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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Bir Rus • Japon Müsademesi Oldu 
Tokyo, 5 (A.A.) - (D. N. B.) Psinklng'den bildiriliyor: Sov 

yet hududunda, Vlllı.dlvostoka 300 kilometre mesafedeki Sulferı· 

honun şimalinde dOn ve bugün milsademeler vuku bulmuştur 

Sovyet kıtaatı hudut fizerlndcki Mıınçuri kıtaatına hOcum etmi ... 
ttr. 5 Mançuri ve 1:1 Sovyet nclcrlnl:ı öldilğil btldlrlliyar. Manc11-
rf kıtaatı Sovyct müfrezelerini pOskOrtmOştür. 

Milli 
•• 

ef, Bu Sabah Universitede 
İntihabat+al~~ı·no··nu·· u·· nı·versı·te·~IRomen Hariciye Nazırı 
Hedefimiz , V arşovada Bek'le Yeni 
Ne ~ah? Balkonundan Bir Temaslar Yapıyor 
Yeni intihapta reylerimizi 

'#erirken hedefmiz ıu ol- N t k s • • ı k 
h'lahdır: Haricekarııtam u u oy eyece 
birlik, dahilde tam inkı-
lapçı. Bu iki anahat et- 1 R eisicümhur Billi Şef İsmet İnönü, bu sa- a dirde, talebeyi toplu bir halde görmek ·arzu
rafında teşekkül edecek hah ~~at onda Üniversiteyi ziyaret ede- sunu izhar eden Milli Şefin Üniversite konfe
Yeni Meclis harice karıı 1 cekle_rdir. Universite gençliği, Cümhurreisi- rans salonunu teşrifleri muhtemeldir. 
h'lilletin birliğini, dahile ~~z .. rstanbulu ~eş:if ettikleri gündenbcri bu İsmet İnönü, dün öğleye kadar Dolma
karıı da inkllôpçıhğı tem- ' buyuk ve şercflı zı~~rete ı:ıu~tazır bulun - bahçe sarayında meşgul olmuşlar, saat 12 de 
sil edecektir. maktadır. Bunun ıçın rektorluk tarafından otomobille ve araba vapurundan istifade ede-

>'azan: M. Zekeriya SERTEL 

O emokrasilerde bütün 
kuvvet halktan gelir. 

Halk, bu kuvvetini intihap 
\?asıtasiyle izhar eder. Seçtiği 
llıebuslardan mürekkep heyet 
Vasıtasiyle de temsil eder. 

İntihap halkın kuvvet ve 
arz1:1sunu ifade için icat edil -
tniş bir vasıtadır. 

Dünden itibaren Türklyede inti
habat fiilen başlamış bulunuyor. 
Çünkil birinci müntehiplere ait lis
~erin asılma müddeti bitmiş ve fi
~~1,ikinci müntehiplerin seçimine 

x Ü1J.ıu~:l•"'• 

da hazırlıklar yapılmıştır. .. rek Üsküdara geçmişler• Kadıköyünde ika-
Haber aldığımıza göre, Büyük Şef, Uni- met eden hemşireleri Bayan Senihayı evinde 

versitede bazı sınıflara girerek dersleri din - ziyaret etmişlerdir. Milli Şef, öğleden sonra 
leyecekler ve saat on birde merkez binası Modayı teşrif ederek oradan Sakarya motörü 
balkonundan bir nutuk irat edeceklerdir. Ü- ile saraya avdet buyurmuşlardır. 
niversite gençliği bahçede toplanarak bu nut- Cümhurreisimizin yarından itibaren ka -
ku dinleyecektir. Hava müsait olmadığı tak- yza1ara tetkikata çıkmaları muhtemeldir. 

F ranko, "Yabancılara 
Bir Karış Toprak Bile 
V ermiyeceğiz" Diyor. 
Negrin, Başkumandanlığı Üzerine Aldı 
1 

Yangına Ait 
Tahkikat 

·aitmek Uzere 

Sigorta Şirketlerinin 

Ödeyecekleri Zarar 

iki Memleket Arasında Sıkı Bir Yakınlak 

Temini için 
AICika ile 

Varşovanın Müsbet Tekliflerini 
Tetkik Etmek Temayülü Var 

Varşova, 5 (Hususi) - Romanyanın Hariciye Nazın 
Gafenko, Polonya Hariciye Nazırı Beck ile müteaddit görüş
meler yapmış ve bu esnada iki memleketi alakadar eden bazı 
mühım meseleler görüşülmüştür. 

Gafenko, bugün Romen gazeteci
leri ile birlikte matbuat konferansı• 
da hazır bulunmuştur. Cümhurreisi 
hasta olduğu için Romanya Hariciye 
Nazın, Mareşal Rydz Smigli tarafın
dan kabul edilmiş ve yemeğe alıko -
nulmuştur. 

Gafenko öğleden sonra Bulgaris -
tanın Varşova orta elçisini kabul et
miştir. Siyasi mahafiller, bu kabule 
pek ziyade alakadar görünmüşlerdir. 
Bu akşam Romanya elçiliğinde bir 
dine verilmiştir. 

Polonya Hariciye Nazın, Romen 
devlet adamı şerefine verilen ziya -
fette bir nutuk söyliyerek demiştir 

ki: Galenko 
"-Devletlerimizin hayatiyetine Gafenko verdiği cevapta ezcüm -

olan imanımız bedbinliğin dalgala - le şöyle demiştir: 

İntihap, efkirı umumiyede huıl 
olan değişiklikleri de tesbite hlz. 
~et eden bir vasttadır. Büyük Mil-
1 et Meclisinin iljtima halinde bu
t~du~ dört sene içinde iktısadi, 
1 
Çtırnaı ve siyasi bir çok değişiklik-

Madrid, 5 (A.A.) - Negrin, mer-
kez ve cenup ordularının şimdiki 
grupunu feshederek bütün orduların 
kumandanlığını erkfınıharbı~nin 
yardımile şahsan deruhte etmiye 
karar vermiştir. Bu karar ço1< mü
himdir, çünkü Negrin bu suretle bu
tün harekatın şefi olmakta ve başku
mandan General Jose Miyaja'nın 

fevkine geçmektedir. Bu karar Neg
rinin d:\ima müdafaa etmiş olduğu 
sonuna kadar mukavemet tezınin i

fadesidir. Geçenlerde Başvekil, na

zırlar meclisinde ordunun vaziyetini 

takviye etmek fikrinde olduğunu ve 

bu maksatla Alikante. vilayetinde 

kalacağını söylemiş idi. Bundan baş

ka mumaileyh, 44 45 yaşmdaki er

kekleri terhis ederek bunları lazım 

nna karp bir .set viieude getirmek - "Diğer komtu v• dost devJetl~rl~ 
tedir. Bu iman beynelmilel siyaset - de aramızda müşterek olduğun:.ı nn
te hasıl olmllŞ olan değişiklikleri da- Iarnış olduğum mesai birliği arzumu
ha büyük bir sükun içinde nazan zun, m~rek gayretlerile ve sulh 
dikkatten geçirmemize ve onlan tek yolu ile Avrupa medeniyetinin sela-

Yekunu 5 Milyon nik bir mesele gibi derpiş etmemize metini temin etmekle mükellef olan 

e~ vuku bulmuştur. Efkan umu
llliye bu değişikliklerden müteE>ssir 
0l'llluş ve h~lk içinde yeni 

1
cer:yanlar baş göstermiş o-
abılir. Millet.tc ve efkarı umu-

;r1İYede husule gelen bu değişik
iğe göre yeni bir m~lisin toplan
lnasına ihtiyaç hasıl olur. Bu da 
~ intihap vnsıtasile ifade edi-
ebılır. Bu itibarla da intihabın bü

Yiik ehemmiyeti vardır. 

* J kinci müntehiplerin seçilme-
sine başlanmış olmasına 

ratrnen ortada başka memleketler
~ görülen gürült iı ve patırtıya şa-

1~ olınuyoruz. Çünkü bizde bütün 
ınnıetin fikir ve dileklerini nefsin
~ toplayan bir Parti vardır. Mem
)f ette sınıf kavgası, veya bariz fi
ı:,r ~yrılıklan ve bu ayrılıkları 
di rnsıı eden fırkalar mevcut değil-t' Butün millet Halk Partisinin i tı Umdesi etra!ında toplanmıştır. 
i~:ilı.abatı da bu fırka ve fırkayı 
~ıl eden hükumet idare ettiği 
~hı, seçim sessiz ve gayet normal 

1r' §ekilde cereyan etmektedir. 

h·B~ defaki intihap beynelmilel 
adıselerin fevkalade karışı:t ve 

Çe.ttn olduğu bir zamana tesadüf et
~ir. Dünyada muhtelif ideoloji
er çarpışıyor, demokrasiler ortaya 
renı Çıkan birtakım mütecaviz ideo
ı:;uerle çarpışmıye mecbur oluyor-

.. 13u çarpışmıya muvaffak olmak 
~ın demokrasilerde milli birliğe Hı

Yaç vardır. Türkiye bu bakımdan :? bahtiyar demokrasilerden biri-
ır. Çünkü Atatürkün teshil ettiği 

Ve lialk Partisinin müdafaasını ü
~Ctine aldı[,'l Kemalist ideoloji et-
1'af1ncıa bütün millet tek bir fert 
~İbi birleşmiştir. Yeni seçim bu 
h-liği daha ziyade kuvvetlendirmi

Ye hizmet eden hır vasıta olacaktır. 
. ~unun iç.in de yeni Millet Mec
lisınin altı umdeya garazsız ve ıvaz
~ bir surette iranan tam inkılap
çılardan mürekkep olacağını tah
ll"ıin etmek mümkündür. 

İnkılap umdelerinde ne bir · 
(Sonu Sa-: 10, 

(Sonu: Sa. 10, siı. 6) Negrin 

Muhtelit Takımlar M~çı 
Istanbulluların 3 -1 
Galibiyeti ile Bitti 

Sultanhamamı yangınına ait adli medar olmaktadır.,, (Sonu. Sa 10 Su 4J 

tahkikatın bugün biraz daha inkişa! 
edeceği ve te§kil edilen ehli vukufun 
yangının nasıl çıktığı hakkındaki tet· 
kiklerini neticelendirebileceği ümit 
ediliyor. 1traiye, yangın yerinde dün 
de geç vakte kadar çalışmış, yer yer 
duman çıkan binslura su sıkmıya de
vam etmiştir. Atabek hanının bodru
mundaki yün ve manüatura depola
rının daha bir kaç gün duman neş
redeciğ zannedilmektedir. Binaların 
içerisine henüz gırilemediği için, ya
nan veya ıslanmak suretile zarar gö
ren malların mikt.m tesbit edHmiş 
değildir. Bu itibarla, yangının fahri- · 
batı hakkında öne sürülen rakkam
lar, bugün için, sadece birer t:ıhmin· 
den ibarettir. 

Zararın miktan nedir? 
Zarar gören müesseseler tarafın

dan şimdiye kadar sigorta şirketleri· 
ne yapılan müracaatların yekunu 3,5 

(Sonu: Sa. 10, sü. 5) 

İzmirde 
Bir Cinayet 

İşlendi 
--o-

Bir Kadın Öldürüldü, 
4 Kadın Yaralandı 
İzmir, 5 (Tan ~luhabirinden) 

Dün gece bir kadının ölümü ve dört 
kadının da ağır yaralanması ile ne
ticelenen feci bir cinayet işlenmiştir: 

Katil, Denizbank amelesinden Os
man isminde bir gençtir. Osman, bir 
müddettenberi Mürüvvet isminde bir 
kadınla düşüp kalkmış, fak:ıt kadın 

son zamanlarda kendisine yüz verme
miye başlamıştır. 

Buna kızan Osman, adamakıllı sar
hoş olarak zorla Mürüvvetin odasına 
girmiş, kadının yanında başka bir er
keğin bulunduğunu göriince bıçağını 

(Sonu.: Sa.. ZO, Sii. 3 d~J 

M. TURHAN TAN 
Bu Yeni ŞAHESERiNi Gazetemiz 

Okuyuculan için Hazırladı 

B afalıktan Safoluğa geçen Venedik Güzeli Şehzade 
Muratla nasıl anlaştı ve nasıl sevişti? Şehzadenin ka

rakteri neydi? Safo, ne hilkatteydi? Birbirinin dilini an
lamayan aşıklar nasıl konuşuyo~~ar, nasıl eğleniyorlardı? 

Bunu da yeni tefrikamızda Ustadın kılı kırk yaran ve 
okuyuculara sürekli heyecanlar vaadeden kaleminden din
leyeceksiniz. 

M. Turhan Tan'ın 
Bu Yeni Romanı Yakında TAN Sütunlarınde 



z 

PENCEREMDEN 

Hayırsız 

M yırsız 
Evlat, 
Eş 

Yazan: M. Turhan TAN 

D tin birbiri üstüne iki acıklı sah
neye şahit oldum. Bunlardan 

birincisi, on yedi on sekiz ya~ların
dnki oğlu tarafından insa(sızca dö
vülmüş olan bir anne olup yüzb gij

:di çürük içindeydi. Fakat hiıkiınc 

değil, hekime gidiyordu. Her iiniiııe 
gelene de oğlundan dayak yecnı.ıni 

söylemiyordu. 

iKiNCi MÜNTEHIP NAMZETLERi SEÇiLiYOR: 

6- 3 - 9::9 

SUAL .CEVAP? 

Milli Reasürans 
Nedir, Niçin 
Teşkil Edilmiştir? 

S - Milli Reasürans nedir, ve 
bunun teşkiline neden ihtiyaç 
hissedilmiştir? 

C - Vatandaşlar muhtelif tehli -
kelere karşı kendilerini sigorta ettir
mek ihtiyacını duyduktan gibi, si -
gorta şirketleri de muhtelü risklere 
karşı kendilerini sigorta ettirmek is
terler, bunun için bu riskleri müker
rer sigorta suretiyle dağıtırlar. Bu 
mükerrer sigortalar dolayısiyle her 
sene memleketimizden dört milyon 
liraya yakın bir para dışarıya ak
maktaydı. 

Hntınma - nrtrk eserleri ok11nma

mnk adı da anılmamak suretile edebi 

nankörlüğümiizden yiiksok şahsiye

tine hisseler çıkarılan - milli şair 

Mehmet Eminin: "Kanadı mı elle

rin" başlıklı ha:dn şiiri geldi. O nefis 

manzumede, kendisinden para iste
miş. umduğu kadar para bulamayın

ca ciğerini bıçaklamış olan oğlunun 

ellerinde o yarala ciğerden bulaşmı5 

kanlan gören bir ananın cinayeti de. 

yaklaşan öliimü de unutarak katil 
oğluna "Kanadı mı ellerin" diye şel

kat gösterişi tasvir olunmuştu. 

Anknrada Parti knza ve nahiye idare heyetlerinin, ikinci miintchnp namzetlcr'ni seçmek üzere evvelki gün Vali Nevzat 

liğindc yaptıkları toplantıdan bir görünü:? .. 
Tnndoğamn reis-

Bunun önüne geçmek için Milll 
Reasürans kurulmuştur. Bu teşekkül 
bu paranın memleket içinde kalına
sını temin etmektedir. 

Bilmem ki ince ve derin oldukları 
kadar yersiz de bulunduklarına şüp
he edilmemek lllzım gelen bu sef
katlerin terbiyevi usullerle mnkııl 

ve mantıki bir şekle ifrağ edilme i 
miimkiin değil midir? .. Çilnkii oqlun. 
dan dayak yiyen bir ananın hakıme 
del,tfl hekime gitmesi - şiir hissetti
ren bir hareket dahi olsa • idrnke 
mülayim gelmiyor!. 

• 
İkinci sahne diinc kadar bal gihl 

geçindiklerini bildiğim bir karı • ko
cadan crkef;rin işini kaybetmf! f iize
rine eşi tarafından - mükemmPl su· 
rette ıslatıldıktan sonra • sokağa 
atılışıdrr. Zavallıyr hayU sersr.ın ve 
~ tamamilc eh kem bir vaziyctt" gii
riin<'c telaş ettim, mu7tarip gfüiin
me indeki sebebi sordum. O, kelime
leri hu)abilmek için bir hayli ı:iirtiik 
çekti ve nihn ·et - a!:rır bir suç itiraf 
eder gihi - inl<'di: 

- Bayanla bozuştuk, biraz da a

tı tık. 

Ancnk 1eb dive'1iliyordu, leblebiyi 

anlamak \'azilesini bana bırakıyordu. 

Zaten göriinen köre kılavuz da arrya

cnk dei:rildim. Onun belli etmek iste

mediği leblebiler, tane tane göziinde 
beliriyordu. 

Bu sahne önünde de Kmah zade 

Ali efendinin mi baska bir filo7.ohm . .. 
mu kaleminden çıktığını şimdi kes-

tiremediğim şu öğiit hatırıma geldi: 

1 - Zengin olduğu tçtn eşin~ daf· 
ma minnet tahmil etmek istidadında 
olan kadınlarla 

% - Eşinden aynlan ve böyle blr 
vaziyeti basit gören kadınlarla 

3 - ÖIU eşine ağlamayı ve onun 
medyetlerlni, kıymetlerini sık sık a

ğn:a almayı itiyat eden kadınlarla 

4 - Mezbele gülleri ile, yani bmı
tan siirtüğü gibi yaaşmıya alışmış 

ve temizliği söz götüriir yerlerde do
ğup büyiimiiş giizel kadınlarla ev
lenmek doğru değildir. 

1\1. Turhan Tan 

Sıvnsta hlklm Bay Baha kızı Cuget 

Soysala: 

Yuva Yıkan 
Bir Kadını 
Öldürdüler 

Maslak Yolunda Yeni 
Bir Otobüs Faciası 

Hendeğe Yuvarlanan 

Yolcularına Hiçbir 

Otobüsün 

Şey Olmadı 

Af yon Heyeti 
Dün Akşam 
Belgrada Gitti 

Yugoslavlarla aramızda açılan af

yon müzakerelerine Bclgartta devam 

olunacaktır. 

Diin akşama dol:'l'u Maslak 
yolunda yine mühim bir facia -

çarak şoför Mehmet Demiri şa
şırtnıağa başlamış, l\lahmudun 

Toprak mahsulleri ofisi umumi 
müdürü Hamza Osman Erkan, İktı-

1 sat Vekaleti teşkilatlandırma umu

mi müdürü Servet ile Vahitten mii-

Naile 

Muş. (Tn Muhabirinden) - Mu-1 
şun bir saat uzağındaki Sakh:ım köp
rüsü başında 24 yttsında Naile adın
da bir kadın sekiz hançer darbesile 
öldürülmüştür. Facianın sebebi şu

dur: 

Genç ve güzel bir kautn olan Nai
le gecen sene> Ferman adlı bir genci 
r,cvmiş ve onn ko"'m1şbr. Fakat Nai
le evlidir. Aliko isminde bir kocası 
,:ardır. Karıı:;mın kaçtığını duyan 
Aliko. köyde büttin evleri aramış, 

kimseyi bulamayınca yollara düşmüş 
ve Muşun alt tnrafmdaki değirmen
lerde Fermanla Naileye yetismiştir. 
Kocasının gelcliğiııi gören Naile ken
disini çalılıklar arasına atarak giz
lenmiş, meydanda kalan Fer:nanla 
Aliko arasında kanlı bir boguşma 
haşlamıştır. 

nın çıkmasına ramk kalmış bir 
otohiis yolun kenarında hende • 

ğe yuvarlanmış, bir kişi ağır ya 
ralanınıştır . 

Vaka şöyl~ olmuştur. 

Taksim ile Yenimahalle ara -

smda işleyen 3006 numaralı o
tobiis, içinde on sekiz yolcu ol-

duğu halde Yenimahalleye doğ
ru giderken tam l\lecidi~·e kö -

POLiSTE: 

Tramvayda Bulunan 
300 Lira Sahibine 

Verildi 
Aksnrayla Harbiye arasında işli

yen 94 numaralı tramvay vatmanı 

Suphi dün bir aralık arabanın içine 
girdiği zaman sıralardan birisinin ü
zerinde şık birkadın çantası gorerek 
almış ve çantayı Aksaray deposuna 
teslim etmiştir. Çanta depoda açıldı· 
ğı zaman içerisinde 270 lira para ile 
yüzük, küpe ve saire gibi bir hayli 
kıymetli eşya bulunduğu görülmüş

tür. Yapılan tahkikat neticesinde 

çantanın Nişantasmda Valikonağı 

caddesinde Emek apartmanında otu

ran Dipladis isminde bir kadına ait 

olduğu anlaşılmıştır. Çanta sahibine 

iade edilmiştir. 

Neticede Aliko Fermanı öldürmüş 
kendisi de hapse mahkum edilmiştir. 
Ölen Fermanın kardeşi Abdu da kan 
~ütme usulüne tebaan Naileyi öldü
rülen kardeşinin yl'!rine diyet olarak 
almıstır. Fakat arEldan bir kaç ay ge
~ince Naile bu defa da baskn bir a
damı sQvmiş ve bir gece kacarak Mu
şa gelmiş ve Abduyu şikayet etmis
tir Bu sırada Abdu da Mu n gelerek 
Naileyi tehd t ctmiı;, kadın dn Abdu 
i~~ ~esmen evlenmiye razı olmuştur. Sak·ham köprüsü başında Naileyc !'e
Nıkah munmel<'leri tamaml::ınacağı tişerek daha bir so1. söylemesine m?y 
sırada Naile sözünden tekrar dön- dan vermeden vikudünün muhtelıf 
müş ve bir cocukla köviine knı:-mış- y'!rlcrine hançer saplamış ve öldi.ir

ka~acağını ümit eden şoförün 

de gazı kesmemesi neticesinde 

otobiis l\1ahmuda çarptığı gibi 
ayni zamanda da yolun sol ta -

rafmdaki hendeğe yuvarlanmış· 

tır. Şa~·nnı memnuniyet bir te

sadiif eseri olarak i~erdeki yol
culardan hiç kimsenin burnu bi-

le kanamamıştır. Yalnız Mah -
mut \•iicudiiniin muhtelif yer -

)erinden ağırca yaralanmış a -
rahanın da bazı aksamı hasara 

MOTEFERRIK : 

Mebus Namzetleri 

Arasında Yeni 
isimler 

Eski İstanbul mebusu Raufun önü
müzdeki intihapta müstakil mebus

luklardan birisine namzetliğini koya

cağı, eski sadrazam General Salih, 

eski mebuslardan General Mersinli 
Cemal, General Ali İhsan, Cafer Tay

yar, Halil ve eski Ordu mebusu Fai

ğin de namzet gösterilecekler ara

sında bulundukları şayia halinde or
taya atılmaktadır. Bunların hepsini 

kaydı ihtiyatla karşılamak lazımdır. 

Eski Başvekil Rauf, evvelki akşam 
hcrnşiresile birlikte Dolmabah'le sara 

yına giderek Cümhurreisi İsmet 1-
nônü tarafından kabul edilmiştir. İs-

• 
met İnönü ve refikaları Raufu ve 

hemşiresini akşam yeme{!ine alıkov

muşlnrdır. 

teşekkil olan heyet, müzakerelerde 

Türkiyeyi temsil etmek üzere dün 
akşamki ekspresle Belgrada hareket 
etmişlerdir. 

Bundan evvel şehrimizde başlanan 

müzakerelerde, iki tara!m talepleri 

arasında bir telif yapılamadığı için 

"\tüzakereler talik edilmişti. Bu r 

faki miizakerelcrle kati bir neticeye 

varılacağı ümit edilmektedir. 

Halide Edip Geldi 
Bir müddettenberi Pad~te bulu-

nan ırı.ııu..:ıt: :r;aıp, u.un ısauaıın.ı cau. 

presle şehrimize gelmiş ve Sirkeci 

garında bir çok dostları tarafından 

karşılanmıştır. 

Otomobil Kazası 
Şoför Halidln idaresindeki 2200 

numaralı otomobil lbrahimpnşa cad
desinden geçerken Mualla isminde 
bir kadına çarparak yaralamıştır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, şoför 

yakalanmıştır. 

Muzır Hayvanlar 
Öldürülüyor 

Samsun, (TAN) - Ziraate zarar 

veren hayvanlarla mücadele devam 

ediyor. Yalnız kanunusanide vilaye

timiz içinde öldürülen domuzlar 447, 

kurtlar 28 e baliğ olmuştur. Bu se
ne de öldürülecek domuz sayısının 

7 bini bulacağı anlaşılıyor. 

Nüfus Arth 
Samsun. (TAN) - Mebus intiha

batı münasebt:>tile kazalardan gelen 
mazbatalardan anlaşıldığına göre. vi
lfıyetimızın nüfusu 323,l 13 ii bulmuş 
tur. Bu rakkam, geçen intihap dev
resinden 25976 fazladır. 

An:unuz, Sual ve Cevap ıı!ltunumuzdn 
yerine geUrlldL 

tır. Bundan mü•l'Mstr olan . Abdu. milştür. Abdu yakalanmıştır. 

----~~~~~~~~----------~~~~----~~--~ 

• 
Asım lmıalı mektup sahibine: 

Benim yanıldığıma şüphe yok. Zıırlf ve 

naz.Ik mektubunuzla beni tenvir ettiği

nizden dolayı tcşekkfir ederim. Başka blr 

7aı.ımda yanlışımı tashih edeceğim. 

M, T. T. 

200 Çocuk Sevindirildi 
Aydın, (TAN) - Valinin reisliği 

altındaki yardım kurulu tarafından 

tcmın olunan para ve C. H. Partisin

den vuku bulan yardımla, halkevi 

!>osyal yardım şubesi tarafından 200 

fakir mektep talebesine mektep for

ması. iç çamaşırı, çorap ve kundura 

verilmiştir. 

* Mardin, (TAN) - Memleket 

hastanesi dahiliye mütehassısı Hali1 

Bayri, hastane başhekimliğine terfi 

edilmiştir. 
1 - Hariciye Vekilinin Ankarada istikbali. Z - Başvekil ve Naf'ıa ve lktısat Vekilleri Devlet Demlryollanna ıidiyorlar. 

* S - I ngiltereye gitmek için 
pasaport ücreti nedir? 
C - Nere ye giderseniz gidiniz, 

memleket haricine çıkmak için alı -
nacak pasaport ücreti 25 lira, pul ve 
sairesiyle 28 liradır, .. 

S - Anglo - Amerikan kütüp. 
hanesinin adresi nedir? 
C - Beyoğlunda İngiliz sefaret

hanesi karşısındadır. 

* S - Hatay JJfillet JJleclisi 
Türkiyeye ilhak kararı ver -
mek salahiyetini haiz midir? 

C- Bir memleketin diğer bir memle 
kete iltihaka karar vermesi bir ta -
raflı bir hadise değildir. Her memle
ketin beynelmilel bir takım münase
betleri vardır. Vereceği hrehangi bit 
kararda bu beynelmilel vaziyeti gö
zönünde bulundurmağa mecburdur. 
Hatay hükumetinin istiklali Fransa 
ve Türkiye tarafından müştereken 

taahhüt edilmiştir. Hatay Meclisi. 
Türkiye ve Fransa ile anlaşmadıkça 
böyle bir karar veremez. ,,. 

o n --. __ _,. _ 

dan evvel insanlar mübadele 
va rtası olarak ne kullanır .. 
lardı? 

