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Lutfi Kırdarın 
Nutku 
Münasebetiyle 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

İstanbul Vali ve Belediye Reısi 
Lutfi Kırdar, Belediye Meclisinin 
ilk toplantısı vesilesile, şehrimıze 
geldiği gündenberi yaptığı tetk.i • 
katın netıcesıni izah fırsatını bul· 
du. 

Evvelki gün Belediye Mecl"~in
de şehrimizde neler gôrdüklerını, 
neler yapmak istediklerini, nasıl 
bır yol takip edeceklerini izah ct-

d ... nıetiler ve bu suretle ken ısiDl 
rak ve alaka ile takip eden tstı:ın
bul halkını tenvir etmiş oldular. 

Bu izahatı dört esaslı nokta et
rafında toplıyabiliriz: 

1 - Belediye varidatını ~tır ~ 
ınak. Bugünkü varidat 6 muyo. 
liradır. Bu varidat ile tst~bul gı
hi geniş, ihtiyacı büyük bır şelhırb-

Binaena ey de bir şey yapılamaz. 
ilk iş varidatı arttırın~ · 

2 - Ş hrin temizlik gıbi, ıe~-
e . gibi kan8lı-

Vİrat gibi, yol gıbi, su ' 1.cı. 
· hayatını a a

zasyon gibi umumı ek 
kadar eden işleri tanzim. et~ . 

3 
~'"...;n ekmek gibı, sut gı

- .,...:.u• "bl ile 
bi, t gı"bi gıda maddeleri gı -

e ' ım· etmek tısadi ihtiyaçlarını ta m · 
4 _ Şehri tınar etmek. 
L1itfi Kırdar bu dört nokta et -

rafındaki düşüncelerini ~çık v.e 
. • bir lisanla, hiç bır hakı-

samımı .. k. 
kati saklaınağa lüzum gonne sı -
zin bütün vuzuhiyle anlattılar. 

1 _Varidatı arttırmak için dh

ıundükleri çareler şunlardır: 
a - Mevcut vergilerin tama -

mt'n tahakkuk ve tahsilini temm 

etmek, 
b - Halka alır aelmlyecek ı.-

• vcatJer ~ etmek. 
TT'"'"' votf,.U hh• Wf1rf"AY. 

-,J;ıamı..; 
d _ Hüktimetten yardım ıemba 

et.n.ek.k ynaklar temin ediliıw, 
:Su a . üç 

.. nkü belediye varıdatını 
bugu '~-t..ün ola -
misJine çıkarmak muwa 

caktır. ve tahsill-
Vergilerin taha)dcuk ihdas 

. . ve yeni vergiler 
aı temın ek aridat t?h-

tile elde edilec v 
s~re unıi ihtiyaçlarına; 
u~ ~ raz ile elde edilecek para 

lstik A stadyom. pllj, oto-
mezbaha, ha~, t etıren işlere; 
b .. gibi varıda g ft-- da 

us ıınacak P--
Iiükumetten a . ektir· 

~in ımarına sarfedılec 

* •.Jfttı-. inin varıWl 
tstanbul belediye& d'"cüniir· 

nnak 
. in çareler u, 

marttı ıç . resiın ve ver-
ken bazı beledıye .. -"a bı· ' en SOU6-ol' 
gılerini arttırmayı 
rakmak ıazımdı. . resltn ve 

Beıediye varıda~ çalışınak 
vergi artt~ ıeın:ediyelerin 
eski bir usuldur. anıardan 
yapıcı rolü olmadığı. zaın Bü!ÜD 
kalmış köhne bir mırastır··ştir ki. 
dünya tecrübe ile öğrenm:cıen şeY 
balkı en ziyade rahatsız. rrnek· 
dogru<ian doğruya vergı ve ver· 
tir. Dunun için ya bilvasıta ahut 
giye müracaat etmek v~~ art· 
devletin iktısadt {aaliyetlerilll • 
tırarak varidatını o suretle ço 
ğaltınak yolu tercih edilir. 

(Sonu: &.. 10, 5;;.. 6) 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Filistin Konferansı 
Dün Chamberlain 
Tarafından Açıldı 

Araplar, Yahudileri Tanımcı:d .klarından 

Dün Toplanan Konferans ikiye A yraldı 

iDEAL BORO 
Büroların İf çıkarma kudretini artıran ~elt ~ir 

kitapbr. Az masrafla çok it naıd çıkarılabileccğını 

göıterir. 50 Kurut-
TA N Matbaası • lstanbul 

~--~--~~~=====-

Çehrelerı mütekallis, göklerden ölüm yağdıran tayyarelere bakıyorlar •.• 

Çekilen Cümhuriyetçiler 
Mermisiz Toplarını Bile 
Düşmana Bırakmıyorlar! 

Arap lideri Mültü, Musevi lideri Chaim Weizman ve 
lngiltere MiUtemlekat Nazırı Mac DonalJ 

Londra, 7 (Hususi) - Filistin meselesini konuşacak Yuvar
lak Masa konferansı bugün açıldı. Araplar, Yahudileri temsil 
eden Yahudi acenteliğini tanımadıkları ve Yahudileri Araplar
dan ayırmak lazım geldiği için konferans çiftleşmiştir. Yani 
İngiltere hükumeti Araplarla ayrı, Yahudilerle de ayrı temas 
edecektir. 

Merkezdeki 
Cümhuriyetçiler 
Döğüşecekler ! 

ltalyanların 

ispanyadan Çekilme 

Şartları Ağır ! 
Chamberlain'in nutku 

1 

açık olacaktır. İngiltere, Filistinde 
suhlun süratle teessüs edeceğini ü- Londra, 7 (Hususi) - İRpan-

Muhtelif Arap memleketlerinin mit ve arzu etmektedir. ya harbine dair alınan e~. son 
lftiraklle açılan konferans Saint Ja- "Hali hazırdaki vaziyetin şeniyet- haberler şunlardır: Son gunler
... ~ toplanmıt ve Mister terini nazarı itibara alalım, bütün de ı.-n,yacla eibnburiyeteilerin 
at~'fn ttutl:tittu cHnl~f- vaktimizi esasb W.1eı. teftih •• utlk tladdt keeerekJulh l11te --· ................ .... .. -~~ ~ -Olklii, ·~ ıener -lt'ranko. 

B. CbaıftberIAln, hftabftfnde ez mele gayret edeUm." ama tias ve iarteız tesUnil-
eGmle ~le demlftlr: Mısır heyetinin pft Prens Abdili- yet eMade lndandafa .-yt 

"Şimdiki müfkülita Aldline btr muin, Bapekile cevap vererek Fi- olmu,tu. Bllt8n bu haberler, __ ....___,. _____ , __ __...._ ______________ _ 
bal çaresi bulmak için bizimle me- listinde emniyetin teessüs edecelfnl tekzip olunmakta, cümhurlyet -
sat bttllii yapmak lutfunda bulunan ve muallak meselelerin dostane bir çilerin hilkimetlerinl Valensi • 
memleketler murahhaslarmı selam- surette hallolunacağını ümit etmek- yada kurarak müdafaaya ve 
ıarnn. Müzaltereler, tam, serbest ve (Sonu: Sa. ıo. Stl 5) muharebeye devam edecekleri 

YEDIGIMIZ ETiN HIKA YESI 

Şehrin iki Aylık 
ihtiyacına Yetecek 

Kasaplık Hayvan Var 
• 
Fakat Toptancılar Et Fiyatlarım Yükseltmek 
için Sürüleri Civarda Saklı Bulunduruyorlar 

bildirilmektedir. 
Başvekil N egrin ile arkadaşlan 

Fransa ile muhacerete ait meseleleri 
hallettikten sonra merkezi İspanyaya 
hareket edecekler ve ellerindeki ül
keleri müdafaa ile meşgul olacaklar
dır. 

Cümhuriyet hükumeti Hariciye Na 
zırı M. Del Vayo. Perj,ignan ile Ka

( Sonu, Sa: 10: Sü: 4J 

lmpeks 
Meselesi 
krep: "Bu Mesele, 
lngilterede de Alaka 
Uyandırdı l 11 Diyor 

Bonnet de Dün Ayan 
Meclisinde Mühim 

Bir Nutuk Söyledi 
Devlet Adamlarının Nutuklarından Bahsederek 
Fransanm Dünyanın Her Tarafında Müdafaa 

Edeceği Menfaatleri Olduğunu Anlattı 

Parls, 7 (A.A.) - Ayan meclisin- B. Bonnet, son Fransız • Alman 
de nutuk söyliyen B. Bonnet, son za- deklarasyonunun ehemmiyetini ı. 
manlarda yabancı devlet adamları barüz ettirmiş ve müteakiben Fran
tarafından söylenen nutukları mev- sız - İtalyan münasebetlerinden baJı.. 
zuubahs etmiş ve müteakiben ez- sederek, bu hususta Fransa her tfu'lo 
cümle demiştir ki: lü suitefehhümü ortadan kaldırmak 

Fransa her şeyden evvel kendi a- için hiçbir gayretten çekinmemiştir, 
razisini ve kendi imparatorluğunu demiştir. 

teminat altına almak istemektedir. İspanya meselesi hakkında, B. 
Maamafih Fransa, diplomatik fa· Bonnet, şunlan söylemiştir: 

aayetini bu sebepten dolayı yalnız 
kendi hudutları dahiline inhisar etti- Hükumet daima ademi müdahale Evvelki gün Londradan şehrimi

ze gelen Aleksandre Cansulting -en
geneering kumpanyasın(n İstanbul remez. Fran~a, dünyanın diğer mın-

.. il" Kr d'. k d" .1 ·· ·· takalarındaki nüfuzundan vazgeçe-

prensipine sadık kalınıştır. tspanva-
nın Fransa - Afrika yollan üzerind .. 

mumess ı ep un en ısı e goru-
uh irimi d işt. k" nıiyeceğj gibi büyük devlet rolünün 

şen m arr ze em ır ı: . 
''İmpeks meselesi ortaya atıldığı 1 tııhdit edt1mesine de m?saade evli-

zam ·· ili b 1 d ,. .ı k 1 yemez. Fransa, vaziyetın coğrafya-an mumess u un u6 um ~r e-

(Sonu: Sa. ıo. Su. JJ 

r---------------------------

-----:ı 
\ Çocuklannı Evıatlık 

tin daveti üzerine Londraya gitm~ nm ve tarihin her mi~lete hususi nü-
tim. Bu mesele tngilterede genif akis- fuz mıntakalan vennış olduğunu an
ler yaptı ve dedikodu uyandırdı. Bu- lar. Fakat, Fransanın dünyanın her 
radaki gazetelerin beni de bu işle mmtakasmda müdafaa edeceği men
atakadar göstererek hldise meydana faatleri ve dostluklan vardır. Ft-an
çıkınca Londraya taçtıjımı yazma _ sa, tarihi boyunca müteaddit deh 
lan vaziyetiml çok milfkülle§tirdl. kendi menfaatlerine yardım eden 
Daha iflerlmt bitirmeden Türklyeye Orta Avrupa ve Şarki A vrupadaki 

iç Sayfalann 
Mündericatı 

Vermek lstiyen Ana 

o~ tane lcıı ~ocuğulll 
var. 1 O, 8 ve 5 yaııların· 
dadır. Bir sene evvel 
zevcim öldü. Bunları bes• 
femelcten c1clı lıaldım. 
Çoculclarımı evl.Stlılı ver
mek istiyorum. 

Kocamustafapqada 
Silivrikapı, Alay imamı 

sokağı 17 numarada 
SENiHA 

l""1'bal ciuarınJa saklı bulunJurulan mrülerJen biri dönmek mecburiyetinde kaklım. Be- dostluklarmı ida~eden faJii de~l: 
ri halledilemiyen et nnın yükselmesini temin için çevri- nim ne lmpeksle ve ne de bqka bir dir. Fransa hiçbır yerden kendisını 

~ıerde:beyaptıtım•• tahkikatm len nıanevralan anlatan yem bir saf- flr'ketle alakam vardır. Ben yalnız çekmiyecektir. Fakat, Fransa ayn1 
rdi ~ ~ bundan evvelki ha11 okuyacaksınız.) çalıpyorum hatta kitiblm bile yok- zamanda rejim farklarmı nazan dik-

de Uf safla tmittik. Bugtlne * tur. kate almaksızın koınJU milletlerle 
ıııUh~ ~tıJDISda lstanbula Mezbaha ci'INll'llllla Tilblnlyl ancak İnlflla ticaret oda- itimattan .mülhem münasebetler ida-
ıatilh oJall _..ri tarın aerelereden 11 relli olarak tanınm. J'Hıldılı gibi me etmelidir. Fransa her zaman Al-
kaclaf bk lad'::.110 et işini kimle- 1.ayva,. bulunJurultmı)'Or ortak fUan değilim. Yirmi seneden - man~a ile anlaşmak azmhıl göstel"-
kaP~ bt"' k ... plık hayvan beri Türklyede bulunuyorum. Bura- mittir· Fransa, kuvvetli ve yeniden 
ıel ı.ıaıe e~.;,cıtarın Ziraat Ku- Mezbaha civanndakl kotralarda, da mühim lf1er yaptım. Londraya da sillhlanmış Alman~aya karşı olduğu 
rill arUe toPt ,._lrflJit çıkardıkları- şehrimize yakın meralarda bulundu- son defa gene böyle bir 1f lçln git - kadar zayıf ve silahsız Alınanyaya 
tilcearl _.ı -~-vurduklan usul- ru1an ve her gün kesim için Mezba- miştlm. Birkaç gün IOnra Ankaraya karşı da ayni derecede uzlaşıcı zih. 
runıun• ~te b'!.a" de et fiyatla- (Sonu: SiL ıo, Si Z) ptecett-.. niyet taŞ1D1Iştır. 
Dl 9e bG - . ...,nk. 1J1115-

Jeri .... tJIP'--

İKİNCiDE: 
Turhan Tan: Yerli Serom var 
mı? 

Sual ve cevap 
"Oçtl'NCCDE: 

ömer Riza: Teminat devri 
Felek: Düğme 

BEŞİNCİDE: 
Faik Sabri: Müstemleke me
selesi 
Sabiha Zekeriya: Beklenen 
nutuk 

ALTINCIDA: 
Gazetelerle pkalar 

DOKUZUNCUDA: 
I ~Halikarnas balıkçın: 
~on 

Posay-



p NCEREMDEN 

Yerli 
Seromlarımız 
Var mı, Yok mu! 

Yazan: M. Turhan TAN 

Bir arkadaşım anlattı: 

"Evlerden ırak. El·imize kuşpafa· 
z1 musallat oldu, iki çocuğum birden 
hu uğursuz hastalığa tutuldu. Getir
diğimiz hekim, tabiatilc seroma ihti
yaç gösterdiğinden eczaneye koştum, 
reçeteyi uzatıp scromları aldım, fa
kat o andaki teliışıma, endişeme ve 
ıztırabıma rağmen seromların Pas -
tör cnstitüsiinden gelme olduğu gö
zümden kaçmadı, dilimden de ihti • 
yarsız bir sual diişti.i: 

- Yerli serom yok mu? 
Eczacı tuhaf tuhaf yüzüme baktı 

ve kelimeler üzerinde dura dura ce
vap verdi: 

- Burada değil, biitün Türkiye 
ec7:anelerinde öyle bir şey yoktur. 

Vakit pek nazik oldub'll icin mü • 
nakaşaya girişemedim, e\•a •koştum, 
seromlan doktora verdim. Lakin di
Jimin ucunda sanki bir kıvılcım kü
mesi var gibi garip bir yanış duyu
yordum, çocuklarıma şifa ve ~lamet 
verecek olı:ın şırıngayı doktorun elin
den çekip sormak istiyordum: 

- Yerli serom yok mu? 

Kendimi giiç tuttum ve seromlar 
zerkolunup da çocuklarm yanından 
uzaklaşılır uzaklasılmaz doktorun 
yannrn sokuldum, dilimin ucundaki 
kıvılcımı tükürdüm: 

- Dizde yerli serom yok mu? 
Biraz düşündü ve isteksiz isteksiz 

şu sözleri söyledi: 

- Belki vnr. Fakat ben henüz te
sadüf etmedim, te~adüf edeni de gör
medim. 

Bu cevap karşısında dal'nnama • 
dım, boşandım: 

- Ankarada bir 1Iıfzıss1hha ens
titüsii ve bunun bir milyon liralık 

bütçesi var. Müessesenin başm • 
da bir Alman bulunuyor, hükumet 
merkezimize gidip gelenler bu ens
titüde..-- Avruonda :vaıulanlardan 
far~ız olmak şnrtiyle - muhtelif 
seromlar vücude getirildiğini duyu
yorlar ve sevinç duya duya isittik
Jerini her tarafa yayıyorlar. Acaba 
yapılan seromlar ne oluyor, mahzen
lerde hapis mi ediliyor? 

Doktor, yine hir müddet düşündü 
ve sonra elini uzattı: 

- Çocuklarını, dedi, yarın gelip 
göriiriim. Şimdilik endişeye mahal 

yok, hoşça kalın! .. 

Sen ne dersin buna Turhan Tan?,, 
Arkadaşımın gözlerinden mutlaka 

bir !iCY demekliğimi istediğini anla
dıf,rım için şu fıkrayı naklettim: 

- Fatih Sultan )lehmet Türk 

Yenikapıda 
Denizden Bir 
Ceset Çıktı 
Dün öğle üzeri Yenikapıda Çakır 

Mehmedin gazinosu önlerinde deni:r.
de bir kadın cesedi gören sandalcı
lar derhal polise malümat vermtş -
lerdir. Biraz sonra ceset sahile çıka
rılmıştır. 55-60 yaşlannda olup kı· 
yaf etinden orta halli bir aileye men
sup olduğu anlaşılan ceset hüki'ımet 
tabibi tarafından muayene edilmiştir. 
Neticede bli.im şiiphe1i görüldü~in -
den cesedin morga kaldırılmasına lü
zum görülmüş ve tahkikata ba;ilan
mıştır. 

Beyoğlu 
Dün Gece 
lsıksız K ldı 

Dün akşam 21,30 da Beyoğlu~ 

nun mühim bir kısmmm elektrik ce- 1 
reyanı umumi şekilde kesilivermiş. 

tramvaylar bile işliy'lml'miştir. Bu 
yüzden Beyoğlu, Kurtulu5 da da!ıil 
olmak üzere kısmen 30 dakika kadar, 
kısmen de 55 dakikadan fazla ka
ranlıkta kalm1stır. Aşağı yukarı 20 
yıldanberi böyle umu;ni sC'kilde ka
ranlıkta kalmamış olan Heyoğlunda 
bu hal büyük bir hayret uvandır~ış, 
evlerinde telefon olanlar inkıtaın c:~ 
beb'ni anlamak için öteye beriye b3ş 
vurmuc; ar, fakat bir ş~y öğreneme-
ınislerdir. 1 1 H 

Bizim yaptığımız tahkiknh ve s;. 
lahtarağa fabrikasından atdıi!tmız i

zahata göre bu umumi inkıta mmta

kavidir ve Beyoğluriun yAlmz bir kıs

mı. fakat biiyük bir kısmı cereyansız 

'kalmıştır. Cereyansız kala11 wınta -
kada işPyen tramvay hatlan da C'e

reyanı ayni kanaldan elclıkları için 

inkıta vuku bulunca işliyememişler-

1Ilkmekf ep Muallimleri11 
için Konf eransla;r 

Muallimlere Mesleki Bilgiler 
Konferanslara Bugün 

Verecek 
Başlanıyor Olan 

:Maarif idaresinin ilk 
tedrisat muallimlerinin 
mesleki bilgilerini arttır • 
mak için tertip ettiği kon-
feranslara bugün üe. yerde 
başlanacaktır. Bunlardan 
tarih konferansı saat 14 de 
Galatasaray lisesinde. yurt 
bilgisi konferansı Üniver -

1 site konferans salonunda~ 
coğrafya konferansı da Ka-

. dıköy 12 inci ilk mektep 
salonunda verilecekir. 

Beyoğlu, Beykoz, San -
Beşiktaş kazalarında-

BELEDiYEDE : 

ikinci Nevi Ekmek 

Bugün Hazırlanıyor 

ki ilk okulların öğretmenle
rile Üsküdar mıntaka~mın 
27, 28, 29, 26, 32, ve 43 üncü 
mektep muallimleri Gala -
ta saray lisesindeki konf e
ranslara; Fatih, Eminönü, 
Eyüp, ve Bakırköy kazala
rındaki ilk mektep mu
ali imleri, Üniversite kon
ferans salonundaki kon
feranslara, Kadıköy, Kar
tal ve Üsküdar kazaların
daki muallimler de Ka
dıköy 12 inci ilk mek
tepteki konferanslara de -
vam edeceklerdir. 

POLiSTE: 

Kemerburgazda Bir 
Cinayet işi.endi 

B:lediye i~t~sat müdürlüğü ikilıci Kemerburgaz nahiyesın~ 'Jağlı Çif· 
nevı ekmek ıçın hazırlıklarını ikmal talan köyünden 45 yaşımla l\Iazll'ım 
etmiştir. Tedarik edilen tahsisatla ile ayni köyden 14 yaştı1d:ı Hamdi a
nümune için icap eden maddeler di.ın 'ı rasında kavga çıkmıştır. Hamdi eline 
hazırlanmıştır. Bugün. ikbsat ınüşa- geçirdiği bir balta ile Maz1timun üze
vere heyeti azasından iki kişinin hu- rine hücum etmiş, başınd~rı ve vücu
zurunda nümune yapılacaktır. Nu - dunun muhtelif yerlerinden ağır ve 
mune yarın iktısat müşavere heye - tehlikeli bir surette yaralamıştır. Ya
tince tetkik edildikten sonra tahhl rah Guraba hastanesine kaldırılmış, 
edilmek üzere kimyahaneye gönclerı- suçlu yakalanarak, tahkikata başln-
lecektir. mıştır. 

Eminönünde illi Komşusunu Yaraladı 
Plan l •. iyor Lalelide Fahri bey cıtdclesinde otu -

Eminönı.inde ilk planda istimliik e- ran İsmail ile komşusu thsan arasın
~:ı~ .... ı.ı--ı--~ ~- ı. . .,>~•: _._~"'' da alacak yüzünden çı\rnn kavgada 

Karadenizde 
Liman Yeri 
Teshil Ediliyor 
Karadcnizde ilk olarak yapılması 

takarrur eden modern limanın Ça
talağzı veya Ereğli limanlarından 

hangisinde yapılmasının muvafL'it o-

1 
lacağını ve bu limanlara vapurların 
giriş, çıkış vaziyetlerini tetkik ve 
tesbit etmek üzere İktısat Vekaleti 
Limanlar umum müdürü Müfit Nec-
det Denizin rıyasetinde Nafıa ve İk
tısat Vekaleti mütehassıslarından i.."U

rulan komisyon dün ilk içtimalarını 
yapmıştır, 

Komisyonda İktisat Vekaleti na
mına Müfit Necdet Denizden başka, 
deniz nakliyat• ticaretJ muallimi 
Şevket, İstanbul liman reisi Hay -
rettin, Nafıa Vekaleti namına da Li
manlar başmühendisi Dömaya ve de
miryolları inşaaL mühendisi Rıza bu-
lunmaktadır. 

