5 güvenme parası veya banka temin~t mektubunu ve müna-
kasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme 
günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (591) 

* 

Meşhur Gömlekçi 

AViD 
Galatasaray Lisesi knt'llsında No. 178 

% 10 ile % 50 ye kadar 

TENZILATLI SATIŞTAN 
istifade ediniz 

Bayan eşyaları, gayet ucuz 
satıh •or. 

T. C. Zi AAT BANKASI 
TÜRK KÖMÜR 

Madenleri A. ş. 
Şirketimiz Hissedarlarının 27 

J - Şartnamesi mucibince (60) adet alttan sürme, araba kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

11 - Muhnmmen bedeli (6000) lira, muvakkat teminatı (450) liradır. 
III - Eksiltme 20/ IV ; 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 

15 de Kabatnşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

Üsküdar sulh 2 inci hukuk hakim
liğinden: Üskıidarda İmrahurda Do
ğancılar caddesinde 163No.da mukim 
merhum doktor Ahmt:ıt Müştak Eke 
karısı Alıye Safıyenin para hesabına 
ve alım, satım işlerine aşina olmama
sı hascbile satın almak istedil,ıi. gayri 
menkullerin satınalınmasında kendi
sine yardım ve istişnre etmek üzere 
mahkeme katiplerinden Daniş Kuşc
rin müşavir tayinine 27.2.939 tarı.:

hinde karar verilmiş olmakla bu hu
susta itirazı olanların on gün içinde 
mahkemeye müracaatları iliın olunur 

Kurulus Tnrihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve aians adedi: 262 
Zirai ve ticnri her nevi banka munmelelerJ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Zirnnf nnnknsmdn kumbaralı ve ihharsız tasarruf he np1R1'1n"a f"n 
So lirası bulunanlara !lıf'nede 4 defa çekilecek kur'a ile aşai!'"1 1l.ki ptı: 

4 
4 

Adet 

• 

göre ikramivt- dnitıtılnt'aktır. 

J .000 Llrnhk 
500 .. 

4.000 
z.ooo 

Lırı-

.. 

Mart 1939 pnzartesı günü saat on 
dört buçukta Galatada Karamusta
fa sokağında 149 numaralı Ovnkun
yan Hanında 4 ünciı katta Şirketin 
İdare Merkezinde alelade surette 
vukubulacak Umumi Heyet içtima
ında hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 
1) - İdare Meclisi Raporunun 

okunması, 

2) - Mürakıp Raporunun okun
ması, 

3) - 31 Birincikanun 1938 tari-

iV - Şartnameler her gün sözü geçen §Ubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler münakasa gününden bir hafta ev
veline kadar fiatsız teklifleri tetkik edilmek üzere Inhısarlar Umum 
müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine verilmesi ve tekliflerinin kabu
lünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Kanuni vesaikle mühürlü teklif mektubunu % 7,5 güvenme 
parası makbuz veya banka mektubunu ıhtiva edecek olan kapalı zarf
lar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1419) 

11., Dr. SUPHI ŞENSES • 
idrar yollan hastalıklnn mütehassısı 
~cyo{:lu Yıldız sineması karşısı Lek

,.,. n rtırnen. FnklrlM"r 'l'l r 'l!lt " 

'el : 43924 

hine ait Bılanço ve Kiırüzarar hesa- Otomobil Ticareti 
bının okunması, mezkur Bilanço ve 
Karüzarar Hesabının tasdiki ve ida- Türk Anonim Şirketinin 
re Meclisi Azalarının ibrası, 1939 senesi adi heyeti umumiye iç-

1
1 4) - Idare Meclisı iızalığına ta - tinıaı 22 mart Hl39 çarşamba günü 
yin edilen Bay Franz Elter'm me • saat 15 de Galata, Bahtiyar hanında 
murıyetinin tasdiki; 5 incı katın 71 numarasında vuku 

5) - Dahili Nizamnamenin m~- bulacağından asaleten veya vckfile-
addel 12 incı maddesi muc hince ten laakal en az on hisseye malik 

İdare Meclisi Heyetinin yenilenme- ı· z M ı· T p O s T A S 1 bulunan hissedarların içtima günün· 
si, den en az bir hafta evvel his-