C - Eski zamanlarda insanlar 
para nedir bilmezlerdi. O vakit in -

sanlar eşya mübadele ederek ahşve-

riş ederlerdi. Daha sonralan bazı kı1 

metli eşyayı bir miyar olarak kullan

mağa başlamışlardı. Mesela ilk Ro

malılar inek ve öküzü, bazı millet " 
ler pirinç, çay, fildişi gibi maddeleri 
para yerine kdllanmışlardır. İlk pa
ra, Anadoluda Ege medeniyetinde 
kullanılmıştır. Ondan sonra tekAmü1 
etmiş ve nihayet bugünkü şeklini al· 
mıştır. 

* S - Feshedilen Besinci Bü " 
yiik JJfillet Meclis( mebusları 
hukukan ue halen mebus sa" 
yılırlar mı? 
C - Evet, kanunen yeni MecliS 

toplanıncaya kadar, eski meclis aza" 
lan mebusluk sıfatlarını muhafaza 
ederler. 

* Ahmet Sancaya: 
C - Sorduğunuz zat odur? 

1 TAKViM ve HAVA J 
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Yurffa Hava Vaziyeti 
YC$1lköy meteoroloji istasyonunda'l ali' 

nan malCimata göre, hava yurtta TrakY1" 

Kocaeli ve Ege bölgelerinde bulutlu, ort' 
Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz ktyılarııt' 
dn çok bulutlu ve yer yer yait\şlı, dfj!f'f 
bölgelerde kapalı ve yağışlı ı::eçmiş, ri.W 
gArlar umumiyetle şimali istlkamcttet1 
Trakya, Ege ve orta Anadoludn kuvvet' 
ilce, diğer yerlerde ortn kuvvette. l(aradC' 
nlz, Marmara ve Ege denizlerinde tırııo' 
şck11nde esmiştir. 

Dün fstanbulda hava kopalı ve fırtınııl' 
gcçmış, rOzg:lr şlm:ıll şarkıden santyed11 

10-12 metre hızla esmiştir. Sant 14 te tıs' 
tnzylkı 768 milimetre idi. Silhunet cfl 

k 8,0 ve en düşük 0,7 santigrat ol•' 
dedilmfıtir. 



------

p aris ile Romadan &elen haber
ı...ı._, lcr Libya ve Tunust.a yapılan 
~dnttan balıscdiyor. Bu iki kay
~tan verilen malumata inanmak 
d ıını gelirse, Libya • Tunus hudu
~Un bir harp sahnesi olmasına ra· 
k kalmıştır. Vaziyetin bu mer -
a::l.dc olup olmadığına kestirmek, 
~le~ alakadar iki tarafa Rit bir me
ka edır. Çünkü her kaynaktan diğer 
)' illnk hakkında sızan haberlerde, 
d ~ rııı ınübalağa değ!, mesuliyeti 
~°l;~r tarafa yiiklemek ga3Teti de 

'Z.ılnıekt ı· F k b .. ·· ··ba la• ec ır. a at utun mu -
~aları \'e gayretleri bir tarafa at
h.JQ tnıı takdirde karşılaşacağımız bir 
sanı kat var ki, o da ltalya ile Fran-

n Libya ve Tunusta tahşidat 
YaJ>tıklarıdır 
~l'ransa, lt~lyanın f'Tabii emellc
cl4{ lll'asında saydığı, Tunusta mü -
~~ aa tedbirleri almağa lüzum gör· 
~'ti§,_ lt~lya d~ Libyaya asker sev -
d bn.iştır. İngıltere ile Jtalya arasm-
• raı:ııldığı Avam Kamarasında me
~rical tarafından anlaşılan soru,
---nıalar, İtalyanın Libyadaki kuv
l'eti ~- ili 30,000 den (60,000) e çıkardı-
·~ tebarüz ett.rmiştir. 

~ l>aha sonra bu kuvvetin arttınlıp 
~ttrılınadığını bilnıiyoruı, 1''aknt 

lya tarafından Libya'da yapılan 
~idat, yalnız 1''ransayı alikadar 
:~ekıe kalmaz. Buradaki tahşidat, 
~ >'Üzlü bir kılıç ~bidir. Çünkü; 
~ 'l'11nusu, hem Mısırı tehdit ede
bilir. Onun iç.a Libya'da .yapılan 
~idatın yalnız Fransada değil, Jn
&ilt~redc de endişe uyandırdığı n 
~Yetin Londra tarafından derin 
ted· atıe takip olunduiu bilclirJ.mek-

'1'. 

lıu tahştdatın sulh bakımından bir 
~likc teşkil edip etmedifini, fim
~clen kestinnek müm~ün olmamak

berabcr Fransa ile ltalyanm her 
tePhede birbirleriyle uğraştıkları 
'ı>aı;ıktır .. . 
'eph -.,.:t,. iki f1t1"•f tA OO'l"hh·ine Ut 

1'' e alınış bwunuyor. 
ille ransa, ispanyanın meşru hilkll
ii .~i olan lı'ranko ile anlaşarak 
i ~Uncü bir serhatle karşılaşmamak 
bc;ı? tedbir alnlü.ta ve ispanyaya 
it llğlı olan bütün meselelerin içinden 

endi nıeniaatine uygun bir şek.ilde 
!ıktnak istemektedir. İtalya ise, İs • 
:Yayı nıihvere bağlamak; antiko-

ntcrn pakta sokmak, İspanyanın 
~afi ve stratej.it vaziyetinden 
da İfade etmek, hulasa İspanyaya da 
ı.}:'11arak "Tabii emelleri,, ni ta· 
-atltttk ettirmek isth·or. 
~ünkü yazımızda iİti taraf arasın
~ · nıücadelenin Kızıldenizi:n ucu
}' kadar dayandığını izah etmiş ve 
~llnsanın, Yemenin Kızıldeniz üz~ 
~deki hududunun sonunda olan 

Yh. Sait mıntakasını tahkim ede
~~l.talyaya karşı vaz"yet almak i.s

gitı..i izah etmiştik. Ayni halın 

~ başka yerlerde ve A vrupada 
"•nı ettiğini de b:liyoruz. 

~~~ çekişme ve didişmenin daha 
~ likeli bir mahiyet almak istida • 
İ\i ela olduğu şUphe götürmez. Fakat 
~ tarafın da bu tehlikeyi atöze al • 
il •dıklan ve alamadıkları da mu • 
~kaktır. 

..._Ottun icin gergihliğin tl%Un bir .... ud -i~ det devam edeceğ'i anlaşılmak· 
-.ıdlt. 

~~~~~~~~~~~ 

'f ahudiler Londra 
l<onferansından 
Ayrdıyorlar 

t lolldra, 5 (A. A.) - Bugünkü 
ta~teler, yahudi delegelerinin pa -
it~~ günü Filistin konferansını ter 
eqecekleri mütaleasındadırlar. 
~ Sunday Times gazetesinin siyasi 
r Uharririne göre, yahudiler konfe -
d<ltıstan ayrılırken menfaatlerini mü
c~llaya yahudi ajansını memur ede
b'ı ler ve konferansın akim kalması 
ca~SUliyetini üzerlerine almamış ola
r lardır. Macdonald bu suretle kon.. 
t:~~llsın nihayet bulduğunu değil, 

ık edildiğini ilan edebilecektir. 

* 
iti liayra harp divanı iki arabı ida-
ltı a trıahkum etmiştir. İngiliz baş ku
~tıdanı üç arap hakkında verilen i
~-Cezasını müebbet kürek cezasını 
· "ll"llılstir. 

TAN 

lngiltere Yakında Barış 
Formülünü Degiştirecekmiş 

ltalyan Gazeteleri lngiliz T eslihatmm Tamamlanmış Olmasından Endişe 

Yolile Ediyorlar ve "Müzakere Yolile Barış.. Formülünün 

Barış.. Formülüne inkılap Edeceği Zaman Uzak 

"Korkutma 

Değildir Diyorlar 
Roma, 5 (A.A.) - Bazı İngiliz ga

zetelerinin beynelmilel siyasi vaziyet 
hakkında gösterdikleri nikbinlik, de
mokrasilerin bir taarruz harbi hazır
ladıklarına ve artık silahları muaz
zam bir şekil aldığı için bu harbin 
gecikmiyeceğine kani bulunan Gior
nale d'İtalia gazetesinde makus şekil
de tefsir edilmektedir. 

İngiliz bütçesinin 48,639,000,000 
lirete baliğ olduğunu kaydeden bu 
gazete, Chamberlain'in "müzakere 
yoluyla barış,, formülünün "Kor
kutma yoluyla barış,, formülfüıe çev 
rilmekte gecikmiycceğini kaydediyor 
ve diyor ki: 

"Bir kaç ay zar!mda harp depoları 
doldurulduğu için İngiliz sesinin de
ğişeceğine ve barış melodiısilc daha 
az ahenkli bir tmr.et göstere<>eğine 
kati nazarla bakılabilir. Şimdi müp
hem bir nikbinlik dalgası görülmek
te ise de, bu nikbinlik şüpheiidir. 

F ranau gazetelerine göre 

Bugünkü Va%İyet 
Paris, 5 (A.A.) - Beynelmilel V'a-

Çinde Vaziyet 
Japonlar 

Aleyhine Döndü 
Hongkong, 5 (A.A.) - Çin kıtala

rı Honan vilayetinin doğuswıda mü
hiın yeni bir muvaffakıyet daha ka
~awnışıaroır. Taıkang Uc Tonghu a
rasında 30 lillometrell:k arazi Çinli-
ler tarafından işgal edilmiştir. Ja
ponlar üç bin ölü ve yaralı vermiş
lerdir. 

Çin kuvvetleri Hankeu isti.kame
tinde ilerlemekte berdevamdır. Bu 
ku":V'etler Vuşang ve Hankeu'dald 
düşman kuvvetlerini tehdiıt etmekte
dirler. Japonlar Hankeudaki Çin mu
kavemetini kırmak için takviye kuv
vetleri istemişlerdir. 

Pinghau ve Tsinpu demiryolunun 
muhtelif noktalarında bulunan Çin 
kıtaatı mütemadi muvaffakıyetler 
kaydetmektedir. Bu kuvvetler Poo
bing civarında buluJl.\ln Kaoyang ve 
Poye şehirlerini ~gal etmişlerdir. 
Şimal Çininde müşterek bir prog

ram dahilin<ie hareket eden Çin çe
teleri ayni zamancla 17 yerde ceman 
25 kilometre ray tahrip etmişlerair. 

lngflterede Tayyarecilik 
Londra, 5 lA.A. \ - Hava nazırı, 

31 binden ffazla gencin Mkeri tayya
re<:iliğe girmek için angajmanlar im· 
zalamış olduklarını, rnaamafih kayıt 
ve kabul muameJesine devam edildi
ğini, çünkü önümüıdeki sene ihtiya
cının pek mühim olduğunu beyan et
miştir . 

ziyet hakkında tefsiratta bulunan 
Le Matin gazetesi, Roma muhabiri
nin bir telgrafını neşretmektedir: 

Telgrafta ezcüm!e deniliyor ki: 

"İçinde bulunduğumuz mart ayı
nın ilk hafta1an zarfında ne olacağı 
hakkında şimdi bir hayale ktıpılma
mız imkanı yoktur. Meriyette bulu
nan İngiliz - İtalyan anlaşmalarına 
rağmen, İngiltere kati olarak Fran
sa ve Amerika ile birlikte faşizmin 
ve nasyonalizmin düşmanları ara
sında tasnif edilmektedir. Paris -
Londra mihverilc bütün sahaJarda 
mücadele etmek ve Polonyayı bu 
mihverin dostları arasında saymak 
lazımdır.,, 

Epoque gazetesinde de Kirillis ya

zıyor: 

"Göringin seyahati pek tatmin edi

ci mahiyette değildir. Libyadaki en 
iyi Alman ~~erallerinden biri olan 

General Udet ve müteaddit askeri ve 
hava heyetleri İtalyaya gelmi~tir. Se
yahut İtalyanın gittiıkce hararetlenen 
askeri hazırlıklarile ayni zamana te-

sadüf etmektedir. Libya ordusu 60 
binden 130 bine çıkarılmıştır. Bu 
kuvvet bir milyon 200 bin kişilik Al
man ordusuna katılmakta demektir. 

Halbuki Fra116ız Metropol ordusunun 
ancak 500 bin mevcudu vardır. Hu
lasa Mareşal Görin~ maksadı 

oynamak istediği rol belli değildir. 

Buna intizaren en iptidai ihtiyat ka
idesi gayet müteyakkız bulunmayı 

emretmektedir.,, 

Rooıevelt yeni tahaiıat İstedi 
Vaşington, 5 (A.A.) - Rocısevelt, 

kongreden tank ve top mü bayaası i

çin 110 milyon dolarhk bir kredi ile 
Panama kanalı mmtakalannd:ı sahil 

tahkimatı için 6 buçuk milyon dolar

lık bir kredinin müstacelen kabulünü 

istemiştir. 

Reisicümhur bundan başka pilot 
talimi için 7,300,000 dolar istemiş ve 

ilerde Panamayı kanal mıntakası 

haricinde kateden bir yolun in.,.c;ası i

çin tahsisat istiyoceğini bildirmiştr. 

Alman Iktısadiyatının 
Bugünkü Hali 

Göbbels1 Alman Milletinin Tenkitlerine Cevap 

Veriyor ve Kabah tin Nasyonal Sosyalizmde 
Değil, Eski idarede Olduğunu Söylüyor 

Leipzigı 5 {A.A.) - Leipzig pana· j lay etmekte olduklarını söyledikten 
yınnın küşat resmi münasebettle bir ı sonra: 
nutuk söylemiş olan Göbbels ezcüm- "Fakat o demokrasiler, ekseriya 
le, Almanyanın normal iktısad1 mü- büyük servetlere. birçok iptidai mad
ibadeleye mani olan her türlü bey- delere, geniş müstemleke arazisine 
nelmilel tedbirleri takbih etmekt~ sahip olmak saadetine nail bulunu
bulunduğunu ve bütün dünyanın 80 yorlar. 
milyonluk bir milletin iktısadi esası- İngilizler için gülmek kolaydır, 
nm kendisinin yaşamasına ve çalış- zira hemen hemen hudutsuz bir im
masma elvermiyecek derecede dar paratorluğa maliktirler ve İngiltere 
olması keyfiy<ıtinden memnun ola- için kıtlığa maruz kalmak tehlikesi 
mryacağtnı bilmesi laznn geldiğini yoktur." demiştir. 
söylemiştir. Almanyada. da bir takım tenkitler 

"Biz Alman milletine lazım olan işitilmekte olduğunu kabul eden 
gıda maddelerini ikinci derecede za- Göbbels, nasyonal sosyalistlerin bu
ruri olan mevaddı tedarik ve temin günkü vaziyetten mesul tutulamıya
etmek hususunda müşkülata maruz caklannı, bilakis nasyonal sosyalist
bulunmaktayız. Bu kıtlık, zeka ve lerin iktısadi sahada yaptıktan işler
faaliyetimizi kafi derecede işletme- le iftihar edebileceklerini söylemiş· 
mekte olmamızla değil, belki dünya "Ecnebiler, bize dış pazarlan ka
servetlerinin tevziinde Alman mil- patmak istiyorlar. Alman iktısadiyatı 
Jetinin hfssesi bulunmamasile izah için prensip şudur: Mali vaziyetımi
edilebilir." demiştir. zin müşkülatı müvacehesindeyiz, hiç 

Hatip bundan sonra garp -lemok- bir ıaman ihraç edeceğimizden faz
rasilerini ve bilhassa Büyük Britan· !asını ithal edemeyiz, Almanya, ba 
yayı tenkit etmiş ve bu demo~rasile- meseleyi halle her zaman hazırdır." 
rin Almanyanın aldığı tedbirlerle a- demiştir. 

Cin bataldı6ına aaolanan iaoonua (/n11Uiz karikatürü) 

Prem Şahpur Mehmet Rıza 
Pehlevi 

Mısırda Düğün 

Hazırhklan 
Kahlreden yazıyorlar: Kahire sevinç 

içinde. Prenses Fevziye ile nişanlısı İran 
Veliahdl Şahpur Mehmet Rıza Pehlevlnin 
şerefine bQtün tıehlr donatılmış bulunu
yor. Muazzam bir düğün yapıldıktan son
ra, Veliaht, haremi ile beraber Kızıldeniz 
tarfkfle lrıına dönecektir. Kraliçe Nazlı ve 
diıer Prensesler Prenses Fevziyeye refakat 
edecekler. 

Mısır gazeteleri yeni tcşrifntçılardan 
bahsetmektedirler. Bunların arasında sn
bık Başvekil ınehum Hüseyin Rüştü Pa
tanın kerimesi de bulunmaktadır.. Genç 
teşrifatçı Prenses Fevz.lyenln aziz ahbap
lanndandır; daha hen(lz 20 yaşındadır. 
Birkaç lisanı mükemmelen konuşmakta
dır. RQştil Paşanın kerimesi Tahranda 
Prenses Fevziye ile beraber ayni sarayda 
oturacaktır. Rütnn gazeteler yeni teşrifat
çıyı methetmektedlr. 

Meclis Reisinin 
Çankırıdaki 

Tetkikleri 
Çankırı, 5 (A. A.) - Müntehiple

riyle temas için şehrimize gelmiş o
lan Çankırı mebusu Abdülhalik Ren
da, vilayet, parti ve belediyeyi ziya
retten sonra Çocuk Esirgeme Kuru
munun tesis ettiği çocuk dispanseri
ni ve süt damlasını gezmiş, Halke -
vinde halk ve esnafla görüşerek on • 
lann dileklerini dinlemiş kendileriy
le memleket işleri hakkında konuş· 
muştur. 

Abdülhalik Renda bu teması hak

kındaki intıbalarmı soran bir muha

birimize şunları söylemiştir: 

"Çankırıda, bütün memlekette ol

duğu gibi her zaman mevcut bulun

duğu şekilde birlik, iman ve inan 

buldum. Halkla yaptığım konuşma, 

memlekette gördüğüm manzara, ba· 
na, bu kat'i intıbaı verdi. Bu birlik 

ve inanış tezahürü, Çankın hakkın -
da herhangi bir şey ilavesine lüzum 
bırakmamıştır zannederim.,, 

Londrada Yeni Tedhis .... 

Yakalan Oldu 
Londra, 5 (A.A.) - Dün akşam 

24 saattenberi ikinci olmak tlzere 
bir yangın bombası keşfedilmiştir. 

Bu bombayı posta telgraf ve telefon 
memurları, payitaht zabıtasının yük 
sek memurlarından birine ait olan 
bir Koli'de bulmuşlardır. 

Eksperlocin mütalealarına göre, 
infil8.k takriben Kolinin polis idare
sine teslimi sırasında vukua g~le

cekti. İki polis hafiyesi, bu sabah 
Bukingam sarayına, Parlamentoya, 
Başvekilin ve Dahiliye Nazırının 

dairelerine ve ikametgahlarına gön
derilmiş olan Kolilerde taharriyat 
icra etmislerdir. 

Mezarhk 
Meselesi 

. .. 

Yazan: B. FELEK 

N e derseniz diyiniz, mezar, me
zarlık, kabristan, cenaze, ta

but hulasa ölüme ait olan &\'adan
lıklar, muhitler \'C akıbetlerden bah
seden sözler hiç hoşuma gitmez. Al
lah gani gani rahmet etsin, bizim 
bir resim hocamız vardı. Adı da Rıza 
Bey idi. Hatta arkadaşları arasında 
aksantegü Rıza diye maruf idi. Bu 
zat tabuttan hiç hoşlanmaıdı. (Ha
ni hoşlanacak tarafı da yoktur men
deburun!) Biz de inadına sınıftaki 

yazı tahtasına tabut resmi yapardık. 
Eğer gözüne ilişirse hemen ters yü

zü dışarı çıkardı. 

Mezar hikayeleri arasında en gü
zeli olmasa bile en manalısı Nasret
tin Hocanın: 

- FincancJ katırlarını ürkütmez
sen bir şeyler yok! 

Cevabını verdiği -meşhur fıkra

dır. 

Bu arada size evvelce nakletmiş 
olduğum zampara Yahudinin rah
metli karısı Vantilatör Ester fJkrası 
da fena değildir. 

Yine bu meyanda Fransanm bir 

şehrinde cenaze tertibatı yapan bir 
mağazanın şu ilanı da hoştur: 

"Üç yüz franga bir cenaze alayı 
tertip edilirken hayat bugünkü zah
metlere katlanmıya değer mi?,, 

Lakin bunların en parlağını sabık 
İstanbul Valisinin vekili Kenan Ö
merin Şurayı Devlette şu mahut 
"Asri nıezarhk,, davasının Tıiyetl 

sırasında ınüekkilini miidafna eder
ken söylediği şu söz teşkil eder: 

Gazetelerde okuduğum muhake
me taf iliıtına nazaran asri mezarlı
ğın neden istimlak edilmediği suali
ne karşı Kenan Ömer arkadaşım di
yor ki: 

"-Yapılan iş tstanbul halkının 
mahrum olduğu mezarlığa kavuşma
sı için arazi teminidir .. ,, 

Hay Allah razı olsun, dirisini dü
şiinemiyorsak bari İstanbulluların 
öliisünü düşünelim. Değil mi? 

Lakin muhterem ''ekilin bizi ilk 
kavuşturmak istediği şey mezarlık 

mıdır? Hasretini çektiğimiz daha ne 
sevimli şeyler var, onlara kıran mı 
girdiydi? 

Amerika Donanmasının 

Avrupa Seyahati 
Bahriye nazırı Svanson, bu yaz 

Avrupa seyahatine dört harp gemisi 
. nin çıkacağını ve seyahatin üç ay 
süreceğini bildirmiştir. Yeni (Jovet) 
torpido muhribi 7 martta Bostondan 
Le havre'a gidecek ve mütcakıben 

Chathav, Kopenhag'ı ziyaret eaerek 
mayıs sonunda Ameri:kaya dönecek
tir. Nevyork, Arkansas ve Texas kru 
vazörleri de 2 haziranda l 04!} talebe 
ile yıllık seyahatn çıkarak Anvers, 
Roterdam, Helsingfors ve Edimburg 
limanlarını ziyaret cclıecek ve 31 
ağustosta Ameriknya döneceklerdir. , ... _____________ ! 
ı KISA HABERLER 
.. ~................. ...... .... "' ............ 
Papa yakın mcsat nrkadnşlarını taht 

salonundı:ı kabul etmiş ve mütc:ıkiben 

Papalığın münhal bulunduğu sıra:la Vati
karu idare etmiş olan kardlnallcrl huzu -
runa almış ve hcpc:ine de Papa vekili ma
dalyasını vermlşUr. 

e Hitl<'r hususi lkametgAhında batiln 
Almanyanın artistik lılemine mensuo mü
him şahsiyt'tlt'rl kabul etmistir. 

e Lehistan Hariciye Nazırı Bek, Papa
nın Vek!ll Monsenyör Cortezi ile İtnlya 
sefiri Divalent!noyu kabul etmiştir . 

e Polonya hOkllmeU bir Slovnk edebi
yatı tarihi lhdasına ve bu kürsünnn Ca
racovf Ünlversftcsfnde bulunmasına karar 
vermiştir. 

e Bir aydanbcrl Tunusta bulunmakta 
olan Prens ve Prenses Louls de Parme 
diln Frans:ıya hareket etmişlerdir. 

e Belgrad - Milli teşclr pro;.>'!ganda 
komitesi, bu senenin 19 marl.:nd n 31 i
ne kadar devam edecek olan ağa;;: dik
me ve tcşçir propngandnsı günleri tertip 
ctmlye karar vermiştir. 

Bütün vatanı, iktısadl ve kültürel mü
esseseler bu teşekküle fşUrnk edecekler
dir. 

e Belgrat - Dün öğleden sonra bütçe, 
ilk okunmasını mütenkıp 28 rey ile kabul 
edilmiştir. 

e Bcrlln - Beynelmilel otomobil sergi
si bu akşam kapanmıştır. ZiyaretÇllcrln 
adedi bu sene geçen senekinden 6.~ bin 
faz.la olarak 824 bine ball~ olmu:ııur. 
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. Tiyatro: 
A11..al-ıke~elercle 

Anna Karenin 

Karısını Döverek Her 
Tarafını Çürütüyormuş 

Tepebap dram tiyatrosunda ToL ... 
toy'un meşhur romanını tiyatroya 
adapte edilmiş olarak seyrediyo -
ruz. Her tabloyu bir perde farzcder
sek yedi perdelik bir piyes. 

Öz vakaya giriş ikinci tablodadır. 

Kadın, Mahkemeden Çıkarken (Rica Ederim, 

Gazeteye Y azmaJln !J Diyordu 

Fazla mübalağalı bir heyecan içinde 
at yarışı tablosu muvaffak olamadı 
sayılabilir. Fakat, asaleti yüzlerine 
maske yapan çarlık Rusyasmtn mü
teveffa smıfım karikatürize ettiği i
çin halk bol bol güldü. Genç ve güzel bir kadın salona 

girip dinleyiciler arasına ot!.ll'unca 
herkesin gözü ona çevrildi. Alıskm 
hareketlerinden buraya ilk defa gel 
mediği anlaşılmakla beraber onu ilk 
defa gören dinleyiciler daha ziyade 
hayat mağdurlarının gelip geçtiği 

bu kervansarayda, siyah mantosu, 
boynundaki kırmızı lacivert şifon e
şarpı. modaya uygun şapkasiyle me
sut bir kadın hissini v~ren bu şık 

kadını yadırgıyorlardı. 

Bu bir meraklı mıydı? Dava din
lemeğe mi gelmişti? Yoksa kendisini 
takip eden ve yanına oturan avuka
tın karısı, kardeşi veya herhangı bir 
akrabası mıydı? 

Bu nokta, bir müddet sonNt o a
vukatın davacı mevkiine geçtiği Si -

rada dinlenen şahitler ihtiyatsızca o
nu göstererek: 

- Bayanı tanının, Maçkada 
komşumuzdu. Diye söze başlayınca
ya kadar meçhul kaldı. Ondan sonra 
!her şahit "Bayanı tanırım., dedikc~ 

dinleyiciler bir kere genç kadın.ı dö
n üyor ve onu gözlerinin akına ka -
dar kızarmağa mecbur ediyorlardı. 

Dava hergün mahkemelerde yüz
lercesine rastlanan bir boşanma da
vasıydı. Koca ortalarda yoktu. Fa • 
kat şahitlerin anlattığına göre son 
derece geçimsiz, asabi ve hoyrat bir 
adammış. Daha evlendikleri ay için
de karısını dövmeğe, türlü küfürlE:r
le yıkamağa başlamış. Hatta bir ge
ce, komşusunun anlattığına göre, 
öldürmek bile istemiş: 

- Biz karımla oturuyorduk. Bir 
denbire kapı açıldı. (eliyle göstere -
rek) bu hanım yan çıplak bir vazi
yette telaşla içeriye girdi. ..Aman 

Uydurma 
Tavsiye 
Mektubu 

kurtarın. Kocam beni öldürecek., 
dedi. Onu içeri odaya aldık. Arka -
dan elinde tabanca ile kocası geldi. 
"Nerede o orospu? Çıkarın meyd~ -
na.. Onu öldüreceğim!.. diye bağın
yordu. Kendisini teskine Ç3Ustım. 