Komisyon dün sabah ve öğleden 

sonra Den'z ticaret müdürlüğünde 

toplanarak evvelce bu limanlarda ya
pılan etütle!' üzerinde tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Komisyon bir iki gün içinde tetki
katını ikmal ederek raporunu vekale
te verecektir. 

Karadenizdc modern bir liman ya
pılması 930 senesinde düşünülmüştü. 
Şimdi ise limanın İngiliz kredisinden 
istifade edilerek yapılması katiyetle 
kararlaştırılmıştır. Yalnız bu lima
nın yukarda kaydettiğimiz gibi Ça -
talağzı veya Ereğliden hangisinde 
yapılacağı komisyonun tetkikatınd:ın 
sonra tesbit edilecektir. Komisyon 
şimdi evvelce gerek Ereğli ve gerek
se Çatalağzında yapılan etütler üze
rinde çalışmakla beraber bazı müte
hassıs kaptanlar ve gemi işletenlerin 
de tecrübelerinden istifadeyi faydalı 
bulmuş ve mütalealarını almıştır. 

Komisyonun hariçten verilen bjr 
proje üzerinde tetkiklerde bulundu-
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ralamıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl· MOTEFERRIK : 
-db. 

İnkıtaın sebebi. fabrikamı1 istihsal mış ve yerleri tesviye edilerek mr.:r
dana verilmtştlr. İstimltık muamelesi 

etti~r elektrik kudretini c:ehre vcre!'l 

ana hatlardan bu mıntak:ıya gidzn 
biten Eminönü hanının yıkılma ;şine 
de düne l~adar devam edilmiş ve dün 

hattın bir kontakt neticrsinde p:ıtb- hanın üst katında meydana çıkan pot· 
mış olmasıdır. Elektrik idaresi inkı- rellerin tehlikeli bir vaziyet almala

rı üzerine buradakı faaliyet tatil e
dilmiştir. Bu hanın yanıbaşındaki bi
na da dün müteahhide ihale edilmiş
tir. Bu binanın yıkılmasından sonra 
birinci plan ikmal edilmiş oh~aktır 
Belediye ilk planın tahakkuku i~ine 
tahsis etmiş olduğu paradan 10(} bin 
liralık bir para artırmış bulunm<ık
tadır. Bu para ile de Yenicaminin ar· 
kasında Mıc:ırçarşısı duvarlarma bi· 
tişik dükkanları istimlak edcn•k yık
tıracak ve burasını bir park hciline 

tadan derhal haberdar olmuş, intizar 

ekipleri derhal faaliyete geçerek bu 

arızayı kısa bir zaman za!"fında ta -

mire başlamışlardır. Taksimden öte-

ye olan taraf 30 dnkika sonra ışığa 

kavuşmuş fakat şehrin en hareketli 

yeri olan Beyoğlu mıntakası yine ka

ranlık kalmıştır. Bu mıntakaya bir 

saat sonra cereyan vermiye muva( -

fak o.lmuşlnrdır. 

Fransız Gazetecisiniı.ı getirecektir. 
Müracaat. Taksim • Harbiye 

Bisikletle devrialem seyah3.tine Çl- Arasındaki Binalar 
kan ve bu arada şehrimize gelen Lili Bir Renqe Boycınac:ak 
ısmindeki Fransız kadın gazete mu - Bcled:ye Taksim ile Harbiye ara-
harriri dün belediyeye müracaatla sındaki cadde güzergahında bu'unan 
gez'lecek yerlerin listesini istemiştir ı binaları bir renge boyatmıya karar 

mış, suçlu yakalanmıştır. 

intihap Hazırhkları Trende Kaçali 
E•va Bulundu 

Evvelki akşam Haydarpaşa istııs - İntihabat hazırlıklarına dün de de-
yoııuna gelen Toros ekspresinde ka- vam edilmiştir. Heyeti teit.işiye dün 
çak ipeklı kumaş bulunduğunu haber de vali ve belediye reisi Ludi Ku -
alan zabıta 3401 numanılı yataklı va- darın riyasetinde toplanar~k defter
gonda yaptığı bir ar:mıd:ı ba\:ullar ler üzerindeki tetkiklerini ikmal et -
içerisine yerlC'ştirilmiş kiillivetli mik- J miştir. Defterler bugün. ait oldukları 
tarda ipekli kumaş bulmuştur. kazalara iade edileceklerdir. Kaza

Yapılan tahkikat neticcsirde ku - lar bu defterlere göre hazırlıyacok
maşların Yataklı vag•.mlar ~irketindP ları listeleri cuma günü akşamından 
müstahdem Hayri tarafından konul- itibaren duvarlara talik edecekler -
duğu anlaşılmış, suçl•ı yakalanar:ı!~ dir. Kanunen intihap hakkını haiz o
tahkikata başlanmış, kumaşla: musa- lup da sehiv olarak listeye ismi geç-
dere edilmiştir. mem·ş bulunan1ar için ayın on birin-
Pae:>elcilik Yapıyorlarmas den yirmi beşine kadar devanı etmek 
Hayli zamandanbı>ri Anadoludım üzere 15 günlük bir itiraz müddeti 

yeni gelenlere musaHat olarak pa- bırakılmıştır. Listelerde ismi yazıl -
pelcilik suretile paralarını as1ran fl mamış olanlar bu müddet z.ırfında 
kişilik bir hırsız çetesi dün yakalan- heyeti teftişiyeye müracaatM itira
mıştır. zatta bulunabileceklerdir. Bu tarih

Hmmlar en ~on olnrak Yalovalı Zi- ten sonra heyeti teftişiye ikınci miin
yanın 50 lirasım çalm1ı;\aı-dt o::n em- tehiplerin tesbitile meşgul olacağ1 i
niyet müdürlüğiine getirilen Hasan, çin itirazları dinlemiyecektir. 

Ekrem, Hakkı. Kema~, .Kadri ve ~ürt Tercüme Ettirilecek 
Mustafa suçlannı ıtıraf -.tmıc:;Jer. 

8. 2 - 939 

Am y 
Kad,nlar 
Çahşır mı? 

S - Bitler iktidar merkii
ne geldikte11 sonra "Kadınla
rın yeri evdir,, prensibini or· 
taya atmış, ve işte bulunan 
kadmları evlerine döıımeğt 

teşvik etmişti. Şimdi Alman
yada kadınlar çalışmıyor mu? 
C - Hitler iktidar mevkiine gel

diği zaman işsizlerin adedi çoktu. 
Öyle olduğu halde çalışan kadınla
rın miktarı dört milyondan fazla 
idi. Erkek işsizlere iş bulmak için 
kadınları işten çıkararak evlerine 
iade etmek, ve onların yerlerini er
kek işçilere vermek istediler. Fa
kat hcırp sanayii inkişaf edip işsiz
leri yutunca bu tedbirin faydasız ol
duğu anlaşıldı. Ondan sonra fabrika
lara dökülen kadınların adedi arttı. 
Bugün iş başında bulunnn kadınla _ 
rın sayısı 12 milyonu bulmuştur. 
Bunların beş milyonu fabrikalarda 
çalışmaktadır. Bugün Almanyada ça
lışan kadınların miktarı, Amerika _ 
daki işçi kadınlardan fazladır, 

Bu sebeple Almanyada kadınların 
eve dönmesi nazariyesi tutmamıs -
tır. 

* S - Türkiyede kaç vilayet, 
kaç kaza, kaç ilahiye, kaç köy 
ı1ardır? 

C - Cümhuriyettenberi idari 
teşkilatımız hayli değişiklikler ge
çirmiştir. Son 1938 senesi teşkilatı
na göre Türkiyede 62 vilayet, 378 ka
za, 994 nahiye ve 40 bin köy vardır. 

* S - Ebedi Şef Atatüı·kün 
ölümü mü11asebetilc gazele ve 
mecmualarda çıkan yazıları 
topladım. Bunları bir kitap 
l.!<!JÜ!.4e 

3 
basmgk it~tiyorrım. 

ğı gazete ve mecmuaların mii
saadesi11i almağa ihtiyaç "ar 
mıdır? 
C - İstanbul Halkevlerinden biri 

bütün bu neşriyatı toplamış ve 
''Onun için,, ismi altında bir kitap 
halinde neşretmiştir. 

* S - Hifler evli midir '! 
C - Bekardır. 

MAARiFTE: 

Maarif Müdürlüğüne 
Verilen Müfettişler 
Maarif Vekaleti !zmir vilayeti ilk 

tedrisat müfettişlerinden Asım Kül
türle İçel vilayeti ilk tedrisat müfet
tişlerinden Turgut Bilseli İstanbul 
maarif müdürlüğü emrine vermiştir. 

Yeni müfettişler hu'ius'I Türk, ec
nebi ve ekalliyet mekteplerindeki 
tedrisatın teftiş ve murakabesin~ me
mur edilmişlerdir. Vekalet İstanbul 
Maarif müdürlüğü emrine bir üçün
cü müfettiş daha verecektir. 

şairlerinden ziyade İran şairlerile 
görüşmekten ve onların şiirlerini 

dinlemekten hoşlanırdı. Bu hal bü
tün Türk ~airleri gibi, o devrin ta
nınmış söz erlerinden olan Lalinin 
de güciine gittiğinden bir yol bulup 
saraya girmeği, Padişahtan Ti.irk şa
irleri namına öc almayı tasarladı ve 
bir hayli çalıştıktan sonra - kılığmı, 

dilini deği~tirmek suretile - emeline 
muvaffak oldu. Ona, İranlı bir şair 
zannolunarak, Topkapı sarayında 

saygı giisteriliyor ve bol bol bahşiş 
veriliyordu. Bir giin nasılsa hüviye
ti anlaşıldı, saraydan koğuldu, o da 
şu manzumeyi yazarak dört yana 

yaydı: 

* Bazı gazeteler Baro idare heyeti vermiştir. Bu sahada mevcut binala
seçiminde usulsüzlükler yapıld,ğı yo- rın cephelerindeki taşlar kazıldıktan 
lunda şikayetler üzerine Adliye Ve- sonra mevdana gelecek renkl<? bırakı
kaletince intihabın [eshedildiğıni yaz lacaktır. Cepheleri taş olmıyan bina
mışlardı. Yaptığımız tahkıkata gore, lar da muayyen bir renge boyatıla
bu haber asılsızdır. caktır. Ancak bu renk henüz ta:ıyyün 

miidde.umumiliğc teslim edilmişler- Eserler 
'Üniversite talebesine tercüme etti-

HAVA 1 

Gc\•here kıymet olmaya kanda 
(Maden kuyusunda demek) 

Dür behasın bulur mu Osmanda? 
Eğer ademde marifetse murat 

*Balkan antantı ekonomtlt konc:e- etmemiştir. 
yinin deniz komitesi yakında Pirt•de * Yenlcalllinin tc.mirindcn sonra 
toplanacaktır. Komitede :ncınleketi- etrafında yapılacak binalar oeheme
mizi İktısat Vekaleti deniz n.iistcşarı hal caminin stiline göre inşa edile
Mustafa Nurinin riyasetinde bir he- cek ve irtifaları caminin ikinci ce · 
yet temsil edecektir. maat yerinden yüksek olmıyac.:ıktır. 

dir. f rilecek eserler için bugün hukuk a-
Elini Makineye Kaptırdı kültesi doktora sınıfında deneme ım
Eyüpte Bahariye caJdesinde Ke- tihanının sonuncusu yapılmıştır İm

malin kontrplak fabrika'>md:ı çalışan' tihnna muhtelif fakültelerden 60 ta
Şaban kazaen elini makıneye kaptı - ' lebe girmiştir. Asıl mesleki tercüme 
rarak yaralanmıştır. Yaralı Balat Mu imtihanları da bugünlerde yapılaca.ı:t-
sevi hastanesine kaldırlmıştır. tır. 

N c fazilet verirmiş ana bilad? 
Jtiım'da kellelenmesin mi Acem? 
Oldu bu izzet ile çok ekrem 
Acemin her biri ki Rüma gelir 

Gürıürı Re~i•~l~ri 

Yi vüzaret, ya sancak uma gelir! 
Teşbihte hata olmazya. Belki ens-

titiidc yapılan scromlar da şair Lali 
gibi bir köşeye atılmışlardır! •• 

Stadyom için 
Müsabaka Açıhyor 

Dolmabahçede yapılmasına karar 
verılen stadyomun planı için beynel· 
milel bir müsabaka açılmasına karar 
verilmiştir. Buradaki stadyomun ge
n.şliği 120, uzunluğu da 200 metre o
lacaktır. Bu ebattaki saha fııtbole 
mahsustur. Tenis sahası, koşu pıstı ve 
sair müsabakalara tahsis edilecek di
ğer sahaların ebadı daha tesbit edil
nıemiştir. 

Yeni intilıabat için mftntehlp ltstelel'lni gösteren deftel'lerln hazırlanması bttmlştlr. Resimlerimiz hamlıklara aft iki intibaı gösteriyor; 

1 TAKViM 
w 

ve 
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ÇARŞAMBA 

2 nci ay G Cm: 28 Kasını.: 93 
Arabi: 1357 Rumi: 1355 
Zilhicce: 18 İk!ncikfınun: 26 
Glineş: 7.05 - Öğle: 12 2f! 
İkindi: 15.15 - Akşam: 17.37 
Yntsı : 19.04 - İm fık: 5.24 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllköy mcteorolojl istasyonundan alı

nan mnınmntn göre, hnvn yurtt.n, Karnde- . 

niz kıyılarında kapalı ve mevzii yağışlı, 

Trakya, Kocaeli bölgelerinde kısmen bu

lutlu, diğer bölgelerde umumiyetle açık 

geçmi5, rUzgfırlar Karadeniz kıyılarında 

cenubi, diğer yerlerde şimali istikametten 
orta kuvvette esmlşUr. 

1stanbulda hava kısmen bulutlu ~eç

mlş, rüz:ı:Ar şimali şarklden saniyede 2-4 

metre hızla esml tir. Saat 14 de hava t z

ylkı 767,1 milimetre idi. Sühunet en yü't

sck 9,'l ve en duşUk 4,1 santı rnt knydc

dllmlştl.r. 
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[BUGÜN 1 

Temiwat Devri 
Y<Xzan: ömer Rıza DOGRUL 

A lmanya devlet ve hükfunet şe· 
fi, geçenlerde Rayiştağda söy• 

lccııği nu~ukı..a, İtalyaya tenıinat ver-
. ıniş, ltalya bir harple karşılaşırsa, 

Almanyayı yanında bulacağını söyle· 
miş, bu taahhüdün kıymeti bir çuk 
lefsirat.a yol açmış, hatta bazıları b;~ 
n~ ltalyayı kışkırtmak ve bare~e. 
•cvketmek sonra bu hareketten ıstı· 
fade etmek mahiyetinde telakki et· 

· . · bir Jıa· 
nıış, onun için Italyanın yenı.w• . id· 
teketini beklemek lazıın geldığinl 
dia etmişti. 

Dün de Mister Chamberlain, buna 
b d e Fran· cnzcr beyanatta bulun u v 

nın her 
saya teminat verdi ve Fransa 

1 
· 

hangi taraftan hayati ınenfaat be~ 
· yanı a tehdide uğrarsa, İngiltereyı 

şuıda bulacağım söyledi. rirer· 
Demek ki İtalya bir harbe " .. 

• b' tecavu-
se Alınanyanın, Fransa ır dıJlU1l • 
ze uğrarsa, ingilterenin yar 
dan istifade edecek. aliiın· 

Bunun böyle olacağı zaten ın 

du. • ete biraz da-
Bu beyanat ise vazıY 

ha sarahat vermiştir.. Fr sa nıat· 
In. tb tı ile an giltere ma ua . ·n beyana-

huatı Mister Chamberl~tl karşı • 
•·-- . b' ınnunıye e ~ denn ır me rilen sa· 
lanuş olduğu ve vaziyete v~.ni an • 

'-: et edecegı 
rahatin sulhe ıµztn Al an nıat· 
lattığı halde İtalyan ve :ışürmek 
buatı beyanatı kıynıetten F usa ta • 
istemiş ve bu beyanatın. ra ik n~ 

1 ürekli tazY 
rafından yapı an 5 tıt 

ildiğin.i anlatınlŞ • 
ücesinde ver i.k' tataf nez-

y ani bu beyanat ta . ı telakki 
dinde birbirine zıt şekilde 

dilmi tir 
e ~ ki ibti1af İtalya ile Fransa 

Orta a ld ö-nna göre, bu beyanat 
arasında o Ue. -- b kl bi 

. ttan sonra ne e ene • 
ve tenıına 

lir? 1nu ki Saflar ve cepheler ayn ş, • 
IDİ.n kime yardun edeceği anl~tl • 

mıştır. 
Acaba hangi taraf harekete geçe • 
k 7 Yoksa hiç bir tarai ta harakete 

ce .. ccck te ihtilaf yıllanacak nıı? 
geçn11Y 
M:k-i odnUı !'\,'liiTu.G•1nbnılıY11lı ~~. = 
fı harekete geçmesiyle mevzii hır 

n · d ğil,' umumi bir har • muharcbenın e 
bin başlıyacağı apaçık anlaşıl~şt,':1'. 

Bitlerin sözleri de, Chamberlam ın 
ak • ti or beyanatı da bunu anlatın ıs Y 

ve herkes te bunu anlamış bulunu • 

PL ·ı "l 
Y . . unda deınokrası er ı e 
anı ış son b 

djktatörlükler arasında muhare e 
çıkması ile neticeleniyor. 

. . bu sırada ken • 
Demokrasıler ıse, . .. .. 

1 üvenır gorun • 
dilerine daha faz a g . • d ı . 

w k nıyetm e u 
ınekte ve baş egme d' 

1 
r 

. . lemekte ır e • 
madıklarını so~ hün lehinde • 

Belki bu vazıyet sul ak mahiyet· 
dir. Fakat suhü kurtarac 

Yu9oslav 
Kabinesi Dün 
Toplandı 

--0-

Maçek, Azledilen 

Hırvat Memurların 

Affmı istiyor 

Hırvatların lideri Maçek 

Belgrad, 7 (A.A.) - Yeni kabine, 
ougün öğleden sonra ilk toplantısın 
yapmıştır. 

Hırvat mahfillerinden öğrenildiği
ne göre Maçeck, Stoyadinoviç hüku
meti tarafından Hırvat memurlar 
hakkında alınan tedbirlerin ve azil
lerin derhal kaldırılmasını rica et • 
miştir. Bu rica, müzakerelerin başlı· 
yabilmesi için elzem şart olarak te • 
lakki edilmektedir. 

----o-----
Bulgarlar Bu Ay iki 
Ylldönümü Merasimi 

1 "t'"''-"'"''"'• 
Sofya, 7 (Hususi) - Bulgarlar iki 

yıldönümü merasimi yapmıya hazır
lanmaktadırlar. Bunlardan biri bu 
ayın 19 unda 1873 de Osmanlı hükU
meti tarafından Sofyada astırılan 
Bulgar eşkiyalanndan Vasil Leviski
nin ölümünün 66 ıncı yıldönümü mü.. 
nasebetiyle yapılacak ihtifaldir. 

Birçok canlar yakan, birçok haru
manlar söndüren ve nihayet hüku -
met kuvvetleri tarafından yakalana
rak asılan bu Bulgar şakisine, şimdi 
Bulgarlar istiklal uğrunda çarpı~~ 
ve can veren bir kahraman susu 
vermişlerdir. Ve bu ihtilali de bu ka
naatle yapmaktadırlar. 

te değildir • kkiiliin • İkinci ihtifal Makedonya - Edirne 
O · • t raflann teşe t nun ıçın a ihtiına· muharipleri cemiyeti tarafından er-

den sonra bir hareket vukuu t b' f ld.. .. .. 
· · d yaşa • tip edilen gu.ya ır za er yı onumu 11 ortalığı endişeler ıçm e 

maktadır. ibtifalidir. 
ıo=============-=..-. Balkan harbinde Bulgarlar Mar-

Ba vekilin Tetkikleri mara mıntakasındaki şarköyde bu -
Ş "k bir zafer kazanmışlarmış ve bu 

Ankara, (Tan Muhabirinden).: ;~er şubat ayının 26 ıncı gününe 

Yakın Şarkta 
Alman Propagandası 

Almanlar, Arabistan için Kahireyi 

Propaganda Merkezi Yapmışlar, 

Ciddede de Ajans Şubesi Açmışlar 
Londra, (Deyli Herald yazıyor) - Nazi propagandanın ya

kın Şarkta aldığı vaziyet, İngiltere ile Fransayı rahatsız et
mektedir. Kahire Nazi propagandasının merkezidir ve haber 
verildiğine göre Naziler yalnız Mısırda her ay 3000 İngiliz li· 
rası sarfederek propaganda yapmaktadır. Mısır hükumeti si
yasi üniforma giymeyi menettiği halde Alınanlar teşkilat kur
mağa devam ediyorlar. 

Geçenlerde nazilerin kumandan za
biti taraftarlarını ansızın davet et
miş, iki saat sonra hepsi de Kahire 
civarındaki Maadi'de toplanmışlardL 
Yine geçenlerde nazi teşkilatının ka
tibi Ciddeye gitti ve Alman propagan 
dasının Suudi Arabistanda nasıl neş
rolunduğunu tetkik etti 

Bütün Arap gazetelerine geniş bir 
havadis servisi veren Alman ajansı 
Ciddede bir şube açmıştır. 

Hollanda 
Almanya 

Münasebatı 

HoTianda Arazisinden 

Yabancı Asker 

Geçirilmiyecek 
La Haye, 7 (A,A.) - Hariciye na

zırı meclise verdiği bir muhtırada, 
- _., _, __ <ı,.:_ ,..ı ... ---·'-" ,._ ... ,,_ "-- ---
miyetine istinat ettirmenin imkansız-

Alman propaganda teşkilatı hariç
te yaşıyan her Almanı hiç olmazsa 
on dosta Alman neşriyatını dağıtmıya 
mecbur tutmaktadır. 

Almanyada okuyan Mısırlılar da 
bir teşekkül vücude getirmiş bulu
nuyor. Hitlerin (Meinkampff - Müca
delem) adlı eseri de arapçaya tercü
me olunmuştur. Fakat eserde Arap
lann (geri ırk) olduğunu söyliyen kı
sımlar çıkarılmıştır. 

·~!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!~-

Siyasi 
' 

Ziyaretler 
Bükreş, 7 (A.A.) - B. Gafen

cu, mart ayının ilk günlerin
de B. Beck ile görüşmek üzere 

ı Varşovaya gidece~tir. 

Bertin, 7 A.A.) - İyi malu • 
mat almakta olan mahafilde 
beyan edildiğine göre, Kont Ci
ano, bu ayın 23 ünde Romadan 
ayrılacak, 25 Şubatta Varşo -
vada ve ihtimal 28 inde Ber
linde bulunacaktır. 