6) - 1939 yılı için bir murakıp Yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 5 Mart Pazar ve 7 Mart Salı selerini şırket veznesine tevdi ederek 
ıntihabı ve tahsisatının tayini, günkü İzmit hattı postaları yapılmıyacaktır. mukabilinde duhuliye varakası alma· 

7) - Ticaret Kanununun 323 ün- # lan lüzumu ilan olunur. 
cü maddesi mucibince Jdare Meclisi Ruznamei Müzakerat : 
<.ıSl(a.ıa8 aJ\ tpua>J. l[<>.ıa8 uıuı.ıeıuzı: • ~!"!!!-......... ~~~iiiôiiii~~~~~~~~~~!!!ii!!!!!iii~~~="!!~~--"!'"!!!~ • ı 1 - 1938 yılı muameliıtına dait 
iıçüncü şahıslar namlarına bizzat Büyük Milli Roman heyeti idare ve murakıp raporlarının 
veya bilvasıta Şırketle muamele okunması, 

yapması için kcndılerine mczuni - 2 - 1938 yılına ait mevcudat, bi-

yet verilmesi, YALNIZ 00.. . . YO U ırı.nço ve kar ve zarar hesaplarının 
8) - Şirket işlerini tedvir için N U kabulu ve heyeti ıdarenin temettua-

sureti mahsusada memur edilecek- ı tın istimal suretine dair teklifatı hak 
lere verilecek ücreti tesbit zımnın- Yaıan : Şükufe Nihal kında karar ıtnsı. 

4 ,, %50 ,. 1.000 ;. da İdare Meclisine salahiyet veril- 3 - İdare heyeti azalarının ve 
40 ,, J 00 ., 4.000 ~ mesi. Otuz yıllık içtimai hayatmuzm en canlı, en realist bir tas- murııkıbın ibrası. 
ıoo ,, 50 ., 5.000 ;. Gerek asaleten ve gerekse vekA- viri - Son derece temiz bir üslupla yazılmış, heyecanlı ve mü- 4 - 1939 senesi için murakıp seçi-
l 20 ,, 40 ., 4.800 ;. !eten Umumi Heyete iştirak edebil- kemmel bir eser. mi ve ücretimn tayini, 
lGO ., 20 ., 3.200 ~ mek için Hissedarların en az yirmi k" k 5 - Meclisi idare azalarının şı·r-"TAN,, okuyucularmm gazetemizde seve seve ta ıp etti -

, DİKKAT· Hesanlnnndnkt naralar oır sene tc;fnde 50 liradan asa ıl hissesi olması ve hisse senetlerini ketle tüccari muamele yapmalarına 
'"ııı ;verlPre lkrrım lve cıktıih takdirde Cf,. 20 fa?.hıslvlf.' verilecek+ir 20 Mart 1939 pazartesi gününe ka- leri bu roman, kitap halinde çılmn~br. fiyab 75 kuruetur. Bü- müsaade verilmesi, 

Kuralar senede 4 dda. 1 E·rl(ll. J Birincikiinun, J l\lart ve J ffa;ı:i , dar Şirketin İdare Merkezine tevdi tün okuyuculanmıza tavsiye ederiz. 6 _ Müstahdemin ve mildiirlerin 
rrın tnrihlcrindc cekileccktır. 1 etmeleri lazımdır. • maaş ve ücretlerinin tayini için Mec-

.......... ______________________ ı•ı İDARE MECLİSİ lisi idareye sııltıhiyet vcrihncsi. 
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ve bütün ağrlları derhal keser. Aldanmayınız. Rağbet gören herşeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

----El!!!i!!!Ei!!!!i!!EE!!!!E;!!!;!!!!!!!!!!!!!i!~~~-!ii!!!ii!!!!!!!~!!!i!!!!i!im 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
24.3.939 Cuma günü saat 14 de Istanbulda Nafia Müdürlüğü eksilt

me komisyonu odasında (2000.02) lira keşif bedelli Istanbul Gümrük 
Baş müdürlüğü kalorifer kazan dairesi tadilat işleri açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele eksiltme bayın".lırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna

meleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri d ğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (150) liradır. 
İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare

lerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Vilayetinden ek
siltme tar:hinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait 'fica-
rct odası vesikalarile gelmeleri. (1442) 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapalı zarfla münakasa ilanı: 

İdaremizce Katane terşih havuzlarında yaptırılacak hafriyat ka
palı zarfla münakasaya konmuştur. 