Fakat o kansını istemekte rsrar et . 
ti. Ben de, öldürmek istedi~ni söy -
Iediğinden kadını teslim edemiyer.e
ğimi. polis çağırmasını söyledinı. 

Bekçi geldi. Ve beraberce karısını 

Üçüncü tabloda kU\•vetll bir sah· 
ne var. Seven bir kadının anahit 

dahi unutarak kocasma karşı durma
sı ve a~·rılmas• kati olarak isteme
si. Sosyete kalıplarının çatlakların. 
dan bile sızmak istemi~·en ve karısı
nı asla boşamak istemlyen diplomat 
kocanın kurnazca taarruz ve müda
faası. 

alıp gittiler. Dördüncü tablo: Müzikle kanjılk 
Şahit güzel güzel anlattı. Fakat bir Venedik dekoru. l~imbdeki ser

vakanm tarihini takribi olarak dahi seri ruhu bir an için oralara götiirü
bir türlü tesbit edemedi. H8.lnm hiç yor. Venediğin sularına eğilerek ken. 
olmazsa mevsimini tayine çaltstı di san'at güzelliğinin ö:zünü seyre
ise de "yaz mıydı, loş mıydı?,. diye den saraylara hayalimizi yakla~tm
söylenip durdu ve bir türlü karar yor. Seven fkt insan böyle bir dekor 
veremedi. "Geçmiş gün, unutulu _ içinde tatlı bir hayat sürerkM ayn
yor .. dedi. lığın ilk tohumu atılıyor. Bu tsHkhal 

Bundan sonra eni bovu kadar korkusudur. lhti'raslannı birhlrlerL 
yusyuvarlak bir kadın dinledi Da- ne diiğümliyerek inanç ve ahlak te
vacınrn tevze zadesi oluyordu. M. i lii.kkilerini çiğneyen bu insanlar bu 
nasıl azarladı~nı ve dövdüğünü. her ılık iklimden gene kendi iklimlel"i
gezintiden kansını cürükler icinde ne, buzlu ik1im1C"re dönmek mechu
geri .ı?etirdi,ltini anlattı. M. günahsız- rlyetinde kalıyorlar. 

dır, dedi. Ve dört senedir ayn otu- Beşinci tahlo: Analığın tahammül 
ran bu çiftin barışmasına imldn ol kudreti ve uşaklann sadakati fçlcri-

madıi!ını söyledi. mlze işliyor. Dar kalıplı insan, hlr 
Muhakeme baska güne h!iakrl- ~ . ç . 

0 
örmete gc 

dt. Öğle olmmrtu. Cıktnn. fce.,.oe not heykel ".hı. oeuguıı g . -
tuttuğumu gören bayan yanıma yak len anaya kapıyı işaret ediyor. hıç 
laştı: konuşmıyan hu et heykelin müthls 

- Gazeteye mi yazacakstn1~ be- ke11melerf ağzından değil, çıkmayı 

yefendi? Rica ederim yazmayın. işaret eden pamıaklanndan ç•k•vor. 
dedi. 

Kendilerine merak etmemeleri -
ni. betbahtlıklan karşısında duydu -
ğum teessüriin buna mani olacağım 
söyledim. Fakat sokağa çrkmcıı dt -
şanyı içeriden farksız bularak tees
sürtimü ve verdiitim sözü unuttum. 

Kendisine 
Memur Süsü 
Veriyormuş 

Altıncı ve yedinci tablo netkedir. 

Piyeslerde ekseriyetle en kuvvetli 

sahneler neticelerdir. Fakat burada 

aksi. 

Anna Karenin rolünde Neytre 
Neyir fevkalade idi. Birinci tablo
da ona hiç yakıştı111mıyan Annll 1'0· 

lü ikinci tablodan sonra onun sanat
kar ruhuna teslim olunuyor. lt:arf'
nin rolünde Htiseyln Kemal. F.ner;ik 
ve sosyete baskılannm bazı cephele
rini lğnellyen fakat vazifeyi ve cf · 
ld~n umumlyeyi clabna cözöniindc 

Bursa (TAN) _ Denizbankta me- Maznun mevJdinde zayıf, 1ar1 - tutan insanı yarattı. NeYbe \ılre7't' 

mur olduğunu söyliyen Gemliklı şın, kırk yaşlarında, mazlum tavırlı De ~Uaeylın Kemalin kwşı kanııya 
.. . .. 23 ı _ bir ad mcağız görünce: geldıil sahneler piyesin merkezi sık. Huseyın Gultekin adında yaş _a a . _ let noktalan idi. 

rmda bir genç sahte mektup tanzım - İşte, dedım, yanlışlıkla bura 
ettiği iddiası ile mahkemeye veril- ya düşmüş bir mağdur. Talit çapkın rolünde fena de~. 

işti . Girdim ve dinlemeğ başladım (Gö:ıderhnlz ona dalma tlkslnmedJli-
m ~- Ayağında terliklerle gelmiş bir şa- miz tiplerde gördüğünılh için lhtl-

-Huseyi~ Gültek.intn anlattığına hit dinleniyordu. mal bu hükümde tam ls~bet otmıya-
g~re h~~ıse. şu ~kil~e cereyan .. et- - Efendim, tam kahvenin kar . bl1ir). Kini Vronskl şahslyetlnt an
mış: Huseyın Gultekın, milli ?'"~ca: ısında Kamilin evi vardır. Kap' . eak dördünell tablodan sonra he11r· 
delede ça~şmış olan babası. Velıyı i~ ~an girince sağdaki odada oyun oy- tebl1dl. muvaff6 sayılamaz. Cahide 
tanıyan bır mebustan Merınos fabrı- d B d d ffak oldu Samiye her za-
k · · · · nanır Bunu orada tanı ım. u a e muva . 

Derince Tahmil ve Tahliye Ameliyesinin 
Tasnif ve Fi atı 
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RAD'Y"C> 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türk.iye Radyosu Ankara Radyoso 

Dalga Uzunlup 
1639 m. 183 Kes. 120 K'11' 

ton Ku. ton Ku. ton Ku. T. A. Q. H.74 m. 15195 Kes. 20 K•· 
T A. P 31.70 m 9456 K~ .,n Ki# 

1 - Ambar dahilinde supalana 
hazırlamak ve vapur dahilinde 
vinçle supalan yapmak bu ameli
yede rıhtım veya silo iskelesine 
veya vapur güvertesine vermek ve 
bırakmak ta dahildir. 

2 - Supalandan açık va~ona 
tahmil ve mütekabilen de vagon
dan supalan ve idare vinci ile va
gondan denize vermek veya mü
tekabilen denizden almak 

3 - Vinç iştırlıki olmaksızın 

rıhtım veya silo iskelesine veya 
güverteden alarak vagona tahmil 
etmek veya mütekabilen 

4 - Supalandan alınıp açık ara
ziye nakil ve istif etmek ve mü
tekabilen. 

5 - Silo iskelesine yanaşmış 

vapur güvertesinden veya silo ıs

kelesinden nakil ve yerleştirmek 

6 - Vinç iştiraki olmaksızın 

vagondan tahliye ve açık araziye 
mağazalara nakil ve istif ve mü
tekabilen. 

7 - Vagondan idare vincile 
açık araziye tahliye istif ve mü
tekabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi bahriye
den küfelerle veya aralık ile ve 
el ile çıkarılarak vagona tahmil 
açık araziye mağazalara nakil ve. 
istıf etmek ve mütekabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

10 - Saatle müteahhitten alı
nacak amele 

11 - Yevmiye ile alınacak a
mele. 

46407 10 

26189 4,5 

44593 17 

12325 23 

5 

25140 8 

7 

269 20 

20411 5 

268 18 

18 120 

23 

4992 9 

5526 22 11776 

23 975 

9 

2103 24 8904 

5 

195 24 

7 

475 

277 

23 
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Pazartesi, 6. 3. 1939 

l2.30 Pragrom, 12,l!5 TOrk mnz\1!\ - t'l-
13.00 Memleket saat ayarı. a1ans. mete
oroloji haberleri, 13.15 Müzik rtlvertOr
ler, Opera aryaları vesaire) 13,45-14 Mil• 
zlk (Cazbant pl.) 18.30 Program. 18.:d 
Müzik. (Hafif mnzlk -pl.) 19.00 Konu~• 
(Doktorun saati) 19,15 TQrk milrl!ti (Hal1' 
musıkisl: Tanburaeı Osman pehlivan- Tıı1' 
dim ve l:şttrak eden: Sadi Yaver Atamanl• 
19,40 Türk mUzltl (Saz eserleri) ve ayuıt 
havalan) Hakkı Derman. E$ref Kadri, .Hl 
san Gür, Hamdi Tokay. 20,00 Ajans mete 
orolojl haberleri, ziraat borsası ((!iatl• 
20,15 TUrk müziği: (Klasik program) Kil
me okuyucuları (Koro) Calanlar: Vecih• 

14 Reııat Erer, Fahire Fersan, Refik Jl'enıaOt 
Ruşen Kam, Cevdet Çatla, Cevciet Kozallt 
Kemal Niyazi Seyhun. İdare eden: MesUt 
Cemil, 1 - Tanbur! Cemll (Bayatı P"t"' 

18 revi) 2- Bekir ağa (Hüseyni beste) ,_ 
Şevki bey (HOst!ynl şarkı} Nedir bu ha .. 
letin. 4 - Şevki bey (Hiis~ sıtr!ttl 
Gülzara nazar kıldım. 5 - Rahmi blll 

16 (Bayati araban şarkı) l\Bna s~an cema• 
llndir. 6 - Rahmi bey (Kemençe tak" 
simi) Kemal Niyazi S. '1 - Hüseyin Sa• 
dettln (Arol bayat! prlo} MOeessem rub" 
sun thnııall ansın. 8 - Rahmi beyin nn• 
sar prkı) Bir nevcivanstn. 9 - Kara t 

23 mail ata (Hilaeynf nak11 yQrlik sema!) 
G<Snüller ulrusu bir 7arl biaman.10 -
Kara İsmail ata (Saz semaJsl) 21,00 Meı0 
leket saat ayan. 21,00 Konuşma, '!J.15 
Esham, tahvi1At, kambiyo - nukut borsa• 
sı (fiyat) 21,28 Neşeli plAklar- ft. 21. 

14 

Milzik (KOÇ{lk orkestra: Şef, Necip Ar 
kın) 1 - Kalman (Cambazhane Pt"eft&esf) 
Putpurl. 2 - Stolz (Viyanada ilk bahad 
3 - Kutscb (Çığan fantezi) 4 - Heuber-' 

18 ger (Şarkta isimli srutten (Çeşmede pat"' 
çası. 5 - Zlehrer (Der Schamnelster O" 

peretlnden valsler). 22,30 MOzik (0 9 
ler) 23,00 Müzik (Cazbant) 23.45-2~ 50" 
ajana haberleri ve yannkl proıram. 

• SENFONiLER: 

CFıbiC~ 

Derince limanının on bir ameliyeden ibaret olan ve 25595 lira 9 ku
ruş muhammen bedeli bulunan tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Her ameliyenin altında 
gösterieln tonaj tahmini ve takribidir. Aynı zamanda bu ameliyelerin 
beher tonu kaçar kuruşa yapılabileceği de hizalannda gösterilmiştir. 

18,15 Praı: Çek fllharmonlsl 
Smetana). 

HAFiF KONSERLER: 

7 Bükreş: Sabah ne.şrlyati, 7,10 BerJUI 
kısa dalgası: Karışık konser (8,15: Deva .. 
mı). (10: Attu edilen havalar), 7,31) ]lıluh" 
telif Alman Postalan: Sabah kbnstırıer' 
7..50 Peııta:~·e~aL ll ~--il • riŞik pmK::mü ,,uo-varşova: G n Münakasa 20/3/939 tarihine müsadif Pazartes:i a:ünii •uu:ıt "1 ı ~

Haydarpaşa Gar binası dahilinde Birinci işletme Komısyonu tarafın-
dan yapılacaktır. 

Taliplerin 1919 lira 63 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün .saat 
"10., a kadar komisyon kalemine teklif mektuplarını vermelerı li
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler, Haydarpaşa Liman Başmüfettişliğinde "Pa-
rasız,, olarak verilmektedir. (1461) 

; \ NEWYORK SERGiSi 
.,.. ... ,,. ... ,..~~~~..,.....,.....,....,...,..,.. Nisan kafilesinin kaydı 

BeyoQlu Aıkerllk fubeelnden: 

Şubemize kayıtlı muhtelif dereceden 

kapanıyor. 

QUEEN MARY 

ve NORMANDIE 
Trans Atlantikleri 

5 Temmuz seyahatile 
1 Temmuz TALEBE GBUPU 

düz konseri, 12 Prag kısa dalgası: Raf 
musiki (15,30: Keza), 13 Berlin kısa d:ıl• 
gası: Hafif musiki (14,15: Devamıl, 13 l 
BQkreş: Öğle konseri (14,30: De\•amılC 
18,30 VartOVa: Çay zamanı konserl. 16.1 
Prag kısa dalgası: Hafif mu.siki, 17,10 B 
no: KO~k orkestra, 17,45 Berlin lcts3 dııl 
gası: İş sonu konseri (19.10: Devamı 
18,25 Pras: Yeni artistler tarafında~ kofl 
ser, 18,30 Varsova: Mandolin orkestra 
20,30 Peşte: Clgen orkestrası, 21.10 Pral 
PopOler halk orkestraııı. 21.30 PeştP: 
kestra konııert, 22,15 Bratisllva: J(j 

konseri, 22,15 Bilkreş: Mandolin orke11tr• 
sı, 23,15 BUkreş: Akşam konseri na 
23,20 Prag: PlAk musikisi, 23.30 Muhte 
Alman P<>stalan: Hafif orkestra. 

OPERALAR, OPERETLER! 

20,30 Varşova: KQçQk orkestra tat'& 

dan operet musikisi. 

ODA MUllKltl: 

asında .bır ışe kayınlması ıçn1 ta- · ben de 0 • man olduiu gibi hüzünlü tipte mu-
vassut ncasında bulunmuş. Ricası oynar. Hasan da oynar, Y ----=---=-==-===---

. · · Hep oynarız vaffak oldu. kabul edılerek venlen bır mektupla narım. · 

bil'umum asker! sübaylar ile erat ve şe
hit yetimlerinin 939 tütün fkramiyeııir>e 
dahil edilmek üzere kendilerinde mevcut 
vesaiklerl ile birlikte 20-3-939 tar!hlne 
kadar şubeye müracaatları, bu tarihte.; 
sonra müracaat edeceklerin ikramıye cet
veline dahil edilmlyeceği ilan olunur. 

lçin 

11.15 Bertin kısa dalgası: Od& muıdld 
konseri, 18,25 Ostrava: Salon kenteti, ıs.J 
Peşte: Piyano - Keman - VlyoloMel 
YOSU, 19,15 Bükreş: Sekstet (Dvorakl, 
Varşova: Oda trfyosu, 23 Peşte: Sa 
kenteti, 23,25 BratlslAva: Slovak oda nı1' 
slkfsl. 

İstanbul Halit Partisi reis muavinı - Oyun diyorsun, yini kumar? Pivesl tereUme etmesini Muhsin. 
Necibe gönderilmiş, yerinde olmıyan - Evet kumar oynarız. ~ Va .' Nö'ya söylemiş, o da temi?. nla-
Necibi beklerken Parti başlığını ta- Müddeiumuminin arzusu uzeri • rak bir terdime yapmış. Sahnen1i?de 
şryan ve resmi muamelatta 'ltullanı- ne hakim sordu: bu eserin geç oynanması ihtimal 
lan bir kağıt ele geçirmiş. Bu kağ1- - Kuman masada mı oynarSI - şahsiyet bolluğundan 11erl ı?elmMlr. 
da kurşun kalemle birkaç satır yaz- mz, yerde halının üstünde mi? Halk hu esere yabancı değtldlT Ciln
dxktan sonra gelen Necibe mebusun - Masada da oynanz. Bazan ye- kü muvaffakfvet kazanan Rlmlnt 
mektubunu vermiş. Bu sefer de Ne- re hasrr sererler. Hasırın üstünde seyretmiştir. Piyesin ruhn ezeli mev
cipten Abdullah Naci adında bır zat de oynanz. zu. Sevgi. Evvela sevlldikten sonra 
lçin bir mektup almış ve Abdullah -Sen bu suçluyu orada nasıl ihmal edilen ve öliime sürilklenen 

M EYLOT 
Merhum Mütekait İstanbul Vil~

yeti Baş mühendisi Avni Atamın 
ruhu için 8 Mart 1939 Çarşamba 

günü öğle namazından sonra Bakır
köy Kartaltepe camimde MevlCıt 

bit'an evvel kaydolunuz. 

NATTA Seyahat ecantaıığı 

Gal11t11!lıırav Tel: 4491 

okunacaktır. Arzu eden dostlarının ••••••••••••
hazır bulunmalan rica olunur. 

Şair Mehmet Akifin 

ÖLÜM HABERLERi 

Merhum Avni Atam ailesi 

Naciden de Merinos fabrikam müdü- tanıdın? harl1m1ade seven hir kadının haleti muvaffakiyete aşın ve garip hare-
rü Nihada hitaben yazılmış bir bacşka - Bir akşam yine oynuVorduk ruhfyeslnl ve muhtelif insan tipleri- ketlerde bulunmryarak vasıl oldu. Merhum Şair Mehmet Akifin e
mektupla Merinos fa.brikamna mü- Lutfi ile Hasan, "dolandıncdrktan nl gösterdiği le-in sosyal bir me~mın Mahmut pinti muhasip tipinin niştesi, Halet Arslangilin babası ve 
racaat etmiş.. 10 sene yatmış çıkmış Adem var. her zaman lhtivaeı olan sahn~mizde tam kendisi. Behzat çok ta!>ii. Suit Feyzi Arslangilin kaynatası Arif 

Tavassut mektubuna rağmen ay- Onu alrp geJeceğiz,. dediler. Gittı · oynatılması iyi karşılanacaktu. miibalafah. Reşit ve Muammel' ıo- Hikmet Çobanoğlu dün irtihal etmiş-1 

Eniıtesi Öldü 

lar geçtiği halde talebi is'af edilmi- ler. Ve biraz sonra bununla geldiler. * ğuktular. Bedia tipi Ue bol bol giil- tir. Cenazesi bugün Koska caddesin-
yen ve kendisine bir iş verilmeyin- O zaman tanıdım. • Bir MuhasiD Aranıyor dilrdü. Dfterlerl de fena değil. deki evinden kaldırılarak cenaze na-
ce Halk Partisi bürosunda Necibi - Peki bunun son yaptığı do · tstl1dA1 caddest komedi tlyatroı1un- Mevzuu yazmıyoruz. DudaklaTın- mazı öğle namazını müteakip Fatih 
beklerken aldı~ Parti başlığını taşı- landmbc.ıhk suçunğia ait görg,üyoı! müs da tebessümü belirtmek isteyen ve camü şerifinde kılınacak ve Edı"rne p;• i di da (Franz V. Sehönthan) dan türle- . 
Yan kagıw dı bulmuş. Kurşun k..ılemle ten t ır yece ? var mı· gülmeyi özleyenlere tavsiye olunur. kapıda merhum şair Aküin kabn· ,.;n 

Y k efendun. Ben L~tflden çeye gayet güzel adapte edllml~. Ru . u 

l !arını silmiş fabrika -
0 

N. z~-ox.lu yanındaki makberesinde Allahın rah yazı mış yazı ' duydum? mükemmel adapteden dolayı Nazan ...... • -
müdürü Nihada hitaben makine ile _ Lu•tfi ne dedı"'· * metine tevdı edilecektir. Merhum 

ltm Göknilln derhal başka. daha \uvvetll h k kt D ·· ım uzun bir mektup yazmış ve a :ı 8 d bi ..r. n d insan Mı!.but u u an ve aru uallimini aliye-
- u a am r pazar p;unu 0 - ve daha sosyal komedileri terrUnıe- c d ·d· B" 

da Parti başkanı namına Necip lanıdırdığt adamın dükkinına git • Vzun zamandanbert bUyflk hazno- en mezun ı ı .. ırçok ~u~llimlikler-
ıın. zasını atmı• ve mektubu Nihada . p _ ü 1 k h f t ye başlamasmı isteriz. Dört perdelik tıkla 

1 
et Mıı.b t) 

1 1 
de bulunmuş. bırçok guzıde talebe 

y mış. azar gun ça tşma a ta a- bir n yapı an nsan • u p yMı, . . . . M lA ahmet 
vermiş. İmtihana girmiş. Kazan • tili kanununa muhaliftir Haydi ka- çok ıOlftnç komedi Vodvtllmst Ertuğrul Sadi Tek heyed tarafından yetiştırmıştır. ev r eyliye. 
mış. Fakat fabrika idaresindeki ta· rakola! demiş. Adamı almış, blra:ıı: oldtılundan daha dikkatle '4!)'l'ed•- Şehzadebaşında Turan dyatroıunda 
amüle uyularak keyfiyet bir defa yürümüşler. Sonra üç Ura mukabf - ltyor. Salon mtltemadl bir gtllme H dün akşamdan itibaren temsile bat
da imza sahibinden istizah edilin- linde salivermeğe razı olmuş. Para- kalıkaha ile doldu. Bu rfllmeler an- lanmıştır. 
ce mektubun Necip tarafından ya - lan almış. Amma rüşvet almak ya- eak perde aralan kesildi. Bize kalır· Turan tiyatl'Osu Şehzadebaşrnrn en 
zılınadığı ve imza edilmediği anlaşıl- sak olduğundan kimseye söyleme- sa muhanlrfn kendi yurdund" ve bOytlk tiyatrosu olmasına rağmen bu 

• d tak"bata ba.._ mesini de tenbih etmi• Ben heyeeanh mefkGre piyesi temsilinin mış, Gültekin hakkın a ı Y gözümle görmedim. r diğer memleketlerde ita komedi ba daha ilk ıecesl olan diln at.·-m fev-
lanmış ve mahkemeye verilmiştir. ff k t -JG 

1 Bir iki ... ı.it daha dinlendi ve geL kadar muva a 0 mamıştır. kalade bir rağbet görmüş, pek çok Gültekin ortada sahtekarlık o - ~& 
nl t meyen şahitlerin celbi icin muha- Balla gıdıklamağ'r gayet iyi hnen halk yer bulamıyarak ıerl dönme e matlı temin edilmi bir me aa 

IL.._~--===-=ı::c=:......:;::.:.:==...~::.=: 

iRTiHAL 
Avukat Cemil Gündüzün valide

leri Ebe Nazime Gündüz vefat et
miştir. Cenazesi bugün öğle nanıa
zını müteakip Beşiktaş Sinan Pqa 
camiinden kaldınlarak Yahya efen
di dergahındaki aile makberesine 
defnedilecektir. 

RESiTALLER: 

17,35 Varşova: Solist konseri, tt, 
BUkreş: Piyano konseri, 21,45 Bertin 
dalgası: Viyolonsel solo. 21,40 BratialA 
Slovak halk şarkıları. 

DANS MUSiKiSi: 
..... 

19.40: Peşte. 20,35: BratfslAva. 

Çok Acıklı ve 

Müessir Bir Ölüm 
Gazi Ethem Pata torunu ve 
Doktor Emin Petricin damadı 

Mahm~t Afi Tesalya, küçük ya· 
fllldanberi ~riftan olduiu müS· 
nıin kalp hastalıjuıdan rehayap 
ulamadıiııadan ıözlerlnj ebedi 
Jen kapamıı ve rahmeti rahma
na kavuşmuştur. Merhum ar
kasında beş yaşında bir ~rkek 
yavrusunu öksüz bırakmış ve re· 
fikası ile ailesi efradını elem ve 
kederlere ıarkeylemiştir. Cena 
zesl 6/3/939 pazartesi ciinil Otı· 

manbeyde Tavukçu Fethi soka 
tındaki 37 numarab hanesinderı 
saat 11,30 da kaldınlarak nama· 
zı Feriköy camiinde eda edildik· 
ten sonra Feriköy mezarlığında· 
ki medfeni mahsusuna defnedile
t'ektlr. Allahtan kendisine rah· 
met diler, ailesi efradına sabrı 

cemil temenni ederls. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--<>-
TAN'ın hedefi: r4aber· 
dıı, fikirde, herşeyde 

tıımlz, dUrUat, eamlmi 
olmak, kulln gazeteıı 

olmıya çatıımaktır 

AilONE BEDEL) 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ., 6 Ay 150lt ., 
400 ., 3 Ay 800 
l 50 ,, 1 Ay 300 •• 

HilletJcrnrnsı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30. l 6 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değlsUrmek 25 kuruştur 
Cevap için mektuplar l O kurus
luk pul IUlvesl IAzımdır. 

~ ıwm•:mnm 
Çocuklar için 
Ahlaki Filmler 
Milli Şef ilk gün dinlediği sine

macıya soruyor: 
- Ahliiki filim getiriyor ve gös

teriyor musunuz? 

Sinemacı cevap veriyor. 

TAN 

ESKİ "EL 
- Sinema kumpanyalan çocuk • 

lara mahsus ahlôki filimler yapmaz
lar. Bunları memleketimizde yaptır -
llıak da pahalıya mal olur. 

Sinemacının ce\•abı doğrudur. 
kunıpanyalar ahlaki filim yapmaz • 
lar. Fakat bir çok memleketler hükiı
llıet hesabına nhlıiki filimler yaptır -
llıışlardır. Bunlann başında A -
llıerika gelir. Amerikada Educa -
fion Board yani l\1aarif dairesi, 
Çocuklara mahsus yüzlerce, hatta bin 
lerce ahlaki, fenni ve faydalı filfm • 
~er Yaptırmıştır. Amerika hükumeti 

NELER 
İLER,, 

EKERDİ? 

u filinıleri satmak için yaptırma • 
~ıştır. Onun için hariçteki yaba'ncı 
~•nernacılara satmaz. Fakat bunu hü-
lınıet veyahut çocukları Esirgeme 

){Urumu getirtip sinemacılara dağı -
tahilir. Böyle bir miira<"aati Ameri -
ka hlikfınıetinin memnuniyetle karşı
layacağına şüphemiz yoktr. Bu filim
i~~:,~ kopyelerinl yok pahasına temin 

.,,. .. , nuı.ıuuı lUL..ı.ıaıarua 

CÖstertmck miimkündür ve kolaydır. 
Genç Maarif Vekilimiz, Cümhurreisi. 
lll' . 

b 
•zın bu arzularını tahakkuk ettire-

llirler. 

1
. Bu filimlcrc fenni \'e faydalı fi
~?'ler de ilnve edilebilir. Ziraat Ve-
.aleti bu filimlerden bir kısmını ge-

1ırtı11iştir. Bu filimlerle mesgul hu-su • . • 
sı şırketler vardır. Bu şir~tler va-

sıtasıy)e istendiği kadar filim getirt
llıc]( de mümkündiir. 

h' nu suretle çocuklarımızın hem 

1 
ılgilerini arttıran, hem de karakter-

erini kuvvetlendiren (ilimlerin gös
terilnıesi temin edilmiş olur. 

