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BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"TAN" m yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 
saklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap 

alabilirsiniz. 15 kupon getirene bir seri kitap: 

İstanbuida 250, Posta İle 300 Kuruşa Verilir. 

Erzincan ivarıKorkunçBir 
Zelzele Feliketine Uğradı 

Yüzlerce ölü, Yüzlerce Yaralı Var, Erzincan 
Baştan Başa Bir Enkaz Yığını Haline.Geldi 

Dün/ili fiddetli zelzelenin tahribat yaphfı 

Bulgari standa 
Mebus Seçimi 

Ve Harp 
Yazan: Sadri ERTEM 

Komşu Bulgaristanda yeni me-
bus seçimi başlamış bulun

maktadır. Dünya hadiselerinin bil. 
yük ihtiıa!larla bir yumak halini al
dığı, harbin kararsız ve hududu be
lirsiz; manzaralar arzettiği zamanlar
da yapılacak seçim yalnız B:ılkanlar 
için değil, yalnız komşuları için de
ğil, dünya için bile ehemmiyetli bir 
mana üade eder. 

24 Kinunuevvelde Şumnudıı ya-
'"Pılan intihapta 27 namzetten 23 ta. 
nesi hükumet siyasetine taraftar, 3 
tanesi müstakil namzettir. Şumnuda 
hükumet taraftarlannm kazanmış ol
ması gerçi Bulgar parlamentosunu 
terkip edecek olan 160 mebusun tan. 
danslan hakkında kati bir hüküm 
vermiye müsait değildir. Ancak Bul
garistanda bugünkü hükumetin si
yaseti ve intihap tekniği gözönüne 
alınacak olursa netice hakkında bir 
hüküm vermek, pek fevkalade hadi
seler zuhur etmediği . takdirde he
men hemen kabildir denebilir. 

Hükumetin siyasetinden evvel 
Bulgaristandaki intihap ::.ıususiyet
lerini gözönüne alınak lazımdır. 934 
senesinde Kimon Görgiyef tarafın: 
dan çıkarılan bir kanunla partiler il
ga olundu. K. Görgiyef sürgüne gön
derildikten sonra da bu kanun meri
yetten kaldırılmadı, bugün hükmü 
cari bulunmaktadır. 

Vakıa mefsuh partilere mensup o.. 
lan şahıslar, müstakil olarak nam
zetliklerini koyabilirler ve mebus 
seçilmelerine de mani olacak bir e
sas yoktur. Fakat bunlar eski po1~
tik hüviyetleri ve partileri namına 
hareket edemezler. Kendi şahısla.rı 
namına seçilebilirler. 

YARDIM SEF ERBERUGI 
Dahiliye ve Sıhhat 

VekilleriBugünF eli ket 
Sahasına Gidiyorlar 

Büyük Millet Meclisi Reisinin Riyaseti Altında 
Bir " Milli Yardım Komitesi .. Kuruluyor 
Ankara, 27 (TAN Muhabiri bildiriyor) -Büyük Millet Mec

lisinin bugünkü toplantısında Sıhhiye Vekili Hulusi Alataşın, 
zelzele felaketi hakkındaki beyanatından sonra Çanakkale Me
busu Ziya Gevher Etili'nin teklifi üzerine I}üyük. Millet Meclisi 
Reisinin riyaseti altında bir milli yardım komitesi teşkiline ka
rar verilmiştir . Ziya Gevher Etili bu husustaki takririni şifahi 

Dahı1iye Vekili Faik Ôztrak 

olarak şöyle bildirmiştir: 
"Büyük Millet Meclisi Reisinin 

riyaseti altında bir milli yardım ko. 

'

" mitesi teşkil edilerek, evvela biz 
Büyük Millet azalarmın iştirakini 

. ve bütün memlekete tes'llil edilme-• -
sini teklif ediyorum, reye koyulma-
sını rica ediyorum." 

Bu takrir kabul edilmi5tir. 
Gene Meclisin bugünkü Loplantl

sında, zelzele felaketi dolayrsile söz 
alan Gümüşhane mebusu Hasan Feh
mi Ataç şunları söylemiştir: 

"Telgraf vermek için telq.:afhane. 
ye gittim, dediler ki, dahili hatların 
Refahiyeden ilerisi, sahil hatlarının 
da ilerisi münkatidir, telgrafınızı an

Milli Şefimizin 
Erzincan Valisine 
Ç.ektigi Tel9~af 

cak bu ihtirazi kayıtla alınz. 
Demek ki, bu mallımat demiryolu 

telgraf hatlaxile alınmıştır. Demir. 
yolu olmJyan vilayetlerden hiçbir 
haber alınmadığına göre acaba Di. 