··~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!~~ı· 

lığını tebarüz ettirmektedir. Maddeleri Stok 
Milletler Cemiyeti mukavelesinin 

16 ıncı maddesine müteallik olarak Etmesi isteniyor 
Hollandanın mutaarrız bir komşu ol
duğu takdirde taarruz kurbanının ım Vaşington, 7 (A.A.) - Altı de -
dadına koşacak kıtaatın geçmesine mokrat senatör verdikleri bir kanun 
müsaadeden imtina edeceğini teyit teklifinde harbiye ve bahriye nazır
eylemiştir. Böyle bir mürur, ict.inabı !arına harp ihtimaline karşı ''Aske
gayri kabil bir şekilde Hollanda ara- ri,, denilen maddeleri stok etmek sa
zisinde bir çarpışmıya sebebiyet ve- lahiyetinin itasını istemişlerdir. Bun
recek ve Hollanda bir muharebe mey lar, mezkt1r maddelerin satın alın -
danı olacaktır. ması için 25 milyon dolarlık tahsisat 

Hariciye nazırı, daha sonra: teklif etmişlerdir. 
"- Mutedil davranmıyanlar, ide- * 

oloji ve siyaset temayüllerinin çar- Vaşington, 7 (A.A.) - Senato, Ro-
pışmakta olduğu bu devirde zannet • ozevelt'in ordu encümenindeki be
tiklerinden fazla zarar iras etmekte- yanatım mevzuubahis etmeksizin 
dirler. Milletler arasında beynelmi- toplantısını perşembeye bırakmış -
lel normal münasebetler tesisi mat- tır. Muhalii demokratlar müzakere
lup olduğu takdirde gözetilmesi za - yi açmak istemişler ve cümhuriyet
ruri olan itidale riayet etmiyenler çiler de, hasta bulunan Borah'ın gel-

fflfK 
Düyme ! 

~_,...__,---...,,.-.,o....-.,_,_,,_,,.,..----~ Yazan:B.FELEK 
Hor görmeyin? 
Kemikten, demirden, ağaçtan, se

deften, boynuzdan, taştan, porselen
den, camdan ve bakaritten yapılan, 
yuvarlak, delikli veya kulplu ufak 
tefek bir şeydir. Ucuzdur, müptezel· 
dir diyç hor görmeyin? 

O olmasa iki yakamız hır araya 
gelmez. Göğsümüzü ilikleyip el pen· 
çe duramayız. Paltomuzu, kaputu • 
muzu, kamselemizi düymeleyip so
ğuktan korunamayız. 

Ehemmi) etsiz görünür amma bir 
düymesi kopuk gömlek, caket, yelek 
hele pantalon adamı perişan, hırpani 
gösterir. 

Lakin dilymenin kıymetini ilik 
meydana koyar. İlik olm-adığı za
man dl.iymenin, ne hükmü olur. Ama 
eğer size:· 

- Düymc mi olursun, ilik ıni? 
Derlerse düyme olmayı tercih edin. 
Gerçi ipliği incelince düşmek tehli
kesine maruzdur ama fırsat bulunca 
ipi sağlayıp tekrar vaziyetini pekleş
tirebilir. Ve pek sıkışırsa başka bir 

, .,. ·~ yere nakli memuriyet eder. İlik. gi
bi olduğu yere bağlanıp kalmaz. Ilik 
vefalıdır. Üstünde bulunduğu elbise 
ile göçüp gider. Düyme eskiden ko -

A
0

lman P~~aganda N azı.rı 
Göbela pup yeniye geçer. Bu bakımdan da· 

ha ziyade eyyam reisidir. 

Sovyet 
İtalya 

lTicareti 

Ruslarla ltalyanlar 

Yeni Bir Anlaşma 

Yaptılar 

Size düyme hakkında hiç işitme
diğiniz bir güzel fıkra nakledeyim: 
Doğrusu pek iyi bilmiyorum, umu

mi harpte mi? Yoksa İstiklal har -
binde mi? Herhalde ikisinden birin· 
de olmuş bir vak'adır. 

Harp icabı cephelerden birinde 

çokça esir almışız. Ancak bu esi•leri 

adetleri nisbetinde muhafız n-efer 

tevdi edip göndermeye galiba cep • 

henin vaziyeti müsait değilmiş. Yü 

kadar esiri bir yerden bir yere n · 

için en az on kişi kadar )azım oldu 

ğu halde bu işi işgüzarlığı ve aç 

Roma, 7 (A.A.) _İtalyan_ Sovyet gözlülüğüyle maruf bir nefe~e vey 
ekonomik protokollan, bu akşam onbaşıya tevdi etmi~ler. O da bir te 
R'n"+ ("'>"'"" ilA ~nvyQt, büyüle elçisi 
ve ticaret mümessili tarafından im
zalanmıştır. 

~sirin. kaçınasma meydan vermede 
bunlan gidecekleri yere tek başın 
götürmüş. 

Giornale d'İtalia bu hususta diyor 
ki: 

:'Yeni anlaşma eski anlaşmalardan 
fazla bir mübadeleyi derpiş edecektir. 
Sovyetler birliği İtalyaya mühim 
miktarda ham madde, yakacak, bil. 
hassa petrol, manganez, kereste, kö
mür, buğday ve arpa verecektir. 

Sovyet mahfilleri ticari mübadefo
nin senede bir milyar lireti bulacağı
nı zannediyorlar. Halbuki eskl anlaş
ma zamanında bu rakam 400 milyon 
liret ti. .,..-

Tramvay Şirketi 
Satış Mukavelesi 

Bugün imzalanıyor 

Buna nasıl muvaffak olmuş bili 
yor musunuz? 

Heriflerin pantalon ve don düy 
melerini kesmiş . İşte o kadar. 

E bundan ne çıkar? Ne çıkacak? 
Adamlar iki ellerile - düşmesin di
ye • pantalonlarını tutmaktan, kaç
mıya imkan bulaınamışlar. Siz bu 
tedbirin ne kadar tesirli bir şey o•
duğunu anlamak için paotalonunu • 
zu çözüp on adım koşunuz bakalım. 
Yapabiliyor musunuz? Yahu! Dün -
yada ne zeki adamlar var! Değil mi? 

İşte düymenin eksikliği insanı ne 
hale koyuyor bakınız! Allah insanı 
düymesiz koymasın. 

vazüelerini yapmamış olurlar.0 mesine intizaren bu mevzua dokun- Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -

ı· ....................... ~, 
KISA HABERLER 

o .......... ~ •••••••• 

- --0-- mamışlardır. Tramvay ve Tünel şirketlerinin satın 
Çine Borç Veriliyor Diğer taraftan, hariciye encümeni alınma mukaveleleri yarın imzala -

L d 7 (AA) İ 'li h"'ku' reisi Pittman, askeri hususat zikre-on ra, . · - ngı z u - nacaktır. Yeni idarenin başına geti-
t' · ç· 'k' · b'r ikra da bu dilmemek şartiyle Roozeveltin ordu 

Başvekil Refik Saydam bu gu 
öğleden evvel İktısat Vekaletine ~e
lerek Vekil Hüsnü Çakırla bir nıud
det görüşmüştür. Başvekil öğleden 
sonra da parti merkezine gelmiş ve 

me ının ıne ı ıncı ı ld z b'ldi .- encümenı"ndekı' beyanatının neşrı· le- rilecek müdür taayyün etmiştir. Ha-
tı Yorrnuş lum11ak tasavvurunda o uğa ı rı-

ras 
1 

· vagazı şirketi ile görüşmeler bir 

• Ankara, (Tan Muhabirinden) -
İş verenlerle işçiler arasında çıkacak 
ihtilafların halline dair olan nizam
name bugünlerde Şura umumi heye
tinde görüşülecektir. 

geç vakte kadar çalışmıştır. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Ra
ha Tarhan, dün akşamki ekspre~le 
Ankaradan İstanbula hareket etrnış-
tir. ,,. . { .. 
lrlandaldarın Yeni 

Tedhiş Hareketleri 
Londra, 7 (A.A.) - Bu sabah Step

lley amelesi elektrik fabrikasında 
bir kaç infilak vuku bulmuştur. 

Polis gece bir İrlandalının evinde 
tnühim m iktarda mühimmat bul • 
:ınuş ve iki kişi tevkif etmiştir. 

Elektrik ve mühimmat fabrikala • 
tının muhafızları takviye edilmiştir. 

DarClaros Nahiyesinde 

· kömür Ocağı Çöktü 
Tekirdağ, 7 (A.A.) - Dün akşam 

U.ıeri Barbaros nahiyesi civanndaki 
kömür ocaklarından biri çöltmüş ve 
lç amele toprak altında kalarak öl
lllüştür. 

A n yirmi altısında yapılacak bu liyor. hinde bulunmuştur. 

z~~)~~nümüM~W~~.Ne-==============================mü~cldahauuyac~~ 
kilisesinde başlanacak, hır pa- iSPANYA HARDINDE1' LEVHALAR: 

delya · • · ak tuk söyleyıp ayın yapac , ı 

pas nu onra Edirne muharipleri ve ı 
bundan s 

r te sakat kalanlar sokaklarda 
bU ha p k sonra da Sofya şehir ga- r 
dolaşac~ ' bu zaferin hatıraları nak-, 
zinosun a günleri detayları ile ha-
edil rek o 1 e b' müsamere yapılıp Bul-
tırlatan ~:}kan harbindeki kahra -
garlarııl (') hatırlatılacakmış. 

nı.ırJarı · 
rna~~ 

ltalyan Ordusundaki 
hudiler Çıkarıhyor 

Y CI A.A.) _ İtalyan ordu-
Rorna, '.. ~ Yahudi sübay ve as

sıındaki bU~~ rnills teşkilatına dahil ı 
k rlerle faşı h ı ihracı hakkt,ı:ia-

e . der a . 
yahudilerın "n Resrni Gazetede ın-
ki kanun b~gu 
. etmiştır· ~ e son zamanlar. 

tışar t ye gor , b'·t·· 
B gaıe e c:ı yapılan u un 

u . ]<af:ı-· . 
y budılere , u,ikastleri yıne 

da ilc:n ve tethış d:n yapılmıştır. 
int diler ıarafınrd Arap nasyona-
Yahu _,, la a, . 

.. 

.. ddit Vlll'a _.,,. yahudı mahal-
Mutea ed'ler~ d . . ·per 1 diler tarafın an 
ımnı. sı bizzat y~~nıiştir. 
lelerıne rtiP eu-~ 

Frankist kuvvetler teslim olan cümh uriyetçi .siperlerinde eilerine geçen 
esirleri muhafaza altına alıyorlar 

suikastier te 

Japonlar Yeniden 

Hezimete Uğradılar 
Hongkong, 7 (A.A.) - Çin ajansı 

bildiriyor: 

Çin kıtaatı Sarı nehrin şimal kıyı

sında düşmanı çevirdikten sonra hii

cuma geçmişler ve dört Japon tabu

runu dağıtmışlardır. Şimdi Hong . 

Ho1dan Şensinin ccnubuna kadar olan 

bütün bölge düşmandan kurtarılmış

tır. Bununla beraber Taotsin demir· 
yolunun doğu şimal bölgesi&1de he • 
nüz birkaç Japon kıtası bulunmakta
dır. 

Şansi vilayetinin cenubundaki dağ 
lık Çungtias bölgesınde Japonlar mü
him bir hezimete uğramışlardır. 

* Şanghay, 7 (A.A.) - Pekin hükU-
metinin Finans bakanlığı müşavırı 
Çovçitang bu sabah beynelmilel bcil
gede ölü olarak bulunmuştur. Üze
rinde şöyle bir not iğnelenmi~ bulu· 
nuyordu: 

"Siz bir hainsiniz.,; 

•Ankara, (Tan Muhabirinden)·
Kütahyada yapılacak, büyük elektrik 
santralının yerini son defa tetkike 
memur edilen mütehassıs heyet, dün 
Ankaradan Kütahyaya hareket .?t
miştir. 

e Dahiliye Vekaleti Seferberlik 
müdürlüğü ikinci şube şefliğine Vize 
kaymakamı Esat Onat tayin edilmiş
tir. 

• Dcnizbank umum müdür vekili 
Yusuf Ziya Erzin önümüzdeki btilr.· 
lerde yeni kadroyu tasdik ettirmek 
üzere An.karaya gidecektir. 

• Akhisar hükumet tabibi Hilıni 
Urfa sıhhat müdürlüğüne, Gönen 
hükumet tabibi Erzincan sıhhat mü
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. Riz<? 
sıhhat müdürü Vehap üçüncü sınıfa 
terfi etirilmiştir. 

• Strasburg belediye azasından 
ve Alsas muhtariyet partisi şeflerin
den doktor Roos Fransada tevkif ~ 
dilmiştir. 

• Dük ve düşes de Kent, şimali 
İrlanda hükumetinin ısrarları karşı
sında önümüzdeki ay içinde Ulster'e 
yapmaları mukarrer olan seyahatleri
ni daha geç bir tarihe tehir etmiyc 
muvafakat etmişlerdir. 



4 TAN 

Vapuru Soyduktan 
Sonra Batıranlar 

Hô.kim H uzurunda 

Acı Bir Kayıp 
Eski Liman Dairesi riyasetinden 

mütekait Süleyman Faik Fenik, A~
lahın rahmetine kavuşmuştur. 

Merhum, doktor Arif Etem Korle
nin eniştesi erkanıharp binbaşılığın
dan mtistafa Ali Rıza İlkönün kayın 

1 

pederi, doktor operatör Hayrullah 1 

Faiğin, Ulus gazetesi Yazı işleri mıi- ı 
dürü Mümtaz Faiğin ve İktısat fakül
tesi talebesinden Faruk Faiğin baba
sıdır. 

D.. y hk · d p d d' ı k 1 d"' d .'k '{_• . Cenazesi bugün saat 11,30 da- Kı-un agırceza ma emesın e a- e L s e eye on u . x anında bır 
1 .. .. . zıltoprakta J{uyubaşında 12 numara ı şabahçede demirli bulunan Asya va- de kuçuk paket vardı. Yolaa bizi mu- . d k ld 

1 
k Kadı 

evın en ·a ırı ara . namazı -1 
purunu soyduktan sonra batırdıkları hafaza memurları yakalac!tlar. Kara- ı k "' d 

0 
- ·· d k lınacak 

'd' · ı k"f d'l 1 .. .. .. oy e smanaga camım e ı , 
ı ıası e tev ı e ı en Bcykozda Yalı- ko a goturduler. Paketteki şeyin Karacaahmetteki aile mezarlığına, 
köyünde Fıstıkçı sokağında 8 numa- pusla olduğu ve bunun Asya vapu- d f 

1 
kt 1 

1 d 
1 

e no un\'ca ır. 
ra ı ev e oturan kayıkçı Nuri Kara, rundan çalındığı anlaşıldı Ben bun- Bütün tanıdıklarına kendisini sev-
'l'cpebaşında Asınalımescit Gönül so- ların hırsız olduklarım bilmezdim:. ı dirmiş olnn merhuma Cenabı Hak
kağında 46 numarada oturan Hasan ~cls b~~dan sonra suçlunun mud- tan mağfiret diler, kederli ailesine 
Sabuncu, Galata Arapcamii mhalle- dcıumumılıkte, istintuk hakimliğin- taziyetlerimizi sunarız. 
sinde Abdüssalah çıkmazında 6 nu- de ve poliste verdiği ıfadelerini oku-

0 
__ 

marada hırdavatçı Şevket Dalgakı- du. Burada: iRT i HAL 
ran, Kasımpaşa Lıva sokak 26 numa- Ben do"rt d f • G ı t 

- e a vapuraan a a a· Muall'm Efdalettin'in anası. Dok-
ralı kahveci Ali Akyıldızın duruşma- ya eşya getı'rdı' y d d ş k t 

m. anını a a ev e tor Halidun Tekiner'in büyük cna -larına ba~landı. Su,.un vasfı korsan- ve Alı' v d 12 ı· d ld ' 
lt' :r ar ı. ıra a para a ım, sı, Mühcndb l\'lchmct Ali Kasım'm 1 

lık ve vapur batırmaktı. diyordu. Reisin bu ifadelerin hangisi İh s ·ı s 1 1 Kayınvaldesi_, Doktor sa~ a~1. ı ~ 1 
uç u ardan Hasanın asker kaçak- doğru olduğu hakkındaki sualini Slımerbank Istanbul şubesı muduru 

1 çılıg-ından, Şevketin de askeri hırsız- karşıl k 
- ar en: i\1uhip Somel ve Doyçe Bank lstan-
lık eşya almaktan birer sene maL•-u· - ş· d'k' ıf d d ıı<nıdur OV" 

11J'i - ım ı ı a em 06 • ... - bul şubesı şeflerinden Rauf Aytaç, 
miyeti sabıkalan olduğu anlaşılıyor- kit polis beni tazyik etmişti. Öyle İş Bankası memurlarından Faruk 
du. Bundan sonra son tahkikat ka- söyled'm dedı' 

ı • · Barlas ve Tüttin eksperlerinden Ke- j 
rarnamesi okundu. Kararnamede va- Sabuncu da kendisini şöyle mtida- mal Diri'nin büyük Kayın va!c!esı 
purun nasıl soyulduğu ve nasıl batı- faa ediyordu: Bayan Yegane irtihal eyledi. 
rıldığı ve suçluların da ne suretle - Ben askerken Hasan ismınde Mumaileyha Maraşın Beyazıt za-
tutuldukları anlatılıyordu. bir arkadaşım vartlı Bir gün Köprü- de ailesinden Amedci Merhum ~air 

Bundan sonra reis, birer bire suç- de onu p:ordi.im. Bana yed inci i< ra Bay Kenan'ın kızı ve Hazinei hassa\ 
luları isticvap etti. İlk sorguya çeki- dairesinde haciz memuru olduğunu umum mufettişi merhum Bay lsfüa
len Nuri şunları söyledi: söyledi. Hasbıhalden sonra da beni il Cevad'ın zevcesı idi. Şefkat ve in

- Hasanı çok eskiden tanırdım. eylülün 28 inde Asy·1 va!lurunda 45 saniyet mlıccsscmi salihntı nis}'an-
Bir gün Beykozda bana rastladı. ic- lira maac:la bekçi tayın etti. Dunun i- d ·· b k b' k d d 

-ı an mu are ır a ın ı. 

ra tarafından Asya vapuruna bekçi çin de b~'.1~cn .. ıo lira para aldı. Beni Cenazesı yarınkı perşembe gımü 

Bugün matinelerden itibaren 

YILDIZ Sinemasında 
Memleketimizin en sevimli artisti 

DANIELLE DARRIEUX'un 
En Güzel Filmi 

• 

1 A T K A 
Hu senenin en harikulade filmi 

Arzui Umumi Üze rine 

ş 1 K Sinemada 
Memleketin en çok sevd.ği TÜRKÇE SÖZLÜ, ARABCA ı,ARKILI 

AŞK 1 N GÖZ YAŞLARI 
filmi devam ediyor. 

• Dı Yine Camlar kırılacak, yine binlerce sinema meraklıları -
girmek için sıra, nöbet bekliyecek, yine Tramvaylar, .otobüsler, 

otomobiller müşkülatla seyri scccr edecekler ... 

Sebebi basit: Zira senenin 2 büyük ve mutena filmi 

lstanbulda en çok s• d Telefon: 
rağbet gören FERAH ınema a 21359 
Şehzade başı 

Bugün 11 den itibaren devamlı seanslar, suare tam 8.45 de başlıyor. 

• AŞK MAHKOMU KUTUP ŞEYTANLARI 
R.ICHARD ARLEN - LYLE 

(1' ERNANDEL) in 
ŞİMDİYE KADAR çevircl'ği en 

TALBOT muazzam ve en muhteşem bir 
( M A L A ) filmi. İstanbul sinema meraklı· 

Kutupta buzlar ve kar Fırtına- ! l ları 10 senedenberi bu derece 
ları arasında geçmiş heyecanlar mükemmel bir film seyretmemiş--

Maceralar Romanı ., 1erdir. 
L"ÜTFEN DİKKAT: Programımızm ilk günü olan Çarşamba ve Sc,n 
günleri olan Pazartesi - Salı Tenzilatlı Bayanlar günü ve get·eleri

dir. Pek yakında PARİS ÇİÇEGİ • SARAY BOSNA FACİASI -
SEYRİN OGLU. Gelecek program: Sabırsızlıkla beklenen şaheser· 

tayin edildiğini söyledi. Onu vapura vapura goturdu. Sonra bu ne.lamı kay- saat rm birde Dizdariye Mcdrese:>ı 
götürdüm. On beş kuruş aldım. 20 bettim. Bir daha bul.a:-'a~ım. .. .. 1 sokağındaki hanesinden kaldırılarc;k 
gün sonra Ali ile Şevketi de bu va- Ben vapurun bekçısı ıdım Husnn Beyazıt cnmiinde namazı kılındık -

~ra~ü~~ Bu~~ ~rm~~~~~~W®~~n~~~a~n~maM~~ ~~~hl ~e -----------------------------
Hasanın arkadaşları imi~ler. Aradan eşya da teslim etmişti Sonra vapur mezarlıi'fına defnedilecektir. 
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20 gün d~ha geçti. Hasan bana: su alıyordu. BE:n kendisin.? müracaat Ccna;eye çelenk gönderilmemesml 
- Yarın vapura gel, iki ç•ıval eş- ettim. O: kendisi vasiyet etmiştir. 

ya var, onları İstanbula götür. dedi. -Romorkör bul. Suyunu boşalttır. Allah rahmet eylesin. 
Ben ertesi gün gittım. fkı çuval al- Sonra parasını veririz, declı. Sattığım -

dım. Galataya getirdim. Bı!l'ada Şev- şeyler hurda şeylerdtr. Vapur kcn - Darüşşafakava Yerilen 
kete teslim ettim. Bir müddet sonra disi batmıştır. Ben batırmaclım. Kurbanlar 
iki çuval daha aldım Onu da Galata- Reis suçluya bir çok sualler ~or- Adet 

ya getirdim. Aliye verdim. Bütün du. Verdiği cevaplar bir~birini ,tut
bunlar için de üç lira nakil parası muyordu. Diğer suçlulnr da suçları
aldım. Bir gi.ın Hasan yine sandalıma nı inkar ediyorlardı. Bundnn s\lnra 
\nndL Onu. vapura g~ ... ~--.ı- '-r'·"-·-y --y-~...... ........ .a. • • • • 1 

Yolda: miyen şahitlerin çağmlması ;çin baş. 
Yemek almayı unuttum. Dönelim. ka 'bir güne bırakıiclı. 

ı Oğ1u !llil Turhan nıımına annesi Bıı
ynn Memduha Ketenri tarafından . 

l Annesi ölü Ayse namına kızı Bayan _ ..... .. ...._ 

ı Ölü babası nnmını:ı İnhisarlar l\Iü
fcttl 1 Fntin :-lıırln tarafından. 

ı ÖIO Bayan E ma mımına Şi~lide ec
zacı Bay Asını ta.rafından. 

ı Rumclihlsarh merhum Bay A1liet
tin nıımınn damadı Bay Avni tara
fından. 

Türk Artist ve San'atkôrlarının Yarattıkları, ve 
Bucıüne Kadar Memleketimizde Yapılan En 

Muvaffak Türle Filmi 

Halkımızdan kazandığı 

Yalnaz İPEK 
harikulade rağbet üzerine 
Sinemasında Daha birkaç gün 

temdit edilmiştir. 

8 .. 2 - 939 

' -· 
RADYO, 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Dalı:a Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 
T. A.. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 
T. A. P. Sl,70 m. 9458 K<'tl. 20 

Çarşamba, 8. 2. 1939 

Kw. 
Kvı. 

Kw. 