• 
\'or§ovada -- -
P.tuvaffak Olamadılar -----------------------J tnlya Fransaya karşı ortaya at
lı tığı iddiaların tahakkuku için 
l •rekete geçm<'dcn evvel, sağını so· 
~ttnu garanti altına almak ihtiyacın
b •dır. Evvela Almanyanın kendisiyle 
~ eraber yüriiyeceği hakkında Bitler· 
~n Yanın bir t~minat kopardı. 

Sonra Yugoslavyanın bitaraf kal
~•sını temin etmek için hariciye na
~ını Belgrada gönderdi. Nihayet 

lr harp çıkarsa Polonyanın da bita
~~ığını temin etmek fimidiyle Kont 

0 •an? Varşovayı ziyaret etti. Fakat 
tl zıyareti menfi netice verdi. 

Elçilik on altıncı, hatta on ye
dinci asır sonlarına kadar 

tehlikeli bir sanatti. İlk ve orta 
çağlarda nisbi bir emniyet içinde 
başarılan bu pek önemli iş, hü -
kümdarların gururu genişledikçe, 
ve istibdat havası karardıkça, 
tehlikeli bir sanat halini almağa 
başlamış ve üç yüz yıl evveline 
gelinceye kadar o durumda kal -
mıştır. 

Yazılı tarihin her devrindeki 
elçilik hiıdiselerini gözden geçir -
mek güç olmasa bile yorucu bir 
iş olur. Fakat o hadiselerden şöy
le bir musahabeye mevzu olabi -
lecPk haı-inı..:ı- üc ht>S tanocint tifr 
lahzada seçivermek kolaydır. Me-
sela Yavuz Sultan Selimin Şarka 
kaçmış olan bir yeğenini - şehza
de Ahmedin oğlu Murat - lstan
bula gönderilmesini iltimas et -
mek maksadiyle İrana yolladığı 
elçi, o yeğen tarafından - şüphe 
yok ki, Şah fsmailin müsaadesi -
le -- öldiirülüvermişti. 

Bu hadiseden dolayıdır ki, Ya
vuz Sultan Selim, komşu İran sa
rayına yapılacak tebliğleri, ihtar
ları o saraya kadar götürebilecek 
elçi bulmakta güçlük çekmeğe 
başlamış ve 1514 seferinin ilk 
günlerinde, o tebliğleri ancak İ
ranlı olan kimselere yaptırmıştır. 
Mesela harp beyannamesini Teb
rize götüren Kılıç adlı bir casus 
olup Türk ordusunda vazifesini 
yapmağa çalıştığı sırada yakalan
mış ve kafası kesilmek icap eder
ken Tebrize Yavuzun bir mektu
bunu götürmeyi taahhüt ettiğin
den serbest bırakılmıştı. 

Ayni yıl ayni hareket tekrar 
olundu ve bir baskın gecesi 

ele geçen esirlerden Şeyh Ahmet 
adlısı da - Şah İsmaile mektup 
götürsün diye - ölümden istisna 
ve azad edildi. Başka türlü Şar ile 
Papişah arasında mektuplaşmak 
imkanı yok gibiydi. Fakat bu va
ziyetin vücut bulmasında Yavu -
zun da büyük mesuliyeti vardır. 

Çünkü İran sarayından gelen el-

d Polonya, Çekoslovakya misalln -
d e11 sonra Berlin - Roma mihverin • 

1 
erı ziyade Paris - Londra mihverine 

~ellıayül eder gibidir. Polonya Başve. 
ili gizlice Parise bir ziyaret yap • hoşnudsu:zluk giinden gilne artmak

llııştır. Sovyet Rusya ile de Polonya tadır. Bu hoşnudsuzluk bilhassa Fran 
;tasındaki mlinasehat düzelmiştir. ko ordusu erkanı arasında bariz bir 

1tndi Romanya Hariciye Nazın Var- şekil almıştır. 
rvada bulunmaktadır. Yakında p 0 • Ru ruhi tesir altında Frankonun 
?tıya Hariciye Nazırının Londrayı İtalyan askerlerini çekmesi için 

liyarct edec.eği söylenmektedir. Mussoliniye müracaat ettiği bile söy· 
!' Bütün bu faaliyetler Polonyanın Ienmektedir. Fakat Mussolini asker. 

•ris • Londra mihverine olan te _ )erini geri çekmedikten maada, Mad-
(8YUlünü göstermektedir. rid miidafaasında Franko ordulan -
lalya şimdi endişe içindedir. Bir ta- na yardım vesilesiyle İspanyaya ye· 
~aftan İngiltere ve Fransanın general niden aske; ve mühimmat gönder • 

"ankoyu elinden almasından kork . mektedir. Ve İtalyan askerlerinin 
~aktadır. Bunun önüne geçmek için muzafferen Madrit sokaklarmda res
.. ~alya etinden geleni yapmaktan ge- mi geçit yapması Mussolininin en 

1 durınamaktadır. Rurgostaki İta) • büyük emelidir. 
hn nı·· ·ı· F, k t ·ı B' l h F k t "it tımessı ı ran onun ngı tere- ınaena ey , ran oyu ngı ere 
>'t L ğ • • . ta "k . F t 1 İ uoyun e memesı ıçın zyı ıcra- ve ransanın anımış o ması, span -
'1Jt• devam etmektedir. ya meselesinin halline un ~elme -

Fakat İspan.fada İtalyaya brp miştir. 

------'· Yazan: ·-------. 

M. Turhan Tan 
çileri parçalatmaktan o da geri 
kalmamıştı. 

Kanuni Sultan Süleyman da 
tahta çıkar çıkmaz, bir elçi hadi
sesiyle karşılaştı. O, babasının ö
lümunü ve kendi cülusunu Macar 
sarayına teblığ için Behram çavuş 
adlı birini sef ır olarak yollamıştı. 
Gerç' Osmanlı t rihleri b\l.-BJ'hl' 
cinayeti kaydetmekten çekinerek 

Behram çavuşun fena muamele 
görmüş ve mahpus kalmış oldu

ğunu yazarlar. Hatta Ali, "Haraç 
talebine varan çavuş alıkonma -

ğın,. sözile bu vakıanın ağırlığını 
hafifletmek ister. Fakat Behram 
çavuşun - Macar Kralı Lui ta -
rafından verilen emır üzerine -

öldürülerek cesedinin Nata ya -

kınlarında bir göle atıldığı 

- Frenk tarihçilerinden bir ço -

ğunun itirafiyle - sabittir. 

Galiba bu Behram çavuş ha
disesinin uyandırdığı kır-

gınlık ve kızgınlık yıllarca geç -
rnemiş olacak ki, Osmanlı vezir
ler de bütün elçilere ve hele A

vusturyadan gelenlere çok sert 

ve ters muamele yapmak yolunu 

tutm • lardır. O~evirlerde belki 
tabii, fakat şimdi pek kaba görü-

nen bu sıyasi hoyratlıklar arasın

da gülünç konuşmalar da göze 

çarpar. Mesela 1527 - 1528 yıl -

larında Macar elçisi olarak İstan

bula gelmiş olan Lasczky'yi huzu

runa kabul eden sadrazam İbra

him Paşa, daha ilk ağızda şu söz
leri söylemişti: 

- Biz Kral Lui'yi öldürdük, sa
rayını aldık. Orada yemek yedik 
ve uyuduk. Onun Krallığı bizim
dir. Kralların kuru bir taçla Kral 

ALMANLAR INGILIZLERI NASIL GÖRÜYORLAR ? 

Londra radyoBu bildiriyor: /ngiltere günden güne kuvvetle
nigPr, fakat biraz kan alınmasına mülUllUh edllebillr 

(Alman karikatürü) 

olacaklarını zannetmek deliliktir. 
Hakiki kuvvet ve kudret altında 

veya elmasta değılclir, demirde -
dir. Kılıç, her şeyi itaate mecbur 
eder ve kılıçla kazanılan şeyler, 

yine kılıçla muhafaza olunur. 
Yine bu sadrazam ,Viyanadan 

gelen Kornelyos ve J eı om adlı el
çilerle şu biçimde konu~uştu: 

- Hayvanların en korkuncu o
lan arslan zorla değil, hile ile, mu
hafızının verdiği yiyecekle ve 
alışkanlık kuvvetiyle teshir olu -
nur, muhafız onu korkutmak ıçin 

bir değnek int'hap etmelidir. Hiç 

bir yabancı ona yemek vermeme

lidir. Anladınız. değil mi? .. Arslan 

hükümdar, muhafızlar da onun 

müşavirleri ve vukelasıdır. Ben 

efendimi, büyük şehinşahı haki

kat ve hakk~niyet asasiyle idare 
ediyorum. 

Ve sonra öğünmeğe başlamıştı: 

- Benim yaptığım yaptıktır. 

Bir Seyisi paşa, yapabilir.m. Efen

d imin haberi olmadan ülkeler, 

krallıklar dağıtmak elimdedir. 

Efendimin verdıği şey\ benim ta

rafımdan tasdık olunmazsa. eser -

siz kalır, fakat benim emrettiğim 
b ir iş, efendimin hoşuna gitmese 
de: yapılır! •. 

S okullu da - tnebahti boz
gun luğundan sonra - Ve

nedik balyozu Barbara ile konu
şurken şu ağzı kullandı: 

- lnebahtı'da donanmamız yan
dıktan sonra cesaretimizin nasıl 
yükseldiğini şüphesiz ki, görü
yorsun. Şunu da oğren ki, biz siz
den Kıbns'ı aldık, siz bizim do
nanmamızı yaktınız. Bu iki vakıa 
arasında çok büyük fark vardır. 
Çünkü biz, sizden bir Krallık ka
dar yer almakla kolunuzu kesmiş 
olduk. Siz ise donanmamızı mağ
lup etmekle yalnız sakalımızı traş 
etmiş oldunuz. Kes'lmiş bir kol, 
yeniden bitmez. Lakin traş edil
miş snkal, evvelkinden daha ziya
de kuvvetli çıkar! 

Sokullu'nun kullandığı clil. bu
gunun palavracı diplomatlann 

ağızlarına nisbetle çok naziktir, 

ayni zamanda bariz bir hakikatin 

tercümanıdır. Zira Venedikliler 
bu muhavereden bir ilci ay sonra 
Akdentze iki yüz elli parçadan 
mürekkep bir Türk donanmasının 

çıktığını görmüşler ve yelkenleri 
indirmişlerdi. 

Fakat her Osmanlı sadrazamı, 

Sokullu Mehmet Paşa gibi nazik 

değildi. Söz gelimi onun makamı

nı işgal edenlerden, Yemen ve 

Tunus Fatihi Koca Sinan Paşayı 

ele alalım. Bu zat elçilerin ana -

larından emdikleri sütü burunla

rından getirirdi. Mesela A vus -

turya elçilerinden Etyen Yenyari 

ile konuşurken "İmparator Rudol

fun sıhhati nasıldır., ve "Macar

lar kendi milletlerinden niçin hü

kümdar seçmediler,. diye sorduk

tan sonra şu mütaleayı yürütmüş

tü; 

- Almanlar Macar atlarına 

benzerler. Lakin Macarlar kuv -

vetlı aygırdırlar! 

Sana 

De~H 
Yazan: Sabiha Zekeriya Ser 

H indistandn Rajkot hükiım 

vadettiği ıslahları yapmam 

Hindistanın meşhur idealist peyga 
beri Gnndi. ôUinccl e kadnr bu m 
di dünyanın ekmeğini yememe 
suyunu içmcmeğe knrar vermiş. R 
kot mihracesi bunu duyar duym 
ne.yaptı bilmiyorum amma, müst 
lekeler nazırının, bu haberi ald 
zaman, bıyıksız dudaklarının altı 

dan güliimsediğini görüyor gibiyi 
Bu giiliiş yok mu Gnndi, insa 

son nefesi tükense, ciğerleri kaba 
nefes verir, viicudunda duran k 
sel kesilir, damarlardan yine ak 
gazı bitmiş lamba gibi sönen 
nerjisi elektrik kesilir, yaşayaca 
diye bağırır ... Şu adamın dudakl 
rındaki acı, istihzalı tebe siime 
hntap olmamak için hayat kesilec 
ğim diye hn~kırır. 

Bu komedi )"etmedi mi kuz 
Gandi? .. Beyaz gömlekle Londra 
kaklnrındn, sihir yapıp keramet 
çacağım diye dolaşan Hint fa 
gibi dolaştın. A vucunn sadaka ka 
linden attıkları vadlere inandın 
geldin istiktnl mücadelesi için çar 
şan beyaz donlu, çıplak ayaklı aç 
rı, kandırdın. seslerini kıstırdın. 

Başındaki taçta, diinyanın en 
metli Hindistan elmasım taşıyan k 
in kafo tuttun, teneşirin iistüne y 

tın, günlerce ne yedin, ne içtin .. Y 
tığın yeri bir türbe. iskelet haline 
len vücudünU, peygamber sanıp 
nananlar, öleceksin diye mendil t 
hıp ağladılar. 

Kralın başındaki elmasın rengi 
le solmadı. Seni teneşirinden kald 
mak için, mii tenılekeler nazırı f 
man etti. ağzına akıttıkları su He IJ 
raber, ıslahat projeleri akıttılar; 

nasına innt yemek yemiyen çocuk 
lar gibi, dediğin oldu sandın, tabu, 
tundan Cırlndın. Anneler çocukları 
nasıl tatlı tatlı kandırırlar bilnıiy 

muydun? ... 

Znmnn oldu. öplilmiyecek elle 
nynkarı öptiin. kandırıldığını ani 
yınca tıplnk ayaklarla dnğlnra çık 
tın. yanındakil~re yuthırduğun sil· 
sız mukavemet afyonu ile hepsini 
yuttun. iman şerbeti içtin, ideal' 
peygamberim diye bütün dünyaya 
maval okudun. 

Bunlar geçti ... Yn bu şimdiki 

oruç nedir AJlahaşkınn .... Hem 

defa iiliinceye kadnr ycmiyecekmi 

sin. Bugüne kadar oynadığın bu k 

mediye yalnız bıyık ız miistemle 

naztr1 giilii~·ordu, şimdi biitün diin 

:ra kahkaha ile gülecekler diye ödü 

kopuyor ... Senin gibi bir filozofa 

hiç yarnşır mı? ... Hem niye ölec 

sin Gnndi ... Sen öliirsen Hindistan 

ihtilôl mi olur dersin ... Sağlığın 

yapamadığın bu işi, bu kuru kemi! 

cansız cesedin nasıl yapar? Sen ölü: 

sen, Rajkot hiikümdarı hemen isti) 
lfıl bayrağı mı çeker dersin? Böyle h 
niyeti olsaydı, koloniler konferansu 
da dut yemi bülbül gibi dilini yut 
nınz, kararların altına miihriinii ba: 
mazdı. Hele İngiltere impnratorluğı 
Hindistnnı miistemlekclei arasında 

S inan Paşa, bu sözleri bir il
tifat olarak, güler yüzle, 

söylüyordu. Fakat elçinin kendi

sine üç bin altından faua hır şey 

vermeğe yanaşmadığını anlayın -
ca, durumunu değıştırdi. Kendi - çıkarır samvor nn, sen ölür ölm( 

bu filozof şuurunu muayene için en 
sini direğe bağlatıp, dövdureceği-

razı akliye kliniklerine gönderirleı 
ni - bağıra ba..,ıra - soyledı ve 

6 alimlerin nın kılrası olursun. 
sonunda mujde verdi: 

- O direkten ancak ölün ayrı- Bu inntcı çocuk oyunlarına do31 
lır! madın mı n Gnndi ... Bu zamanda gii 

Yine bu Sinan Paşa, Avusturya riiltii~·c kimse pnhuç l,urakmıyor. 
elçılerınden bir başkasına, Pezen Kuru tehdit para etmiyor... Bütiiı 
adlısına kızarak bağırmıştı: diinya canını. ba'\ını, tacım , topra 

- Senin gibı adi bir yazıcıyı i;'lın, malını pazarım kavgasında 
elçi yapmak Vıyana Kralının ne- Sen öHir en kıyamet mi kopacak 
reden aklına geldi? llindistanla hcrnhcr dünyanın niza 

Elçi Pezen yerlere kadar eğildı, mı mı deği ecck. Etme. eyleme Gan 
sükıinetle şu cevabı verdı: - di. hu tatlı canına yazık değ-il nıi? 

- Sizin efendınız olan büyuk' 
padişah bir domuz çobanını \rez,r 
yaptığı gibi imparator da bır ya
zıcıyı sefir yapabilır, 

Elçı. kudretlı ve azametli Ko
ca Sinan Paşanın Arnavutlukta 
bir zamanlar domuz çobanlığı 

yapmış olduğuna telmih ediyordu. 
Lakin mağrur vezir bu cevaptan 
asla münfail olmadı, yüzünü sa • 
!onda oturanlara çevirdi: 

- Kafir, dedi, benim verdiğim 
parayı. o cinsten akçe ile ödedi! 

Bayramiete 
Deve Güreşleri 

Ravramic TANl CoC'ıık ~cir 
geme kurumu ıPenfantıne 1-ııı dC'vr 
ı{ııreş vapılmıı;, ve ka .,q ı ık bır haH 
tarafından seyredilmiştir 

Lapsekinin Umurbc-y nahıyt"sin
den Halı] Eeenın Yaman isimli devcs 
başta birincihği almıştır. Çanakkale 
nin Bergoz köyünden Ahmedin deve 
si ile Ezineli Mahmudun devesi bft. 
yük ortada berabere kalmışlardır. 
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Taksim Stadyomunda 

Muhtelitler Maçını 
Bu Sefer 3 .• 1 ile 

lstanbul Kazandı 
Yazan: Ef"el Şelilr 

11k maçını Ankara takımma 
kaybeden İstanbul takımı, 

di1n açıklarım ve muavinlet'ini da
ha canlı oyuncularla deiiftirmek 
suretile Ankara takımmın ününe 
bir daha çıkm~ 

Dükü takım cumartesi günü 
mağlCip olan teşekkülden daha can
lı ve daha seri bır oyun çıkarabil
di Bilhassa sol nçık hiç fanteziye 
kaçmadan, maksadı hiç unutmadan, 
dakna kaleye doğru akışlarile İs -
tanbul takımının hücum ve tesir 
kabiliyetini iki misline çıkardı. 

Muavinler aldıklan toplan arka
dqlanna vermek hususunda cu -
mart.esi günkünden daha muvaffa
kı'yetll idiler. 

TAN 

MACLA'R 

ikinci Mühim Maç 

lstanbulun Birinci 
Liki Tamşvarla 

O· O Berabere Kaldı 
A nkarada yaptığı iki maçta 

ma- olduktan sonra t. 
ta"Dul• dö -r-,....... dü• _,.ı. 

telit ~_5m4an evvel İstanbul bi
rinci ~teliti ile kat'şılaftL 
Birinci lig kısmı izamI gayri fede
relerden olmak üzere şu suretle 
teşkil edilmiıftl 

Armenak - LAstaridia, Lebip • 
Culafi, Etlen, Nubar - Suldur, Bam-

6- 3 - 939 

EKôNOMif 
Dokuma Endüstrimiz 
Beş Fabrika ile 12800 
işçi Çalıştırabilecek 

Be§ senelik birinci endiistrl prog
ramının tesbit ettiği beş şubeden bi· 
rlncisi olan dokuma endüstrisi, beş 
senedenberi büyük bir inkişaf gös
termektedir. Bakırköy. Kayseri, E
reğli ve Nazilli fabrikalarile Malat
yada kurulmuş olan bez ve iplik fab
rikası ile bu sahada beş büyük fab
rika kazanmış olacağız. 

Devlet işletmelerinin devlet tara
fından murakabesi için kabul edilmiş 
olan kanunun hükümlerine uybrun o
larak Sümerbankın kurmUf olduğu 
Bakırköy Bez, Kayseri Bez, Ereğli 

Bez ve Nazilli Basma fabrikaları 

Sümerbank Birleşik Pamuk İpliği ve 
Dokuma fabrikaları müessesesi ismi· 
ni taşıyan 26 milyon lira sermayeli 
ve merkezi İstanbul olan mahdut me
suliyetli bir şirket idaresi altına ko
nulmu,tur. 
Programın besinci fabrikası olan 

Malatya Bez ve İplik fabrikasının in
şaatı devam etmektedir. 28 bin ığ ve 

Hatayda Gümrük 

inkişafı 
21.10.938 tarilımden itibaren Ha

tay gümrüklerinde tef)dlk yapılmış 
ve gümrüklerde sıklet ve kıymet ü
zerine gümrük resmi alınmak üzere 
tarife tatbik olunmuştur. Halen Su
riye ve Lübnan hükCimetleri Hatay 

menşeli mahsulata tam tarife tatbik 
ettikleri için bilmukabele bu mem

leketlerden gelen eşyalara Hatay 
gümrüklerinde tam tarife tatbik o

lunmaktadır. Hükumetimiz Hatay 

menşeli eşyalat'a yüzde 99 nisbetinde 
tenzilltlı tarife tatbik ettiği için Ha
tay menşeli mahsulat Türk paıarları-

rafUın HataJın iç istihlaki için~ 
olan ecnebi mentell maddeler için 
gümrüklerde yüzde 40 tenzılatlı ta

rife tatbik edilmekte ve Türk meva
ridatından gümrük resmi alınmamak 
tadır. 

432 tezgahla çalışaıak senede 1 mil
yon 400 bin kilo pamuk istihla:t ede
cek ve ayni miktarda bez ve iplik i
mal edecek olan bu fabrikamız Ma
latya pamuklu fabrikası Türk ano
nim şırketi tarafından kurulmakta • 
dır. Ayni şirket Adana mensucat fab
rikasını da satın almıştır. Şimdi 7050 
iğ ve 90 tezgahla çalışan bu küçük 
fabrikanın 6 bin iğ ve 80 tezgah ili
vesi suretile tevsiı kararlaşmıştır. 

Halen yapılmakta olan inşa ve 
tevsi işleri de tamamlandıktan sonra 
Sümerbankın idaresinde toplanan pa 
muklu fabrikaların mecmu kapasite
si şöyle olaqaktır: İğ sayısı: 163,502, 
tezgih sayısı; 3.324, işçi sayısı 12,800 
senelik ham madde sarfiyatı 17 ,900 
ton, iplik ve bez imalatı 14 509 ton. 

Bu rakamlar tahakkuk ettiği giln. 
Sümerbank, imalatının genişllğı iti
barile memleket pamuklu piyasasını 
fiilen kontrol edecek bir vaziyete gel
miş bulunacaktır. 

HafaJln Dıı 

ncaret lılerl 
Hataydan 1938 birinclklnunundan 

1939 ildncikanun ve şubat aylannda 
Türkiyeye 1.992,696 safi sıklette 

142,639 Türk lirası kıymetinde muh
telif eşya ithal edilmiştir. Bunlar a
rasında, portakal, limon, ınandarina, 
tatlı limon, kebbat, barsak, meşin gi
bi maddeler birinci pllnda gelmek
tedir. 

Geçen senenin 21 teşrlnievveltn

den sene sonuna kadar muhtelif mem 
leketlerden Hataya 24,256, 759 frank 
kıymetinde mal ithal edilmiş ve bu
na mukabil 6,993,739 franklık ihra
cat yapılmıftır. 

B müddeLtclnde. il.ata: la.-81l -"' mua':neıe--yapan~JeUet~-nıuısa. 
tngilıtere, A\m81l)11. Danimarka, A
men"ka ve İtalyadır. 

Hatayda yüzde kırk tenztlltlı ta
rifenin tatbikinden sonra muhtelif 
memleketlerden Hataya 812,300Türk 
llrallk eşya ithal edllmlştir. 

~~<rl--~-Sa-rafulin.~Ha~-ı.--~~tle~nA Liseler Boks 
tiaf1acb.11k jlı&MW'ar ~ 

var canlı, İlta'DbUl yorgundu. Bu. M •• b k ı 
beşdatdkakadardevamettt.fstan.. usa a a arının 
bul hiicuma geçti. Oyunda hüimi-

yet tesisine muv~ffak oldular. Hü- ilk N t• ı • 
cum1ıar biiiblri:rıi takip ediyor, ar· e ıce erı 
ka arkaya komer oluyordu. 

Bir İstanbul hücumunda favul 
oldu. Top kalenin önünde dügürül
dü. Fakat gol olmadı. 

ıtulell, M.ıltepe, B u r s a 1 
lillelerile Deniz Harp o-

Dizden Tayyan birinci rawntta a
bandone ettL 

Oyunun umumi idaresinde ekse
riya derinleme oynadJklanndan rüz 
ıh altında bulundukları zamanlar
da da aaba avantajım bybebnedi
ler. Şunu da illve etmell ki, derin 
ve uzun oyun temayıncı IOl iç oy
nayan Şerefin ferah hi1cumlanndan 
batladı. VAlua Şeref dftn iyi glbıle
rlnden btrtnde delildi. l'abt hiç 
olmazsa oldula yerde döne döne 
toplan gömmüyordu. 

Dünkü maçlardan dl ğer bir endantiıM Oyun tekrar mütevazin bir va
ziyete gtrd1. Bu tevazün bir kaç da
klta devam etti. Fakat yine İstan
bul oyuna blldm oldu. İ9tanbul sal 
tarafı Suldur, Bamblno çok güzel 

kulu ve liseei b:>ksörleri arasındaki 
resml müaabakalan dün Maltepe 
lisesinde baılaınıştır. Her dört as
keri okulumuzun bu değerli, gür
büz gençleri nıesleklerine yakı~n 
bir enerji ile karşılaşmışlardır. İlk 
günün teknik neticesi şu tekilde ol
muştur: 

53 kilodan Kuleliden thaan, Mal
tepeden Sedadı ikinci ravuntta a
bandone etti. 

lstanbul takımmm b6yiik bir .. 
henk temin edememekle beraber 
hatlar ve oyuncular anmndaki an
lapna yüzünden hAsıl olan ...... t
tan biraz yüksek oyununa mukabil 
Ankaralılar bat1armda dahi bera
berlill çıkaramadan çalışhlar. 

Top allf verlfl seri olcfulundan 
oyunun gidip hatlan daha fala an
Japmıyan taraf aleyhine Çtl'Yl'il
mekte gectknıedi 

Ankaranm sal açılı. aol içi gtr
pı ve fUurlu çalıftılar. Fakat sa
dece bu kıymet galibiyeti temin l
c;ln kAfi gelmedl. 

Tekrar edelim, dOn İstanbul ta
tımuun sol açığmda çalıpn genç, 
bize takım ve netice için çalıpn Av 
rupal bir açık tipinin oldukça açık 
bir ifadesini vermiş oldu. Daha ol
gunlaşır ve diınkü tarzını pişirirse, 
çahmlı ve fantezili oynıyan bir a
çıkla farkını çabuk anlatır. 

Maçın tal BiUtı 
İstanbul B muhteliti Romanya

nm Tamşvar takımile 0-0 be • 
rabere kalarak sahayı boşalttılar. 
Cam gibi kesici esen poyraz altın
da İstanbul ve Ankara taımnlannm 
çıkışuu epey hekledik. Evvela ı. 

(Sonu 10 uncu ıayfadtı) 

Matbuat Takımı 
Peraya Yenildi anllflYO!'. 