Bundan başka Başvekil Köseiva- Elazığ'da b ulunan Cümhurreisimiz 
nof tarafından tekl~ ~-JJ: · -!bul e- Milli Şef İsmet İnönü, Erzincanın 

yarbakır, Bitlis. Van üzerinden, Er
zurum tari.ıkile Trabzon ve Gümüş. 
hane ciheti ile muhabere imkanı yok 
mudur? Çünkü tam Erzincanın şi. 

malinde bul un an, ayni havza dahi. 
!inde olan kısımlarda da bundan eY
velki hare'ketiarz nasıl tesir göster
mişse bunlarda da ayni tec;iri göster. 
mesi ihtimali vardır. Fakat biz niu. 

dilen bir kanuna ~~ • ğa uğradığı felak et dolayısile Erzincan 
namzetliğini koyıpı'l)~ ~ valisine bir telp-af çeker ek teesı.ür. 
lin büyük' adli~•~"1'!~~-i • lerini . bildirmiştir. Son dakikada aL en . ı -<ır--.~ "> , 
racaat ederek. nanuet. • koy: dığımız bu telerafı altıncı sayfamız. ' . ' ·' .. \-<So~U' Sa: 6~ ~il: C>~ da bulacaksınız. 

Jı. \ > 

~.--, 

(Sonu; Sa: 6; Sii: 5) 

imdat Kuvvetleri Gönderildi. 
, Yer Yer Çıkan Ya nqınların 

Söndürülmesi için Ugrasllıyor 

Zelzele, Sıvas, Tokat 
ve Ordu Viliyetlerinde 
Mühim Tahribat Yaptı 

Sdlhiye Vekili Mille.t Meclisinde izahat Verdi 
lngiliz Rasatanesi Müdürü SenelerClenlieri Bu 

Kadar Şiddetli Zelzele Olmadığını Söylüyor 
AnkaraJ 27 (TAN Muhabirinden) - Erzincan ve havalisi, 

korkunç bir zelzele felaketine maruz kalmıştır. Bu sabah saat 
1,50 ile 5 arasında yurdun muhtelif yerlerinden hissedilen zel
zele, Erzincanda en müthiş tahribatını yapmış, yüzlerce vatan
daşın ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olmuş
tur. Erzincandan başka, Sıvas, Ordu, Tokat vilayetlerinde de 
mühim hasar ve kayıp vardır. Samsun ve Tunceli vilayetleri, 
nisbeten az olmakla beraber, felakete maruz kalmışlardır. 

Dahiliye Vekaletine ve Anadolu Ajansına gelen malfunata 
istinaden, bu büyük felakete ait ilk rakamlan (bu rakamlar 
muvakkattir) bildiriyorum : 

Erzincandaki Müthiş Tahribat 

Zelzelenin Erzincandaki tahribatı görülmemiş derecede kor
kunç ve vahimdir. Bütün şehir, en sağlam binaları da dahil ol
duğu halde baştanbaşa bir enkaz yığını haline gelmiştir. Ölen
lerin sayısı maalesef yüzleri geçiyor. Yaralıların miktarı da 
çok fazladır. Zelzeleyi müteakıp yer yer yangınlar çıkmış, el
deki bütün vasıtalardan istifade edilerek söndürülmesine baş
lanmıştır. Civar köylerde de tahribat pek fazladır. Erzincan de
miryolunun bazı kısımları. zelzeleden bozulmuştur. Erzurum.la 
doğrudan doğruya irtibat yoktur. Trenı bir demiryolu köprüsü
nün yerinden oynaması neticesi, Geçit istasyonu ile Tunceli 
istasyonu arasında kalmıştır. 

Erzincanda ilk olarak askerler ve mahpuslar yardım için 
faaliyete geçirilmişlerdir. Bir kısım halkın vagonlarda ve ça
dırlarda, bir çoğunun da açıkta, bahçelerde barındıkları anla-
şılıyor. (Sonu Sa: 6. Sü: 1) 

/---------
/ . 

I 
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Sıh/ttye Vekili Hulrui .. Alaıa, 

Bir Yardım 
Listesi 

Açıyoruz 
--<>---

I 

Vatandaş, Felaketzede 
' 

Ka rdeşlerimize 

Yardım Elini Uzat 1 
Yurdun geniş bir kısmına bü

yük bir felaket çöktü, binlerce va
tandaş yurtsuz kaldı, yüzlerce kö. 
yiimilz yıkıldı, binlerce aile ma. 
tem içindedir. 