1 - Bu iş için tanzim olunan şartname Idaremiz Levazım Servisin
den parasız olarak alınabilir. 

2 _ Talipler şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını iha
le günü olan 22 - Mart - 939 Çarşamba günü saat on beşe kadar Tak
sim Sıraserviler Caddesindeki ldare Merkezinde Müdüriyete vermiş ol· 
malıd1rlar. Bu saatten sonra getirilecek kaoaiı zarflar k::ıhııl edil-

mez. 

Beşiktaş birinci sulh hukuk ha
ktmliğinden: 

Hilmi Baydar: Nişantaşı Ahmete

fendi sok:~ k 37 numarada sakin iken 

halen ikametgahı meçhul. 

"1400" 

Makbuz tarihi Beyanname No. Makbuz No. Yatırılan para 

3 / 3/ 1939 

" 
" 
" 

44258 
44259 
44257 
44255 

11593 
11348 
11013 
11590 

3011.24 
5678,14 

10540,18 
8140,81 

İstanbul İthalat gümrüğünden almış olduğum yııkarda müfredatı 
yazılı 3/ 3/ 939 tarihli ve 201 kap pamuk mensucata aid dört kıta mak
buz ile ordinoları Meydancıkta kain Ata Atabek hanın yangınında yan
mıştır. Suretlerini alacağımızdan yukardaki makbuzların hükmü olma-
dığını ilan ederiz. Halil Ali Bezmen 

Grip, Nezle ve Soğuk algınlığında emsnl· 
siz bir devadır. Ateşi söndürür, vücud kır· 
gınlığını alır. 

28.2.939 tarihli celsei muhakeme 
için tarafınıza yapılan tebligata rağ
men yemin etmek için muhakemeye 
gelmediğinizden yemini edadan im
tina etmiş addolundunuz. Ancak bu 
karara 8 gün zarfında itirazla yemin 
edebilmek hakkınızın mahiuz bulun
duğu ve duruşmanın 5.4.939 saat 10 
talik kılındığı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere bir ay müddetle ilan o
lunur. Bir kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 
Tıp fakültesi Diş tababeti mek tebınde 40 lira ücretli daktilol~ ~

çıktır. İngilizce, fransızca veya alm ancadan birini bilmek lazımdır. Istı
yenlerin Tıp fakültesi dekanlığına müracaatları. (1421) 

Kitap Resmi Hazırlama Müsabakası 
Maarif Vekilliğ'nce hazırlattırılan Fransızca ders kitapları için 36 

tane renkli levha yaptırılacaktır. Bu levhaların her biri için malzeme 
Ressam tarafından temin edilmek üzere on lira telif hakkı verilecek
ti~. Bu i~e talip olanların yapılacak resimlerin plan ve şartnamelerini 
germek uzere 6 - 10 mart 1939 tarihleri arasında Galatasaray lisesı 
müdürlüğüne müracaatları lazımdır. 

Taliplerin. ~laca~ları_ izahata ve tesbit edilen şartnameye göre hazır
l~yac.~k-~ar~. _ı~ışer oı:ıegı 15 Mart 1939 tarihıne kadar Galatasaray lıse
sı Mudurlugune teslım etmelerı icabeder. 

.. Kitapları haz_ı:lıyan komısyonca yaptığı resim maksada uygun ~o
rulen ressam dıger tabloları da yapmağa memur edilecektir. 