Oyun zevkli oluyordu. Tamşvar 
Ankarada nastl farklı bir ma~111bl· 
yete uÇadılJna hayret ettlt'eCek 
bir oyun çıkarıyordu. Devrenin son 
dakikalan İstanbul için tehlikell o
lacak bir p!kilde Tamşvar hücum-
1arlle geçtt. Fakat bir netice çık -
madı nevre· de 0-0 beraberlikte bit-

Dün Tabım ltadınds ilk kar
plapnayı namajl1ip mat

buat takımı Peru tebiltlerine kar
.fi yaptı. 

Matbuat takımı kendl1erlne naza. 
ran daha genç oyunculardan tefek· 
kül etmif, Pera takımı kaqısmda 
fU kadro ile yer aldı: 
Namık, Ercüment, Ahmet Adem. 

Ali. SaWıattln, Tank - Şazi, Nly .. 
zl, Sedat, Ulvi. Beebn. 

Hakem Ahmet thaan. 
Oyun bqladı. Pera rilzgln arka. 

ana almıt bulunuyor. tık dalriJr•lar 
matbuat takımı için tehlikeli pçl
yor. HAld.miyet twnamiltt Per'&da 
göriinilyor. 
Bir matbu.t btleumu bu te1ılibJI 

atlatmıya vesile verdi. Niyazi blr 
eppe yaptı. Topu mOaait vaziyette 
kapan Sedat güzel bir ayrılışla bu 
günün bi.Tlnci sınıf futbolculanm 

imrendirecek bir fPldlde ilk matbuat 
golünü kaydetti. 

Hücumlar artık karflhklı oluyol'o 
du. Namığın bir kaç kurtarıpnı sey
rettik. Halk hem gülüyor, hem de 
zevkle seyrediyordu. 

Matbuat takımında 'bilhassa hü -
ewrı ııattmda Ntyazl ve Sedat çok 
abel bJr ~ile Pera için dal-

ma tehlike oluyordu. 
Sajdan açılan bir Pera hücumu, 

sal açık topu merkez muhacime 
geçirdi. Hafif bir liitle beraberliği 
temin ettiler. 

ti. 
tktnci devreye İstanbul taknnın-

da.Aıadillt yaparak çıktı. Rüzgir ts
tfnbul aleyhine. fakat buna ral
men İstanbul yine blkim oynuyor-

Hlldmlyet yine Perada. Bilhas
sa sal aÇlkları güzel bir oyun 01· 
nuyordu. Bu maçı namall1ip mat
buatm lflç kurtaracatı görülüyor
du. Bu arada matbuat mildaffi bir 
h6cumu elle durdurdu ve penaltı 

verildi.Sıkı bir "1t Namılm ellerine duİstanbul lehine olan kornerler 
vurarak allan takıldı ve Pera 2-1 
pllp vaziyete girdi 99 birlDcl dn- netice vermiyordu. 
re,l Pera 2·1 p1ıw,et1e lllürmlt Oyun TaınfVBT nısıf sahwnda ay 
oldu. nan11or. Becerikırizlikler ve pnssız-

11dncl dena rOzch matbalatm hk gol kaydına mini oluyordu. 
ubsuıda'" matbuat oyuna hA1dm Ofun bu suretle lstanbulun hA
dl. Matbuat htıcumıan \lrlblrbd ~ altmda fakat golsüz ola
taklp ediyor. Muhakkak gol o1ahl- nk beraberllkle netlcelendL 

1ecek fırutlar bçırıycriu. Anadoldf1ar • K,,.,,.,,..a 
Btrdenbtre parlıJan bir P.eta Şeref atacıuıda Abableyin Ana-

hücumu ıolle netteelendl. Vuiytıt dolahtm- • KMmqı'liıfa tmfl mat;ı 
3-1 oldu. JllPb)ar. Chgm hdta 1DaÇI KMllD-

Matbuat mal16blyetten Jmrta1.. p., am ~ netlcelenmff 
mak lçln uÇ.,ıyor, fakat dördllnell olduRuadan bu milAblkaıda Ana-
defa topu matbuat atlanna takılı- doluhiaar pllp plfrie gol farkına 
verdi. Matbuat mGtemadlyen takım balnllClllatı. 

dellftiriyordu. Maç da bir kaç da- O)'mı çok sbe1 olclu. Blrlbal 
klka IODra 4-1 matbuatın maili- detrede rOzchı artı..ma alan Bl
biyetUe netleeladl. 1mrW. -.ı '*.,.. _.____.. 

51 kilodan Burudan Ahmet, 
Maltepeden Nurettlnl ikinci ravunt 
ta abandone etti. 

51 kilodan Kuleliden Nihat Denb. 
den Vecdiyi birinci ravuntta aban
done etti. 

53 kilodan Bursadan Burhan De-

bir de gol kaydederek devreyi bir 
sıfır galip bltirmiflerdir. 

İkinci devrede oyun Kastmpaşa
nm hi:kimiyetl altına geçmiş ve on
lar da bir gol yaparak beraberliği 
temin etmiıler ve maç da bu suretle 
1-1 berabere neticelenmiştir. Ka
sımpaşalılar bir galıDiyet, bir be
raberlilde birinci kümeye terfi hak
loııı kazanm1şlardır. Kasımpapyı 
tet>r" ederiz. 

Beylerbeyi - Galatagençlerl 
Beçen hafta şilt maçında temdide 

rağmen berabere biten Beylerbeyi
Gatatagençler maçı dün Şeref sta
dında tekrar edildi. 

B1rlncl devre 3-1 Beylerbeylnln 
lehine neticelenmiş, ikinci devrede 
Galataaençlerln yaptığı iki gole, 
Beyler'beylller bir golle mu)tabele 
etmlf'• ve maçı bu suretle Bey
ı.r-,. \t-8 kazanarak Gatatagenç. .. ..,.,. ~. 

57 kilodan Kuleliden Şefik Mal
tepeden İbrahim! üçüncü ravuntta 
sayı hesabile yendi. 

57 kilodan Bursadan Kenan De
nizden Sadiye dört ravuntta sayı 
hesabile galip geldi. 

61 kilodan Bumdan Nadir Mal
~peden Kemale dört r&VU;?tta sayı 
hesabile galip geldi. 

81 kilod_an Denizden Sermet gay
ri nizami vuruşları üzerine diskall
f"ıye edildiğinden Kuleliden Şaban 
galip geldi 

86 kilodan Kuleliden Reşat De
nizden Efdala dört ravuntta ayı 

heaable galiıp geldi. 
66 kilodan Bursadan th.un Mal· 

tepeden Yavuza üç rııvuntta sayı 
hesabile galip geldi. 

72 kilodan Kuleliden Muzaffer, 
Denizden Afife dört ravuntta sayı 
beaabile galip geldl 

79 kilodan Kuleliden Sabri De
nizden Nedimi dördüncü ravuntta 
abandone suretile yendi. 

79 kilodan Bursadan Ahmet Mal
tepeden Kayayı ikinci ravuntta a
bandone auretile yendi. 

Birilıcl gün: Kuleli yedi ~çm 
yedillim, Bursa yedi maçın altısını, 
Maltepe yedi maçın birini kazan
dılar, Deniz yedi maçın yedisini de 
kaybetti. 

Boksun Bdncl karşılaşması salı 
günil yine Maltepe lhesinde 1Ut 
bir baçakta devam edecektlr • 



6 - 3 - 939 

Evlerdeki 
Umumi 
Temizlik 

için 5 Esas 
B ahar geldiği için temizlik 

zamanı da başlamıştır de
ltlelttir. Bu münasebetle umumi te
mizliklerde ne gibi esaslara dikkat 
:tJnerni.z lazım geldiğinden bahsc-
eceğiz. 

Temizlikte esas eşyada. bir oda
da veya evde yukardan başlayıp a
Şağıda biıtirmektir. 

l - UMUMİ TEMİZLİK: 
Evvela her odadaki eşya ve du

varlardaki resimler ayrıca temizle
ni P sıralandıktan sonra hepsi te-
ırı · izlenecek yerden dışarı çıkarıl-
bıalı ve oda boşaltılarak biitün te
lnizlik eşyaları getirilmeli. Bunlar
da (olduğu takdirde) elektrik sü
türgesi, elektrik süpürgesi olmadı-
6' takdirde adi si.ıpürge, muşamba 
~eya boyalı tahtaları parlatacak ci-
alı bez, toz bezleri ve cila ve tavan 
SÜpıirgcsidir. 