Hükumet ve Kızılay derhal fe
laketzedelerin yardım.ma koşmuş
tur. Fakat, felaket büyüktür ve 
muvakkat bir yardımla geçiştiri

lecek gibi değildir. Bütün karile. 
rirnizi, bahtsız ve felaketzede va. 
tandaşlarımıza yardım ellerini u
zatmıya davet ediyoruz. Herkes, 
kendi kudretine göre, az. çok. bu 
büyük kederi susturmak için e. 
linden geleni yapmıya hazırdır ka
naatindeyiz. 

CSono Sa: 8. Sii: 6) 

Verin Zavallılara 
-Balıkesir musabini için- T evlik Fikret 

Harabı zelzele bir köy: Şu yanda bir c;atının 
Çiiriik direkleri dehşetle fırlamış; öteden 
Çamur )·ığmtısı ş$}dinde bir zemin katının 
Yıkık temelleri nh.nzur; uzakta bir mesken 
Zemine doğru eğilmiş ; hemen sukut edecek; 
Öniinde bir kadın ... Of, artık istemem görmek! 
Bu levha kalbimi tahrik içinse, kafidir; 
Tasavvu r eyliyemem bir yürek, velev münkir. 
Velev hn~in ve mülevves, ki, böyle bir hali 
Göriip te ıı;ıdemasın! .. Şimdi siz bu timsali, 

Bütün o manzarai canşikab bir de kalın 
Ridayi beri ile örtün ki, titresin de yine 
- içinde sakhyarak suzişi felaketini -
Yabancı gözlere göstermesin sefaletini... 
Nasıl tahHmmül eder sonra karşısında bunun 
Bunun, bu sahnei ptirye'sü girye me~hunun. 
Biraz hamiyetii rikkatle sızhyan dilipak? .• 
Derin. iniltili c:arpıntılarla sinei hak 
Teesı.üratını söyler bu levhi alama; 

Bu levhi matemi her türlü dehşetiyle alın, 
Su ınuhterem vatanan bir kenan barldine; 

Sizin de kalbiniz elbet acır, değil mi? \'el'İn, 
Verin şu dul1ara, yoksul kalan şu eytama, 
Verin eninine eayet şu bir yığın beşerin! 

\ 
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İ · Ş .i ~ ., ş AKA S 1 

Şakaya 
Mizaha 

ve 
D • 1 
aır ... 

Yazan: NACI SADULLAH 

B u hafta içinde, bu sütunda (1· 

kan yazılanmdan birisinde, 
"Son Telgraf,, refikimizin heybetli 
bir gafletini daha tebarüz ettirıni~
tim. Dostum Etem İzzet Benice, o 
yaztya, "Son Telgraf., sütunlarında, 
pek sudan bir yazı il~ mukabele et. 
ti. Bu yazıyı okuy~şumdan son»a, 
tesadüf beni Etem izzetle karşılaş. 
tırdı. Kendisini, ikinci bir gaflete 
sürüklemek niyetiyle, gülümsedim, 
ve: 

"- Becerememişsin... dedim .. 
Verdiğin cevap pek sudan olmuş. 
Halbuki, eğ'er "Son Telgraf,, ı iğne. 
Jiyen o yazımı biraz daha dikkatle 
okumuş olsaydın, benim büyük bir 
gafnnı yakalıyabiJir, ''e ertesi gün 
yazacağın cevapta, "Son Posta,, re. 
fil<lmizi düşürdüğün fena vaziyete 
sokabilirdin!,, 

Etem İzzet, merakla sordu: 
"-Neydi yaptığın gaf?., 
İzah ettim: 
"- Benim o yazımda: ·"Bizim 

meslekdaşlara bi.r hal oldu: Ya mi
zahı şakaya, ya şakayı ciddiye alı
:yorlar!,, şek1inde bir cümle ''ardı. 
Sen, bir tertip hatası neticesinde. bu 
~ekle girmiş bulunan o cümlemi ala. 
biJir, ve: 
"- Gördünüz mü cahU Naci Sa. 

dullahı? Herkesi anlayışsızlıkla it. 
ham ettiği halde, kendisi, .,akayla 
mizahı ayn ayrı şeyler sanıyor!,. di. 
·•;ebiUrdin!,, 
• Etem İzzet, bn sözlerimi, büyük 
hir fırsat kaçırmış in!';anların yeisilc 
dinledi, ve: · 