12.30 Program, 12.35 Türk m!b:iğl - PL 
13,00 Memleket saat t\yarı, ajans, meteo
roloji haberleri. 13.10 - 14 Riyaseti Cum
hur Bandosu (Şef: İhsan Kilnçer). 1 -
Tcike - E ki dostlnr (Marş), 2 - Maquis, 
Gilzeliml .. (Vals), 3 - Suppe - Viyanada 
sabah, öğle Qstil ve akşam. (Uvertür). 
4 - Leroux, Flllt verobua kin fantezi. 
5 - erdi, Ma keli balo operasından pot
puri. 

18,30 Program, 18 35 Müzik (Keman 
solo: Enver Kopelman): Keman resitali: 
Enver Kapelman,1 - Langer, (Seybold) 
Ninecik! (Landler), 2 - D'ambrosio, Kü
çük ş:ırkı (canzonetta) opu!! 6, 3 - Lalo, 
İ!!!panyol senfonisinin Andııntesf, 4 - Cho
pin, Mllstein, Gece müziği (Noctume) do 
diez minör. 19.00 Konuşma, 19,15 Türk 
müziği (Fasıl saz heyeti: Sultaniyegah 
!aslı) 20.00 Ajans, metcorolopi haberleri, 
ziraat borsaSt (flat). 20,1!5 Türk müzl~. 
Okuyanlar: Mustafa Çal!lar, Safiye To
kay. Çalanlar: Cevdet Çağla, Refik Fer· 
san, Fahire Fersan, Eşref Kadri. 1 - Os• 
man bey (Şataraban peşrevi), 2 - Tan-

1 burf Faize (Badel \'1.lSlnt içilsin), 3 - KA
lzım Uz (Gam seni terketmczse), 4 - ŞeTli 

1 

settin Ziya (Ey goncn açıl), 5 - Refik 
Fersıın (Tımbur taksimi), 6 - Bimen Sen 
(Gül olsam). '1 - Saz semaisi), 8 - Re
fik Forsan, Rast şarkı (Yaktı cihanı ate-
şin ), 9 - Ali Galip bey, Sfizinfık şarkı 
Her lfıhza seni görmek lc;in) , 10 - Aziz 
efendi (Yegllh s11z semaisi). 21.00 Memle
ket saat Ayarı. 21.00 Konuşma (Mizah s:ı
nti), 21,20 E ham, tnhvilAt. kambiyo - nu
kut borsası (fi11t), 21,30 Temsil (Bir va
ka). Yazan: Ekrem Reşit, Söyliyen: Ne
şet BerkOren. 22,00 MClzlk (Ktlçllk orkes
tra, Şef: Necip A~kın) 1 - Zichrer, (Der 
schatzmclster) opcreUnln valsleri, 2 -
Stolz (Viyanada ilkbahar), 3 - Linc'k:e, 
Danlmıı: (F:ıntezl). 4 - Llncke, Kapri 

l (Serenad), 5 - Lincke, Olimpiyatlarda 
(Marş), 6 - Kalmann - Kontes Marlça 
operetinden potpuri, '1 - Johann Strauss, 
Şen Viyana (Vals), 23.00 Müzik (Cazbant 
• Pl.). 23.45 - 24 Son ajııns haberleri ve 
yarınki program . 

• 
SENFON iLER: 
21,10 Viyana: Senfonik konser. 
HAFiF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa dalgası: KOç{lk ' musiki 

pareaları, (8.15: Devamı), 12 Bü."ltreş: 

(14,15: Devamı), 13,10 Bükrc:r UrKestra, 
(14,30: Dcvıımı), 16,15 Prng: Fok orkes• 
trası. 17.10 Bratlsla\•a: Hafif musiki. 17,45 
Berlln kısa dnlga!lı: fş sonu konseri (19,10: 
Devamı), 19,10 Peste: Clgan orkestrası. 
20 Varşova: Hafif orkestra konseri. 20 
Bilkres: Rumen muslldsl. 20 Berlin kısa 
dalgası: Şarkılı musiki. 20,10 Kolonya: 

Sahte Senet Tanzimi 

Suçluları 
Dün ağırceza mahkemesinde Ab

dülhakim Senni adına sahte senet 
yaptığı ve kendisini Abdülhak.im Se
nai gibi göstererek noterde Şerife u
mumi vekalet verdiği iddia edil~n Ze
kinin muhakemelerin~ devam edildi. 
Davanın mevzuu şu idi: 

Ambar Müdürüne 
Hakaret Eden 
Bir Müteahhit 

ı Dlrlnci tiC'aret mahkemesi hAkiml 
İsmail Hakkı nomınn getirilen. 

ı l\tcrhuın Doktor Miralay Hasan 
Tevfik namına ailesi tıırafından. 

Orkestra tarafından opera havalan, 20,55 
lf#••lllliıı••••••••••••••ml•••••••••••ı' Brüno: Halk musikisi, (21,40: Keza), 21,10 

Bu Akcam s A R A y Sinemasında . 1 Dreslau: Askeri bando. 21,15 Frankfurt: s Halk orkestrası, 22,10 Prag: Karışık prog-

Fatma Tebriz isminde bir kadın 

kendisine ölünciye kadar bakmak 
şartile emlakini Abdülhakim Senaiye 
bırakmıştır. Zeki Şerifle berab~r uyu 
şarak Üsküdar noterine gitmişler ve 
Zeki noterde kendisinin Abdülhakim 
Senai olduğunu iki sahte şahitle isbat 
etmiş ve Şerife, Fntma Tebrizin em
lakinin satılması için umuml veka -
lctname vermiştir. 

Muhakeme asliye birinci hukuk 
mahkemesinde bir dosyanın getirtil
mesi için başka bir güne bırakıldı. 

Dün asliye birin·~ı ceza mahkeme
sinde inhisarlar Sirkeci •nz ambarı 
müdürü Duraka vazife esmısında ha
karet ettiği iddia olunan muteahhi.t 
Bayburtlu Haydarın mu.rn!{emesinc 
başlandı. Celse açılır açılmaz Durak. 
reise bir istida ve!'di. r.u istiıi~ında 
amme namına devam ~den bu d-:ıv::ı
ya müdahil sıfatiie kendısınin de ka
bul edilmesini ve suçludan b·n lıra 

tazminat alınmasını istiyordu. Mah
keme istidayı okudu!<tan sonra Du
rak'ın da mahkemey0 alınınasmr. kn
rar verdi ve sonra Haydarın sorgusu
nu yaptı. İddia şu lcll· 

Müteahhit Hayrlar, bir vapurdan 
1500 ton tuz boşaltıyormuş. İş kanu
nuna göre hamallnr 5ant on yedide 

paydos yaptırılmış. Vapurda :t4 ton 
daha tuz kalmış. Haydar mudürdrn 
çıkartılan tuzun nakil parasını iste -
miŞ. O da hepsi tamam olmadan vere

ı l\lcrhurn Ziya Molla n:ımma getirilen 
ı Arnnvutköyiinde Dere sokak No. t 

de Bayan Hafız tarafından. 
5 Gire un nğır <'Cta mahkemesi reisi 

Ktlzım T okmak tarafından gö!lder!
len 30 Ve Temyiz mahkcme.<:i ~h<ı

sından R. Tuna tarafından gör.de
rilen 25, ki, ceman 55 llrn ile alınan. 

ı Kefeli zade Hacı Yusuf tarafından. 
ı Kefeli zade Hacı Snbrl tarafından. 
1 Bayan Fatma tarafından. 
ı Temyiz mahkemesi Azasından Bay 

Cevat Goçert tarafından. 
ı Meyva halinde 57 No. Şahabettln ta

rafından. 

l Mezunlardan Bay İbrahim tarafın
dnn 

ı Mezunlnrdan Bııy Cemal Zekeriysı 

tarafından. 

ram. 22.,10 Kolonya: Neşeli musiki, 22,15 
ERNST J...UBITCil' in çevirdiği ve bu sene göreceğiniz Napoll Popüler kıtıslk parçalar 23,30 .\iuh-

G A R Y C O o p E R 1 i n telif Alman postaları: Hafif musiki. 
OPERALAR, OPERETLER: 

Yegane Filmi Fransızca sözlü 

SEKİZİ Cİ 
Meşhur ve nefis Komed 'sinin ilk iraesi münasebetiyle 

l\I 0 S T E S N A G A L A S U A R E S İ 
LOUIS VERNEUIL'm piyesinden iktıbas edilen ve Tiyatro.da . ~ek 

Parlak muvaffakıyetler kazanmış olan bu büyük Aşk Filmının 

Baş Kadın Roliindc 

CLAUDETTE COLBERT 

10,15 Bcrlln kısa dalgası: W-eber'in Obe-
1 ron operası, 15,15: Operet musikisi, 20.30 
Peşte: Barblcr de Seville operası, 21, 10 
Ll'ıypzig: Opera musikisi, 21,45 Bertin kısa 
dalgası: Webcrin (Obcron) operası, 22 
Torlno: (Ln damn boba) isimli opera. 

O D A MUSiKiSi: 
11,45 Bcrlln kısa dalgıısı: Wendllng ku• 

artet takımı. 19,25 Prng: Salon kuarteti. 
21,15 Bi.ıkre~: Mozartın eserlerinden trlyo 
konser. 22,30 Stutgnrt Triyo konseri. 

R ESiTA LLER: 

5 İsmini vemıiyen beş zat tarafından. vardır. Bu akşam için biletler t-vvelden aldırılması rica olunur. 

Dariişşartıka dlrektörlüğilnden teşekkür ··-••••••••••~tmmr••••••••••••••• 

16,45 Berlln kısa dalgaSl: Piyano ko~ 
serl (Bach), (17,15: Piyano - keman. 
Brahms}, 19,15 Bi.ikreş: Şarkı - Keman, 
22 Varşovn: Choplnln eserlerinden piyano 
resitali, 23,20 Roma: Keman solo. 

olunuyor. - • . ~ Jll'l8•---------·-------------"-
.~l!'Y•ar111;1n~l\~la!lltl!lin•e•-••s••A K A R y A Sinemasında 

]erden itibaren 

V 1 V 1. A N E R O M A N C E 'm tems.ıli Büyük Artist 

Gedikpaşa AZAK Sineması Gcdikpaşa 
Çarşıkapı Çarşı kapı 

Bugün matinelerden itibaren iki büyük Film birden 

40 G ü n Hapis Yatacak 
Mehmet isminde bir arabacı Ak

sarnyda Bayan Suadın arsasından iki 
araba taş çalmıştır. Sultanahmet sulh 
üçüncü ceza mahkemesi dün bunun 
duruşmasını yaptL Mehmedin suçu
nu sabit gördüğü iç.in kendisin2 40 
gün hapis cezası verdi ve tevkif etti. 
Mehmet mahkeme salonundan çıkar
ken hükümetin manevi şahsiyetine 
sövmüştür. Bu bir zabıt varakasile 
tesbit edilerek tekrar suçlu sıfatile 
rrıüddelumumimiliğe verilmiştir. 

B A H Ç ELER ll_ miyeceğini soylcyın1.:c k~zmış ve k1.•1>- A ş K 
disine hakaret ~tmiştır Di.ın tıir şa- - ---

ı - Sakarya Sinemasında iki •ı 2 - Tnksim Sinemasında geçen 
hafta büyük muvaffakıyet hafta oynanan 

ZARA:a~~;:NDER'in il Bu~~!~~~D:u~;:~ilmi 

Fena S i r k e Satmıı 
Dün asliye dördüncü ceza mahke

mesinde sıhhate muzır sirke sattığı 
iddia olunan Baltkpazarında sirkeci 
!stefonun muhakemesine deyam edil

di. Müddeiumumi iddiası~ı söyledi. 

Kendisine ceza verilmesini istedi. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken: 
_ Ben inhisar idaresinin sattığı 

şaraptan aldım. Bunların içine tuz ve 
su k::ırıştırmak suretile sirke yaptım. 
Bu şekilde yapılan sirkeler sıhhııte 
muzır olamaz, diyordu. 

hit dinlendi. Muhakl'm"' gel ~niyım l"i.....,...,...;;;;;;~;;j-------------~-:':°'·4 ~~~~~~ a 

I • • Au akşam T URAN Tiyatrosunda SCfı 
şahitlerin çağınlması için teh.r edil

Kraliçesi HAM IVET YÜCESES ve SAZ 

di. arkadaşları, ERTU G RUL SADi T EIC 
Bu senenin en büyiik Filmi AŞK MAHKÜMU 

Vah u t 

Aşka Tapan Kadın • ASI KAHRAMAN ffi ill 
TEŞEKKÜR 

Ankara vapuru suvar1si 

Dlrllkte ÇAMURDA BiR ZAM'lA~ 

Vodvil 3 perde. Fiatlardn zam yoktur. 

TafsilAt el ilAnlarındD 

Telefon: 22127 

Gclcct>k P rogram - K aptan l skarpi vos ve Ceht>nncm Mahkiımlan 

·- - .. .. --- . ı ... ---1 ... ____________ _ 
------------..--~-----------------------------

~-----------------------.... ----................... , 
MELEK Sinemasının A<sıldığı Seneden Bugüne Kadar 

En çok beğenilen - en büyük Rağbeti kazanan - en cok sevilen ve 

B u yn ü'ai(an fGV fiA L s 
Sayın halktmlZln arzusu üzerine daha bir kaç gün temdit edilmiştiT. 

LA • 
YENi NEŞRIY AT : 

Bayrak, Sancali, 

Milli Marş 

' 

Mahkeıne, sirkeyi tahlil eden, bele
diye kimyagerinin şahit olarak din
lenmesine karar verdiği için duruş
ma talik edildi 

Cemal Denızoglu'nun olümlerı mu
nasebctile gerek bizzat ve gerek ya
zı ile teessurlerimize iştırak eden 
Denizbank Deniz Ticaret Müdürliı
ğü, Deniz Komutanlığı Kaptan, Ma
kinistler Cemiyeti, Piyade Atış O -
kulu Komutanlığı, Belediye ve Ma -
liye mensupları ile çok yakınd::ın tıı

nıdığımız Sayın arkadaşlarına ayrı 

ayn teşekkür etmeğe tecssürümü -
zün büyüklüğünden imkan olmadı -
ğından yüksek gazetenizin teşek -
kürlerimizin iblağına llıtfen tavas -
sut buyurmasını sonsuz saygılan -

mızla dileriz. 
Ailesi namına oğlu 

Salim 

BUTON ISTANBUL HALKI BU FiLiMDEN BAHSEDiYOR. 

ilaveten Yeni PARAMUNT JURNAL 
DİKKAT: Gece seansları için numaralı koltuklar evelden aldırılmalıdır. 

Üniversite ~Um taburu üçüncü bölilk 
komutanı önyOzbıışı (İhsan Kocaman) m 
Türk bayra~ı. sancak ve mllli marş hak 
kında yazdığı e er intişar etmiştir 



TAN 
8. z. 939 

!:~~ Avrupanın 
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 
temiz, dilrillt. pmlml 
olmak, kırlln gazeteıl 
olmıya çalışmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi -1400 Kr. J Sene %800 Kr. 
150 ,, 6 Ay ıso~ ,. 
400 ,, 3 Ay goo " 
150 1 Ay 300 " 

Millctlcr:rosı posta ittihadına dahil 
tl tçin abone 

olmıyıın memlcke e:r 
9 bedeli müddet sırnsiyle 30. 16 : 

., 5 llrııdır Abone bedeli peşindir. 
•)•• · kUrustur. 
Adres dcğiştlrmck 25 kurus-
Cevop için mektuplar 1 O 
hık pul nııvcsl uızımdır. 

............ . .. .. .. .. ....... .. ! l GONON MESELELERi 
t •• 1 •••••••• 1 • • •••• 1 ••• 

Maarif Şurası 

Neler 
Konuşacak? 

. V k"Uoin Vekalete 
Genç Maarıf e ı top 

i arif şurasını • 
gelir gelmez şe nıa iyetle 
lamakla başlaması ınemnun 1 

. d" Sene er· 
k d d ·1 k bir hidıse ır. ay e ı ece • elen, fa· 
denberi toplanması Jazun g h ırla-

. d" e kadar az 
kat nedense şım ıy "f" müs· 

k f ns rnaarı ın 
namıyan bu on era ' · 
takbcl faaliyetinin ana batlannı çı· 
zecektir. 

Fakat bu hilkme varmadan ev~ 
vel hazırlığın şeklini tetkik etme 

' Aı· Yil el Ankaraya lazımdır. Hasan ı c ' . 
hareketinden evvel gazetecılere ver· 

d"ğ" • ahatta bu hazırlıklar hakkın-
ı 1 JZ • • B 

d biraz maliimat vermı§hr. u 
da a • • d" k 
nıalihnata giire Vekalet şırn ıye a-
dar maarif hakkında yerli ve ecnebi 

··tehassısların verdiği raporları, 
nıu • 
ha ka nıeınlekotlerdeki maarif teşki-
lfı:ına ait ctiidleri, müfettişlerin ma
arif hayatımız hakkındaki tetkik ra
porlarını bastırıp kongreye yetişti -

recektir. 
Fakat kongrenin, n17:namesini he· 

nuşulacaktır? 
Bizce maarif ş(\rası, maarif si~ • 

teınimi:ı:in müstakbel ana çizgilerini 
çizen, bu ana çizgilere göre maarif 
teşkilatımızın alması ]azım ~elen ~e~
lini tesbit eden ve maarif sıyasetmu· 
zin ana programını yapan bir teşek· 
kül olmak gerektir. 

~levzuu ve ruznameyi bu esaslı 
me:eleye hasrctmez de müteferri ida
ri meselelerle şurayı meşgul ede~~ek 
k k ki suradan beklenen mus • or anz , !il •• mk .. 
bet neticeleri elde etmek mu un 

olmayacaktır. • den ha-
n. bu endişeyi telkın e 
ıze d . 

dlse evvelki gün İstanbul ilk te rı· 
' • • A ya hazırlık 

sat müfettişlerının şura 
t"kl · madde· olmak üzere tesbit et 1 erı 

1 d. Mesela bu maddelerden ba-cr ır. 

zıları şunlardır: _ 
- Muallimlerin yeni bareme go-
re maaş vaziyetlerinin alacağı şe-
kil· 
- 'Yabancı ve azlık okulları~ -

da if 
.. kültür dersleri oğvaz e goren • 

l ft ..... n1n uınuını 
retmenlerinln ınaaş '"-~ 

bütçeden verilmesi; • 
1 . ın 

- Fakir talebeye yardun iş enn 

ıslah ve tevsii; _k 
-d- lu • - Muallimlerin maarif :mu ur 

.. . · ükSel • lerine ve müfettışliklere Y 
a:ıelerinin te:mini 

Vesaire gibL d 
bı kın•. Bu ve bunlara benzer rço 

, - h . muallimlerin .eteler var ki, şup esız 
mesleki dert ve ihtiyaçlannı ifade et· 

mektedir. Fakat bunlar bizce idari 

meselelerdir. Ve Vekalet nıualliın ,.e 

memurlarının dertlerini ve şikayet • 
. . . d tedbirleri lerını toplıyarak ıcap e en 

kendiliğinden alabilir. Bunları şiara
.• ·rmek ve ya çıkarmak, ruznameyı şaşı . 

ki b .. ··k neticelerı 
şiıradan be enen uyu 
akamete uğratmaktan başka bir fay· 

da vermez. 
Vekaletin şura için bir ruzname 

b·1 iyo • hazırlayıp hazırlamadığını ı ın 

ruz. Fakat ruznameyi hazırlarken 
. kml\·aca • ana meselelerden harıce çı • 

• A • ndıınan ve-ğın ı ve şuranın azamı ra ~· • 
recek surette organize edilecegını 

fÜphesiz addediyoruz. 