Beğenılmiyen re.simler sahiplerine geri verilecektir. (686) (1335) 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapalı zarfla münakasa ilanı: 

İdaremizin Katane terşih havuzlarında yaptıracağı inşaat için satın 
alınacak: 

175 metre mikap kalın Sultan Çiftliği kumu 
300 " " ince Sultan '' " 
650 ,, " inşaat çakılı. 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
1 - Bu iş için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden 

parasız olarak alınabilir. 
2 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacak1arı kapalı zarflarını ihale 

günü olan 27 - Mart - 939 pazartesi giinü saat on beşe kadar Taksim 
Sıraservi caddesindeki idare merkezinde müdüriyete vermiş olmalıdır-
lar, bu saatten sonra gelecek kapalı zarflar kabul edilmez. (1402) 

"' ........................ !l!lll'IJ ............... ~ : 

1 loo,ooo lerce 
Kadının 
Nazarı dikkatini 

celbeden e ı..-11!?::4 

EM PERTEV 
ince bir Zevkin, Titiz bir itinanın, 

derin bir tecrübenin mahsulüdür. , ________________________ , 
1 KADIKÖY VAKIFLAR DiREKTÖRLÜG .. iLANLAR'I 

-
Nefis ve Leziz 

MAK RNA 
yemek isterseniz : 

İZMIRIN 

AŞÇIBAŞI 

·v; 
·- QJ (;; 5 
E S 
~c 
:xı '1 

..ı:: 
:j 

a 
L. K. L. K. 

276 48 20 74 

500 00 37 50 

320 00 24 00 

74 69 5 60 

466 32 34 97 

1119 20 83 94 

250 00 18 75 

..... ..... 
El 
cıı 

U1 

Üsküdar 

Üstti.ıdar 

C'sküdar 

AKARAT: 

Mahallesi 
lcadiye 

Keµcedede 

Kepçedede 

I:s• !Y ~erbc.;yi Burnanıye 

Ü:-.küdar Solnksinan 

Maltepe Maltepe 

Üsküdar Se15rniali 

Cinsi No. 
Sokağı No.taj 

Maru" Ahşap ev ve bahçenin ta-
mamı 27 25 

Tenbeller ~'lkmaz1 Ahşap ev ve bahçenin ta-
mamı 22 16 

Tenceller çıkmazı A.hşap ev ve bahçenin ta-
mam1 20 14 

Abdullah Ağa lkı dukkan ve oda arsas1 101 
101 

Tophaneli oğlu 
1,2 

Ahsap ev ve bahçenin ta-
mamı 9 

Karatepe mevkii Yarım kagır ev ve arazi !164 
1 

Karakolhane Ev 32 
Yukarda cinsi ve mevkileri yaz ılı gayri menımllerın mülkiyeti sa tılmak üzere müzayerleve ~ık::ınlmış

ştır. İhaleleri 16-3--039 perşembegünü saat 15 dedir. lsteklılerin Kadıköy vakıflar ınüdürlüği.ıne gel
meleri. (1239) 

TÜRK HAVA KURUMU l 
Büyük Piyangosu 

Beşinci keşide : 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 lira.Irk ikramiyelerle 

<20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 'ih· 
mal etmeyiniz. Siz de piyan9onun mes'ud ve bahti· 
yarları arasına girmiş olursunuz. 

........................... , .............. &• 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
22.3.939 çarşamba günü saat 15 te Istanbulda Nafia Müdürlüğünd<:, 

Eksiltme komisyonu odasında (3471.67) lira keşif bedelli Pendik Bak
teriyoloji enstitüsü tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak Dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat C261) liradır. 

Isteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair - ida
relerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Vilayetinden 
Eksiltme tarihinden "8,, gün evvel alınmış, ehliyet ve 939 yılına ait 
ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (1441) 

p A T 
BASUR MEMELERiNi 

CERAHA TLANMIŞ FISTOLLER ve 
HER TORLU iL T1HAPLARI 

TEDAVi EDER. -·· 
Belediye Sular idaresinden : 

Kapalı zarfla miinakasn ilanı: 

Jdaremizce Kağıthane terşih havuzları ıçin satın alınacak 1100 met
re mikap kum kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu iş için tanzim edilen şartname idaremiz levnzım servisinden 
paraı:nz olarak alınabilir. 

2 - talipler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarfları ihale 
günü olan 29/ Mart 939 çarşamba günü saat on beşe kadar Taks m Sı· 
serviler caddesindeki idaremiz merkc>zinde müdüriyete vermis olma· 
hdırlar. Bu saatten sonra getirileeek zarflar kabul edilmez r Hqı ı 

Sahibi ve Nesriyat Müdiirü Halil Lütfü OllRl>ÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 