_Rabili nakil eşya çıktıktan ve te
mızlik vasıtaları da getirildikten 
~~~· evvela kabili nnkil olmıyan 

uyük e~anm uçlarını bir yardım
cı Vasıtasilc kaldırtıp ya süpürgeyi 
Uzatarak, yahut ta b'r değneğin ucu 
na bez bağlayarak süpürmelidir. 

Bundan sonra, tavan ıslak bezle 
Süpürülecek şekilde değilse evela ta 
\ran süpürgesi ile süpürüp iiriim
Cekler alındıktan sonra tavan sü
PÜrges"nin üzerine bir bez sarıp hü
r un tavanın tozu alınmalı. Eğer ta-
\ran yağlı boya ise o zaman bir bezi 
ılık suda ıslatıp sıkılarak tavan sü
Pürgesine sarılıp onunla her tı.:rafı 
s·ı · 1 ınrneli fakat nsla sabun kullan-

• ınarnalıdır. 

2 - DUVARLARIN TEMİZ-
LENMESİ: 

. Duvarlar ynğlı boya olduğu tak
dırde tavan gibi nemli bezle silin
l'llelL. Kağıt olduğu takdirde de en 
1Yisi, tozlar varsa elektrik s•ipiırge
sinin ,hortumu ile, yoksa, bir değ
nek üzerine sarılmış kuru bez j>3r
Çaları ile alınmalıdır. Kağıtlar J.. 
ıerinde yağlanmı~ ·erler varsa ha
mur yaprlarak lekeli yerlere siirün 
bir müddet bırakmalı. kuruduktan 
Sonra da temiz ve yumu~ak bir fır
ça ile fırçalamalıdır. 

Duvarlar, boyalı tahta olduğu 
takdirde de ılık suda sabunlanmıs 
bir bezle temizknmeli, kuruduktn~ 
sonra da üzerine cilalı bez ~ezdidl
melidir. Tahtalar oymalı oldu~u fak 
dirde mayi halinde cilaya batırıl
lntş bezler gezdirilmeli.. 

3 - ÇİNİLERİN TEMİZLEN
~t: 
Bunların temizlenmesi için en iyi 

Usul, sabunlu suda ıslatılmış bezler
le uvuşturmaktır. Sonra da tem.iz 
\re yumuşak bir bezle parlatmalı
dır. 

4 - PENCETIELERİN TEMİZ
LENMEst: 

Pencere temizliğinde perdeler de 
dahildir. PP.rdeler evveıa çık:lrıl
l'rlalı , yrlmnılabilecek şekilde olan 
ltısrnı yıkanıp. diğer kısımlarm da 
~zları alınmalı. Camlar da duvar-
ar temizlendikten sonra olduğu 

takdirde yumuşak deri ile temizlen
l'tıeli , olmadığı takdirde ılık suda 
lılatıırnış bezle temi1:1enip iizeri de 
~ gazete kağıdı veyahut ta ince l:a 
lıtıa parlatılma11 .. 
\. ~ - YERLERİN TEMİZL'EN-
•vıEst: 

1 - Yıkanabilen yerler, 
2 - Yıkanamıvacak verler. 
Cilali olan yerl~rin yıkanmaması 

daiJna daha iyidir. Zaten daima ih
timam edilmiş cilab yerlerin yıkan
l'tıasına lüzum yoktur. Bunun ic::in 
elektrik süpürgesı ile, olmadığı tak
dirde cilalı bezle tozu ahnd ı!-.tan 
sonra (duvarlar tavan ve camlar 
temizlend:ıkten sonra alelade sü -
ı:>i.irge ile siipürür toz kaldmlma
l'tıalı.) tekrar ci\.~lı bezle parlatrl
~nhdır. Parke olan yerlerin de as-
a Yıkatılmaması lazımdır. Renkleri 
açık olan parkeler icin de beyaz ci13 
kullanarak renginin açıklığını mu
hafaza etmelidir. 

1'a.htalar düz tahta veya muşam
l>Q olduğu takdirde ıslak bezle te
mizlenir ve muşamba.Mır kunıduk
t.rı sonra cililar.ır. 

TAN 

İlkbahar Şapkaları 

2. Eski mantar ıapkan•n yeni 
bir şeklldir. Şapkanın tepesi 
koyu renkten olacak ve çık
tıkça daralıp slvrllccekUr. Ke
narın üstü açık, altı koyıJ 

renkten olacaktır. 

1. Kalın hasırdan, kalınca örUlmUş ola
cak. Kenar kendi üzerine dönerek, saçlar 
üzerine konulmu~ bir çelenk halini alacak. 
iri tül bUtün şapkayı sardıktan sonra , dik 
durucu bir fiyongo da bağlanacak. Saçlar 
üzerinden enseye doğru bir till şclı\Je.si 

3. Beyaz pike ile yapılmış 

bir hap kutusu mUballlğl!Sıdır 
Tepesi, yarı açık bir teleskop 
şeklinde ol:ıcaktır. Kenarlar 
sıyah muşamba olacak. Mu
şamba k enar, fırdolayı dône 
done hclezonlanacnk ve tanı 
alnın üstünde, ufacık tefecll. 
\lir fiyongo da baglanncaktır 

akacaktır. 

LİMON 
Reçeli Nasıl 

Pisirilir ? , 
MALZEME - 12 Muntazam li- . 

mon, 6 kilo su, toz şeker. 
USUL - Limonları yıkayrp ku

rulayınız ve dilim dilim kesiniz. 
Çekirdekleıini atınrz . Dilinmiş olan 
bu limonların üzerine 6 kilo soğuk 
su döküp üzerini kapatarak yirmi 
dört saat bırakınız. Bundan sonra 
2 saat kaynatarak ateşten indidniz. 
Ve bir gece daha tencerede bıra
kınız. Ertesi giın tenceredeki bula
macı tartınız ve beher kiloya bir 
kilo şeker hesabile ne kadar kilo 
geliyorsa o kadar şeker ilave edip 
şeffııf ve koyu bir hal ahncıya ka
dar kayna.tınız. 

Beyaz salçalı haşlama yumurta 
MALZEME - 6 yumurta, 12 di

lim ekmek, 1 kile: süt. 
USUL - Aile efradının adedine 

göre yumurtaları haşlayınız. Diğer 
taraftan her bir yumurta için iki 
dilim hesabile E'Jcmekleri küçük ve 
ince dilerek ağır ateşte veya fırın
da kızarunız. Diğer taraftan küçük 
bir kaşık yağı tavada eriterek üze
rine bir kaşık un koyup krem renk 
hasıl oluncaya kadar kavurunuz. 
Üzerine bir kilo sütü ağır ağır dö
kerek bir bulamaç yapınız. l<'akat 
pürüzlü olmamasına dikkat ediniz. 
Kaynamıya başlayınca indiriniz. 
Haşlanmış yumurtalorı soyup or
tasından ikiye bölerek hazırlayınız. 
Ekmekleri kayık tabağının içine di
ziniz. Üzerlerine de birer parça yu
murta koyunuz. Bunların da üzeri
ne bir miktar toz ve kara biber ser
perek hazırlamış olduğunuz sıcak, 
beyaz salçayı dökünüz. Sıcak sıcak 
sofra,s getiriniz. 

Baharlık Çok 
Sade ve Çok 
Şık Bir Tayyör 

y ukarıda gördüğünüz tayyörün bütün zarifliği sadeli-
ğindedir. Kumaş, düz spor yün dokumadır, rengi açık bej 

veya gridir. Resimde görüldüğü üzere küçük yakalı olup önü 
ancak kavuşacak derecede kapalıdır. Sol tarafta büyükçe bir 
mendil cebi vardır. Bütün hususiyeti içi pamukla doldurul
muş ve kendi kumaşından dikilmiş kordon kemeri ile cebinin 
altındaki flyongadır. Etekliğin önündeki plise düz bir dikişle 
kapatılmış olup diz kapaklan hizasında açık bırakılmıştır. 

Her Tip için 
Jimnastik 

Hareketleri 
ŞİŞMANLAR İÇİN: 

Dik ve düz ayakta durunuz. el
lerin izi yana bırakınız . Ayağınızın 

ucu yere bakmak ve elleriniz diz
kapağınızı kavramak şartile sol ba
cağınızı ve dizkapağmız gcğsünüz 
h:zasma gelinciye kadar yukarrya 
kaldırınız, indiriniz. Ayni hareketi 
sağ bacakta tatbik ediniz ve bu ha
reketi her baC'akta on ~eş defa tek
rarlayınız. 

2 - ZAYIFLAR İCİN : 

Ellerinizi arkanızın ortasında ka
vuşturarak sol bacağınızı dümdüz 
olacak şekilde gayet yava~ olarak 
dört sayıncıya kadar öne uzatınız. 
Tekrar dört sayarak ayağınızı yeri
ne getirirken kollarınızı da indiri
niz ve bu hareketi sağa da tatbik 
ediniz. Her bacak hareketini beş 

defa tekrarlayınız 
3 - KALIN BEL ve GöCUs

LER İÇİN· 

Bacaklannızı bitiştirip kollarını

zı dümdi.iz başınızın üzerinde bir
leştiriniz Bu vaziyette sa~ bacağını 
zı açarken vücudünüzü sağa bükü
niiz. Doğrulurken bacağınızı verine 
getiriniz ve bu hareketi beş defa 
tf'.krnrlayınz. Sonra ayni hareketi, 
sola tatbik edip onu da beş defa 
yapınız. 

4 - KARIN ADALELERİ ZA
YIF OLANLAR İÇİN: 

Evvela dümdiız yere yatıp kol
larınızı da yana u7.atınız . İki baca
ğınızı yanyana getirerek ikisini de 
dümdüz olarak dört sayıncıya ka
dar yukarı kaldırınız. Yavaşça ba
caklarınızı indıriniz. Bu hareketi 
fasılasız olarak sekiz defa yapınız. 

GözTualeti 
Yaparken 
neye dikkat 

Etmeli? 
E vveliı göz kapaklarmın üst 

kısmı ve alt kısmı yağlı bir 
kremle Hafif bir surette yağlanma
lı. Sonra da kirpiklerin dibi koyu 
ve muhite gittikçe açık olmak üzere 
istenilen renkte göz boyası ile bo
yanmalı ve kaşlar hizasında niha
yetlenmeli. Bundan sonra da kir
piklerin üzerine koyuca rimel sü
rüp üzerine kuru göz f1rçası gezdir
meli, tekrar süriıp tekrar fırçala

malı. Bu suretle kirpiklerde rimel
den pürüz bırakmamalı. Kirpikler
de tabii bir koyuluk hasıl olduktan 
sonra da kaşları boyayıp ayni şe
kilde pürüzsüz yapmalıdır. Kaşta 
tabii şeklinden başka bir şekil ver
mek istenildiği takdirde koyuca bir 
kurşun kalemi J,.-ullanılabilir Göz 
tuvaletinin tamıımlanması için en 
sonra da kirpikleri kirpik kI\'lrma 
aleti ile yukarı doğru kıvırmahdır. 

Göz kapaklarının gölgelenmesi 
için kullanılan boyanın rengi ya 
gözlerin rengine ve yahut ta giyilen 
elbiseye uygun olmalıdır. Mesela: 
ela gözle, eflatun elbiseye, hafif ye
şil boyamn pek uygun olacağı gibi 
kestane rengi gozle siyah elbiseye 
de mor gölge çok uygun olur. Ayni 
zamanda muhtelif renkleri karış
tırarak daha kuvvetli tesir yanan 
gölgelerde yapılabilir. Mesel3 A

çık mavi üzerine koyu mavi renk 

sürmek gibi. Bunda da esas koy1J 

rengin daima i.ıste gelmesidir Ri
mel renklerini seçerken de şu renk

lerin olmasına dikkat etmeli: Mor, 

mavi, yeşil, mavimsi siyah .. 

En muntazam ve gür kaşlar bile 

dağınık olurlarsa yüze dağınık bir 
mana verirler. Bunun için kaşlan 

alt kısımdan almak lazımdır. Bu su

retle hem muntazam olurlar. hem 

de kaşla kirpiık muafesini genişle

tiriz. 

Kaşlar alındıktan sonra çok kıza

rırsa Üzerlerine calamine sürmeli

dir. Gece de yağlı bir krem sürme

lidir. Ayni zamanda kaşlar her gün, 

evvela yukarı, sonra da yanlara 
doğru fırçalanmalı, sonra da küçük 
bir tarakla taranmalıdır. 

Kirpiklere gelince: Her gün ter

kibinde Lanoline olan bir kremle 

yağlanmalı. Bu krem hem besler, 

hem de parlak bir manzara verir. 

BAHARLIK 
YÜNLÜ BLOZ 

y ukarda gördüğünüz yün ör-
gü bluz tam baharda gıv

mek ıçin elverışlidir . Örgiı düz co
rap örgüsüdür. Omuz da beva7 ve 
siyah desenle ayrılan kısım roba 
manzarasını vermektedir Aynı de
senin belde tekrarı da avnca kPme

re lüzum 'göstermiyor.DÜz yuvarlak 
yakanın önüne dikilmiş olan ~yaz 
düğmeler de beyazlı desenı büsbü
tün meydana çıkarıyor Bilhas .. a 
her g'Jn çalışmıya giden bavanla
rm ilkbaharda giyebileceklen en 
sade ve şık bir bluzdur. 
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Tok a Çanakkale Halkevinin Aydının 
İçme Suy ak· r ere Yardımı Şehir Pllinı 

Tokat, <!!İSş~~~;n he- 1 ~ A~~~:r•~.:~.·v~-
men her sokağından yaz ve kış sular diği karara tevfikan ve valinin de -
aktığı ve hemen bütiın evlerinin i- lfılctile vuku bulan müracaat üzerine 
çlnde de salma akar bir, iki çeşme Nafıa Vekiiletinin buraya gönderdiği 
bulunduğu halde. içilecek su yoktur. sehirc'lik mütehassısı miihendis Hil-
Halkın ekserisi "Karasu., denilen ku- mi Baykal, hir h:ıfta şehrimizde tet-
yu suyu içerler. Diğer bir kısmı da, kikatta bulunmuş. müstakbel Aydı-
clli kilometre uzaktaki Niksar kaza- nın haritasını ve plfınını yapnu tır. 
sından temiz ve ivi cins "Ay,·azsu- Schrimi:dn iman ve inşaatı, buna 
yu,,nu getirtip ıc;nıekte iseler de bu göre yüriitlilecekt:r. 
hem pahalıya mal olmaktı, hem de Nüfusun artması ve diğer ihtiyaç-
daima bulunamamaktadır. .Maama• ların sevklle şehrimizin sahası daha 
fih, Tokadın içme susuzluğu yakın- Bifki ve dikif yurtlarına dev.am eden bayanlar geniş1etilecektir. Aydının Nazilli, fz-
da tarihe karışar.aktır. Dört saat u- Halkevi ôzalarile beraber mir ve Muğla şehirlerile olan irti -
7.aktan iyi b!r suyun şehre getirtil - batı sehrimizin merkezinden ve ha-
mesi ameliyesi devnm ediyor. Tcsi- Çanakkale, (TAN) - Ha lkevi, cağına yayılmaktadır. Ayrıca h~fta- ricinden olmak üzere esaslı yoJlı:ırla 
sat yazın bitecek ve her tıaraf bol iç- biçki, dikiş, elişleri, makine ve sulu da bir faydalı konferanslar veril- mtikemmeJen tcm;n olunacaktır. Di-
mc suyuna k!ııvuşacaktır. boya kursları açmıştır. Bunla•a 73 mekte ve aile toplantıları yapılmak-

ğer yolların da ıslahı, stndyum, hi-
Kazova Sulanacak' Bay~ın devam etmektedir. tadır. 

podrom. yeşil sahalar. mektep mın-
. 1 ,,.,,. h 1 .. Haftada iki defa verilen Fransız- ç k E · K d Tok~t, -- Şehrlmız e uır a aru- ocu sırgeme urumun a takalan viicude getirilmesi takarriir 
Y ·1 kt ca ve Almanca derslerine kadın ve sındaki Kazovanın. cşı ırma an Çanakkale, (TAN) - Çocuk Esır- etmic;, resmi, içtİTPai, ve sıhhi mües-

ic:tifade edilerek sulanmnsı meselesi- erkekler devam ediyor. geme Kurumu Kongresi yapılmış, se-;clerin yapılacaklart verler tcsbit 
nin yakında halledileceği ve ameli- . J;Iaftnda 3 gün, memleket hastane- yeni idare heyeti seçilmiştir. olunmuştur. Şimdiye kadar yol orta
y=Jta baslanılacağı söylenilmektedir. mnın doktorları Halkevinde fakırle- Kongre, geçen sene kurumun ya- sında toplanmakt;ı olan halka pazar * Tokat, (TAN) - Son ı;inler~~ iri parasız muayene etmekte, hunla- zı ve hesap işlerini gören Ciimhu- yerleri, kiiçük sanathoncler, hayvan 
hurnda radyo mcrnkt ve alı? vrrışı nn ilaçlan Halkevinden temin olun- riyet Mektebi Başmuallimi Sabri pazarları için de sahalar ayrılmıştır. 
toğalmıştır. Muhte>lif marka radyo- maktadır. Bayaya 25 lira nakdi mükafat v<=ril- Aydının üzerinde bulunduğu feyizli 
lı:ır t aksiltle 70-200 lira arasında sa . 
hl maktadır. 

Bir cokları da. Posta ve Telgraf 
idarecıinin ucuz satacağı söyle1"len 
ranvoların piyasaya çıkmasını bekli
yorlar . * Niks.."lr, (TAN) - Havalar mü
sait gitt' ği için ziraat işleri de yo
lul"~a ı(:tmektedir. Herkes tarlasında 
hahişle çalışmaktadır. 

Kaşta Yayla 

Mevsimi Geryor 

Haftada iki gece Halkevinde çalı· mesini de kararlaştırmıştır. Liıkb toprağa layık bir şekilde, yeşıllik i-
nan milli şarkılar ve fasıllar, hopar muallim, bu parayı kuruma teberru ı çinde bir şehir olmaSl da ehemmiyet-
lörler vasrtasiyle şehrimizin dörtbu- etmiştir. le nazarı dikkate alınmıştır. 

Orman Kanunu ve Köglü 
Seyitgaziden bir okuyucumuz ya- dar geri idi. Bütün memlekette;be -

zıyor : lediye vilayet ve hususi müesseseler 
K.aş, (TAN) - Yazın yaklaşmakta Bütün kasaba halkın·n şahidi ol- dahil olmak üzere sağlık işlerine ay-

nelerine yatrrılmnsına lüzum giister 
di. Haseki hastahanesine götürdüğü. 
miiz hastalar içeriye ahnmadrlRr ve 
hastalarım'n tehlikeli bir vaziyette 
ba ımıza attılar. 

olınası, kazamız halkını sevindirm"k- duğu iztırap verici bir hadiseyi bil nlan para miktan ancak 280 bin lira 
te, zira Gömbe yaylası mevsimi yak- diriyorum : idi. 
!aşmaktadır. Çarşıda dört öküz arabasının et - Cümhuriyet; vasati olarak herse - Hususi hir doktora müracaatla 

hastalnrınuzı öliimden kurtardık. Sahillerdeki topt'akların kunı ve rafına koylü şehirli kalabalık bir ne bütçeden sağlık teşkilatına ye~i 
\•crimsiz olması, sahil köylerinde an- halk toplanmı'itı. milyon lira ayırıyor. Şimdi de gPniş 
cnk havyar istihsal edilebilmesi, _ Arabalar ormanda tutulmuş bir sağlık plfını hazırlanmakta oldu· 
G'imbe yaylasını Kaşlılar içın adeta şimdi satılacak dediler. Hakikat••n ğunu sevinçle duyuyoruz. Bu müna
muazzez bir yer haline getirmiştir. arabnlnnn uzerinde çamurdan too _ sebctle muhterem baş:vekilimi'!den 
Fılhakikn yaz olunca, Kaş kazac;ının raktan çıkarılmış beş on kilo kadrır köy sağlığına planda daha geniş ger 
:?4 bine varan halkm~a~ h:~en yüz- çalı çırpı vardı. Haraç mezat bir çift verilmesini diliyeceğim. Hadiseler 
de sekseni Akda~ silsılesının etek- öküz ve bir kağnı arabası 3o liraya arnsmdan küçük bir mis~l kaydedi -
lcrinde ve 3500 metre yükseklikte o- , satıldı. Arabanın sahibi pejmiirde yorum: 
lan Gömbe yaylası bütün bu halkı kıyafetli ve Seyitgazinin Klrkadan Edirneye 40 kilometre mes:ıfed~ 
uzun yaz günlerinde barındırmakla k " .. d b' .ht' d G" .. 1 bulunan Necatiye köyü muallimi 

Bakırköy Kartaltepe 
35 numarada 
Ali Şavt ... 

Baruf Satııfarı 

Barut fabrlkalan evvel"e il<lnd 
barutların yiiz gramhklarını ayrı 

ampalajlar halinde veriyor, höylcc.3 
halkın ihtiyacını temin etmesini ko
laylastınyordu. Şimdi ise dörtte bit', 
ynrım ve bir kiloluk kutulan ihtin 
eden sandıkların her birinde nn<'nk 
on kilo yiizer gramhk barut .hulu11 -
maktadır. Halbuki halk1n yü:r.de 
doksanı yiiz gramlık harutlardan Al
mağl kesesine elverl 1i bulu ·or. Bu 
yiizden bayilerde. diğer barutlar mev 
cut olduğu halde, yii7.er gramlık ku
tulardan da bulundurmak için bir 
kaç sandık daha barut almağa mec
bur kalıyorlar. Buna rakmen yib:er 
gramlık kutular daima bulunmadı -
ğından, barut almaktan sarfı nn7.ar 
edenler de göriiliiyor ve barut !larfi· 
yatı scktedar oluyor. Keyfiyetin a
Jakadarlarca na:r.an dikkate alınması-

kalm" kt k"" 1 .. 1 b ''dd t . oyun en ır ı ıyar ı. ozu yaşı 
1 

d 
0 ma a, oy u er u mu e ı- . . mektebinde bazı çocuk ar a uyuz 

.. inde bir sen lik 'ht 1 , ıhtiyara yaklaşan bır zat : 

.., c • ı ıyaç arı oıan er- ' hastalığı görüyor ve derhal alakalı 
7.nkı da temın ederek kışa doğrü sa- - Baba ne diye üç kuruşluk odun makamlııra bildiriyor. Muallim köy-
hildcki köylerine dbnmektedirler. için bu işleri yaparsın. Sen orman 

de bir doktor, biraz ilac beklerken a

Denizli Elektriğe 
Kavuşuyor 

Denizli, (TAN) - Belediye elek
trik işini halletmiye karar vcnniştir 
Bir fabrika ile muvakkaten uyuşula
rak oranın motöri.mden elektrık te
min olunacaktır. Hakiki tenvirat te
sisatı ise, Denizli civarındaki bol su
:lan istifade edtlerek istihsal edile
eektir. Bunun temini için bir istikraz 
tkdolunacaktır. 

Şehir planının bir an evvel tasdi
dni temin etmek üzere belediye rei
ıi İsmail Cilav Ankarayn gitmiştir. 

Plan tasdik edilince hemen tatbik o
lunmıya başlanılacııktır. 

Belediye, otobüslerin revaç buldu
ğunu gördüğünden iki otobüs daha 
almak kıararını vermi§tir. 

Yoksullara Yardım 
Aydın, (TAN) - Şehir meclisi, 

yoksullara yardım edilmesi v~ ilaç 
,-erilmesi için münakale suretılc ye
Di tahs'sat vermiştir. 

M otenaslp bir EndeıJm 
'1 ftouıael Korsılııi (Oılne) .. K .. 

.,ıtlııi wOcudıı ıı\,,.ıhııııo tuHGbO 
temin eder. Sevtmııaını hılıl gılmık· ... 
elzlıı yOcvtu 1umufalır 0 lııc•!Ur.r ,...: 
Flrıtlı• : Kımııier • llndH. \ 
Korseler (Qılnı) eutyınlı be1'9b., 

2& ıırıdııt ltlb1r ... ' i 

.. ,,, retl ralnı• • 

kanununu bilmiyor musun? dedi. 
Köylü masum tavrıyla: 

- Bilirim beyim bilirim. Ben h•ın. 
larr ormandan almadım, ormana gir
medim. Sel yatağından tarlamdan 
topladım. İste çamurlan daha lize -
rinde duruyor amma ne dersin. 0r
man odunu dediler, elimden aldılar 
üstelik öküzümü arabamı da sattı _ 
lar. Dedi. 

Acaba orman kanunu mu bu k:ıda!' 
sıkır, yoksa tatbikatında mı yan
lışlık yapılıyor ? 

* Bir Gecikmenin Sebebi 

lakalı makamdan şu cevabı alıyor: 
" Hasta çocuktan babalarından 

doktor ve tedavi ücreti alarak der -
hal şehre gönderiniz" tabii uzun siı
recek bir tedavi masrafına hiç blr 
köylü katlanamıyor, kocakarı ilacına 
müracaat ediyorlar. Bu hal doğum -
!arda, sari hastalıklarda böyledir. 
Bazan köy sağlık işlerine büyük e -
hemmiyet verilmesini icap ettirecek 
şekilde korkunç neticeler de ver~ -
bilir. 

Babacskide muallim 
Nuri BERKÖZ 

* Yolsuzluk NOfuı Umum MOdOrlOfiO, bir okuyıJ. Bigada 
cumuzun lkAyct mektubu Ozerlnc ynp. ----------
tırdıftı tahkikatın neticesini ıu mektupııı 80 bin nüfuslu bir kaza merkezi 
blldlrlyor: olan Bigada yaz gelince tozdan, kış 

na dilerim. 
Bandırmada bayi 
Mehmet Çoban 

* Çır~ırın Yolları 
cTan gazetesinin 18-1-939 tanhll gelince çamurdan geçilmivor. Yol

nüshasının 6 ıncı sayfasında ,,ktıyut.-u lar d ~ . Çırçır hüyiik yangınından sonra 
mektuplan sütununda •Bir nakli mckAn - ' c~ deler ve sokaklar Çamur go- o h8\·alide muntazam sokakların a -
muamt"lesl bir ay sürer mi'>• başlıklı yo- lu halındedir. 

H ÇrJdığı ve trotuvarlarrn yapıldığı ,.e 
zı ile şlkılyct eden Adapazarh H:ıvrull:ıh iç lüzumu olmıyan yollara !rnl-
ş ' b lk" t' sokaklann parkelerle döşenmi• o1 -cnay ın u ş uyc ı naznn dikkate alı- dtnm ve tamirat yapılıyor. Buna -s 
nnrak il ili makamlardan yııpılan tahkl- mukabil memleketin umumii cad- duğu malömdur. 
kat sonunda, EmlnonO kazasının Hoca- Kızta rnda Mmıtafahey mahnlfo. 

desi çok bozuk bir haldedir. Hele '.'\-
paşa mahallt'sl hamam sokak 4 nurnıırıı- b' sinin Pazaryeri sokağı da hu saha d.ı-
b evde oturan mO~tcklnln eşi Esm.:t ıJc tomo ıl, araba gibi nakil vasıtaları 

zd · hllindeki parke döşeli ve trotuvarlt birlikte rnezltur mahalleye daimi olarak yanımı an geçınce baştanbaşa ça-
nakll hane etmek üzere mahalli z3bıta- mura bulanıyoruz. Çekilen ne bir mamur hlr yerdir. 
sından alınan 8-12-938 tarihli yer de- dert, ne bir istırap ve ne de bir çi- Halbuki hu sokak iki taraftan atı-
ğiştirme ilmilhabcrl Eminönü kazası nü- ledir, ancak belediyesizliktir. lan topraklarla hemen hemen kapa-
tus idaresince usulen esas kayıtlarının tılmrş ancak orta yerden insanlar ve 
bulunduğu Adapazan nüfus ldareıııne Iligada Manifatura<'ı Recep llerguıı miişkiilatla da nakliye vasıtaları ge-
gönderllml~ ve kayıt limeklerl istenilmiş- '1-- çecek bir halde daraltılmıstır. Ol _ 
Ur. Gelen nlıfus kaydı üzerine işleri de s· z h. , H ~d· • . 
yapılmıştır. Ancak bu gecikmede Emin- ır e lr enme g ISeSI dukça hiiyiik fedakarlıklarla yapıl • 
önü kazası nfıfus idaresinin bir taksiri mış olan bu parkelerin ve trotuvar-
olmııdığını bildiririz.. Evvelki giin fi ki ilik ailemin hep- larrn toprak altında kalarak havli * si bir çayla zehirlendiler. zamandan berl geli gidi~e mani oİ _ 
Sağllk l§leri Hastalan Cerrahpaşa hastanesi- ma~ı hatta hir tehlike te kil etmesi 

' ne getirdik. ilk tedalileri yapıldı. ıhiç te arzu edilmiyecek bir şeydir. 
İmparatorluk devrinde her iş gibi Oradaki doktor hastalardan ikisinin Okuyuculannıı:dan 

sağlık teşkilatı da yok denecek ka • Haseki, dördünlln de Etfal hastaha- R. Uvar 

6-3-939 

Dünya Beynelmilel Endüstri Ale 

ÇAPA MARKAN iN 
Er.ifilmez bir kuvvet olduğunu ( HORS CONCOURS ), 

mükafatı vermek suretile tasdik ve kabul etmittir. 

Çapa Marka Hububat Unları : 
Sıhhatimizin yardımcı liollan 

Nefis Bahara+. : 
Yemeklerinizin lezzet ve işti.ha 1taynağıdır .•• 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Betiktat 

Kendinizi üşütünce ba~ vuracağınız ilk tedbir 

G 

, 

R i P i N 
Almak Olmalıdır. 

GRIPIN 
En şiddetli baş ve diş ağrılanm 

derhal dind:rir. 

GRIPIN Bel, sinir, romatizma ağnla· 

nnda hararetle tavsiye edilir. 

Soğuk nl~ınhğına, baş nezlesine ve diğer nezlelerc, gripe, kırıklıjt'a, 
iişiitrncktcn mütc\'cllid biitün ıstırablara karşı bilhassa müessirdir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her §eyin taklid ve 
benzeri vardır. GRIPIN yerine ba§ka bir 

marka verirlerse ~iddetle reddediniz. 

Baş, Diş, Nezle, Grip·, Romatizma 
Nevralii, kırıkhk, ve bütün ağrllarınızi derhal l<eser. 

WU 1 b d .. d 3 k 1 bT •• od _ _ ca ın a CJUn e aıe a ına ı ır. •• 91 
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Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi: 107 

Eşrefle Arkadaşları Sarılmışlardı 
Biz de Derhal Köye Gitmiş, Köyü Saran Jandarmaları 
~issettirmeden Sarmış, Arkadaşlarımızı Kurtarmıştık 
Bu nıeşakkat da bize eğlence olu
ro~, ~ağrışıyor ve gülüşüyorduk. 
1 ltiııdı vakti geçmişti. Biz hila kar-
arla güreşiyorduk. Bu sırada Eş
reı· 

ın dayısı Mahmut bey, atını 
Ça~latacak bir süratle yanımıza gel
tnııtt' 

-ı- ı. Rengi sararmış, dudaklan 
tnorarrnıştı. soluya soluya:: 

- Sadık baba dedi. Değirmen
~Ylrında otururken jandarmalar 

hersizce bizi sardılar. Ben hay
~~.una güvenerek kaçtım. Eşrefle 
ı\ ~ Fahri şu anda tehlikeler 
l lllan, biraz gayret edin, kurtara
ını ŞUnları. 
Dediğim çıkml§tı. Tez canlı Eş

~f gıilduğiı, ehemmiyetsiz gôrdüğü 
~ Pana tutulmuştu. Evet koşmak, 

Urtarrnak lazımdı ama ne koşula
~ Yol vardı önümüzde, ne de k<r 
:bilecek kuvvet kalmıştı bizde. Ar

daşlar biribiriınizi gayretlendi-
~ek, daha doğrusu hepimiz canı
~ı tepeliyerek ilerlediık. Akşam 
llranbgı basarken Değirmen çayı
~ Yetiştik. Jandarmalar ge~ek
ltr n köyü sarmtşlardı. Fakat kim bi

ne giobi düşıinceler olacak kö-
~ gıdeceklerine pusuya girmiıler

. l{oydekilenn dışarı çıkmalarını, 
~Caklarına atılmalarını bekliyor
:d~. galiba. Hemen tertibat aldım. 

0Yu saran jandarmaları, ben de · 
Sağlaın bir çemberle güzelce çev
reled 
~ ı-rn. Jandarma hattını açmak, 
it il'efle kayını Fahriyi köyden çı-
arrnak, soğuğun şiddetine rağmen 
~ide, arkadaşları da bir hayli ter 
ettL Jandarmaların tekrar bir ta
&a.llut~ uğramam.it için, yorgun 
~ın Yine yo a düştük. Bir gece 
d Çakilisede kaldıktan w üç gün 
n~ karlarla kucaklaştıktan sonra, 

ihayet Adapazarına ulaştık. 
bört gün süren devamlı bir isti

~ahat, yola devam edebilecek bir 
el ~1~. getirmişti hepimizi. Yine yola 
h tlıl~l~üştuk. İki günliik üzüciı ve 
atıa oldürücü bir yürüyüşten son

~a liendeği ve Düzceyi geçmiş. Bo
l il dagındaki abazaların, Acıelma-

Vazüesini muvaffakıyetle başa -
ran Eşref, aldığı bir emir üzerine 
Boludan Beypazarına geçti. Oradnn 
bana yazdığı bir mektup ile, Ada
pazarında belirnıek istidadında bu
lunan isyan hareketini tenkile me
mur edildiğimizi, emrine verilen bir 
bölük piyade ve gönüllüleri silah
landırmak üzere aldığı yüz adet 
Berdanka denilen Rus tüfeği ile 
beraber, Nallıhan üzerinden Mu
durnuya geçeceğini ve kendisi ile 
orada birl~ekliğinılzi bildiriyor
du. 

Bu mektubu alil' almaz, bulun
duğum Acıelmalık hanlarını terle i
le yola çııktım. Düzce yoluyla Ak
yazi boğazını geçtim, Kozuluk köyü 
üzerinden üç günlük bir yüriiyüşle 
Mudurnuya ulaştım. Yollarda bir 
tehlike şöyle dursun, hatta yan ba
kan birisi ile bile karşılaşrnadnn. 
Mud.umuya vardığımm beşinci gü
nü, Eşref de, yanında bir piyade 
bölüğü, iki makineli tüf ek ve bir 
cebel topu olduğu halde oraya gel
di. Hemen Akyazi yoluyla yürüyü