Yeni Meselesi: 
Müstemlekeler 
~~~· Yazan:4~~~ 

Faik Sabri Duran 
Almanya eski müstemleke

lerinin geri verilmesini yeni -
den istem iye başladı. Nazil er, 

Cihan harbinden sonra cok ezi
len Almanyanın kalkınma 
programını büyük bir intizam 
ve muvaffakıyetle tatbikte 
de\'am ediyorlar. 

Şimdi Almanya, 1918 de 
elinden alınmış olan müstem
Jekelcrini geriye istiyor. Her 

Hitler son nutkunda müstem
lekeler bir tarafa bırakıldığı 
halde İngiltere ve Pransa ile 
Almanya arasında artık hal· 
li icap edecek hiçbir arazi me
selesi kalmamış olduğunu ile
ri sürerken müstemlekeler 
meselesinin de Almanyanın 
ham maddelere olan şiddetli 
ihtiyacı gözönünde tutularak 
adilane bir hal tarzına varıl
mak surctile <;özülebileceğini 
ve bunun için harbe kadar git
mek bir zaruret teşkil etmiye
ceğini söylüyor. 

C ihan Harl>inden evvel Al· 
manyanm elinde mesatıası 

3 milyon kilometre murabbaın2 
yaklaşan ve nüfusu 12 milyonu 
bulan müstemlekf,li vardı. Bu ara-

fİ11.Zomı'U"d'e'n 1ıra?::1l~."Auıı.m00fti 
en büyük ve mühim kısımlan Af.. 
rikada bulunuyordu. Bunlardan 
Şarki Afrika Alman Müstemleke
si Hint Okyanusu kıyılarından 

Belçika Kongosuna ve 'l'anganika 
gölüne kadar uzanıyor ve şimalde 
İngilizlerin Şarki Afrikası ile ce
nupta Mozambik Portekiz arazısı 
arasını kaplıyordu. Versay mua
hedesi bu müstemlekeyi Milletler 
Cemiyeti namına mandater olmak 
üzere İngiltereye bıraktı, yalnı7. 
şimali garbide Urundi ve RuandR 
parçalan Belçika Kongosuna bağ
landı. Almanların Atlas Okyanusu 
cephesindeki Cenubu Garbi Afrj. 
ka müstemlekesi ise Cenubi Afri· 
ka Birliği İngiliz Dominiyonuna 
verilmişti. 

Ayni cihette ve Gine körfe-
zi üzerinde Kamerun ve Togo Al
man müstemlekeleri kısmen İngi
liz kısmen Fransız mandası altın:ı 

konmuştu. 

Bunlardan başka Almanyanır. 

ISPANY ANIN VAZiYETi : 

Büyük Okyanusta müstemlekeleri 
vardı. 245.000 kilometre murab· 
baına varan bu dağınık arazide 
830.000 nüfus içinde ancak 1776 
Avrupalı vardı ve bunun da yal
nız 960 I Almandı. Bu müstemle
kelerin başında gelen Kiau Çeu'yl.t 
Almanlar 1898 de ele geçirmişler
di. Çinin Şantung eyaletinde ve 
Pekin ile Şanghay arasında mü
him bir noktada kurulan bu liman 
az zaman içinde Çin ihracatının 
mühim bir kısmını kendine çevir
miş ve Alman mamulatınm Çine 
sokulması için de pek ehemmi.yet
li bir iskele olmuştu. Şu suretle ki 
1914 de bütün Alman müstemle
kelerinin yaptıkları ticaret yeku· 
nunun beşte ikisini Kiau Çeu yal
nız başına temin ediyordu. Bir 
parçası Holandalılarla İngilizler 
elinde olan Yeni Gine adasında 

Kaiser Wilhclm Arazisi ile bu ci
varda Rismarck, Karotin, Marian, 
Marshall ve daha açıklarda Samoa 
adalarının bir kısmı ile Nauru Al· 
manlarındı. 

Almanya \'ersay muahedesmı 

imza ederken bu müstemlekeler 
üzerindeki bütün hukukundan 
müttefik ve müfte~ .R~Qmet.
l"t' ~ot'i'\ıs nlnr.Ak V1':P:•""'T.Y1İ isfi. Bır 
nvı.umetıer Fransa, ngıltere, 
İtalya. Japonya ve Amerika Bir
lesik Devletleri idi. Şimdi Alman 
müstcanlekelerlnin iadesi bahis 
mevzuu olunca yalnız Fransa ve 
İngilterenin değil, bu feragat leh
lerine yapılmış olan diğer hükiı
metlerin de evet veya hayır b~r 

şey demeleri laznn gelecek. Bu 
taksimden kendine bir pay çıkar
mamış olan Birleşik Devletler 
haydi bir ses çıkarmasm, fakat bu 
paylaşmada kendine bir şey veril
miyen, yalnız buna karşılık kendı
ne yapılmış olan tavizatı kafi gör
miyen İtalya, Almanyanın mütt~ 
fiki olmasına rağmerf, acaba yeni 
yeni istekler ileri sünniyecek mi? 
Mesaha itibarile değilse de işlet
miye başladığı fosfatlan ve Bü
yük Okyanusta kendine temin et· 
tiği kuvvetli askeri vaziyeti sebe
bile payın en yağlısına konmuş 

olan Japonya elindeki yerleT'I 
bugünkü dostu Almanyaya iade 
etmek istly~ek mi? Hangi cephe-

. 
ti\İ 
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den bakılırsa bakılsın müstem1e
kcler meselesi Her Hitlerin söyle
diği gibi öyle kolayca halledi1ive
recek bir is şeklinde görünmü 

yor. 

A lmanya 1914 de Cthnn Har
bine girerken müstemleke· 

!erinden hiç memnun g&rünmü
yordu. Müstemlekeleri için her se
ne bütçesinden sarfettiği milyon
ların ancak yüzde kı:rkı nisbetin
de bir varidat temin edebiliyor, 

yor, ve aradığını bu topraklarda 
bulamıyordu. Müstemlckelerin 
taksimine çok geç yetişmiş olan 
Almanyaya bunların döküntüleri 
isabet etmişti. 

Almanya müstemlekcdliğc 1884 
te Bismark'ın zoru ile girişmişti. 

Bismark'tan sonra iktidar mev
kiine geçen Von Caprivi ise 1891 
de Reichtagda müstemlekeler işi 
müzakere edilirken: "Birisi çıkıp 
ta bütün Afrikayı bize terketsey
di, bu başımıza gelebilecek musı
betlerin en büyüğü olurdu ... " dP.
miş ve ayni sene içinde ayni mec
liste Almanyanın diğer bir hüku
met adamı, Dr. Bambergcr: "Bi
zim için Afrikadaki arazimizi kü
çültebilmek kadar hayırlı bir i~ 

olamaz ... " fikrini ileri sürmüştü. 

Fakat sonralaru "Dünyada hiçbir 
mesele tasavvur edilemez ki Al
manyanın muvafakati olmadan 
halledilebilsin ... " sözlerile cihana 
meydan okuyan genç imparator 

1116iliz Bıuuekilinin Nalı$hrma sİYa.etİ rinden güne muvallak oluyor. 
İngiliz karikatürü - Daily HerakJ 

Hitlerin Rayftağda söyledi

ği son nutuktan sonra mü1-

temleke meselesi Avrupa si· 

5 

td•'Mf~ 
Beklenen u uk 

yaaetinin ön ıa.fhaıma geç· Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

mittir. Almanya müıtemle· j tanbul Valisi Lutfi mrdar, Be· 

ke istiyor. Almanyanın bu Jediye l\fcclisinin içtimamda, İstnn· 

Al bul hakkındaki düşüncelerini ,·e 
ı"stegvine ıebep nedir? • d tk s··v • programını ifade e en nu unu 0

: • 

manya evvelce ehemmıyet ledl. Valinin bugüne kadar y~ptı~ı 

d
. v • .. stemiekeleri teftişlerden sonra vnrdığı netıce) ı, 

verm ıgı ınu . · h d bu 
. • • • • . ? F ik ve alacaı~ tedbirlen ıza e en 
t•mdı nıçın ııbyor • a nutku hepimiz bekliyorduk. 
Sabri bu yazısiyle bu sual- Bu nutuktan anla"dığtmıza göre ts-

lere cevap vermektedir. tanbulun imnn, :iktısadi ve içtimai 
bakımdan kalkınması dönüp dolaşıp 

f,A.,..O~ 
~~ A•Jı, 
~ o: . t 

Wilhelm II'in zoru ile müstemle
ke işine başka bir istikamet ve
rilmişti. 

V aktile hiç beğenmedikleri 
müstemlckelerini şimdi ge

riye isterlerken Alınanlar en kuv· 
vetli delil olarak ham maddeler 
meselesini ileri sürüyorlar, dünya 
üzerindeki ham maddeler millet
ler araSlnda adilane bir şekilde 

taksim edilmiş değildir, bitlm gi
bi büyük ve çok kalabalık çalış
lu:ı.n Lir Tnillcün ham madoc1crin 
ve yiyeceğe ait şeylerin eksfklfğf 
yüzünden sıkıntıya düıımesl reva 
mıdır? iddiastnda bulunuyorlar, 
dünyayı tatmin edilmiş memleket
ler ile tatmin edilmemiş memle
ketlere ayırılmış görüyor ve bü
tün zenginliklerin mahdut eller
den alınarak büyük devletler ara
sında yeniden taksim edilmesi ı.a
znndır fikrinde bulunuyorlar. 

Bugün Almanya o muazzam sa
nayi.ini jşletebilmek ve 77 mil
yona yaklaşan nüfusunu doyura
bilmek için ecnebi devletlere mü
r\caat mecburiyetinde bulunuyo:-. 
Döviz tedarikindeki sıkıntılar, pa
rasızlık, Alman ticaretinin dünya 
piyasalarında karşılaktığı reka
betleri dünya siyasetindeki umu
mi kararsızlık ve her memleketin 
kendi ihtiyaçlarını hudutlan için
de tedarike çabalamaSI gibi vazi
yetler Alman~ayı bu maddeleri 
bol bol tedarikten mahrum bıra
kıyor. Bu hale karşı koyabilmek 
için Almanya kendi ihtiyaçlannt 
kendi hudutlarında temine uğra
şıyor, fakat hesap etmisler, Al
manyanın yiyeceğe ait ihtiyaçla
rını karşılıyabilmesi için ekili top
raklarının yüzde elli nisbctinde 
aırtması llizôn. Bu kadar çalı
şıp uğraşmasına rağmen yerli yüt" 
miktnn dokuma fa brikalan ihtı

yacının ancak dokuzunu karşılı
yabiliyor. 

H arice muhtaç olmamak iç~n 
Almanya memleket içinde 

birçok sıkıntılara katlanıyor. Me 
selii patates, sebze, şeker, irmik 
gibi nisbeten bol bulunan madde
lerin daha ziynde istihlaki ve c'k
mck, et, yumurta, pirinç, tereya
ğı gibi az bulunan yiyeceklerin 
sarfiyatında azami tasarruf yapıl
ması için tedbirler alınıyor: kim

yahanelerde şekli değiştirilerek işe 

yarar bir hale sokulabilecek ye

mek artıkları, yağ bulaşıkları. ke

mikler, patates ve sair sebze ka

buklan, kirli kAğıt ve maden par

çalan gibi her Hirlü artık ve süp

rüntüler folkswohlf ahrt teşkilat1 

tarafından evlerden toplatılıyor, 

(Arkası 8 de) 

varidatsızlık kayasına çarpıp kalı
l Or. Belediyenin bugünkü ,;aridntı, 
istanbulun içinde çalkandığı büyük 
ihtiyaca cevap verecek kabiliyette 
değildir. Bu muhakkak. Bu yoksuz· 
luk içinde valinin varidatı çoğaltmak 
için bulduğu tedbirler üzerinde du· 

rabiliriz. • 
1 _ Belediyenin, kanunun verdı· 

ği 5alihiyetler dahilinde "c:1"gHeri 
tahsil etmesi. Jlattii bunları ıhmale 
uğratmadan toplaması gayet yerin· 
d.c ve haklı bir tedbirdir. 

2 - Belediye j tikrazı •. Knr~ıhğı· 
nt göstermek sartile, miimkün mer· 
tcbc az bir faizle bir istikraz tasa,·
vunı da şehre biiyük bir.ııefcs verir. 

3 - Halka nğır gelmiyecek bazı 
varid:ıt bulmak ... noktasına gelince, 
bunmı üzerinde biraz durabiliriz. is
tnnbtd hayat pahalılığından muzta· 
r1ptir. Halka biliı \•asıta yüklenecek 
her hangi bir ''ergi hayat pahalılığı· 
nı arttırmaktan başka bir netice ,•er
mtyeceldir. Bu vergiler döniip ılolıı
sıp ,ine miistehlikin sırtına yükle-
~ . 
necektir· Zaten bu vergilerden te· 
min edilecek menfaat te büyük bir 
yekun teşkil etmiyor. 

4 - Di:irdiincü tedbir olarak gös• 
terilen hükfımetin yardımı, şiiphesiz 
ki fstnnbulun knlkmmasında bü~-iik 
bir rol oynıyacakttr. Fakat şehrln 
devamlı bir ,mridat menbaı olmak 
iizere kabul ettiğimiz, umumi men· 
faatlere hndim müesseselerin bele
diyeye devridir. 

Bu nutuktan (iğrendiğimiz ve bhf 
çok miitccssir eden nokta, bu mües• 
seselerin daha beş sene helediyeyeı 
hiçbir menfaat temin ellemlyece!t• 
dfr. Bu şartlar karsısında İstanbul 
daha uzun zaman miihtaç olduğa 

kalkınmaya knvu amryacaktır. Vali. 
nin alacağı bu tedbirler çok biiyük 
menfaatler temin etmekle beraber, 
çok bü~iik mü kiillerle çarpışacak· 
tır. Bu ''aziyct karşısında daha cezri 
tedbirler almak mecburiyetindeyiz. 

* Lutfl Krrdar, fstanbulnn lktısadt 
\'e içtimai kalkınması için düşfindil· 
ğii icraatı sayarken, şehrin içtimai 
kalkınması l 'C içtimai muavenet me
seleleri fizerinden biraz siiratle ge
çiyor. Şiipheslz ki \•aridatı 6 milyon 
olan bir şehirde içtimai muavenetin 
sahası gayetle dar bir sahadır. Fa
kat f tnnbulun kalkınmasrnı yalmz 
bugiinil hesap ederek değil, yannı 
hesap ederek düşündiiğiimiiz zaman, 
:mevcut hudutlnnn haricine cıknıak .. 
ınecburlyettndeyiz. t tanbu1un l~tf-
mai kalkınması için, İstanbul evkafı, 
elindeki miiessescleri \'e varidntile 
karşımızda duruyor. Bu varidatı bir 
kanunla belediyeye devretmek 
nıilmkündür. Zaten vakfedUen htt· 
tlin hu varidat umumi menfaatlere 
ve içtimai muavcnete ıııarfcdilmek 
iizere vakfedilmiştir. Eğer evkafı 
knnunla belediyeye devredecek 
kadar cezri hareket edemezsek, ev· 
karta belediye arasında yapılacak 
hir iştirak, bu meselelerin halli fc;ln 
bize daha fnydalı ve daha kestirme 
blr yol temin eder. 

FA:nebi şirketlerin elinde olan mfi
esscseler, umumi menfaatlere ne k•· 
dnr hadim ise, evkafın elindekiler 
daha kuvvetle umumi ınenfaatlere 
hizmet eden miiessesclerdir. Şirket· 
lerin elindeki miiesseseleri belediye
lere devretmek ne kadar mnııtıki \8 

~nruri ise, evkafın elinde bakrmıuz 
ve randımansız kalan bu müe sesele
ri, ''aridati)e beraber bclcdlveye 
devretmek te o kadar mantıki ve za· 
nıridir. 

Evkaf elimizde bir ha'line • 
dir, kapısıpa kilit vunnus. n
zerinde imki\nsrzlrktan knTıın1,·o

ruz. Bu teklife itiraz edecekler !\1nn· 
tıki ve zaruri meseleler miirıokasa 
edilebilir. Bulanık akid«'lere aplanrp 
kalmaktansa. kestirme 'oldan haki· 
kate varmak, terakkinin cezri tedbl· 
ridlr. 
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-1 Yendi! 
Duyulmadık tarifler 

Galibiyetine Rağmen, Alman 

Takımı, Teknik Kabiliyetinde 

~ İyi Görülmedi 

Almanya - Belçika maçınrn 
iki heyecanlı enstantanesi 

..... 
Almanya - Belçika milli fut -

bol maçı Brüksel şehrinde 55000 
seyirci önünde oynanmıştır. 

Viyanalı oyuncu Alman arkadaşlari
le iyi uyuşamamışlardır. 

::Müsabaka hasılat bakımın
dan çok yüksek bir netice ver -
miştir. Fakat futbol tekniği iti
barile iyi fut bolü sevenleri tat
min edememiştir. 

Mamafih Belçika müdafaasının 

yaptığı üstüste hatalardan istüade 
eden Alman mühacimleri dört gol 
atmağa muvaffa k olmuşlardır. 

Almanlar maçın birinci devresin
de sabık Avusturyalı oyuncu Binde
rin attığı iki golle sayı faikiyeti al-

Almanlar takımlarına Viyananın 

dört meşhur oyuncusunu almışlardı. 

Vaktiyle Avusturya milli takımında 
çok iyi işler görmüş olan bu dört 

mışlardır. • 
Belçikalılar en esaslı oyuncuları

nın şiddetli bir çarpışma neticesinde 
sakatlanmasile müsabakanın ekseri 
zamanlarını on kişi olarak oynamağa 

MESELELER: 

Tam A m atör; 
Veya Tam 

Profesyonel 
Şu son birkaç sene zarfında bi

zim sporda amatörlük mefhumu bir 
hayli garip tefsirlere, tatbiklere uğ
radı. Belki defterlere, hesaplara, ki- : 
taplara geçmedi amma herkes duydu 
ve işitti ki bazı takımlardaki oyun
cular maça girmeden veya antren
mana gitmeden evvel bir miktar pa
ra almayı adeta, tıdet edinmiştiler. 
Artık tevatir şeklini alınış olan bu 
halin önüne geçmekle mükellef sa -
nılanlar da vaktiyle seyahate gide -
cek milli müsabıklara tazminat ver
n:ek, _müsabakalara gireceklere nak
dı mukfı.fat vermek gibi garip bir 
açık .~ezheplilik göstermek suretile 
amator sporda parayı makbul b" 

t 1. . ır 
~ks~ . e ak ki ettikleri için bu iş 
ko eştı ve Avrupalıların gizli pro. 
:fesyonellik, yahut sahte amatörlük 
dedikleri sistem vucut buldu. 

En FransarMın 

Güze e 
Kayakçı 

ahir 
adc~ı 

mecbur kalmışlardır. 
Birinci devrede Alman müdafaa

sının hakem tarafından kasdi oldu -
ğuna hükmolunan bir hatası üzerine 
Belçikalılar ceza vuruşiyle ilk ve 
son gollerini kaydetmişlerdir. 

İkinci devrede Alınan hatları ha
kim oynamamakla beraber Belçika 
müdafaasının hatasından iki gol da
ha atarak istifade etmişlerdir. 

Maçın cereyanına nazaran bun -
dan sonraki milli maçlarda Alman 
takımındaki Avusturya oyuncu lan -
nın adedi azaltılacağı zannediliyor. 

DAHiLDE: 

Ba9,·anı; 1'/a 'fla r · c 

Kupası 
Ne Olacak? 
Altı klübün iştirakile bayramda ya

pı lan maçlarda Galatasaray, Fener
bahçe klüpleri üçer galibiyet elde et
mişler ve ayni puvanı almışlardır. 

I Müsavi puvan alındığı takdirde 

1 

gol farkına bakılacağına göre kupa-
nın bir gol fazla atan Fenerbahçeye 

: verilmesi lazım gelmekte iken Şiş -
: li - Galatasaray maçının ihtilaflı ne-
1 ticelenmesi, işi karıştırmıştı. 

1 Organizasyon komitesi toplanarak 
. işin hallini hakem raporuna bırak -
, mıştı.IIakemse bu müsabakanın resmi 
ı mahiyette olmadığını. kendisinin teş
! kilata mensup bir hakem olduğu icin 
! ancak İstanbul Beden Terbiyesi di
l rektörlüğünün emriyle rapor verebi
' leceğini ileri sürmüştür. 

. Galatasaraylılar bu vaziyet karşı

! sında Fenerbahçe klübüne bu işin 

ha lli için kendi aralarında bir kar
şılaşma yapmalarını teklif etmişler 

F ener bahçeliler ise maç yapmak için 
ayrıca konuşabileceğini söylemiş fa-

Bugün spor işi hükumet işi ol
muştur. Spor teşekkülleri hükumet 

anekanizmasının içindedir. Madem 

telakkilerle teşekkül etmiş modern 
.resmi bir cihaz için de sporda ama
törlük mefhumunu beynelmilel en 
vazıh kaidelere göre kavrayıp tayin 
etınek en tabü bir zarurettir. 

J • k at bayram maçları kupasının hake-

1 

min raporiyle halledilmesi ltı.zım gel
Zarafct ve kayakı;ıl ·kta mnhnret ka- diainde ısrar etmişlerdir. 
dınlararası birinciliğini kazanmıc; 0 

• 1 k b · h kk 
olan Nicole Vilan • Komıte top anara ~ ış a ın-

F da nihai kararı vermek uzere Beden 
ransız kadın kayakçıları arasın- . . . .. .. - ·· ·1 

da yapılan bir seç·ımd b' . . 1.~. · . Terbıyesı dırektorlugu vasıtası e ha-e ırıncı ıgı Nı- . . . 
cole Vilan kazanmıştır. kemin raporunu ıstıyecektır. 

A şağıdaki satıdan, " Cum -
huriyet,, refikimizde Pe -

yami Safa yazıyor: 
"Sağa veya sola m al olmamak , 

bunların tekamüllerine lakayt kal 
mayı icap ettirmez. Bilak is, iki ta 
rafın da hamlelerini d ikkatle kay
detmek liizım gelir: Ne sağın zaf e
r ini, ne de solun mukavemetini in
kar edebiliriz. 

Eğer bu zafer veya bu m u
k avemet meydanında ise, onu gör
memezliğe gelmek, sağ veya sol he 
sabına partizanlıktır. Bunun için 
ben "Nasyonalist cephe muzaffer
dir!,, dersem, yalmz h akikat i söy -
lemiş olurum. Çiinkü hakikat bu
dur. Ve bitaraf olmak, bu haki.ka
t i görmiye mani değildir.,, 

* P eyami Safaya, bu müdafaa 
yı yapmak ihtiyacını duyuran han 
gi kuşkudur, bilmiyorum. Fakat 
anlıyorum ki, onun Nasyonalist di
ye tarif ettiği cephe, general Fran
konun cephesidir. 

Bu iddiasına bakılırsa, üstad 
Nasyonalizmi de şöyle tarif ede -
cek : 

"- Nasyonalist, başka millet
ler hesabına çalışan, kendi milleti
nin yer yüzünden silinmesi, ve ya
şamak felaketinden kurtulması i
çin elinden gelen her şeyi yapan, 
ve kendi yurdu nu harabeye çevi -
ren insan demektir!,, 

Çü nkü bir bakıma, Nasyonaliz· 
mi bu şekilde anlamadan, Franko
ya milliyetperver diyebilmek müm 
kiin olamaz. Bu itibarla, ben o sa
tırları ok uduktan sonra, d iyorum 
ki, tali, Türk milletini, Nasyon a • 
lizmi Peyami gibi anlayanların ço
ğalmasınd an korusun! 

P eya mi Saf a, ayni yazısının so -
nunda da: 

"- Biz, diyor, n e sağız, ne de 
soluz! 

Eğer doğru ise, Peyaminin Der
viş olduğuna hükmedebiliriz: Çün
\tu, yalnız dervişlerin sağı solu ol· 
Jl1C(L. • .&. CU\.CIL, .LJ.111. ..a.a-.•ır. - 9# ... ,,,...-.,._, .. ..,. 

meşhur olan dervişin sağı, solu 
yoktur amma, kendisi "sağ,, değil 
midir? 

• Taze havadisler serisi 

Aşağıdaki sa tırlar Son Tel
graf refilt.:mizin manşetiy

di: 
" Bu sabahtan itibaren, F ransa 

cenputan, İtalya şarktan Alman -
ya ile hudut komşusu oldu!,, 

Ben, tarihi M. Turhan Tan ka
dar, coğrafyayı da Faik Sabri ka
d ar bih~ıem amma, yanılmıyorsam, 
Fransa ile Alnıanya, şarktan bin 
küsur yıldır hudud komşusudur. 

Bin küsur senedir, diinyanın 
bildiği hakikat de, taze havadis di 
ye yutturulur mu a Etem İzzet Be

nice?! 

* Mademki fazla 

Su serlevhayı da "Son Telgraf,, 
refikimizde okudum: 

" - Şehrimizden bir fazla me
b us çıkacak!,, 

Anıına tuhaf ha! Mademki faz
ladır, niçin çıkıyor acaba'1 

* Yarışa mı çıktılar? 

~ vvelki günkü 0 Son Posta .. ya 
göre, fırtına dinmiş, deniz

ler durulmuş, h avalar düzelmiş. 
Halbuki ayni günde çıkan "Ciim
huriyet,, gazetesi Karadenizi bir -

Yeni Beden Terbiyesi müessese
sinin, her yerde mevcut olan açık 
profesyonelliği bir ayıp olarak ka -
bul etmesine bir sebep yoktur. 
Ancak onun kaygusu kitle için ama

tör sparu tamim etmek olduğuna gö
re profesyonelliği, amatörlükten kes
kin olarak ayıracağında da şüphe ola-

Bu müsabaka hem zerafet hem de 
kayakçılıktaki maharet bakımından 

yapılacak bir intihap esası üzerine 
tertip edilmişti. 

Deden Terbiyesi Direfdörü birine katmış. Akdenizi altüst et • 
Ceza Verebilecek miş. gemiler, motörler batırmış. 

ınaz. 

Vaktiyle Türklük namını Ameri-
kalılara kadar götürüp şerefle mü -
dafaa etmiş Koca Yusuflar, Avrupa

Birinciliği kazanmış olan Nicole 
Vilan pek muntazam idmanlarile er
kekler derecesine yükselmiş bir ka
yakçıdır. 

İstanbul Beden terbiyesi direktör Bu gidişle, bu iki refik imiz, ye-
vekili Muhtar Uygur bayramda Ge- ni adını beceremediğim rasatha • 
nel direktörlükle temas etmek üzere neyi de bastıracaklar galiba! 
Ankaraya gitmişti. Yapılan bu te- Fakat , ben , "Son Posta,, nın 
mas neticesinde İstanbul spor işleri ve "Cümhuriyet,, in bu gafletleri
hakkında izahat veren direktör vek i- ne h ayli şaştım doğrusu: 
line herhangi b ir h areket karşısında Baksanıza, memleketteki ha • 
resen ceza kararı vererek Ankaraya vayı b ile anlayamıyorlar! 
bildirmek hususunda genel direktör- * 
ce salahiyet verildiği söylenmekte - Niliayet karar vermiş 
dir. 

lzmirdeki Kır Koıusu 

da nam salan Kurtdereliler, Adalı - bir vuzuhla tefrik etmek olacaktır. 

}ar, Kara Ahmetler hep profesyonel Gerçi memleketin iktısadi şartları 

pehlivanlardı. Hiç kimse bunların şe- bizde profesy onel takımların yaşa -
refli adamlar olduğunda şüphe et - masına kafi midir, değil midir? Me
memiştir. Fakat bunlar amatör ol- selesi ayrıca mütalea edilecek bir 
duklarını iddia etmiş olsalardı vazi- mevzu ise de ciddi ve resmi bir mü
yetleri güçleşir, belki şöhretleri de essesenin idaresi altına girdikten 
sarsılırdı. sonra da bizdeki amatörlüğün eski 

İmdi yeni Beden Terbiyesi teşki- şekilde ve gizli profesyonellik ha-
15.tının ilk yapacağı işlerden biri linde devam edeceğini zannetmek, 
amatör sporculukla profesyonelliği, ıbaşlıyan bir çağın karakterini kav -
birbirine tedahül etmemek üzere tam ramamak olur. 

İzmir (Hususi) - İzmirde yapılan 
kır koşusunda on sayı ile İstanbul 
birinci, on iki sayı ·ile Ankara ikin
ci ve yirmi üç sayı ile İzmir üçüncü 
olmuştur. 

Hab er ,, refikimiz, muharrir Su 
at Dervişten b ahsederken: 

' 'Büyük Romancı!,, diyor. Benim 
bildiğim sayın muharririmiz, beş 

senedir otuzunda duruyordu. Ni -
hayet büyümiye karar verdi de -
mek! 

Geçen Y ılJara NisbetJe 
Daha Az O uyor 

Bu sene yerli ihtiyaç için bir hay
li halı satılmıştır. Fakat ihracat içın 
olan satışlar pek azdır. Amerikaya bu 
sene de az halı gönderilmiş olduğu gi
bi yeni ticaret anlaşmasının tatbikm
den sonra dahi fazla mal istenilece
ğine ihtimal verilmemektedir. Al -
manyadaki Yahudilerin çıkarılması 

da oraya halı ihracına sekte vermış

tir. Çıkan Yahudiler ellerindeki ha
lıları yok pahasına satmaktadırlar. 

Bir taraftan da halı imalatımız azal
mıştır. Uşak, Kütahya, Afyon. Kay
seri mıntakalarında kurulan fabrika
lar buraların kadın işçilerini topla
mış bulunduğu için halı tezgahları
nın bir çoğu durmuştur. Piyasamız
da mühim miktarda halı stokları 

SATIŞLAR: 

Tiftik ihracatı 
Piyasamızda ihracat için tiftik sa

tışları devam etmektedir. Aranılan i
kinci nevi Ankara malları için istek
ler artmıştır. Yapılmış satışlar için 
her gün piyasamıza mal gönd~rilmek
tedir. İnce Anadolu yapaklarına da 
yeniden müşteriler çıkmaktadır. Fes
hane fabrikası dahi bu gibi malları 
elli beş kuruştan almaktadır. Yalnız 
keçi kılı piyasada azdır. 

Dün Az Buğday Geldi 
Dün piyasaya az buğday gelmiştir. 

Evvelce gelmiş olanlar satılmıştır. 

Ketentohumu 12,05. susam 20. ceviz 
içi 54-62, iç fındık 88, göz yünü 68-
74,5, beyaz peynir 38,33 - 39,14, ye
meklik zeytinyağı 46-49 kuruş ara
sında satılmıştır. 

Pirinç Fiyatları 
Sebepsiz Yükse liyor 

rıya::ıe:u111ı..ua uuyu11o: uu rJiı •u'f .. . ~ 

ku mevcut olduğu halde iiyatlar gıt
gide yükselmekte devam ediyor lz
mirde bir tüccarın üç bin çuval pi
rinç stoku yaptığı haber verilmıştir . 
Tosya pirinçleri yirmi beş kuruşa f.ır
lamıştır. Mersin pirınçleri i.se 21- 22 
kuruş arasında toptan satılmıştır. 

Meyva Satışları 
Meyva haline getirilmekte olan yaş 

meyva1arın toptan fiyat1anna na7.a
ran manavlarda meyvamn pahalıya 

satılmakta olmasını nazarı dikkate a

lan bazı kimseler alakadar makam

lara şikayet etmiye karar vermişler
dir. Amasya elmalarının H kuruş

luk toptan satılan nevi 25 kuruştan 
aşağı verilmemektedir. 45 kuruşluk 

nevi de 60 kuruşa verilmektedir. Di

ğer taze meyvalar için de ayni hal va 

ki olmaktadır. Yerli muzların kifa

su 80- 100 kuruşa ve ecnebi muz

ları 120- 130 kuruşa toptan satıldığı 

halde kilo başına 20 kuruş fazlasıle 

perakende verilmektedir. 

ESNAF CEM1YETLER1NDE: 

Sütçülerin Toplantısı 

mevcuttur. Fiyatlar bu stoklara rağ
men düşmemiş gıbidir. Sıvas kalitesi 
ince İspartaların metre murabbaı 18-
24 lira ve kalınları 10-12 liradır. Si
mav halılarının metre murabbaı 7-8, 
Acem taklidı İzmir Gülistan halıları 
5-7. demirci halıları 3,5-4,5, Gör
des 3--4 liradır. Çift Kırşehir halı

ları piyasamıza gelmemektedir. Bun

lar Ankarada satılmaktadır. Tüylü 
kaba Kayseri seccadelerinin adedi 

10-15 lira. Kayser i nebatisı seccade
lerin adedi 15- 20, Kayseri Mançes

ter ipliği ( Bandırma ayarı ince) ade
di 35- -45 liradır. Uşak v e Kütah
ya halıları piyasamıza gelmemekte
dir. 

PlYASALAR: 

Yerli Kömür Ger or 
Son günlerde piyasamıza az mik -

tarda yerli kok getirildiğinden bu 
nevi kömürler üzerinde fazla talep 
olmuştur. Yerli kömurlerin mühim 
bir kısmı Anadoluya gönderildiği için 
piyasamıza az mal gelmiştir. Fiyat
larda yükselme olmadığı cihetle bir 
buhran mevzuubahis değildir. Piyasa 
tamamen koksuz değildir. Alman ko
ku olarak da mal mevcuttur. Bu haf
ta içinde yüklenmiş olan bir vapu
run vurudu beklenmektedir. Yerli 
kok. Alman kokundan ucuz olduğu i
çin halk yerli k ömürü tercih etmek
tedir. 

Nevyork Sergisine 

Hazırhklar 
Nevyork sergisi için hazırlanmakta 

ohm nümunelerin yeniden bir 'kısmı --·:a.- --···-· ------ -
Sehrimizde tes~ih, ~z1ık, kolye, ça
buk, yüzük gibi kehribar ve bagalit

ten yapılmakta olan eşyalar dahi ha-· 

zırlanmaktadır. Aynca gümtiş~en tel

kan ve altın kakmalı işler, kutular, 

ve Eskişehir taSl mamullltından nü

muneler dahi hı:ı zırlanmaktadır. 

Ekme~ ~eselesi 

ve Fırına r 
Adana - Sıhhi şeraiti haiz olma

dıkları için evvelce kapatılmış olan 

fırınların tekrar açılmasına belediye.: 
ce müsaade edilmiştir. Gazeteler bu 

fırınların ıslahı mümkün olmadığına 

dair belediye fen ve sıhhat memurla

rından mütcşekil bir komisyon mra.; 
fından evvelce verilmiş olan bir ra
por mevcut olduğundan bahisle, bu 
fırınların yeniden açılmasını doğru 
bulmuyor. Fırınlar kapanınca kuru • 
lan iki fabrikanın ekmek ihtiyacını 
temin ettiğini söylüyor ve ekmek fi
yatını 2-3 kuruş indirmek mümkün
ken belediyenin buna niçin teşebbüs 
etmediğini soruyor. 

---o- --
Klavland Pamuk Ekilec:el< 

Sütçüler esnafı cemiyeti, dün kon
grelerini yapmışlar ve yeni s2Çimle 
idare heyetine Mustafa Zeki. Ali Ce
mal, Mustafa, Mehmet, Saıt ve Mus
tafayı seçmişlerdir. Bugiin öğleden 
evvel saat onda Yorgancılar cemiye· 
ti ve öğleden sonra 14 te Ayakkabı· 
cılar esnafı toplanarak kongrelerini 
yapacaklar ve yeni idare heyeti aza
larını seçeceklerdir. 

Adana - Sabun imnHitmda kulla
nılmak üzere lzmirden buraya alt -
mış vagondan fazla Akala pamuğu 
tohumu getirten şehrımiz ve Mers in 
yağ fabrikaları snhıplerinin mahke
meye verilecekleri söylenilmektedır. 
Bunun sebebi, sevkiyatın Zıraat Ve
kaletinden müsaade alınmadan yapıl
mış olmasıdır. Çukurovada Klavland 
cinsi pamuk ekilmesinin taammü
müne çalışılmakta ve Akala cinsi pa
muk ekilmesi istenilmemektedir. Yağ 
cıların getirttiği tohumların fabrika
da kullanılmayıp tarlalara ekilmesı 
ihtimalinin önüne geçilmesi maksadi
le. mezkur tohumların izmire iade o
lunacağı da söyleniyor. 

Arabacıların Yeni 

idare Heyeti 
D ün Arabacılar esnafı cemiyeti a

rasında yapılan seçimde bin yüz kırk 
bir rey toplanmış ve yeni idare heye
tine Aziz Erdem, Faik Demircan, A
li Biligözen, Mustafa Meriç, Sait Dik
birden, Mehmet Fırat seçilmişlerdir. 

1 ZOtırevf ve ellt hastalıkla~• mDte~as ı 

Bahk Ge~i.'e~i Geliyor . Or. Hayri Ömer 
Balık almak ıçın lımanımıza yenı- ı 

den dört İtalyan ve beş Yunan mo- ı Jğleden sonra Beyoğlu Ağacao ı 
·· l" · · 1 · t" H 1 t nrım~mıfa No 1~3 1'PIPfnn·4~fi~ 

toru gemısı ge mış ır. ava arın e- il•••••••••••••miii 
sirile tutulan balık azdır. 
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Harbin Mukadderatı ı 
Tayyareler Değil, 

Filolar Tayin Edecektir 
İngilterenln en şöhretli deniz 

mütehassıslarından birine ~öre, bi
ri müstesna olmak üzere bütün 
dünya devletleri, gelecek harbin 
tayyare silahı ile hallolunmıyaca
ğına inanmış bulunuyor. 

Bu mütehassıs Daily Telegrafın 
deniz işleri muharriri Heotor 
Byvater'dir. Kendisi diyor ki: 

"- İtalyadan başka bütün dev
letlerin erkilnı harbiyeleri, tayya
reler harbe kati bir netice veremiw 
yeceği esası üzerinde birleşmişler
dir." 

Bu sözleri söyliyen muharrir .i:"" 
tibbaratı sağlam ve esıciden İngı~ı 
Entellicens servisinde çalışmış bir 
deniz mütehassısıdır. Onun kanaa
tine göre lngilterenin deniz kuv~ 
vetlerine en büyük ehemmıyetı 
vermesinin sebebi budur. 
8

1
500,000 sterlinlik gemiler! 
İngiltere hükumeti, milletten 

200 milyon İngiliz lirası istemek 
üzeredir. Bu para ile yapılacak el
li zırhlı arasında her biri 8.500,000 
sterline mal olan beş sa!fıharp ge
misi, her biri üç milyon sterline ya
pılacak altı kruvazör, denizaltı ge
milerine karşı gelecek 18 muhr~P: 
biner tonluk altı denizaltı geınısı 
yapılacaktır. 

İngiltere hükumeti. daha sonra 
bu programı takviye edecek ~e. ~ 
zaman belki de kazanç vergısını 
artırmıya lüzum gör~ktir. . 

1ngiıtcre hükümeti~ı bu şekilde 
harekete scvkeden amıl, Almanya

m Seydlitz krUvazörüne, 1936 n . 
uahedesine rağmen sekız pus -;:k toplar koyacağını bildirmesi • 

dir. 
Almanya anl&.flJlala.ra. 

ınuhalifmit ! 
Almanyanın sekiz pusluk toplar 

taşıyan 13 kruvazöre sahip olması 
kararlaştırıldıktan sonra, bu tarz
da yeni gemiler yapmaması kabul 
edilmişti. Almanya Hipper Blu
cber Prince Eugen adlarını taşı
yan kruvazörlerini de sekiz pus -
luk toplarla teçhiz ettikten sonra 
yapacağı iki kruvazöre altı pusluk 
toplar koyacağını bildirdi. Bu iki 
kruvazörün biri Seydlitz idi. Fakat 
Almanya bir ay evvel, bunların da 
sekizer pusluk toplarla teçhiz olu
nacağını bildirdi. Bu hareket h~y
ret uyandırdı. Çünkü bu kruvazor
lerin inşaatı hıtam bulmak üzere 
idi ve bundan Almanyantn esasen 
anlaşma ahkamına karşı gelmeyi 
peşinden kurduğu anlaşıldı. 

Bunun neticesi olarak her taraf. 
ağır ve pahalı gemiler yapınıya 

koyulmuştur. 

* İngiltere bahriyesint meşgul e-
den bir mesele de Almanyanın 
tahtelbahir inşllatı hususunda kı:r 
dis:i ile müsavat istemesi ve İngı 
terenin bunu kabul etmesidir. 

Anlaşılan Almanya, tabte~~a 4 

birleri sevk için yeni bir usulu :e
kemmül ettirmiştir. Tahtel~a~~
ler yakın zamana kadar, den~ us
tünde Dizel motörlerile, denız al
tında elektrik motörlerile işliyor.
du. Alman mühendislerinin bu ı
ki sistemi birleştirerek tahtelba: 
birlere daha fazla sürat verdiklen 

1 ı.ı< K~NLIN 
"(IOl'tl 115 ~SKi . VENf 

NİJMHT"i"' OL ... H tft J.M&TT« OLAN İNSA 
1q3q DA C.l'Mlı .. ,~ OıEMıLS" EDİLMEKTE --- 1.351.Sll t. 1.132.471 t. . 44CUIO t; 

• *"·-·, j.Jc,t L.TERf ~·&. w·• - • 
1.211.790 t . 946.180 t. . 205.545 t. 

• 
AMERiKA _ -~·-· ~ 13' •• :.ı..i. 

152..MO t . 7Sl.to7 t. 141.950 t. 

jAPONYA .:tl-tı · tJ •• ;d •L llı •• 

545.112 t. .54U67 t. 146.l70 t. 
'·• 

FRANE>A ;dı .... - Jsld·i&. - >•' . - \ 

451.718 t . ~7.96J t. 160.144 t. . 
JTAL-'< A ...,;;.. :ıııiıııııf !&m h#L . 

214.100 t. 114.021 •• 1tl.1'9 t. 

ALMANYA ~- :J ,, ..... -. . 
Devletlerıu deniz kuvvct]erıni gösterir mukayeseli cetvel 

MATTı HARf:' ZIRHLJLARI YARı~I -
(.. 

lJNI. 
TONNAGI; 

lN C:ONSnUCTION 
lES EN S(llVICE. SOUS l 'AG( t:l 

1' COlof~lllUIU 

IN~IL.TEAc 15 474.700 t. 11111111 111 il 5 4e lS.tol t . 
2 ,. 40.000 t . 

AME'RH~A .. . 14 01.JOOt. llHlllllllill • 2 4e lS .000 t. 
4 ole40.000 t . 

J'APON'<A .. 10 )01.400 t nnnını 2 ole40.000 t . 
• ,. 45.000 t . -

FRANSA .... 1 tU.'45 t. ımııı J 4• JS.000 t . 
' ... 3§.000 t . 

ITA\..YA .. 4 to.354 t . IUI 4 ... u.ooo t . 

ALMAN'(A, ... s 11.000 t. lllU ı 4- JS.000 t. 
' ... 35.000 t 

Büyük dc\llctler arasındaki deniz silahları yarış1 hummalı bir hal a]m.ış
t;u. Yukardaki rakamlar 1939 kAnunusaıtl ayındaki knrşdıkh vaziveti 

göstermektedir. Bugün inşa halinde 21 zuhlı '\.'ardır. 

anlaşılıyor. Taktir edilmiş su için- duğu halde Japonyadan yaınıı 

den geçen cereyan, infilnk gazı.rr 1300 mil uzaklıktadır. 
temin edlyor. 

lta.lyan denizaltı filosu 
Geçen hafta İtalyanın dcnl.zaltl. 

filosunu büyüttüğü ve geçen sene 
zarfında 20 geminin inşasına baş
ladığı anlaşıldı. 
. İtalyanın denizaltı filosu 100 bin 

tonluk 125 gemiden müteşekkil -
dir. En yeni tahtelbahirlerin her 
biri 14 torpitoyu taşıyor ve en ağır 
tesl1hat ile mücehhez bulunuyor. 

* 
İngiltere bir ihtiyat. tedbiri ol~-

rak yedi limanında t1c~~'.:~ gemı
Ierine tahtelbahirlerle doguşmenın 
usulünü öğretmektedir. 17 ay ev
vel başlıyan bu kurslara 7699 ~ic~
ret gemisi tayfası ,.e mcmu.ru ıştı
rak etmiştir. Bunların bepsı de ge
milerini nasıl koruyacaklarını öğ. 
Tenmiş bulunuyorlar. . 

Harp koptuğu zaman, bu gemı-
ler en yakın limana uğrıyarak altı 
pusa kadar toplar alacaklardır. 

T Iarın nereden ve nasll alına -
op . t 
ğı ayrı bir sırdır. Fakat tıcare ca . 1 gemilerinde çalışan tayfa ara top 

endahtı da talim olunmaktadır. 
Japon ve Amerik~n 

donanması 

Arnerikaya gelince, o da Büyük 
Okyanusta kendine n;ıahsuksed~ir 
Singapur vticude getırme ·t ır. 
Burası Guam adasıdır. Bu ada 

30 
millik bir kayalıktır ve San 

iskodan 6000 mil mesafede ol-
Frans . 

l\fister Rooscvcl t, geçenlerde ga 
zetecilerc bu nduyı tahkim etmek 
fik "nde olduğunu söyledi. me
rika 21.!D bin sterlin sarfederek a
danın limanını açacak ve bir mil
yon sterlinı de diğer hususlar için 
sarfedecP..ktır. Fakat adayı yeni bir 
Singapur yapmak içın 40 milyon 
sterlin sarfı lazım gelecektir. 

Buna mukabil Japonyadan biT 
ses yükseldi: 

Japonya, Amerika donanması 

nı mahv için hnzırlanmalı. 
Bugiin lll"adı:ıki (ark şudur: 
Japonya: 817 517 ton. 
Amerika: 1,215,815 ton. 

Almanların Yeni 
Harp Gemileri 

Bedin, 7 (A.A.l - 35.000 tonluk 
ilk Alman z.ırhlısı bu ayın 14 ünde 
B. Hitler hazır olduğu halde denize 
indirilecektir. İkincisi de ikmal edil
miş gibidir ve ihtimal yaz başlangı
cında indirilecektir. Bu iki cüzüta -
mm servise girrccği tarih olan 1940 
nisanında hizmete alınmak üzere 
şimdiden gönüllü toplanmaktadır. 

Üçüncü bir hattı harp gemisinin 
lnşası da mutasavvcrdir, fakat tona
jının ne olacağı malum değildir. 

B. Roosevelt tayyare inşaatında 

tecrübeler yapılması için 6 milyon 
723 bin dolarlık mum:am tahsisat 
istemiştir. Bu tecnibeler için Sunny 
Vale (Kaliforniya) da hususi bir fab
rika yapılacaktır. 

Nasrettin Hocaya Sorarsanll : 

Şu Garip Dünya : 

Tekaüdiye 
Maası 

1 

Alan Fare 
Amerika Birleşik 

hükumetleri n d e 
Virjiniya Üniver .. 
sitesinin tıb fa -
kültesi fiziyoloji 
laboratuvarların -
da bir fare üzerin

de 200 defa ilmi tecrübeler yapılmış. 
tır. Fare bütün bu ameliyelerde, her
şeye mukavemet etmiştir. Bu suret
le iliın ve fenne büyük hizmetler et
miştir. Fakat artık ihtiyarladığın -
dan dolayı rahat bırakılmış. Ken
disine yiyeceği hiç çalışmadan hazır 
veriliyormuş. Hatta kendi eceliyle 
ölünceye kadar bakılıp beslenmesi 
iç.in kendisine hususi bir tahsisat 
ayrılm1ştır. 

o 
3 Kilo Baklavayı 

Bir Oturusta Yemi' 
Yugoslavyad 

oturan zengıı 

Müslüma 
lann en çok ye 
dikleri tatlı. bak 
lavadır. Son gün 
lerde San s 
;most kasabasın 
dan Osman Hromaliç isminde bir iş
çi, bir oturuşta bir tepsi baklava yi
yeceğini iddia etmiş ve üç kilodan 
fazla gelen bir tepsi baklavayı ye
m.iştir. Bu baklavalar, 3 kilo şekerle 
yapılmıştır. Osman, bu suretle on ki
şinin yiyeceği bir tepsi baklavayı 

midesine indirmiştir. Buna daha zi
yade, oburluk demek lazım gelecek. 

• 
Almanlar Kahve 

Telvesinden Sabun 
Yapıyorla.rmış 

Bcrlinde, kahve 
ıldikten sonra 
ncanda kalan tel 
lcr toplanmağa 

n lnnmı}tır. Kah
e telvesinin top -
nmasından iki 

naksat takip edili
yor: Kahve telvesi, kanalları, bo -
rulan tıkadığı için bunun bertaraf e
dilmesi ve telvenin sınai maksatla 
kullanması. 

Almanyada kahve telvesi, sabun 
imalinde ve telefon kısımları, kon -
takt gibi elektrik aletlerinin ve kı

sunlarının yapılmasında kullanılmak 

tadır. 

* 
Girkaç Lisan Bilen 

Diplomah Papağanlar 
Havanada sade papaganları oku

tan bir mektep vardır. Sınıflara 

aynlan bu mektebin Hk kursunda 
papagan talebelere har!Jer tanıtıl -
makta ve graınoCon çalmak öğretil
mektedir. Büyi.ık sınıflarda ise pa -
pağanlara, muhtelif dillerden şiir 

parçacıkları, ezberlctilmckte, cüm -
leler belletilmektedir. 

Son sınıf imtihanında muvaffak 
0 1 an papaganlara diploma verılmck
tedir. Bu diplomalı papaganlar, çok 
rağbet bularak pahalıya satılıyorlar 
mış. Diplomalı papagnnlara ancak 
sirklerde. miızikhollcrde, veya mil 
yarder, milyoner evlerinde rastalanı 
la biliyormuş! 

DÜNYA MATBUATINDA GÖRDOKLE IMIZı 
~~~~~~~~~~~~' 