şe geçtik. ltç gün sonra, bir sabah 
vakti Adapazarının bahçelerine so
kulmuş, baskın için icap eden ter
tibatı almıştık. 

girmek, arzulanmızı iyilikle kabul 
ettirerek Müdafaai Hukuk Cemi
yeti teşkilatını yaptırmaktan iba
ret idi. Bu sebeple harekete geç
meden, ateşe başlamadan iYi ni
yetlerimizi halka bildirmeği mu -
vafık bulduk. Şehrin ikinei konıi
seri İbrahim efendiyi, bir vasıt.a ile 
yanıma çağırttım. Başında bulun
duğum top ile, uzaktan bakanlara 
gerilerinde toplar bulunduğu his
sini verecek şekilde yaptırdtğnn 

mevzileri gösterdim. Ve: 

·-Bak kapı yoldaşı. dedim. Kuv-

vetlerimize karşı ufak bir mukave

met gösterildiği takdirde derhal 

şehri yakacağnn. Aldığnnız emir 

kat'idir. Keyfiyeti kaymakama ve 

jandarma kumandanına anlat. 

A dapazar bükClmeti,ne şehri sa
ran kuvvetin miktarını, ne de 

savurdutum tehdidi yerhıe geti-
recek toplann adedini bilmedib'İ 
için tereddüt ve korkuya düştü. 

Bu gibi vaziyetleri idarede cidden 
büyük bir maharet ve kabiliyete 
sahip olan E§ref, halkı ve hükti -
meti saran tereddütten ve bilhassa 
çekingen hareketlerden tam zama
nında istifade etti. Bir hamlede 
şehre girdi. İcap eden yerleri işgal 
ettL Jandarmalan elindeki kuvve
te karı§b.rdı ve nfhayet vaziyete 
bAJdm oldu. Ben fe}ın! glrmedtm. 
Çetem ile bereber, bir bataeya gibi 
göstererek şehre dehşet saldtğnn 

tek topmnun başında kaldım. Mart 
içeri pire dışan sözü hükmünü, 
doğruluiumı burada da~ 

(Deoomı var) 
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HiKAYE: ~ 
DAYAK 8 

8 

Aleksandr, hapishane karyo. 
lasınm üzerine oturmu1. 

anlatıyordu: 

Bak dostum Petroviç "Ben ken
dimi bildim bileli dayak yerim. 
Yaşım kırktır. Fakat kırk sene 
esnasında yediğim dayağın, hiç 
olmazsa on beş senelik kısmı se
bepsizdi. Hatırlıyabildiğim en er
ken çocukluğumdanberi hep da -
yak yedim. Bazan hatti, günde 
bir kaç sefer. Her istiyen, her dö
vesi gelen beni döverdL Öyle ki; 
artık silleye, tokada ve hele ~ 
paya adamakıllı alıştım. 

Orman bekçiliği eden bekçinin 
birini öldürdüm, diye beni dört 
bin sopa yemeğe mahktim ettiler. 
Beni hınçla, i§tahla döveceklerini 

biliyordum. Köteğe ne kadar 
alışkın olsam da, dayanamıyaca

ğımı sanıyordum. - Şaka değil, 

dört bin darbe bu - Anhyol"lll-

nuz ya, öyle üstün körü geçiftirl

lecek ufak bir if delil- Dövecek
lerin her birisinin bana dl§ bile

mekte olduğunu da hesaba kat -
mak lizım. Onlann merhametini 
celbederim diye, kendimi vaftiz 
ettirdim.Belki beni affederler, her 
halde vaftiz edilmekle bir feY kay 
betmem, diye dü§iindüm. 

Beni vaftiz ettiler, adını Alek
sandr oldu. Fakat para etmedi. 
Vaftize ratmen ne artık, ne de 
eksik dört bin 80payl yiyecektim. 
SopaJım birini bile affetml.ror -
lardı gitti. 

Bunun üzerhıe kızmadım delfl! 
Durun da görürsünüz, dedim. Si
zin topunuzu da aldatmazsam ba
na Aleksandr demeyiniz., dedim. 
Eh bana inanır mısın, Petroviç, 
hepsini de kafese koydum. Ben. 

Yazan : Dostoyevski " 

öliivennff!m ırfl>l ~ çok 
iyi bilirim. 

B eni o halimle gören artık 
nerdeyse, son nefesini tes-

lim edecek der. Beni dayak yeni
lecek meydana götürdüler. 

•~<>~<>,>~• 

ma emhı oldu. İşte ölmedim? Ne
den? Çünkü dedika çocukluktan 
sopa yiye yiye büyüdüm. İdmanlı 

idim. İşte bundan dolayı canlı ola

rak önünde oturuyor ve sana ko

nuşuyorum. Doğdu doğalı az mı 

dayak yedim. Ne dayaktı onlar ne 
dayak! 

ık dedikleri mevkideki hanlara 
YerleŞJnişti.k. Eşref dayısı ile ka
~llıını alarak, teşkilata b~lamok 
\Qere Boluya gitmiştl 

1l a illi cereyan ve fikirlere karşı 
lYJ ötedenbert aykın bir vaziyet 
aldıjr söylenilen Adapazar kayma
kamı Mu.tafa bey, Adapazarmdanl 
ilk geçlşimbde bize karp da pek 
soğuk davranmış, hatta koca Ada
pazarında müfrezemizi banndıra

cak bir yer bulamadıjmı ve bula
mıyacağını söylemek suretile biz
den hopıutsuzlutunu açdııça tös
termekten de hiç çekinmem.işti. 
Biz, Bolu havalisine gitmek üzere 
Adapazarndan ayrıldıktan sonra. 
kaymakam bey Vahdettine ve Fe
rit hükumetine karp besledilf kul
hı:k hislerini bildinnete güzel bfr 
vesile bulmuştu. Bizim fasit flldr 
sahipleri olduğumuzdan, harıa Sa
ray ve hüktlmete karşı ayaklandır
mağa uğraştığımızdan bahs ile Sa
raya ve sadarete tamtıraldı jur
nallar yağdirmIJ, telgrafla müba
lağalı haberler uçunDUftu. 

DAVETSiZ MiSAFiRLER ••• 

Bütün bekçiler orada tabur ol

muılardı. Sopanın ilk binini, ka
zasız belAaız geçi§tird.ik. Etim ca
yır cayır yandı. Avaz Avaz hay -
kırdım. Ondan sonra ikinci bine 
giriştiler. İşte o zaman sonum san
ki yakınmış gibi yaptım. Bacak -

lanm sanki kırılmıştı.... Kendimi 

bir salıverdim. Yerde serili kal -
dun. Gözlerim ölü gözleri gibiy -
di. Yüzüm ağarmak şöyle dursun, 

birden morarmıştı. Ağzımın ke

narından köpükler akıyordu. Ar -

tık solumuyordum. Doktor "Öle -
cek!,, dedL 

Aleksandr düşünceye daldı. San 

ki çocukluğundanberi yediği da -

yaklan sayıyordu. Bir müddet sus 
tuktan sonra irkildi. "Hayır! ye -

diğim dayak sayılır gibi değil. On· 

ları saymağa rakamlar yetişmez,, 

dedi. Bana baktı. Can ve gönül -

den bir kahkahadır salıverdi. Gü -

lüşü o kadar şendi ki ona bir gü -

lümsemeyle cevap vermeden ken

dimi alakoyamadım. Yine anlat -

mağa koyuldu. "Biliyor musun Pet 

roviç gece rüyamda hep dayak ye

diğimi görürüm, başka türlü rü -

ya gördüğüm yok,, Filvaki, ko -

ğuşta herkes uykuya dalınca, o gırt 

lağını patlatırcasına bağırır, ça -

ğınr ve inlerdi. Hepimizi uyandı -
nrdı. 

Civar ve muhitimiz k8milen sa
~ay tarafından zehirlemnişti. Mü
~aai Hukuk teşkilatı kurtuluı ü

tı:ııtıeri halka masal ve hayal gibi 
Reliyordu. 

İç Anadoluda kaynamıya başlı
~an l'ürk hırsı ve hıncına karşı a
D Ylı tavırlarla gülü veriyorlardı. 
.~ fenası, yüzümüze karşı dost ro ... ":. .. b. d . : wnuyor, arkamızdan ıze e, 
~!erimize de sövüyorlardL 

So /\Yni saray zehirlerinin saçıldığı 
1Uda, Eşrefin bazı zorluklarla 

~ılaştığını, Eşrefin elinde bu
lere ~ğunu söylediği Milli kuvvet-

lllarulmadığıru o sırada haber 
~rn.. Düzme mektuplar, hayali 
ı.:frezeler, ihtiyaçtan fazla talep
t le, Eşrefin mesaisini kolayla§ -
lt~ıya çalıştım. Meseli, elimdeki 
O:\'\>etin hepsi otuz yedi kişiden i
ll.t !'et iken Eşrefe yazdığım mek -
d l>ta, iki yüz elli kişilik mevcu
~ "nıdan bahis ile bu miktarda iç 
~Şırı ve ayakkabıya lüzum gös
~ttn. Gönderdiğim tezkeredeki 
tl)_~ ttıın üzerine de yirm~ birinci 
clı Ufreze kumandanı sıfatını takın
S tı:ı.. İki giın sonra, arkadaşlardan 
~ Mustafaya da ayni mealde bir 
~ tup yudırdun. Onun imzası ü
~1lle de yirmi ikinci müfreze ku
~danı adresini ilave ettirdim. 
&o fın teşkilc muva!f ak olduğu 
)> lu Jlvtüdafaai Hukuk cemiyetinde, 
rı ~ Eşref tarafından açılan, oku
~~ bu mektuphu· arzu ettiğimiz 
1 ırıeri yapmış cemiyeti kuvvete!ld. 
~ lrrniş ve azalarını cesaretlen-
c:l ·§ti. Ve bilhassa saray tarafm
lı: an nıilli cereyan ve kuvvetlere 
;rıı hazırlanan menfi hareketlerin 
~akkat bir zaman için olsun ge
'-~ini temin etmişti. Mütefeb
~. propagandacılarını biftiır 

alııc11rmiatL 

Vaziyetten, birbiri arclmca vu

kua gelen hldiaelerden zaten kuş

kuda bulunan Vahdettin de, he -

men Hu Hazine Müdürü Çerkeıı 

Zekiyi birkaç vatansızla b4rlikte 

Adapazına gönderm.iştt Tabit lı -
galcller de bot durmamıştı. Damat 

Feridi körüklemişler, Hürriyet ve 

İtilaf Fırkasını flfinni§lerdi. Hü -
kClmet ft Fırkanın da bu havaliye 

bir sürü şeriatçı hacı ve hoca, bir 

sürü de saltanatçı efendi ve aja 
göndenn.UU temin etmlfJerdi. Bir 
ellerinde yaldızlı zehir kheleri. 

diğer ellerinde sthirU altnı torbll -
lan ile Adapazarma ilfüten bu za
mane yadikirlan, birkaç gün için
de halla kendilerine çevirmişlerdi. 
Adapuarlılarm Müdafaai Hukuk 
teşkilitını llltemediklerlnl, te,
ldlAt için gelecekleri silAhla karp
layacaklannı etraf ve civara ilin 
ettirmişlerdi. İfte E§l'efle beraber 
geldilfmiz zaman Adapazan bu va
ziyette idi. Tabil, bu vatansızlann 
verdikleri kararlardan, milll cere
yan \.e hareketlere karp konula
cağından, halktan pek çoğunun ha
berleri bile yoktu. 
Eşref elindeki kuvvetle, beledi

ye dairesi ile hükClmet konağı ara
ımdaki sahayı çevlrmif, bütün yol
lan kesmştı. Ben de ,ehrin, bilhas
sa İzmitle olan muhaberesine mini 
olmak üzere telgraf tellerini ko
parm2f, fimendifer fstasyorıunda
ki makine odasını da çalıpmıya
cak bir hale koym'IJ§tum. 

Bu işleri mümkün olan süratle 
b8f&l'd*tan 80nra, Tepeciköy sır
tına koydurdulum topun başına 
geçmiftim. Etref1e verdillmiz ka
nr 1>fth•- ta Auwdm fllne 

Evlmbe hmm, akrabadan ,.... 
hat teldllais dostlanmızdan, hiç 
davet te edilmeden, ıece yatrsma 
~lak çoeak kalabalık misafir gel
diği vakit, ne kadar güler yüz gös
termeğe çalışsak. doirusu, gen., 
az ~k cannnız sıkılır. Hele bir(ok 
dostlann yaptıktan gibi, böyle da
vetsiz misafirlik ay sonlanna tesa
düf ederse ... 

İçtimai balamdan, buna !aV!fl
mzbk deriz ama, davetsiz mlsaftr
llk tabiat içinde pek çok yapdmı1 
bir kaidedir. Tabiat içinde, mba
flrsfz ve yalnn başına yaşıyabllen
ler, pllba, ancak tek hücreli mev
cutlardır. Canb bir cisim biraz bil
yiik olunca ona derhal davetsb mi
safirler u,u,ür ve onun bulduiu 
pdayı paylaşmağa çalqır. 

İnsan tabiat içinde en mUkem
mel ve en sengin canlı cisim oldu
tandan davetsiz misafirler en çok 
ona gelirler. Göpiimüzde ve vii
cadiimilzln ötesinde berisinde yer
leşmiş olan mikroplan bir tarafa 
bıraksak bile, yalnız barsaklan
mmn içindeki mikroplann cin"l
nl Od yfiz kırka, sayılanm 128 
milyona çrkanrlar. O küçük davet
lb misafirlerin vtlcudümüzde ya
şadıklanndan çok defa ha~rbnlz 
bile olmaz, bblmle hoş geçinirler, 
ancak baa zamanlarda bizi zayıf 
bulunca - meseli bir soğuk algın
bğr Uzerlne - kötillüklerlnl mf'yda
na çıkararak bbl rahatsız etmeie 
kalkışırlar. 

Fakat ba davetsiz :ınlsaftrlerin 
btlyftceklerl de vardır.: Solucan
lar ... Onlann verd.Ddert zararlan 
daha çoculduğunuzdanberl bllir!l
nlz. Mikroplar daha keşfolunmaz
clan önce, eski zaman hekimleri 
pek çok hastalıktan solucanlanil 
marifetleri diye gösterirlerdi. in
sanlann yedikleri gıdalarla içtik
leri lliçlann da her şeyden evvel 
solucan dtiştlrmete yarayıp yara
madıldan araıtmlırdı... Mikroplar 
keşfedildikten sonra da solucanlar 
blru fazla unutuldu. Solucanlar 
eski zamanlarda kendilerine karşı 
g&lteıllen ehemmiyete llyık deill· 
lene de onlan btlabilttln anatmak 
laaba olur. Zamua ,an, mna..-
1..ta ...... ..... ealula .. ... 

~s, fakat saman ohrr ki ~ 
nunısda bulanan solucanlar mari
fetlerhıl meydana ~ bbe 
tiirlil türlü rahatsnhk verirler. 

Bir kere, 90Jucan1ar büyük boy
da olup ta bir taraftan da pek co
ğalırlana banaklan daraltır, büs
bütün bkadıklan Wle olur, o •a
kit insan banaklan düğtlmlemnı. 
sanır. Bazılan da safra yoluna, a
pandis içerisine sokulur, Utfhep ol
masa bile oralardaki "muhatt p
şa" soyulur, kan &"elmeshıe se
bep olur . 

Bereket versin ki o davetsiz mi
safirlerin böyle büyük marifetleri 
pek nadir olur. fakat bbhnle hoş 
geçhuneğe çalışıp sessiz olarak 
bizim hesabnnıza ya.-drldan '•akit 
bile, bir takım toksinler çıkanr
lar, bunlar da az çok sehlrll ol
duldan için bizi rahatsız ederler. 

Bu zehirli maddeler, akclier ve 
yürek üzerine tesir edince, nefe
sin nizamı bozulur, damarlardaki 
tansiyon düşer, çarpmtı gelir, ya
hut yüreğin vurması zayıflaT, bay-
gmhk gelir... Sinirler ve adaleler 
üzerine tesir edince, insan heye
cana gelir, titreme olur. çocuklara 
havale gelir, gaz bebekleri bdyür, 
göz ıörmez olur. 

Solacanlann zehrinden hazmm 
bozulması onların en çok görillen 
marifetleridir: Mide ainlan, 1$
tahsnlrk,. b~tunda oburluk, mi
de yanması, bulantı, ishal, kana 
ağrılan... Solucanlann teslrile id
rar yolundan kan geldilt, albO
mln çıktılı, ldrann azaldıfl ve biis
bütün kesllditl bile olur. 

Kan üzerfnde yaptıkları mari
fetleri söylemlyeceifın, onlan an
cak hekimler mikroskopta .-arebl
llrler, fakat solucandan ~len ka
flJlmayı, hele burun kaşlnmasını 
herkes bilir. 

Bepsbıilen ehemmlyetlW onla
nn zehirleri hormon çıkaran 
guddeler Ozerlne tesir ettlil vakit
tir. Hormonun -bozulmasından bin 
bir .netice meydana ~ıkar. Bir ta
Jleslnl, •hacanb eocatan •b ka
larak Mlyl,-emedlllni alylenem 
prl blaa bla taemal elhett. ... 

Hemen beni hastaneye taşıdı -
lar. Orada kendime geldim. Sopa
lan iki fasıl daha vurdular. Aman 

ne öfkeliydiler. Amma da aşkla 

bütün güçlerile ve kuvvetlerile 
yerleştirip duruyorlardı. Bir gör -
seydiniz! 

Fakat onlan iki kere daha al -
dattım. Üçüncü bini de böylelikle 

yedim. Yine köpükler saldım, yi

ne bayıldım; ve yine ayıldım. 

Son bini yapıftırmağa koyul -

dular. Her darbe üç, darbeye be

deldi. Sopa değil, yüreğe sapla

nan bir kamaydı. Of! Ne dayaktı, 

ne yaman dayaktı o! Öfkelerinden 

dişlerini gıcırdatıyorlardı. Ah o 
cenabet sonuncu bir yok mu. On
dan evvelki üç bine taş çıkardı. 

Ve eter dördüncü bini tamam
lamak için iki yüz sopa kala, san
ki canım çıkıyormuş gibi etmemiş 
olaydım, sahiden canımı çıkarta -
caklardı galiba! .. 

1 §te tam sonuna iki yüz değ
nek kala; yine ölüyormu -

fUDl gibi yaptım. Yine betim ben-

zim kireç gibi atık olarak kazık ke 
sildim. Yine beni gidici sandılar. 
Bu aefer artık gerisin geriye dönül 
mez bir yolculuğa çıktJ.iıma kan
dılar. Doktor bile ölmekte olduju-

Hapishanede şaştığım şey asıl. 

hazan hapislerin yapmış olduklan 

kabahati çocukça denecek bir ma

sumiyetle anlatışlarıydı. Cezala -

nnda da, kinsiz bir tarzda bahse -
diyorlardı. Samimi yürekle güler

lerdi. Fakat M yok mu? İşte o hiç 

ötekileri gibi değildi. Bana ceza o

larak yediği dayağı anlatırken a -
manin nasıl foyası meydana çıkı

yordu. Bir sefer beş yüz sopa ile 
cezalandınlmış olduğunu bana an 
!atmışlardı. O bana hiç söyleme -

mişti. Kendisine bu söylenenler 

doğru mudur diye sorduğum za

man. kıpkısacık bir sözle doğru ol

duğunu söylemiş ve sözü kesmiş· 

ti. Yüzünü bana kaldırmamıştı 
Kıpkırmızı moranp kararmıştı. Yü 

ziinü kaldırınca, gözlerinde bir a

teşin yandığını gördüm. İçi bütün 

kin kesilmişti. Dudakları öfkeyle 

titriyordu. Geçmişinin bu sayfası
nı hiç bir zaman unutmayacağını 
unutamıyacabnı anladını. 
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Maaşları Arttırılan 
Adliyeciler 

Hazırlanan Listeyi Neşrediyoruz 
H~klmler ve MUddelumumtler ıraeında 

yapılan tayin ve terfllere alt listeyi neıre 
devam ediyoruz: 

55 lira aali maaşa terli eJenlCT 
Elazığ ceza hfıkimliğine terfian İstanb~ıl 

fıuısı Suut İstanbulluoglu, Aksaray h•ıkuk 
hakimliğine terfian Kırklareli azası Şevki 
Egemen, Tekirdağ hukuk hakimi Nezihi 
Kumrnl, Ergani Madeni hakimi muhtar 
Kumral, Ergani Madeni hakimi Muhtar 
Akşemcr, Adana sulh hAklmi Hadi Okan, 
Kastamonu sulh hAklınl Ahmet Giimuş, 

Ankara sulh Mkimi İhsan Köksal, İstan
bul sulh hfıkimliğine terfian İstanbul icı·a 
hiı"dm muavini Mehmet Zeki Termer, 
K onya sulh h!ıkimliğine terfian İstanbul 
Aznsı Sait Kafalı, Mardin reisliğine terfi
an Malatya Azası Nazmi Oksan, Zonguldak 
hukuk hAklınl KAzım Suda, Karııburun 
Mkimliğine terfian Tavas hukuk hfıklmi 
Hakkı Oğuzman, İsl!hiye hflkirni Avni 
Üstel, İspir hakimi Sabri Atay, Şile hA
Jcimi Muhlis Sen, Hihalıççık htıklml A!:ı
dullah Öztürk, Tirebolu hukuk hakimi 
Haydar Onat, Edirne hukuk hlkimi Ah
met Üğurlu, Bilecik ceza hakimi İzzet 
Klritlioğlu, İnegöl ceza hAklmi Çelikel, 
İstanbul sulh hAkimi Niyazi Karaza':l, İm
roz hakimi Hüsnü Demirtaş, Karaman 
sulh hfıkimliğlne terfian Adapazarı ~zası 
Avni Benli, Akçadağ hAklmliğine terfian 
FJfızı~ lızası Sadık Yüce, Elbistan ce7.a M
k"mi VcysJ Bayer, Gönen hukuk hAkimi 
Vasıf Özaslan, Hadım hii:kimi Rıza Dı-nlz. 
Adana sulh htıkimi Fevzi Onay, Afyon 
ırulh hfıkimliğine terfian Aydın du~ı E
min Tüzel, Cizre hAldmi Ahmet Titrek, 
Uluborlu hfıkiml Bahattin Tüzel, Mudurnu 
hukuk hfıkimliglne terfian Nevşehir Azau 
Aziz Yolalan, Kürrelnühas hAkiml Hilmi 
Enercan, Kula sorgu hlklınl Kemal Sor
guç, Erbaa ceza htıkiml KAzım Göyenç, 
Llpseki hıikiml Hikmet Gök, Keşan hu
kuk hakimi Ali Pekdemir, Karaman ceı.a 
hakimi Şemsettin Akalın, Baş müddeiu
mumi muavinlerinden Nezihi &baoğlu, 
Sinop muddeiumumisi Kenan KuUu, ü
şak müddeiumumisi KAzım Unal, Berga
ma müddeiumumisi Ekrem Günay, F.:lmolı 
miiddeiumumisi Emin Nami Güven, Nev
şehir müddeiumumisi Hilmi Ü'ğur, Osman
cık muddeiumumfs1 Nezihi F.rlnç, İstan

bul sulh hakimi Rauf Dizdar terfian İs
tanbul icra muavin hakimliğine. Ankara 
sulh hakimi Zahit Öz.bulak İ7.mlr mlıddeı
umumi muavinliğine, Çorum Azası Suphi 
Andar; terfian Çorum sulh hakimligiae. 

15 lira asli maa~a terfi edenler 

delumumlsi Remzi Giran Refahiye h!\kim
liğine, Trabzon sulh hAkimi Cem·l bil
man Trebzon ceza hakimliğine, lstımbul 
Azası Kaşif Kumral İstanbul sorgu hfıkim
tiiğne, İstanbul sulh htıklml Refik Ö7.Cgel 
İstanbul muavin htıkimliğine, h.mır Aza
sı İsmail Ünver Ankara sulh hakimlığlne, 
Denizli Azası Osman Fevzi Altıok Kırşehir 
müddeiumumt muavinliğine, Konya Ereğ
lisi hukuk hakimi Ziya Uğurlu Pertek M
kimliğine, Diyarbakır ceza hfıkimi Aşir 
Aksu Mardin müddeiumumiliğine, İstan
bul müddeiumumt muavini Nurettin Si
rer İstanbul suhl hakimliğine, Gönen eski 
ceza hAklmi Nurettin Kandagör Kastıımo
nu balığına, İstanbul azası Salim B:ışe

vel. 

10 lira asli maa§a terfi edenler 
İstanbul icra muavin hakimliğine İs

tanbul Aza muavini Hasan Bodur, Antep 

sullı htıki~liğine Antep sulh hakimi Mer

sat Yamaç, ElAr.ılt sulh hAkimliğine Af

yon sulh hAkimi Kadri Uğur, Ankar:ı sulh 

hAkiml Nafi Basak, Ankara sulh hiikimi 

Latti Doğrutilrk, Ankara sulh hakimi Ka

ray, Hayrabolu hAkiml İsa Taşdemir, Yal

vaç ceza hakimi Feridun Kırmacı, Kuşa

dası hukuk hAkfml Faik Barbarosoğlu, İs

tanbul sulh hakimi Rahime 'Üge, Isparta 

sullı hAkiml Vehbi Baykan, Keban sulh 

hAklmi Huhlsi Özkaya, Yalova hakimi 

Fikret Onay, Finike Mklml Etem O!rnl. 
Erzurum sulh hAkimi Cemil Tolunay, GJy
nfik Mkimi Sami Arkan, Sürmene Mklmi 
Nafiz Özada, Kağı:ıman hakimi Sıt!u Sa
vaş, Simav ceza hAktml Sadrettin Özt ... k, 
Siirt sulh hAkimllğlne terfian Siirt Aza 
muavini Hakkı Tüzüner, Mudurnu haki
mi AbdülHltlf Erdoj!an, Suruç hfılmni 

Dündar Pınarbaşı, Rize hAlcimi İffet Er
giner, Devrek ceza hAkimi Mustaf::ı Öz
kan, Daday hukuk hikimliğine terfian 
Çivril ceza hakimi Hilmi Ulutan, AvanıJs 
hukuk hAklmliğlne terfian Kütahya liza 
muavini Masum Bellioğlu, Denizli M
kfmi Nad Aksoy, Salihli hukuk hfıkimli
ğine terfian Malkara hAklınl Şerefettio 

Demircioğlu, Geyve hukuk hAkimi Hasan 
Sılay, Pazar ceza hlikiml Hulasi Oğu:>:, Vi
ze hfıkimllğıne Vize ceza hAklml Ahmet 
Karaçam, Samsun fızası Mehmet ~rdenılr, 
Ürgüp ceza hakimi İsmail Bm;kurt, Maraş 
sulh hilkimi Hiisnil Kınacı, Bnbaeskı sor
gu hfikimi ihsan 0VJlh, Uşak soıau h€ıkiml 
Bahadır Yücel, Tarsus sulh hAkfml S Uı

hatUn Okuroglu, Ankara fcra memuru 
Keskin hakimliğine terfian Daday c.-ezıt Ferruh Yora, İstanbul icra muıı.:vln hl\klml 

hlkimi Rıza Fikrikoca, Ankara sulh Mkl- Nail Topuy, Ankara icra memuru Fikri 
mi Abdülbari Uğur, Ödemiş sulh hikirni Turna, Ankara sulh hı\kimliğine teftiş he
Sinan Gür, Ankara svlh htıkimi Nezahet yeti miimeyyizi Sabiha Taşçıoğlu, İzmir 
İris, Ankara Azası Cemal 'Moy Boyrazoğlıı, icra muavin hfıkimi Enveri Ege, Ankara 
Zile ceza hakimi Behmet Bilgin, Ceyhan icra memuru Ramiz Eren, Giresun icra 
hukuk hakimi Yümnü Oktar, Lldik sulh memuru Fehmi Bingöllü, Adana rulh hA
haklmi Abdülhalim Sümer, Hınıs hAl,lnıi kimi Ali Altınay, İzmir icra memuru Ah
Mehmet Kurtul, Ankara sulh hlklmi Akil met Tekçe, Ankara müddeiumumi muavt
Önder, Ankara sulh h~kimi Talat Karay, nl Fahamet Evim~. Niksar hA.kimi Kl\mll 
İzmir Azası Süleyman Müfit Erkuyumcu, Özaydın, Şebinkarahisar ba muavini 'P'et
İstanbul ha.lığına terfian 0 yer Azası Şemi j hullah Şerbetçi, Beyşehir hukuk Mklml 
Gerçek? Ereğli (Konya) ceza hAklmi E- Ahmet Cizr!'Jioğlu, ~alatya fızalı~ırıa Bo
mln Bılglç, Trabzon azası Tahsin Mutlu, lu sulh hfıkiml Rıza Özbllgln, Gelibolu cc
Dlyarbakır Azası Tevfik Demircio~lu, .İ\y- za hakimi Ziyaettin Özmen, Mecidözil t'eza 
valık hukuk hAkiml Vefik Bartu, Safran- bakimi Nazif Kütanoğlu, Eskişehir Ar.a1ı
~olu hukuk hAkimi Muhittin Kartal, Bo- ğına Karaman sulh hakimi Naci Altın, Sl
gnzlı:an ceza Mkimi İhsan Sargut, Vezir- li!ke sulh hakimi Fazlı Cango, Yo7.gat 
klipru ceza htıklmlillne terfian Veı:ırköp- li7.alığına terfian Çumra hAl{imi Mehmf!t 
rü ceza htıkiml HAdlm Dömer Kıı-,.ehlr İlhan Beyşehir ceza Mkimi Şevket Tlh:el, 
sulh hak· l S ' ' ' ım alnı Blsalman, Gemlik hu- Nusaybin hAklml Niyazi Erol, Karaman 
kuk hAklmlitl.ne tıerfl M hA hAk' . Hila an udumu hukuk: hukuk hlk!ml İhsan Arar, Feke sulh -

k 
ımDı nbeü Lostor, lzrntr hası İı:~t A- kimi Ali Naci Bıyıklı Ödemiş müdrleiu

er, ursun y htıkimi Mehm t n ' ı:n ·· 
çılar İnebolu hAkl 1 ş e aYnık- mum! muavini Muhittin Taylan, ı ec·ı;c 
Azas; CelAlettin T1;; k e:ıı ~z, İstanbul sulh hAklmi Güner Üçer, Menemen M
hfıklmi Nusrettin Bil~ ıe ı ; b nbuı ~Ih kimliğine terfian Bodrum hAkimi Bedri 
rl Ülgenalp, Ko""'a tı':asıs ::~ ~~·a~~- Basan, Eğridir milddeiumumtsi İhsan Se
Akşehlr Azası Hüseyin Karaca :ı.ı tay 1• rlm, Ermenak m!lddelumumlliğine mud-

o,. u, parta delumumı A ı At k K ·· ld 1 Azası Veli Alp Ankara Mkimi F h 1 Til vn aışı , ozan mnc e ıı-
' e m z- mumilltine te fi T f li "dd man, Ankara sulh hAkiml Bahaettin Ut- misi Fahr . r an e en mu eiumu-

kilcil Ünye hukuk hAkiml Necati Yavu umı ettin. Demirel, İzmir müddelu
Doğu,bayazıt hAkimi Bilrhanettin Belı~ ~ ınu!savlnl ROıtü Üskent, Bafrıı mOd-

, umum 1 Emin Tatlı Divrik "'dd · 
Bartın ceza hAkimi Tahsin Ünal, Avanoe umumlliğine LA eki m:. . ~u eı-
eeza hAkimi Halıl Soysal, Karaköse A7.ası hl Güven Araç Pli Qdd u~deıumumısi Ru
Zlya Oral, Bucak sulh hakimi Bah:i Ök- Saka, Di~ıw milddml eıumumlsi Zıihtn 

· e umumisi Sırn Kolay 
tem, Suşehrı hAklmi Şevket Alg:ıntürlc, Mustafakemalpa... müddei ' 
Ak h.. . ,,.. umumisi Naiın saray ceza dkimi Kemalettın Yalın, Ilıcalı, Bozöyük ınüddelum 
Clvril hukuk hlklml Rahmi Yüksel, An- Tevfik Özgen. umlsi Sami 
kara Azası Şerif Dlkbaş, Elmalı hukuk h~
ktmi Hüseyin Güngar, Ankara sulh M!ci
mi Cevdet Nurat, Amaya Azası CemRI öz. 
can, Tortum hfıkiml Abdullah 'Iilmer, 
Civril ceza hlıkim1lğine terfi8fl Giresun 
Azası Mehmet Kaya, Errunım Azası KAmll 
Ergin, Biga hukuk hl\kimi Ultfi •ı•ekmrn, 
.Elılzığ llzası Cahit Gilrkaş, Gönen cu.a 
hılkimliğine tertinn Yusufeli hAkimi Fahri 
Özer, Bor hakimi Sabri Sezer, Soma hA
kiml ZiyaetUn Akbaş, Çankırı ceza hAki
mi Sadık Şimşek, Plümer hl\kimi Hamdi 
Araç, Rize Azası Avni Tümerden, J)frık 

hdkimi Veli Çalık, İstanbul A1.an Cevat 
Şetvan, Kula müddeiumumiliii'ine Kara
cabey müddeiumumtsl Fa7.lt Erel, Bursa 
miıddelumuml muavini F # ıi, blahiye 
miicidelumumlsi Nail Özkan, Ak~f'.hir 
miidcielt•mumlsl Rıdvan Pınar, 13ayramıç 

miirld"!tımumlsl Cemıılettln Pckc:ın, Nıı

zilli müddeiumumisi KAml1 Ülıten. Clvrll 
mucl leit'mumisi Hılmi Ya\"UZ, Pazar mUd
delıırrı ıml 1 T.ı h in Özer, Reşııdiye ll"Ücl

dC'. •munılci Niztıml Klber, Elbl.stan müd
deiumumisi Şerif Kırağaç, Yenişehir mild
dciurnunıh~i Ha111 Temoçin, Haymana müd
deiıımtımisl Cemal Tümer, 

Çorum müddeiumumisi Fahri A~g(il 
Çorum mfıddeiumumlllğine, Daday müd
deiumumisi Adll GQmOşoğlu Zorurtıldak 
Azal.ı,ğına, Hopa mQddeiumumlsl Zeki 
Tuirul Erzincan AvıJıtına. Refahi:Je mild-

İntihabatta 
Hedefimiz 

Ne Olmalı? 
(l!l•tı 1 incide l 

rar, ne cıe bir kayma. İşte yeni 
Meclisin üzerine alacağı büyük va
zıfeleruen biri ve en mühimmı bu
dur. Bunun için de yeni Meclisin 
bu vecizeye inamın halk mümessil
lerinden terekkiıp etmesine ihtiyaç 
\•ardır. On beş senelik çetin müca
dele ve tecrübeler bizi bu hakikate 
erdirmiştir. 

Demek ki, yeni intihapta rey"

lerımizi -.,erirken hedefimiz 
şu olmalıdır: Harice karşı tam bir
lik, dahilde tam inkılapçL Bn ikl 
ana hat etrafında teşekkül edt>eek 
yeni Meclie. harice kaqı milletin 

İzmirde 

Bir Cinayet 
İşlendi 

<B1tşı 1 incide) 
çekerek kalbinden vurmuştur. Mü
rüvvet, acı bir feryt;.dı müteakıp can-
5ız yere serilmi~ltir. Bu sırada, Nec
miye, Hidayet, Sükran ve Ayten 
isimlerindeki kaciınlar Mürüvvetin 
imdadına koşmuşl.,rsa da Osman, bı
çağıpı çekerek burı.1arın da rastg~le 
yerlerine saph:ımıya başlamış ve dör
dünü de ağrr surc.-tte yaralam?ştır. 
.Zabıta memurları Osmanı yaralı o
larak yakalamışlardır. Tahkikat dı~
vam etmektedir. 

---o-

Taksim 
Stadyomunda 

(Sonu 6 ır.ctdn,) 

tanbullular, onların peşinden An
karalılar çıktılar. 

İstanbul l'iizgar altına diiştü. O
yun başladı. İstımbul müdafaasını 
aşamıyan Ankara hücumunun kar
şılığını İstanbul sağ muavini vası
tasile açtL 
Paslaşmalarda top verilen oyun

cuları pek ~~rmıyordu. İstanbul 