Bir Hipotizma Tecrübesinde Uyuya Kalan Kız 

Amerikada bir gazinoda Hint· 
li fakir Yahya Han meraklı hip
notizma numaralan yapıyor. Ön 
sırada oturdn seyircilerden güzel 
bir genç kızın istihzalı bakışla
rından müteessir oluyor. 

- Adınız ne. Matmazel , diyor . 
- Barbara Hanter. Neye sor-

dunuz?. 
- Çünkü gözlerinizden yaptık

larıma inanmadığınızı okuyorum. 
Hile yaptığımı zannediyorsunuz 
Müsaade eder misiniz sizin üzeri
nizde bir tecrübe yapalım. Sizi u
yutaylm ve 24 saat sonra uyandr
rayrrn. Merak etmeyin, hiçbir şey 
duymıyacak ve rahats12 olmıya
caks1nız. 

Amerikalı kız heyecan içinde 
hemen ayağa kalkı~ or ve sahneye 

çıkıyor. Yahya ilan bir iki el ha
reketinden sonra birkaç saniye ı
çinde kızı uyutuyor. Kız derin bir 
uykuya dalıyor. Fakir, teneffüsü
ne mani olmaması için elbiselerini 
soyduruyor. İçtima bitiyor Hint· 
li fakir kızı orada bırakıp gazino
yu terkediyor. Ertesi gün dönüp 
km uyandıracaktır. Fakat dışarı 

çıkar çıkmaz bir otomobil kazası
na uğruyor ve ölüyor. 

Ya Barbara ne olacak? 
Doktor getirtip km uyandmna

ğa çalışıyor, muvaffak olamıyor
lar. Meşhur hipnotizm mütehas
sısları getirtiyorlar. fakat kıZl u
yandıramryorlar. Şimdi kız hala 
uykudadır. Kızın vaziyeti bütün 
Amerikanın merakını tahrik et
miştir. Acaba kız uyanacak mı? 

Kefiye ve Akalli Bir Moda 

Londrada toplanacn'k Arap· 'kon:-~ransrna •ı:.-..a- e•m ... -
• 11'.... ·• .. "'"" nzere .~:-:ı-

bıs!anın her tarafından İngiltereye murahhaslar gidiyor B · t-
·ı · k . · u zıyare 

~ı erın ·!y~fotlcrınden mülhem olan blr moda evi yukardaki kıyafeti 
ıcat etmıştır. Bu krvaf el Emir Faysalın kıyafetinı"n ta ·d· - mamen aynı ır. 

I iktibas Hakkı Mahfuzdur J 
Vapan: SALiH 

kı t kıyamette 
_ Gece yarısı, bu § a ., 

... Mebus oJmak için namzetliğimi 
? 

koysıını ını. -

• • . Haroo ıniııi olmak için ne yap
n1alı? ... 

••• Kış artarsa yerli antrasit bulabi
lecek miyiz?_ 

• •• Eti daha ucuz yemek kısmet ola
eak mı diye dü~iindiim.. U)·kum knt;h1 

~imdi kaçan uykunıu aramafa çıktım!-tokakta ne arıyorsun hoca~. a yatınca 
NasT&ttin Hoca - YatağUD 

ı..h •• ..,.0 hir u>vlPr geldi-
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Nihayet Trene Binebilmiştik 

Fors, infilCik Esnasında istasyonda Bulunduğumuazu 
Sö ledi vi için Kontrolden Kolayca Kurtulmuştuk 

Y CJ olarak inanmış, Marmofeskının ları t eessürlerinin, sam!mil:klerınin 
B en de avukatın söyledikle - boynuna c:;arılmıştım. Hani o sıra - derece ve kuyvetini açıkça göste-

r ini sol tarafımda oturan da vanımda sekiz b .n ueğil se~ - riyordu. Kendimi zorla gülümser 
Hüseyin çavuşla Mustafaya, türk- sen~ bin liralık Alman çek1 bulun- gibi gösterdim ve: 
çeye çevirerek söylüyor, metin ol- saydı, hiç te dtişünm.:-k,;izin, top D 1 d K · - - ost arım. edim. omıtanı-
malarını tenbihl yordum, amma yekun komitaya bağışlıyacak ve 
b b 'h muhtaç- zın ve bilhassa şahıslarıııızın hak-
en de böyle bir ten ı e çekleri Marınofeskinin onüne sa -

tım, meraktan, korkudan avuka - kımızda besled ğini bildiğim ve 
ul çacaktım. 

tın bu kuvvetli sözleri, kurt uş 
. · · · ek vaatleri kulağımda bır sıvn sın 

vızıltısı kadar bile tesir yapmıyor-
. civa -du, yapamıyordu. Istasyon 

nnda bulunan bütün araba ve 0~~
mobiller hep hadise :ınahalline gon 
deriliyordu. Bekleme salonuna her 

ıklı ha -gelen yolcu, çok acı ve ac . 
b ikanın bir herler getiriyordu. Fa r 

enkaz yığını halinde yandığı~, 
binlerce amelenin parça parça 0

. -
w e1rımakla bıt 

dugunu, yaralıların ta ... ~- .• . 
ediw· • •• ı·· ordtL Tabu, hiç m gmı soy uy b ler 

te mübalağa olınıyan bu ha erhe ' 
k Yor -beni renkten renge so u ' 

lecanımı arttırıyordu. 
Bu esnada tren bir asker İve po-

ri]Jnişti. stas -
lis kordoniyle çev .. ülu ne-
yonun bütün kapıları sung d bek 
terlerle tutulmuşttL Bu ara a • 

k lan da kapan
leme salonunun ap: ilk rütbede 
mıştı.. BU.yük ve kuç lis e
yerli zabit ile bir 0 ka~ po ş 
fi de yolcuları birer bırer sor~ 

- b şıaınışlardı. Bızım 
Ya çekmege a 

t c:Iı sert suratlı 
yanımıza, başı ra,. 1 

b . b ' b ı ile yaS.ışılı.lı ve tatlı 
ır ın aş ı ...... ~ .. t· B' 

bakışlı bir ınüiazi.:ın ge~ L m-
başı sorguya başlı~acagı . ~da, 
bizim avukat Marınofeski ikı a .. 
dım ilerlemişti ve: 

_ Kumandan, ben avukat Ma-
. f kı· şu üç ermeni ile bera-rmo es · . 

her Moskova hukuk mahkemesı-
ne gideceğim.. Tam trene b~~ 
üzereyken bu acıklı ve eseili ha : 

d. ldu. Şahsıma ve yanımdaki 
ıse o 

1 
. 

ermenilere ait resmi vesika ar ~ 
te. 

D emiş ve ellndeki zarftan çı • 
kardığı bir kağıt tomarını 

uzatmıştı. Binbaşı her halde bi -
zım avukatın sözlerinin doğrulu
ğuna inanmış olacaktı ki, kağıt • 
lara, el uzatmak şöyle dursun, b~ 
mamıştı bile. Yalnız, avukatın bır 
sağında ve binbaşıya karşı ihtir~ 
vaziyetinde, dik dik duran polıse 
dönmüştü ve sormuştu: . 

- Memur efendi. Kaç saattir 

blll'ada bulunuyorsunuz?·· 
- Kumandan, iki saattenberi 

istasyon nöoetçisiyim. 
- Şu halde patlama esnasında, 

burada bulunduğunu gördüğün~ 
yolculan birer birer bize gösten • 

niz. 
Kardeş polis ilkönce avukıı~~~ 

bizi göstermişti. Vazifeye geldıgı 
zaman, papazla madamları salon • 
da otururken gördüğünü söyle • 
mişti. Madamlarla papaz da po • 
lisin sözlerini tasdik ettikten baş
ka, avukatla bizim tam trene bi • 
neceğimiz sırada, patlamanın VU • 
kubulduğunu söyliyerek bizim va
ziyetimizi sağlamlamışlardı. Ar -
tık bizim bu hadise ile alakalı ol
madığımız anlaşılmış, kordo~ ~!
tında bulunan trene girmekligı • 
mize müsaade olunmuştu. 

A çılan kapının eşiğinde .. d~ran suratsız binbaşının onun • 
den nasıl geçtiğimi, kendimi kom 
partımana nasıl attığımı sakın sor 

Ç ··nk'' idam sehpası al • mayın. u u, 
tından kurutulan bir suçlu ka . " 
dar sevinmiş, benliğimi kayb~dı~ 
vermiştim.. Hiç bir hareketı~ 
farkedemem.iştim. Biz kompartı.: 
mana girer girmez kapıya bir nCJ

betçi dikilmiş, dışarıya çıımıamız 
da yasak edilmişti. 

İki saa tten fazla süren yoku 
kontrolü bittikten sonra tr€nm 
hareketine müsaade edilmıştı. Ben 

b .. t .. hayatımda o günkü kac1a1:' 
u un ·· · 1ı 

· tal" n bana o ~nı-. sevindiğimı, u hi 
kadar müsait davrandığını ç 

Tren sarsıntı -
hatır lıyamıyorum. 

larla yavaş yavaş istasyondan k ç~1 
karken artık kurtulduğumuza a 

H 3.dise tabii her tarafa aks~t -
mışti. Petersburg'tan son

ra, o gece uğradığımız dokuz is
tasyonda da sıkı bir kordonla çev
rilen tr~nimize kontrolsüz niç bir 
yolcunun binmesine müsaade edll
memişti. Saatler, günler, geceler 
geçtikçe biz de sakinleşmiş, he!e
can ve heyecandan kurtulın•ıştuk. 

Moskovaya vardığımız zaman, 
matmazel Angelikayı istasyunda 
bulmuştuk. Bizi Marinoieskıden 
almış, hiç bir söz söylemeden h:a -
zır bulundurduğu bir arapaya çat 
çabuk sokmuştu. Yolda tasalı bir 
yüzle: 

- Siz, demişti. Bize iyi haber
lerle geldiniz. Fakat ne yazık ki, 
biz sizi kara haberler vererek kar
şılıyoruz. 

R engim sararmış, yüreğim de 
kararmıştı. Kızın gam sü -

zülen yüzünden Hüseyin ça vuşb. 
Mustafa bile felaket sezinlemiş -
ler, gözlerini gözlerime dikmiş -
lerdi. 

Ben de meraktan çatlıyor, mu -
hatabımdan, şu kara haberler ne
dir, diye soramıyordum bir türlü. 
Yarım saat sonra kapısından gir -
diğimiz evin avlusunda, bizim Ni
kola Dimitriyef ile yüz yüze gt~l

miş, kucaklaşmıştık. Başardığımız 

büyük işten dolayı bizi tebrik edi
yor, ayrı ayn öpüyordu bizi. Ben 
Angelikaya, vereceği kara ha?er
leri sormağa hazırlanırken Niko
la elini omuzuma koydu ve: 

_ Sadık, dedi. Oknita fabrika

sının atıldığını Odesa gazetelerjn

de okuduğum.uz zaman, çıldıracak 
kadar sevindik. Fakat birbiri üz~ 
rine aldığımız iki kara haber, bize 

. 1 ..;_,;.,.; unutturdu. Evvela 
sevınç e~ ....... ._.. 
Agelikayı, sonra da beni Mosk<! -

vaya getirdi. Fakat şunu da ::.ô_y~ 

li · ı,; tehlike bizi ve sızı yeyrm ~ 
korkutacak, düşündürecek kadar 
yakın değildir henüz. Bununla be-

raber ... • 
Nikolanın sözünü kestim ve: 
- Rica ederim, deci.mı. Bizı 

da teselli dersin. Evvela §U sonra . 1 kara haberler nedır, onları soy e. 
_ Ne olacak, Bulgarlar da Al-

ı la ı - ırlık oldular ve itılaf 
:ınan ar .,, 

1 . e karşı harbe atıldılar. 
devlet erın 

b le bizde saklı bulunan 
Buse ep 

tlarınızla yola devam et -
psapor Ik" · , • 

·rokan· ı kalmadı. ıncı Kara 
ınek ı 

b de Oknitanın havaya uçu • 
ha er 

. 1 Bulgaristaııın Rusya-
rulınasıy e, . 

harp ilan etmesı hır gu 
ya karşı . 

düf. eıcıği için, bu facıa -
ne tesa ıldı . 

Bulgarlar tarafından yap gı 
nın d bız· im hükumette, ka-
hakkın a · 

klinde bir şüphe uyanma • 
naat şe ld Her tarafa Buı -
sına sebep o u . . . 

t tulup hapse<;iılmesı em-
garıarın u ·· .. 

. . d. Bunun ıçin her turlı.. 
rı veril ı. .. .. _ 

ll . gözonune aldık, bura 
ihtima en . 

. . ı.nrşılamağa geldik. 
da sızı~ 

aklarını suya değmiş, teh -

A y b ' ük. lüg- ınıe aklım 
Ukenın uy 

. . irndi. Fakat Petersburg' · 

~::ş:~akkak olan tutulma v~ 
hlikesinden kurtaran ka 

ölüın te . . -
U. burada da bızı sev ın-

der ve ta ın . . d 
. - . ürnidı uyanmıştı ıçım e 

dırecegı. . biç te telaş gösterme -
Bunun ıçın . 

. . Arkadaşlarıma bır şey sez 
mıştım. ki beraber Nikola ve 
drrmeme e . 

lika a karşı da çok metın ~e 
Ange .. y ünınek kararını vermış-
:ur M~:ataplarım. verdiklı:_ri ka

. b lerin bende bıraktıgı te -
ra ha er . ·· .. 

ştınr gibi dıkkatle yuzu • 
siri ara ' 
ıne bakıyorlardı. Bakışlan, tavıT-

şimdi de eserlerini tekrar görmek

le sevind ğim karde~lil< duygulan 

katşısında kendımizi hiç te tehli-

ketle görmüyorum. Dostluf,runuza, 
yard1mlarınıza o kadar gıiveniyo -

rum. Sonra ıleri sürdüğünüz se · 

hepleri de pek o kadar ehemmi -

yetli bulmuyor bunların biı:ı fO· 

lumuzaan alıkoyabıleceğini um -

muyorum. Yolumuzu deği~tirmek, 
başka vasıtalardan istıfade etmek 
suretile seyehatimıze devam un -
k8.nlarını da araştırabıliriz değil 

'? mı ... 

N ikola, gururu okşanmış bir 
adam memnunluğu ile gü -

lümsedi ve: 

- Biz o cihetleri de düşünme -
dik değil. Sizi bir iki halta bura
daki kardeşlerimize misafir etme-

yi münasip bulduk. Tabii, etraf -
tan vaziyet hakkında alacağımız 

haberlere göre de size başka yol ~ 
lar ve emniyetli vasıtalar bulma
ğa çalışacağız. Hele bir kaç gı.in 
geçsin bakalım. 

(Devamı var) 

ÇOCUK 
Küçük, memedeki yahut em

zikteki çocuk soğuk alınca göğüs 
hastalıklarından birine tutulması 
ihtimali daha çoktur ama, sadece 
ishale de tutulduğu olur. Çocuk
larda barsak hastalıkları daha zi
yade yazm, sıcak mevsimde gö
rüldüğünden kışın çocuğun karnı 
bozuldukça, annesi kendisini ü
şütmüş te, sütü bozulmuıı ondan 
çcuğu ishale tutulmuş derler. Va· 
kıa annesi fazla ve karışık yiyin
ce, bir şeye üzülünce, muayyen 
günlerini görünce de memesini 
emen çocuğun karnı bozulur. 

Fakat şişede inek sütü emen 
çocukların da krşrn ishale tutul
duklan vardır. O zaman da, sütü 
veren ineğin soğuk almış olması 
hama gelebilirse de kış mevsim
lerinde inekleri sıcak yerlerinden 
pek te çok dışanya çıkarmazlar. 
Sonra da ineklerin insanlar gibi 
soğuk alıp almadıkları iyice bilin
mez ... Onun icin memedeki yahut 
emzikteki küçük çocuk ishal olun
ca, memedeki çocuğun annesin
den, emzikteki sfüün sahibinden 
önce çacuğun kendisinin soğuk a
larak karnını füiittüğiinü hatıra 
getirmek belki daha doğru olur. 

Bir kere çocukların kii<'iiciik 
vücntlnrma nishetle derilerinin 
sathı ('Ok l!"cnis olduihmdan <'Ocuk 
olmıvan lından ıf~ ha cabuk iic;üve
rek .soğuk aldıklarrnı bilirsiniz. 
Küciik çocuğun pek sıcak bir oda· 
da bile kundağı acılarak altı de
ğistirildiği vakit aksırmağa ba!!· 
ladığına elbette dikkat etmissinh;
dir. Kundağın icerisindeki hararet 
sıcak odanın bile hararetinden faz
la olduğundan cocuk gene ii~üyor 
demektir. O vakit kamı da açık 
olunca ... 