muavin hattının sahaya ve oyuna 
daha hakim olmasile muhadmler 
kolaylıkla akabiliyorlardı. Tam de
ğilse de yi.izde yetmişe yakın bir 
hak:miyetle oyun İstanbul lehinde 
devam ediyordu. 

l stanbulun ilk golü 

Sağ cenahtan ac:ılan bir hücumda 
top ortalandı. İki müdafiin arasın
da güzel bir vücut çalımı ile sıyrı
lan İstanbul merkez muhacim!· Bo
duri ilk golü ısabetli bir vuruşla 
yapmış oldu. 

Bu golden so \.'"a oyun çok heye
canland1. İki tarar da azami gayret
le çalışıyorlardı. Ankaranın sol içi 
Haş~m mükemmel bir top süriişile 
İstanbul kalesine yaklaştı. Önüne 
ç1kan müdafileri bertaraf etmek ü
zere topu sola g~'rdt. 

Soldan ortaladıklan vakit te pek 
yerinde bir kafa vuruşile bera1'?er
lik golünü yaptı. 

Bu beraberlik golünden sonra İs
tanbul takımı üç dakika kadar ace
le ve epey şuursuz bir teıa, dev
resi gecirdi. Sonra yavas yava, o
yuna hakim olarak hücumlarını sık 
laştırdL 

J stanbulun lldnd 11ola 

Merkezden indirilen top sol açık 
Dirana geçti. İstanbulun sol açığı 
aldığı topu bir Avrupalı forvet gi
bi yirmi beş metreden kalenin kö
şes;ne doğrulttu ve ikinci gole mu
\•affak oldu. 

Birinci devre 2-1 İstanbul lehine 
neticelendi. 

İkinci devrede Ankara, sol iç Ha
şim in yerine Habibi ve so! miidafi 
Nur:nin yerine de Salibi g~irdiler. 

Bu tadilat birinci devredeki va
ziyeti Ankara takımının lehine çe
virm.iye kafi gelmedi. 

Devre ortalıırına doğru top sağ
dan ortalandı. Sol iç Şeref iki mü
dafi arasından kanarak ~ahiii gay
retile Ü<'Üncü golü yaptı. 

Bu golden sonra ovıın müteva
zin bir tarzda devam ederek İsfan
bul takımmın 3-1 galibiyeti ile ni
hayetlendi. 

Dünkü oyunun hakemi, Ahmet 
Ademdi. İstanbul takımı şu şekilde 
teşkil edilmlsti: 

Mehmet All - Hüsnü, LOtfi - Mu
sa, Anl{elides. Yusuf - ~ecdet. Na
ci, Boduri, Şeref, Diran. 

Ankara takımı· N~det - Ali Rı
za. Nuri - Nusret Hasan Keşfi -
Abdi, Fikret, Gündüz, Haşim, Ham
di. 

Bu takımda yukarda izah ettiği
miz tadilatı ikinci devrede yaptılar. 

* İstanbul bölgesi dün aksam No-
votnide Ankaralı futbol('üler c:ere
fine seksen kişilik bir z'yafet ver
miş ve 1?ec: vakte kadar devam eden 
bu ziyafette kanrıhkb nutuklar söy 
lenmiş, eğlenceli daklkalar geçiril
miştir. 

vaıhdetinf, dahile karşı da inkJlAp
çılığı temsil edecektir. 

Cümhuriyet Halk Partisi y~ni in
tihapta millete bunu vaadPttiği için 
reylerimizi onun naım:etlerlıw ve
rirken vic4fam.maz rahattD'. 

TAN 

Romen Hariciye 
Nazırının Temasları 

(Bafı 1 incide ) 

her mıııettn besaba katmağa mecbur 
bulunduğu ve istinat edebileceği mü 
him bir amil olduğu kanaatindeyiz.,, 

Görüfmelerin mahiyeti 

beyan edecektir. Bu mütalea İngiliz
lerin noktai nazarına tevafuk etmek
te ise de İsveçlilerin arzularına mu
haliftir. 

Malfım olduğu veçhile İsveç Ha
riciye Nazırı Bay "Richard Sancller,, 

Bükreş, 5 (A. A.) - Havas bildiri- Milletler Cemiyeti tarafından Dan -
Yor: zig işini takibe ve bilhassa Danzig 

Dün akşam, Gafenko ile Beck ta- ayan meclisinin kanunu esasiyi ihlfil 

rafından irat edilmiş olan nutukları 

iktibas eden gazeteler, bu nutukların 

Romanya ile Polonya arasında yeni 

edip etmemiş olduğuna dair bir ka
rar itasına memur edilmiş olan üç -
ler komitesine dahil bulunmaktadır. 
Şu halde Lord Halifax Polonyanın 

bir teşriki mesai ümidini uyandır - noktai nazarına vakıf olduktan son-
mış olduğunu ve bu teşriki mesai - ra üçler komitesinde Bay Sandler i
nin Balkan Antantının muslihane fa- le vaziyeti tetkik edebilecektir. 

aliyetini şimale doğru tevsi etmesi - Müstemlekeler meselesine gelin -

ne medar olacağını yazmaktadır. ce, İngilizler Polonyalılara arazi ter-

Maamafih siyasi mahafil Gafen - kini derpiş etmemekte yalnız mese
konun vazifesinin nazik olduğunu be. leyi iptidai maddelerin yeniden tev
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Franko 
Yabancılara 
Toprak 
Vermigecek 

<Başı 1 incide) 
olan tarla işlerinde istihdam etml 
karar vermiştir. 

Katalonya hadiselerinde yarar 
göstermiş ve derhal merkezi mınt 
kaya dönmüş olan zabitler terli edi 
mek suretile mükifatlandınlmak 
dırlar. 

Frankonun beyanatı 
General Franko, Londrada çık• 

Sunday Chronicle gazetesinin Bar 
!ondaki muhabirine verdiği bey 
natta şunları söylemiştir: 

"Evvela şunu sarih bir suret 

söylemeliyim ki, ne İtalya ne de 

manya, ne İspanyol topraklarının h 

hangi bir kısmını, ne de İspanyad 
yan etmektedir; evvela Beck'in kral 
Karolu geçen birincikanun ayından 

sonra Kalasta ziyareti sırasında müş
terek bir Macaristan - Polonya hu -
dudu vücuda getirilmesi suretinde 
müşarünileyh yapmış olduğu tekli -
fin boşa çıkmasından dolayı hasıl o
lan suitefehhürnün izalesi. Bugün va 
ziyet değişmiştir. Münib itilafının 

neticeleri Bükreşte tamamiyle his -
sedilmiştir. Bundan dolayı şahsi bir 
teşebbüse hacet kalmadan Varşova -
nın bütün müsbet tekliflerini alaka 
ile tetkik etmek temayülü vardır. Fa
kat başka bir müşkül vardır, o da 
şudur: 

zii sahasında görüşmek ve ihtimal askeri üsler tesisini istememişle 
muhaceret meselesini de bu meyan- Almanya ve İtalya ile, İspanya ! 
da münakaşa etmek istemektedir. panyahla.rındır prensi.pini 

Macaristanın metalebatı. 

Maamafih Polonya arasında te -
mas tesisinin hakim amili, herhalde 
bir neticeye varmak hususundaki 
müşterek arzudur. Beck ile Gafenko 
arasında mevcut olan ve dün akşam
ki nutuklarda bahsedilen şahsi müna
sebetler görüşmeleri kolaylaştıra -
caktır. 

* Tempul gazetesi Beck'in bir mü
I lB.katını neşrediyor. Beck demiştir ki 

"Polonya _ Romanya münasebet -
leri için bu temas çok müsmir ve se
vindiricidir ve size şunu temin ede
bilirim ki bizi allkadar eden bütün 

meseleler hakkında cereyan eden gö
rüşmelerimiz müsbet ve gerçek tarzı 
haller bulmağa matuf bulunmakta ve 
B. Gafenko ile olan eski şahsi dost
luğum iki memleket arasındaki ana
nevi teşriki mesaiye inzimam etmek-

Yangına Ait 
Tahkikat 

Bitmek Uzere 
(Bap 1 incide) 

milyon lirayı bulmuştur. Salahiyet

tar zevatın tahminlerine göre, yalnJ.3 

:oigorta şirketlerinin ödemiye mecbur 

kalacakları zarar yekunu 5 milyon 
liraya varacaktır. 

Dün, gerek Aşirefendi, gerek Ye

nipostahane caddelerinin bu kısmın

dan hiç kimse gecirilmemiştir. Ata

t-ek hanının bir iskeletten ibaret ka
lan duvarlarından bir kısmı içeri, 
diğer kısmı da dışarı doğru knymış 
ve çok tehlikeli ~ir hal almıştır. Bu 
hanın Şamlı soka/{ı üzerindeki du
varlarından dökülen taş ve moloz 
parçaları bu sokağı kapatmıştır. İt· 
fatyenht faattyetı biter bitmez bu is
keletler derhal yıktırılacak ve ikinci 
bir bciaya meydan verilmlyecE'ktir. 

Bir marangoz dükkônmda 
yangın 

Dün gece sabaha karşı 2,50 de U-
tedir... zunçarşı başında Agoba ait marangoz 

Beck'in Londra Hyahati dükkanından bir yangın çıkmı~ ve 
Londra 5 (A. A.) - (Röyter ajan· bu bina ile içmd~ki keresteler kıs-

sından): men y-andıktan sonra itfaiye tarafın-
Beckln buraya yapacağı seyahat dan söndürülmüştür. Bundan başka 

esnasında miizakere edilecek başlıca Kurtuluşta Makaracı sokağında Hı
meseleler, "Danzig., ve müstemlekal ristoya ait 14 numaralı evin de mut
meseleleri olacaktır. Beck, Danzigde fak bacası tutuşmuş ise dP. yetişen 
ali komiserin ipkası lehinde mütalea 1 komşular taralından söndürülmüştür 

Mardin Ortamekteplileri 
Bir Müsamere Yerdiler 

Talebelerin milli oyunu 

Mardin, (TA1') - Ortamektebi- zalpın riyasetınde güzel bir konser 

mizin talebesi tarafından Halkevin- verilmiştir. 

altına alan anlaşmaları müzakere 

tim. İspanyol topraklanndan bir k 

nş dahi her hangi bir yabancı devl 

tin hükmü altına geçmiyecektir." 

General Franko, bundan 

yeni İspanyanm kin ve intikam m 
humlaruu tanuruyacağmı, çün 
müsalemetsiz bir zaferin boş bit' 

fer olacağını, bilhassa İngiltere · 
bunu anlamasına ihtiyaç bulunduj 
nu ilAve etmiftir. 

Kartacaıla isyan ~ 
Kartaca radyosu, bu sabah hü 

met filosunun isyan ederek gene 
Frankoya iltihak ettiğini bildirmi.f 
tir. Bu arada, şehir civannda mub 
rebeler olduğu, isyan haberleri Ü 

rine Frankoya mensup bazı harp 
milerinin Barselonadan Kartaca 
gönderildiği şayi olmuştur. 

Fa.kat, bir kaç saat sonra bu h 
beri yine ayni radyo merkezi teksi 
etmiş, bazı Nasyonalist taraftarları 
nın ansızın radyo binasını işgal ett 
leri anlatmıştır. 

Bildirildiğine göre, Kartacadıı 
askert isyan teşebb'fisftnftn basttnl 
dığı Madridden Röyter ajansına res 
men bildirilmiştir. 
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SOLDAN SAGA VI 
YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Devam eden. 
2 - Tevali eden. 
3 - Ütü yaptıran. 
4 - Telelemek. 
5 - Her ı;eyden evvel. 
6 - Yas • Çıkıntı. 
7 - Ruhlar alemi. 
8 - Biter e Yahut. 
9 - Mesleki bir sılat. 

10 - Matem yeri. de bir müsamere verilmiştir. Evvela Kültürün her sahasında varlığını 

mektep müdürü Ziya Kılıçözlü, ço- ispat eden ortamektebimizin bu mü

cuk velileriyle kısa bir hasbihalde sameresi de çok muvaffakıyetli geç- ••••••••••••• ... 
bulunduktan, sonra halk şairleri ve miştir. 
halk edebiyatı hakkında bir pıüsa-
habede bulunmuştur. Bundan llOlll'a 

talebe milli oyunlar 0Yft8Dllflardır. Dr HAFIZ CEMAL 
Bilhassa Siiheyll Sümer, Fatma A- • 

cun, Cemile Doğan, Suat Demirse- Dahiliye Mütehassısı 
ren, Kadriye Bayrl, Behiye, Safinaz 
ve Suna Erdemin oynadık.lan halk Pazardan maada saat <H.30 dan 
damı alkıparla karplamnıştır. Bun- 18 e, Sah, Cumartesi ız ye kadar fi. 
dan 90Dr& musild mualllmi Sabri Ö- karuL Dlva117olu No. IH. 

Telefon: 

Santral Memuresi 

BQyQk mQeııseııelerm telefon 
ııantralinf idare etmlı fktldan 
tecrübe ne ve ellndekf vesika
larla sabit bir bayan if ara
maktadır. ldaramb.dat -
rulmaa. 
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Meşhur Alman 

TARAFINDAN 

Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor E.WINTER 

Formülü Yapılan VENUS PUDRASI 
Terkibi altın kremli 21 saat havalandırılmış 12 cazip renkli fevkalade ince ve haCif VENÜS Pudrasite tuvalet gören bir cild dünyanın en taravetli güzetliğini ifnıle eder. 

Deposu: NUREDDİN EVLİYAZADE, İSTANBUL 

..... inhisarlar.· Umum· Müdürlüğü ; ilanları -· 

Cinsi Mık tarı Muhammen B. 
Beheri Tutan % 15 Eksiltmenin 

teminatı şekli, saati 

l3oş bobin sandı&tı 
Ura K. Lira K. Lira K. 

1500 A. - 65 -975 - 146 25 Açık 16-
Artırma 

I - Mart 939 tarihinden ağusto s 939 gayesine kadar Cibali fabrika
sında birikecek 1500 adet boş hobin sandıkları yukarda yazılı şekilde 
satılacaktır. ' 

11 - Muhammen bedeli ve mu vak kat teminatı hizasında yazılmıştır. 
lII - Artırma 16-3-939 tarihine rastlıyan perşembe günü hizasında 

Yazılı saatte Kabatnştn levazım ve mubayaat şubesindeki satış komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - N ü muneler her gün Ciba li fabrikasında görülebilir. 
~ V - İsteklilerin artırma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 15 
~venme paralarile bırlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (1158) 

* ~ ~ - İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası Şişe yıkama atölye ve 
tızunı ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi mucıbince kapalı 
~rf usulile eksiltmeye konmuştur. • 

lI - Keşif bedeli 11387.01 lira, muvakkat temınatt 854.02 liradır. 
nı - Eksiltme I 7 / Mart/ 939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15,30 

da l<nbatnşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
:YapıJncaktır. 

lV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar Le
vazım ve Miıbayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi işler 
Yapnıış olduklıınnı gösterir vesikayı ihale gününden 8 gun evveline ka
dar. Umum Müdürlük inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet 
Vesıkası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci maddede yazıh 
fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme parası, makbuzu veya bnnka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 
14,30 a kadar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver-
llleleri lazımdır. .a,. "1278" 

Cinsi Miktarı 
Muh. % 7,5 

Bedeli 
Eksiltmenin 

Şekli Saati 
Lira. K. 

tikö~ koymak için 320 şer 15 Adet 2452 05 
treiık yerli bakır kap 

teminat 
Lira K. 

183 90 Açık 

Aielnnjör 1 Adet 
Eksiltme 14 

3420 66 256 54 .\çık 

L Eksiltme 15 
I - Şartnnmc ve pliınlnn muci hince yukarda cins ve miktarı yazılı 2 kalenı malzeme ayrı ayn ekshtm eye konmuştur. 
lI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös

leriJnıiştır. 

IlI - Eksiltme, 17 Mart 939 tarihine raslıyan cuma güniı hizala
~nda yazılı saatlerde Kııbataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım 

0 rnisyonunda yapılacaktır. 
bed.IV - Şartnnmeler ve likör kap !arı planları her giin so7.ll ga~·en şu-

en parasız alınc.ıbıleccği gibi melanjör planı da göri.ıleoilir. 
J V - Melfınjör içirı mtinak:ısada n evvel taliplerin nıüskirat fabrika
:.~ şubesine miiracn-1tla bu gibi i~ !eri yapabilecek atölyeleri buJundu· 
sunu tesbit ederek vesika almaları lazımdır. 

7 ~. - İsteklilerin eksiltme içın tayin edilen gün ve !'aatlerde vüzde 
,5 gtıvcnmc paraları le ve vcsikala ıile birlikte mezkür ~omisyona g<?l

trıcleri ilan olunur. (1242' 

Cinsi Adcd 
.. 
IUuhammf'n 

Fiatı Bedeli 
Teminah 

Lira 
Kr. Lira -

Beyaz Çul 115000 70 33033 2477.48 
bağlı" "Kilosu" "Takribc-n" 

I - Yukarda yazılı cullar için 27 - 2 - 9:l9 tarihinde kap;ılı :ı:arrta ya
t>ılnn münakasada teklif olunan fiat haddi layık göriilmediğinden pa
larlıkla miibayaası kararlaştırılmıştır. 

lI - Pazarlık 7 - 3 • 939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta Levazım 
'ııüdüriyet binası alım komisvonunda vapılacakhr. 

Tn - TnUolcrin teminat akçeleriyle birlikte belli günde komisyona 
gelmeleri ilim olunur. "1405" 

-.IZMIR PAMUK MENSUCATr .. 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlamlığı ile tanmmış ve halkımızın ra2'betinJ 
kazanmış olan mamulAtımız 
KABOT BEZLERiNiN 

fstihlUk vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satı~ 

4 No. 
4 

Tip 
fiyatlan aşağıda gösterilmiştir. 
Atlı 85 S. En 36 Metrelilı 

75 " 
655 Kr 
595 

5 
5 
a 
a 
9 
9 
1 

.. " " " " • .. .. n Değirmenli 90 " " n il 759 .. .. n " 85 " " " il 726 .. .. n Geyikli 85 .. n n .. 731 

., 
" " 75 " " " it 665 .. n Tayyareli 85 .. .. n .. 675 .. .. n •• 75" " r n n 615 .. 
" Köpekli 85 ,, ., ., ., 653 .. .. 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
rıdaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
nıüşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgarf olarak bir top satış yapılır. 4- İs- , 
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye htmında 12 numara- 1 .... _____ _ 

dadır. -------•' 

, Haydarpaıa Lisesi Direktörlüğünden : 
Yatılı tnlebenin 3 üncü taksidi 1 marttadır. 

11 Mart Cumartesi öğleye kadar taksitlerini vermiyen talebeler 

:0.ehnriye çıkarılacaktır. Ona göre taksitlerin vaktinde ödenmesi talebe 

"elilerinden rica olunur. (1283) 

Mütekait Ortaklar , 
Ankara Memurlar Kooperatifi Şirketinden : ı 1 

Mutekait bulunmaları dolayısile şirket ortaklarından ayrılmak Ü· 

zere 31 birincikfmun 193S tarihine kadar mürncaatle numara almış bu
lunanların his'ie bedelleri iade edileceği cııhetle bu gibi hissedarların 
Ankarada şirket merkezine bizzat veya mektupla ve maaş almakta ol
dukları Maliye şubesinden halen mütekait bulunduklarına dair ala
cakları vesika ile müracaat ederek hisse bedellerini almaları rica 
olunur. 

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

yaasına lüzum görülmüş olan miktarı aşağıda yazılı on ik' kalem alat 
ve edevatı fenniye kapalı zarf usulile ve 15 gün müddetle eksıltmcye 
konulmuştur. 

2 - Mezkür iletlerin tahmini fiatı cernan 25.150 lira olup muvak
kat teminatı 1886 lira 25 kuruştur. 

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

4 - Bu hususa ait idari ve fenni prtname Orman Umum müdürlü
ğünden ve İstanbul çevirge müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar mezkür komisyona tevdı etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (760) (1455) 

Cinsi Adet Cinsi Adet 

Pergel takımı 200 Gönye 60 derecelils 200 

1 

MUTUK 1 

f 

' 
1 

1 

1 

ı 

1 

1 
1 

1 

' 
' 

Sıhhat ve Neşe 
Kaynağıdır 

Pul Pazarı 

ATA KIÇUKIS 
1eyoğlu Tünel başında 

:ra1ib<fedc 18 No: dük

cdinn naklolunmuştur. 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
10.3.939 cuma gı.iniı saat (15) de Kırklarelınde Nafıa Müdürlüğü 

binasındaki inşaat eksiltme komisyonu odasında (30910) Ura 21 kuru~ 
keşif bedelli Kırklareli hükümet konağının birinci kısım temel bod
rum ve zemin kat duvarlan inşaatının (10000) lirası 938 ve (20910) 
lirası da 939 mali senesinde tediye edilmek şartile vahidi fiat esası 
üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 938 senesi ga
yesine kadar (10000) liralık iş yapmak Inzımdır. Şartname, plan ve 
buna miıtcfcrri diğer evrak her gün Kırklareli Nafıa dairesinde gö
rülebilir . 

Muvakkat teminat (2318) liradır. 
İsteklilerin teklü mektuplarını eksııtme gününden (8) gün evvel 

Kırklareli vilayetine müracaat ederek bu işi için alacakları müteah
hitlik ehliyet vesikası ve 2490 sayılı kanun mucibince verilmesi la
zım gelen diğer vesaik ile birlikte (10.3.939) tnrih cuma güniı saat 
(14) de kadar Kırklareli Nnfıa müdürlül!ti eksiltme komisyonuna ver-
meleri lazımdır. (1060) 

Almanca Miitercimi 
Aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Almancadan türkçeye ve Türkçeden almancaya mu kcmmelen ter

cümeye muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fran

sızcayı da aynı derecede bilenler tercih olunacaktır. Isteklilerin şart
lan öğrenmek üzere birer istida ile Umum müdürlüğe mürncantlan 

(1207) 

Düblü tesimetre 200 Minkale 200 
Mayii mesafeyi ufka tahvil 

Mira 200 • 
ı4~ ..................................... , 

TÜRK HAVA KURUMU 1 cetveli 100 
Ormancı kompası 500 Mikyası hendesi 100 

Çelik şerit 100 Tecessümat burgusu 200 
Gönye 45 derecelik 200 Planimetre 50 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlü9ünden: 
1 - İdaremiz için 2 büyük 1 küçük traktör, biri tek ikisi çift olmak 

üzere 3 silindir. 3 çayır makinesi ve 3 adet üçlü tırmık kapalı zari usulile 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat 17,400 liradır. 
3 - bıale 10-3-939 cuma günü saat 11 de Ankarada Hava yollan u

mum müdürlilğü binasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 1305 liradır. Mezktlr teminatı para olarak 

vermek istiyenler idaremizin Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabına 
yatırarak makbuz ibraz etmelidir. 

5 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar vesikalarile 
birlikte teklif mektuplarını komisyon reislığine vermeleri lazımdır. 

6 - Şartname ve fenni şartnameleri ıle mukavele projeleri Anka
ra ve İstanbulda devlet hava yollarıacentelerlnden parasız alınabilir. 

(619) (1171) 

Büyük Piyangosu 
Beıinci keıide : 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O • O O O Lir adı~ ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 lire.Irk ikramiyeJerlf 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 
mal etmeyiniz. Siı de piyangonun mes'ud ve bahfi· 
yarları arasına girmiş olursunuz. 

Sahibi ve Ne~rfyat Müdürü Ham Lôtfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basddıtı yer TAN Matbaası 



TAN 6 - 3 - 939 

Çocuklarınızın Terkibi Meçhul Gıdalarla Midelerini Bozarsınız. Allahın Yara ttığı Hububatın Özlerinden Yapllmıs 

ZL 
ÇOCUKLARINIZI 

L iLE 
8 0 Y OT ON O Z. 

e e 
•• E rıı 

Ze " a 

Pirinç 
Yulaf 

Özu 
il 

Mercimek ,, 
Çavdar 

" İrmik il 

Buğday il 

Nisasta 
' 

il 

Patates •• 
Arpa il 

Turlu •• 
Mısır il 

Bezelye il 

Badem il 

Fıstık 
Çocuklar HASAN özlü unlarına bayılıyorlar. Çok iıtahh oluyorlar ve severek yiyorlar. Bütün Çocuk doktorları buna 

daima diplomalarla musaddak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gıda ancak HASAN 

il 
şehadet eder Avrupada 

ÖZLÜ UNLARIDIR. 

~ D 1 K KAT! ---. \ 
1 APİKOGLU 1 

SUCUKLARINI 
Tercih ediniz 

Halis koyun ve sığır etinden mn
muldür. Bütün bakkallarda satılır. 

Taklidlcrioden sakınınız. 

tmalAthanc: Maltep".;.;eiidıle•• .. 
••llıiıiıİİİİ Telefon: 24340 • 

öks~u-~r.,o k 
. . . L .. 
' .· .. 
. . ·:; . . - ·_ ·' - i c;._ i "· . . : . 
): •• ~ ' i. •. 

~ .u. =-----
en· müesslr ·llAç 

·pektorin 
. ~-· : "'! ~ı ·• - ' ' . . 

Ko.mprl m eıerı· 
- - . " . . . -

~ Kutusu 3& .· Kuru~ .. 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mükem· 
mel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, 
dinçlik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizli 
ği, fana düşünceleri giderir. Vücut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima 
azim, irade. neşe sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda şayanı hayret faydalar temin eder. 

. . ·. " 
~ '• - .. . . 

B;eş.ir ~ç~al - Ma.h.mud .cev~d 
•·\.,:.. ECZANESİ . ~ - . " .... - ~ ._,,. 

• -Slr~ec:I -:- i•tanbul . 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvvet ilaçlarından aylran başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, 
iştiha yaratması ve ilk kullananlar da bile nnıcize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, 
sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir der 
ınan şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 

,~------~------~~~~~~~~~~ 

U HAki,f: içilmesi latif, tesiri kolay ve 
4,>:,. "l~ . d ' y .. 

<:ı.. mu ayım ır. erıru hiçbir miima-
sil müstahzar tutamaz. Ve daha ça

~::. ':ıuk tesir eder. Mide ve barsakları 
r;:j. alıştırmaz. 

~, INKIBAZI 
~· defeder. 

HAZIMSIZLIGI 
Mide eksilik ve yanmalarını gi

derir. Ağızdaki tatsızlık \'e kokuyu 
defeder. 

Şişkinlik, bulantı. gaz, sancı, mi
de bozukluğu, barsak ataleti, inkı· 
baz. sarılık, safra, karac "ğer mide 
ekşilik ve yanmalarında. 

Bütün mide ve barsak bozukluk
larında kullanınız 

SATILIK ECZANE 
Haydarpaşa _ Adana hattı güzergahında büyük bir vilayet merkezin: 

de müşterisi hazır, işlek bir eczane, sahibinin sıhhivaziyeti dolayısile 

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçlan heslcr, köklerini kuvve~ 

lendirir, dökülmesini önler, kepek
leri giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoğlu - Jstanbul 

' 

satılıktır. 

Alacahamamda 16 numarada tuhafiyeci (İZAK M. NİYEGO) ya mü- ••••••••••••••••••••••••••"' 

racaat. 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
6 Marttan 13 Marta kadar kalkacak vapurların isimleri, 

kalkıf gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımları 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Cumhuriyet,) Perşembe 12 de 
(Karadeniz), Pazar 16 da (Güneysu). Gala
ta rıhtımından. 

Bartın hnttına Çarşamba 18 de {Ulgcn), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

Mudanya hattına Her gün 9 da (Trnk) sistemi vapurlardan 
biri, Cumartesi aynen 13.30 da (Sus). Top
hane rıhtımından. 

Bandırma hattına Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya) , 
Cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rıhtımın
dan. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 9 da (Bursa). Tophane rıhtı-

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

h:mir siirat hattına 
Mersin hattına 

h .mit hattına 

mından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
(Bartın) . Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (lzmir). Galata rıhtımından 
Salı 1 O da (Mersin), Cuma l O da (Sadıkza
de). Sirkeci rıhtımından. 
Perşembe 9.30 da (Tayyar). Tophane nhtı
mındnn. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü maliımat aşağıda telefon 
numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliği Köpriibaşı 

Galata acenteliği Deniz Ti('areti 1\1 üd. 

Sirkeci acenteliği 
binası altında 

Yoku Salonu 

42362 

40133 
22740 

1 Z MİT POSTASI 
Yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 7 Mart Salı günkü Izmit 

Hattı postası yapılmıyacaktır. 

Yeni Bilet Satış Gişeleri 
ı - Karaköydeki acentelikte: Bütün hatlar için kamara biletleri, 
2 - Galata Rıhtımında deniz Ticareti binasına bitişik gişelerde · 

Bütün hatlar için güverte biletleri. 
3 - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havzasile Im

roz hattı postaları için kamara ve güverte biletleri. 
4 - Sirkeci yolcu salonundaki Gişelerde: Mersin, Ayvalık, Bartın 

hatları için kamara ve güverte biletleri 
Fotoğraflı Gidiş-Dönüş ve halk biletleri almak isteyenlerin Vapur

lann hareket ~nlerinden bir gün evvel miiracaat etmeleri menfaat-
leri icabındandır. .... , 

Erzincan Belediyesinden : 
Belediyemizin 108 lira iıcretlı Veterineri münhaldir. Laboratuvar 

işlerinden anlar bir Veterinerin tayini için Belediyemize mliracaat 
etmeleri. "1312" 