Sonra da kücük çocukların bar
sakları bozulrnağa, büyiiklerin 
harsaklarından pek çok ztyadc 
temaviil l!'österir. Bunun da sebe
bi co~uk barsaiYınm · hele ilk av
lar kinde • nek rok islemesicUr. 
Cocuk cüssesine nishetle biiyiik
lerden iic misli fazla ı:rrdaya miıh· 
taçtn. !\frselii minimini hir cocu
ğun J?'iindc 150 J.!l"am siit emmesi
ni belki pek hafif bir iş bulursu
nuz. Fakat hunu cocuğun ciissesi
ne nisbet ederseniz, 70 kilo ağırlı
ğında bulunan babasının giinde 
on hucuk kilo süt kmesi demek
tir. Bir günde o kadar süt içen 
bir adamın midesi ve barsaklan 
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Yazan: Halikarnas Bahk~ısı 
~~~~~~~~~~~~ 

-1-

Y unanlıların bir çok mitolo
jik ilahlar yarattıklarına 

şaşmamalı. İnsan bu kadar açık ve 
lekesiz bir gükun mavisini solu -
yup gördükçe gönlünü inanç de
derecesine yükselen bir ümit sa
rıyor. İklim hakikaten ilahlara 
layık bir iklim. Tenha bir koya, ıs
sız engine, berrak göklere, baktığı
nız zaman, ağaçların rüzgarda, dal
gaların kumsalda, maviler.in gök
te bir yalvarışı vardır. Aman biz
lerı ıssız ve insansız bırakma, diye 
insan koynuna sokulan esiri bir ri
caları vardır. Bundan dolayı bütün 
bu tenha güzellikleri, insan; o gü
denizi Afroditle, gökü Apolloyla, 
zelliklP-re layık ilahlarla .. . mesela 
kıyıları suları Ninf, Driyad, Nai
yad, ve sircınlerle süsler. Kıyılar
da. çalılar arasında oynaşan, fısıl
daşan, gtilümsiyen bu periler. k1-
yıların, suların yalvarışına insan 
gönlünden kopan cevaptır Filvaki 
o diyarda bir bekleyiş sezilir. San
ki kıyılar, "acaba bu güzel yeryü
züne layık insan ne zaman gele -
cek?,, diyen ve susup bakan bir sü
ktıttur. 

B u bekleyişJn heyecanile Ar
şipelin mavi koynuna atılan 

Kriyo burnu, güneş Anadolusunun 
sanki lisana gelen bir dilidir. İşte 
tam bu mevzuubahis dakikada Ha
cı Davut vapuru Kriyo burnunun 
ucundaki Knid harabesini kıyılıya 
kıyılaya geçiyordu. Durgun deni
ze masmavi bir iz, gök mavisine de 
kapkara bir duman çizgisi uzatıyor
du. Pat pat ederek çabalıyor. 

ne kadar işleınek üzrm olduğu
nu düşünürseniz, küçük çocuğun 
neden dolayı karnı bozularak pek 
çabuk ishale tutulduğunu da an
larsmız... Anne sütü emen yahut 
inek sütile beslenen çocukların 
barsaklarındaki mikroplar araSTD· 
da da haylice fark buJunduğu için 
annesinin sütilnü emm~k için dün
yaya gelmiş olan çocuk inek süti
Ie beslenince barsakları daha ça
buk bozulur ve kışın da daha ça
buk ishale tutulur ... 

Bereket versin ki çocuklarda 
kışın meydana çıkan, yazın gelen 
ishaller gibi tehlikeli değildir. He
men başlangıcında dikkat edilerek 
önü alınırsa birkac gün içinde ge
çer. Çocuk o birkaç ~ün içerisin
de ağırlığından biraz kaybetse de 
ehemmiyeti yoktur. Ancak kış is
hali ile yaz ishalinin bir farkı var· 
drr. Yazın ç~cuk çok hararet kay
betmiyeceğinden ishali varken so· 
ğuktan muhafazasına o kadar ih
timam lazım olmadığı halde, kışrn 
ishal varken soğuğa karşı muha
fazasına daha ziyade dikkat etmek 
lazımdır. 

Meme emen çocuğun ishali da
ha çabuk geçer. Memeyi biraz da· 
ha fasılalı, hem de sütü daha az 
vermek yctisir. Annesi de fazla 
kalan sütünü saifarnk rıdıatsızh· 

ğından kurtulur. Fakat meme e
men çocukta da ishal ile bidikte 
ateş olursa ve ishal fazla gelirse 
o vakit ona da emzikte inek süit
le beslenen cocuk gibi hemen sa
de su vermelidir. 

Fakat emzikle beslenen çocuk
ta ishal hafif te olsa hemen süfü 
keserek yalruz kaynamış su ver
mek ihtiyatlı olur. Suyun miktan 
çocuğun emdiği süt miktarının ay
ni olur. Çocuk kay etmiyorsa su
yun zamanlan da gene süt gihidil'. 
~"!.z kay ederse, su saatte bir defa, 
yiizer gram kadar verilir, çok kay 
ediyorsa kasıkla azar azar ve da· 
ha ı-tk olarak. 

Böyle yalnız kaynamış su, çok 
defa, ishali geçirmeğe yetişir. İs
hal azaldıktan sonra pirinç suyu. 
yahut arpa kaynatılarak onun su
yu veya sebze suyu verilir- Daha 
sonra da yavaş yavaş gene süte 
ahştrrılır. 
Çocuğun karnının üzerine sıcak 

su ile pansıman yapmak, bacak
larına pamuk snmak ta fayda ve
rir. 

Vapurun içi kalabalıktı. İnsanlar 
sanki anbarlarda, kabinlerde, gü
vertede biribirlerinin üzerine tepil
miş kakılmışlardı. Usullacık şura

cıga tüküreyim derdiniz. Fakat ne
reye tükürürseniz tükürün, mut -
laka insan yüzüne tükürürdünüz. 
Denize tüküreyim derdiniz. Rüzgar 
dolayısile kendi suratınıza tükü -
rürdünüz. 

İçtiğiniz sigaraların izmaritini 
atacak yer bulamadığınız için, hap 
gibi kendi ağzınıza atıp yutma!t 
mecburiyetindeydiniz. Vakıa orta
da Amiraller gibi giyinmiş, apolet
li, kordonlu garsonlar geziyorlar
dı; fakat yüz numaranın kapısının 
kulpu, kapının iç tarafındaki kul
pu ile münasebetini kestiği için, dön 
dürü1dükçe devri daime müptela 
gibi dönüyor, fakat kapı açılmı -
yordu. İçerdeki mahbus kaldıkça. 
dışarda tabur tabur çoluk çocuk 
kalabalığı, yerlerinde sayıyorlar -
mış gibi, tepine tepine donlarına 
yazık ediyorlardL 

Vapurdaki insanların biribirine 
insani cazibesi, vapurun bilet ta -
rifesine, dolayısile haysiyet dam
gasına çatıyor. Gönül veren insan
lar biribirlerine gönül bağlıyamı• 
yorlar. Fakat göklerin yıldızlan gi
bi biribirinin etrafında hiyearşik 

mesafeleri muhafaza ederek dolanı
yorlardı. Vapur yolunda gidiyor -
du. Hem nizamı alem, hem de ni
zamı avalem mihverlerinde dönü
yorlardı 

B u insanların başlan, bu hiye
rarşik mesafe ve boşluklar

la dolu tamtakır bir boşluk 1-m.mku
ması olmuştu. Birisile konuşur -
ken adam alım satımından dem 
vuruyor. Mücerret bir amalierbaa 
cetveliler lakırdayorum sanıyordu
nuz. Ötekile görüşünce cebirdeki 

bir M meçhuliler, berikine danışır
ken, insan değil fakat kağıttan i
baret bir meşrular ve gayri meş
rular bilançosile, insani münasebet 

tesisine kalkışmış gibi gülünç olu
yordunuz. insanların gözü ister ça
kır, ister ela, ister kara olsun. hep
sinin bakışları ayni idi. İnsan gö
zünün bakışı değil, fakat göre.ne -
ğin hiyerarşik boşlukların ölü ba
kışı. 

Bu bakışlarda ancak bir :şeye dik
kat vardı. O da muhatabının, konu
şanın ne yolda konuşmasını müna
sip göreceğine dikkat etmek ve 
tahmın edilen münasibe göre söz 
söylemek. Muhatap olan adamsa 
hangi cevabın karşısındaki tarafın
dan münasip görüleceğini tahmine 
çalışıyor, ve dudak ve dille o ceva
bı tedarik ediyordu. Netice şu olu
yordu ki, herkes, hiç kimsenin için 
için münasip görmediği surette 
gürüldeyip duruyordu. Velhasıl in
san insanla değil, yalan yalanla ko
nuşuyordu. 

Fakat hiyerarşik mesafelerin 
membaı bilete verilen pa

ra idi. Hacı Davut vapurunun si
lindirlerinin cıyaklayışına, gümle-

yişine kan"i-an insan sesleri bir iti
barla geçim ekmekleri için boğaz... 
laşan insanların zırıldayışları idL 
Her birisi yalnızlıkların en katla
nılmazı, en acısı olan kendi egoiz
minin bilmecburiye prangasına vu· 
rulmuş. Doğuştan için için kayna
yan sosyal enstenkti kıskıvrak e
dilmiş, insan gönlünün merhameti
ne kilit geçirilmiş bulunuyordu. 
Sanki vapurun, evvela bileti, son
ra koltukları, karyolaları, kabinle
ri, güverteleri, vinçleri ve yığın yı
ğın hırdavatı hep birden elastiki -
yet kesbederek insan gövdesini her 
taraftan sıkıştırmıya başlamışlar -
dı. Mefluçlarda görüldüğü gibi in
sanın kolunu bükmüş, ayağını ez
miş, başını burkmuş, bütün gönlü
nü tabü şeklinden çıkararak, kar
gacık burgacık etmişler. Öne bak
mak üzere yaratılan göz hep ar -
kaya baka kalarak, burkulan boy
nundaki işkencesi dolayısile, göz -
!erinden akan yaşlarla kendi ardını 
~a.mıya koyulmuştu 

Arşi:pelin yüzünde oynaşan 

mitolojik balıklardan iki 
Korifen balığı ve bir de esoset ala· 
yı vapurun külüstür demirci dük· 
kam gibi zangırdayıp duran gürül
tüsünden kaçarak, mor derinlikle
re doğru fırladılar. Bütün engin 
salınan ve ışıldıyan bir akış idi. İki 
Korifen oturmıyan, yürümiyen, ta• 
kat hep yüzen o renk renk alemin 
lçine daldılar. Derinin şeffaf züm
rüdü içinde küçük balıklar, balık 

ağına yakalanmış yıldızlar gibi i
nen ejderlerin karşısında yavaş ya
vaş, yana çekildiler. Onların giımüş 
habbeler sa~an izlerini esosetlerin 
pırıl pırıl yanan kanatlı alevleri ta
kip ediyordu. Balıklar acel acayip 
taşların arasından geçtiler. Sanki 
dev gibi insanlara tuhaf tuhaf ej
derler, biribirlerile harp ederken 
dona kalarak taş kesilmişler, koca 
enginin kapkara derinliğinden yu· 
karılara parlıyan, harelenen me -
hip bir sığ yaratmışlardı. 

Sığın set set çıkınlarının altın -

dan esniyen mahuf mağaralardan, 

derinlerin renk renk ejderleri biri

birlerine bakınıyorlardı. Dalga yüz

de salındıkça bütün sığ ve denizin 

zemini hareketten, musikiden, renk· 

ten ibaret pırıldaşan bir ahenk olu

yordu. 

Ta tepede saplan üzerinde sal
lanan deniz nebatatı· bulutlar gibi 

hep şekil değiştiriyorlar. İstikbal· 

de sevilen ümidin yavaş yavaş eri
yerek geçmişteki tatlı bir hattra ol· 
ması gibi, renkler eriyip kayıyor· 
lardı. Sığın üstünde bir loşluk gö
rünüyordu. 

Bu, tahtına oturmuş. layemut 
denizin ilahı Posaydon idi. 

Sanki esatiri geçmişlerın u
zak dibinden bakan gözlen denizin 
derin ve yemyeşil bakışı idi. Eso
setler bu bakışın derinliğine dal -
mışlardı. Koyu sükiit içinde sanki 
bir fısıltı duvuldu. Posaydan: 

rsdnu yarın) 
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e ve ajans adcdı: 262 
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Zirai ve tıcarı er 
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Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

k nda kumbaralı ve ihbarsız tnsnrruf hesaplarında en =' •z· t nım ası ıran 1 anlara senede 4 defo çekilec<'k kur'a ile nşnğıdnki plar 
50 lirası bu un .:öre ikramiye dağıtılnt'nktır. 
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DfKJ<AT: Hesaplanndaki para!ar bir sene fcinde 50 liradan aşai'!• 
i .. mivedere ikramiye ~ık tığı takdirde % 20 fazlasivle verilecektır 
uşKuralar senede 4 defa, J EylUI. 1 Birinclkônun. l Mart ve ı Bazt 

ron tarihlerinde ~ekile~cktır. 
BSl!Bl!!!!lll._.!!lm._~~--

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu llCinları 

157700 adet limona istekli çık • 
madığından pazarlıkla eksiltmesi 
15/Şubat/939 çarşamba günu s~at 
14,15 de Tophanede leva1.ım amır· 
liği satınalma komisyonunda ya • 
pılacaktır. Tahmin bedeli 3154 li· 
ra ilk teminatı 236 lira 55 kuruş
tur. Şnrtnamesi Ko. da gö~ülebi : 
lir. İsteklilerin kanuni vesikaları· 
le beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri (503) (768) 

JI.. 
Dört adet iç ve dört ad~t • dış 

Mişlen marka Fort otomobil ~ • 
tiği alınacaktır. Pazarlıkla eksılt· 
mesi 15/ 2/939 çarşamba günü saat 
15 de Tophanede İstanbul ı.:eva • 
zım iımirliği satınalma Komısyo • 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin % 
15 kat'i teminatlarile belli saatte 
Komisyona gelmeleri. (504) <769' 

JI.. 
2000 ton kadar buğday kırdınl· 

ması 23/2/939 perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltme· 
si Tophanede İstanbul levazun 
amirliği satınalmıı komisyonunda 

. be
yapılacaktır. Hepsinin tahmın 
deli 13474 lira 79 kuruştur. İlk te
minatı 1010 lira 61 kuruştur. şart· 

namesı .Ko. da guruleuı.lJ.r. lstek -
lılerın kanuni vesikaıarile bera • 
ber teklü mektuplar.mı ihale .ma • 
tinden bir saat evvel Ko. na ver • 
meleri. (502) (767) 

• 
200 ton kuru ot için teklif edi-

l fiat pahalı gôrüldiığündcn pa • 
:U~ııkla eksiltmesi 13ıŞubat/9::!0 

nrtesı gunu saat 14,30 da Top· 
paz 1·11· 1 hanede levazım runır ı6ı satına • 
rna komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5680 !ıra ilk temı-

natı 42ö liradır. . . .. 
Ş rtnarnesi komisyonda gorule-

bi; isteklilerin kanuni vesıkala
rile beraber belli saatte Komıs • 

gelmeeri (505) (770) yona · • 8 X 10 ebadında on adet bırnn-
da eşya örtüsü alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 17 /Şubat/939 cu

.. u" saat 14 de Tophanede rna gun . 
m amir lig~ i sntınalma komıs-

Jevazı . 
da yapılacaktır. Tnhoı.ın be-

yonubn. lira teminatı 150 liradır. 
delı ııı . . 

e ve nümunesı Komısyon-
Şart~.a~lebilir İsteklilerin kanu-
da goru · . 

• 'kalıırile beraber bellı saat -
nı vesı . (501) (766\ 
te komisyona gemelcrı. , 

ü ük Piyangosu Y Ş bat 939 dadır. 
Dördüncü keılde : 11 u 

B .. ··~ ikramiye : 5 O • O O O lira~ır ... uyu o ooo liralık ikramıvelerle 
Bundan başka: 15.000, tı.OOO, 1 · .. kifat vardır ••• 

1. ı k "k" adet mu (20 000 ve 10.000) ıra ı ı 1 k t • •h 
. • larak iştira e meyı ı . 
Yeni tertipten bir balet a mes'ud ve bahti· 

mal etmeyiniz. Siz de piyangonun 
yarları arasına girmiı olursunuz. 

Şiıli Sıhhat Yurdu 
Türk Anonim Şiketinden : 
Şirketimizin 10 Mart 1939 tari -

hinde saat 16 da Şirket Merkezinde 
vukubwlacak adi hissedaran heyeti 
umumiye içtimaında: ı - Meclisi 
İdare ve Murakıp Raoorlannın ve 
Bilanço ve kar ve zarar hesapların -
nın kıraatı; 2 - Biliını;onun tasdiki 
ve meclisi idare ile mürakJbın teb -
riyesi; 3 - Meclisi İdare ve Mura
kıbın intihabı ve tahsisatlarının ta -
yini; 4 - Teklifat hnkkında müza -
kerat icra ve mukarrerat ittihaz edi
lecek ve müteakiben aktedilecclt o -
lan fevkalade hissedaran heyeti 
umumiyesi içtimaında dahi; 1 -
Şirket nizamnam<:yı dahilisinin 40. 
Maddesi veçhile Şirketin mukadde
ratı ôtiyesi hakkında müzakerat, 
2 - Ticaret kanununun 442 ve 386. 
Maddelerini ve Şirket niztımname -
sinin ve bilhassa 42. ve müte<tkip 
maddelerini nazara alarak icabeden 
kararların verilmesi .ve teklifat hak
kında müzakerat icra ve nizamna -
menin tadil edilecek maddeleri ve 
bilcümle ilavat vesaire ve mukarre
rat ittihaz olunacağından ve mez -
kur gün ve saatte ekseriyet hasıl ol
madığı takdirde 25 Mart 1939 tari
hinde saat 16 da ayni Ruzname hak
'kmda toplanılacağından hissedarla -
rın kanuni müddet 1.arfında hissele
rini Şirket kasasına tevdi ile duhul 
varakalannı almaları ilan ve rica 
olunur. 

Matbaası 
Kitap. gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

TAN Matbaası - fatanbul 

Telefon: 24310 

'-----~ 
_IStanbul · Belediyesi. Jıc1ftıari 

Tahmis caddesinin yenf parke taş ilavesfle tamiri 
Balık pazarıpda Hasırcılar caddesinin tamiri 
Yedikulede Tatlı kaynak ve kuyulu sokak kaldı
rımlarının tamiri 
Samatyada mütesellim sokağı bozuk kaldınmının 
tamiri 

-- .__ \ - ....____ ·~.. . 

Keşif İlk 
Bed. teminatı 

896,59 
ll85,77 

1302,26 
661,36 

67,:?5 
88,93 

97,67 
49,60 

Şehremini saray mcydam sokağının tamiri 531.30 39,fl5 
Kadıköy hasırcı başı sokağı adi kaldırım tamiri 1188,00 89, 10 

,, Yoğurtçu park yokusu adi ., ,, 1412,29 105,92 
,, Şifa sokağı şosesinin tamiri 919,51 68,96 
,, Merdivcnköy mama şosesınin tamiri .2721,28 204,10 

Yukarda keşif bedelleri yazılı işler ayn ayn açık eksiltmeye ko

nulmuştur. Keşif evrnkile şartnameleri levazım müdiırlüğünde gö
rülebilir. lstekli1er 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen 
Işleri Müdürlüğünden alacnklan fen ehliyet vesikalarile ve hizala

rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10/2/ 

939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
<610) 

~ 

Keşif bedeli 1890 lira 20 kuruş olan Eminönünde Balıkpazan ve 
Taşçılar sokağı parke kaldırımının yeniden yapılması açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. Istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu 
işi yapabileceğine dair Eminöaji Başmühendisliğinden alacakları fen 
ehliyet ve 141 lira 76 kuruşluk ilk teminat makbuı: veya mektubile 
beraber 10/2/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümend, 
bulunmalıdı.rlar. \607) 

• 
Kısıklı'da Bulgurlu Caddesinde 16 sayılı evin beden duvarlan şn-

kulünden inhiraf etmiş ve çatısı çökmüş olduğu ve hissedarlarının 
da meçhul bulunduğu verilen rapordan anlaşılmış olduğundan teb
liğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında mahzurun izalesi, aksi takdir
de Yapi Ye Yollar kanununun 44 üncü maddesine tevfikan munmele 
üa edileceği tebligat makamına kalın olmak üzere ilan olunur. (759) 

* Umumi Bahçeler için lüzumu olan ve hepsine 2141 lira 79 kuruş 
bedel tahmin olunan 93 kalem muhtelif malzeme açık eksiltmeyf' 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

lsteklilerin 2490 sayılı kanunda ynzılı vesika ve 160 lira 63 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/2/939 Perşembe 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (762) 

11 Harici Askeri Kıtaat ilanları 1 _____ , 
Hepsine tahmin edilen fiatı 

36500 lira olan 25,000 kilo idrofil 
pamuk 27-2-939 Pazartesi gü
nü saat 11 de kapalı zarfla eksil~ 
meye konulmuştur. İlk teminatı 
2737 lira 50 kuruş olup şartname
si 183 kuruş mukabilinde Anka
rada komisyondan alınır. Eksilt
meye gireceklerin kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksilt 
me saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalına Komisyonuna 
vermeleri. "747,, "5,, 

* Hepsine tnhmin edilen fiyatı 

39.000 lira olan 180 bin ki ynz met 
re murabbaında 300.000 adet sargı 
bezi kapalı zarfla satınahnacaktır. 
Eksiltmesi 24-2-939 cuma günil S3· 

at 11 de Ankarada M. M. V. satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminatı 2925 l~ra olup şartna
mesi 195 kuruşa Ankarnda veka
let Ko dan alınır. Eksiltmeye gire
ceklerin kanuni teminatı ve 24PO 
sayılı kanunun 2 - 3 eli maddele -
rinde yazılı belgelerle birlikte tek 
lif mektuplarını eksiltme santin • 
den behemehal bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. V. satın
alma komisyonuna vermeleri. 

{761) (137) 

İzmir Komutanlığı Birlikleı i 
hayvanatı için 300,000 kilo yu1nf 
kapalı zarfla eksiltmeye konu1mu; 
tur. İhalesi 10/2/939 cuma gtiniı 
saat 16 da İzmirde Kışlnda lzıni 
Levazım amirliği satınalma komi 
yonunda yapılacaktır. Tahmin be 
deli 16500 lira, ilk teminatı 1237 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin ticaret odasında ka
yıtlı olduklanna dair vesika gös
tereceklerdir. Eksiltmeye iştirak e
decekler 2490 sayılı kanunun 2-3 
cü maddelerinde yazılı vesikalar
la teminat ve teklif mektuplarım 
ihale saatinden en az bir saat ev
vel İzmirde Levazım fımirligi sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(792) (540) 

P. T. T. ~-::vazım .MD. lüğünden : 
1 - Teahhudun ifa edılmemesinden kat'i ihalesi 24 Şnbat 939 cu

ma günü saat on beşte ynpılmak üzere (55) ndet bisiklet pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. 

• 2 - Muhamen bedel (3850) muvakkat teminat (288.75) liradır. 
3 - Pazarlık Ankarada P. T. T. U. Md. lük Bınasmdaki satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler kanuni vesaik ve teminat mektubu ile birlikte rnez

kUr gün ve saatte komısyona müracaat edeceklerdir. 
6 - Şar nameler her gün Anknrada P. T. T. Levazım Istanbuldn 

Kınncıyan Hruundn P. T. T. Ayniynt §Ube Md. hiğünde görülcbılir. 
(373) (741) 
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Hazımsızhğı, mide 
yanmalarını 

Ağızdaki tatsızlık ve fena kokuyu 
izale eder. Fazla yemekten aonra 

Kadın, erkek, herkes ve her yaşta 
sabahlan aç karnına bir 

kahve ka,ığı 

z u 

giderir, hazımsızlıktan gelen uyku
suzluğu defeder, Mide ve Bar

sakları bof&ltarak 

MiDE 
ve vücudunuzda hissettiğiniz 

Kanı tasfiye eder, varis ve 

basurun tedavisine 
kuvvetli surette yardım eder. 
Hiçbir mümasil müstahzarla 

kıyas kabul etmez. 

KAYIP: Askerlik tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacagımdan hük • 
mü yoktur. Şehreminınde Uzun Yu
suf mahallesinde su yolcu sokağın • 
da 14 No. da ve Sivasın Hakik ka -
zası Ipsila nahiyesi Çalıcı kariyesin
den çavuş oğullarından Alı oi!lu Ö
mer. 

almalıdır. ICABIZLIGI Ağırhğı MAZON isim HOROZ markasına 
dikkat. Sağlığınızın nazımıdır. 

0

izale eder. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastahkların mikroblarını kökünden temizlemek 

i~in ( Helmoblö ) kullanınız. 

Böbreklerin rahşmak kudretini 8l'hrır, kadın, erkek idrar :rorluklıınnı, 
eski ''e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, "ık sık ıdrar 

bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder 

idrarda kumun, mesanede taşların 
teıekkülüne môni olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblö, idrarınızı temizliyerek mavilettirir. 

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

derhal hafifletir. 

~~~lji~gl/..t. 
GRİP ~ ~ NEZLE 

• 

'BU!ii1t '!J!M kor.?i ~ çare 
~ıu;.o 

~--------------------·-------, ~~~~~~~ 

Karaciğer. böbrek, taş ve kumların

dan mutevellid sancıl::ırırııt damar 

sertlikleri ve şışmanlık şikayetlerı

nizi U R l N A L ile gecirınız 

.... ~URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

- oksalat gibi maddc>lcrı eritir. kanı 

temizler. lezzetı hoş. alınması ko 

taydır. Yemeklerden sonra yarırıı 

bardak su içerısınde alınır. 

INGILIZ l<AN7UK 
ECZA N ESi 

BEYOGLU - tSTANBUL 

=----==-------............ .. 
( Pazarhk llônı ) 

P. T. T. U.~umt Müdürlüğünden : 
24/ 1/939 tarıhınde eksiltmesi yapılacagı ilan olunan 75 ton gazovıl 

talip çıkmadığından 16 şubat 939 saat 16 da Ankarada posta telgraf U
mum Md. lüğü binasındaki satınalma komisyonunda yapılacak pazar
lıkla mubayaa olunacaktır. Muhammen bedel 9750 lira muvakkat temi
nat 731 lira 25 kuruştur. Isteklilerin mesai saati dahilinde her gün mez
kür komisyona ve Istanbulda Ayniyat şubesıne müracaatla şartnamele
rı görmeleri ve pazarlık için yukarda yazılı gün ve saatte adı geçen ko-
misyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (620J 

r =: ===a~J!)ı SINGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S t N G E R saatlerinin 1 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 
- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARA~TİLİDİR -

Taşradın talep vukuunda yenı kataloğ' gönderilir 
s t N G E R SAAT MAGAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: 21964. 

fstımlfık dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Konservatuvar Direktörlüğünden : 
!kinci sömestr talebe kaydı muamelesine başlanmıştır. 11 Şubat 

Cumartesi gününe kadar istida ile Direktörlüğe müracaat edilmesL 

,. - · ·-·- ,_, . (760) 

~~ 
i 
~m 
~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Statüleri ve Türkive Cümhuripeti ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarilt!i k.Jnunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarıhli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çesl : 

10.000.000 inslllz Lirası 

1.250.000 lnglliz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NlS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e • 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN. IRAK. FiLiSTiN 

ı_· Merkez ve Şubeleri 
~ YUGOSLAVYA, RUMANYA. YUNANiSTAN. SURiYE. LÜBNAN 
JİE ve HATAY'da 

ve MAVERAYI ERDÜN'de 

'.fil filyalleri ve bQtiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

~ 
ili] 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mev~uat hesapları küşadı 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerine keşıde senedat 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 

ısl<ontosu. 

~m 
~ Senedaı tahsila=tı=ve=s=ai=re=.=========-
irm En yüksek emniyet şartlarını haız kıralık 
ın Kasalar Servisi vardır. 

~ Pivasanın en mQsait şartlarile (kumbaralı veva 
~ kumbarasız) tasarruf heupları açılır. 

ın~-~~~-ı - . 
KABIZ Vücutte k~mtl, sivilce, Eğzema 
yapar. KABIZ çekenlerin ciltleri pörsür, 
Saçları dökülür. Aktamlan bir adet 

KISSINGA 
hapı yutarak bunlara mini olunuz. 

Depoau: Kemal ve Reboul Eczanesi Bevoefo 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Ankara Belediyesi için son model iki adet imdadı sıhhi oto

mobili alınacaktır. 
2 - Bu arabalar benzinle işler her türlü fenni ve sıhhi şartlaı~ 

haiz ve hastayı sarsmıyarak nakledecek evsafa malik birisi bir, di
ğeri iki yataklı olacaktır. 

3 - Firmı.lann kendi arabalanna ait evsaf ve prtlan ve bedelle
rini ve teslim şekillerini bildirir tekliflerini nihyet 15/3/939 niha-
yetine kadar Belediye Encümenine göndermeleri. (386) ('772) 

Mikroplar üzerine öldürücü 
tesiri haiz 

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

sJviirPierden kurtulunuz. 

---------------·------------' 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz : 

AŞÇIBAŞI Dr. A. KUTIEL 
Markayı tercih ediniz. Galata Topçular Caddesi No. 43 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden: 
Istanbul Gümrük Başmüdürli.ığünde mevcut standard marka 35 

hatlı dahili otomatik telefon santralının 70 hatta ve 16 harıci tele
fonun 21 hat olarak tevsii 9/ 2 / 939 Perşembe günü saat 10 da 24go 
sayılı kanunun D fıkrasına göre pazarlıkla yaptırılacaktır: 

1 - İhale bedeli 2550 lira olan bu işin ilk teminat akçesi 191 lira 
25 kuruştur. 

2 - işin cins ve evsafını gösterir plan ve fenni şartnamesi Leva
zım Servisinde her gün görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte Başmüdurlükteki ko-
misyona muayyen saatte gelmeleri ilan olunur. (553) 

Sahibi ve Neşriyat MildilrU Halil Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 