"- Evet... IJedi, çok iyi olacaktı 
amma, maalesef o cümlen gözüme 
ili~medi!,, 

Halbuki. benim· de tahmin, ve te. 
ınenni ettiğim gibi, Etem İzzet, hu 
fırsatı (!) kaçırmamış, ve evvelki 
günkü, utkdam,, gazetesine, A. Şe
kip imzasiyle şu satırları yazmak 
gafletini de göstermiş: 

"-Naci Sadullah, bir gazeteye çatıyor. 
Çatarken de; 

.. _ Bu arkadaşlar, mizahı şakaya, ~a
kayı ciddiye alıyorlar!" diyor. ''Tan,. re
fikimiz de, bu yazıyı kemali itina ile neş
rediyor. Mizahla şakarun ayni şey olduğu
nu bilmiyen muharrir için, belki sadece 
blr not verip geçenler olur amma, gaze
teye de: 
"- Bak hele 611 ne1ı'tttl~i yazılara!" 

derler değil mi?" 

Halbuki, böyle demezler Etcmci
ğim ... Bu satırlarınızı o!mmu'i olan. 
lann verdikleri hüküm, ~;ne yüksek 
şahsınızın aleyhinedir. Ve onlar, o 
yazınızı okuyunca: 
"- Zavallı Etem İzzet... Demiş. 

lerdir. Yazılanlan yanlrş anlamakta, 
Bürhan Cahidi bir daha bastırdı: Zi
ra bu yazısından anlaşılıyor ki, "Ya. 
kılacak Kitap,, müellifi "şak:ı" ile 
"mizah,, ı ayni şey zannediyor!,, 

Benim maksadıma gelince... Se. 
nin "şaka,. ile "mizah., arasındaki 
büyük farkı da bilmediğinden emin 
olduğum için, o günkü sözlerimi 
söylemiş, '\"e sana, bu gafleti de gös. 
tertmek istemiştim. 

Bilmezsin ki, "saka", her zaman, 
ona muhatap olanlarda bir tebessüm 
uyandırmak maksadi~·le yapılmaz. 
Mesela, sana, -benimki gibi hir mu
ziplikle- "A. ~ekip, , imzasiyle ka
raladığın o gafilane fıkrayı ;vazdırt
mak, "şaka,, yapmaktır amma, "nıi
zah,, yapmak değildir. Ve hele, me. 
sela, hiç bir 7.aman, "el ı::akası,, nın 
"mizah,, la alakası yoktur. 

Bilmem, bu basit n1isaller, "şaka,, 
ile "mizah.. arasındaki farkı kavra. 
yabilmene kafi gelehil~ek mi'! 

Benden daha sarih izahat ister
sen, sana diyebilirim ki: 

"Saka", senin de nııhyabileceğin 
~ydir. Fakat "mizah,, ı pek kavrı. 
yamazsın. 

Maamafih bana sorarsan, "mi
ıah,, ı kavrı:ramadığına pek esef
lenme. "l\fizah,, ı anlamasan bile, 
bizim meslekteki bil~'Ük itibar ve 
sanından hiç bir şey kaybetmezsin. 
Ve rakiplerine nisbt<'n yine "genç 
dahi,, sayılabilirsin: Zira bizim cad. 
dede, senin gibi "mizah .. tan değil, 
"$aka., dan bile anlamı:vanlar var! 

Tabii .Kanyak 
İnhisarlar İdaresi Tabii Kanvak 

imaline başladığı zaman. iptidai 
madde olarak yapıncak üzümünü 
kullanmıştı. 

İnhisarlar laboratnımnda ve fab
rikada yaorlan tecrübc!·~r neticesin. 
de Tabii Kanyak imali.ne en elverişli 
üzüm cinsinin Gelibolh, Lapseki ve 
Canakkale mıntakalarında yetişen 
KaraSakız üzümü olduğu anlaşılmlş. 
tır. Bu üzüm cinsi o ;:ı:anıan gayet az 
istihsal edilmekte iken istihsal mik
tarı 800.000 kiloya cıkarılmış ve 
Kanyak imalinde Karasakız işlemek 
imkanı hasıl olmuştm. Bu yüzden 
Tabii Kanyak kalitesi de mahsüs de
recede yükselmistir. 

Şair Akif lçi11 
Üniversitede 

İhtifal Y apıhyor 
1 .. Jl.1'.~hI?et ~kifin ü9 l.incı1 ö~iim yıl
ı donumu munasebetıle bugün saat 
j 10 da merhumun Edirnekapıdaıü k.ab 

l 
ri başında ve akşam saat 17 de de 
Universite konferans sa.onunda bir 
ıhtifal yapılacaktır. 

General Halisin cenazesi Ayasofy.a.dan geçirilirken Şair Akif ihtilali için Ankaradan ge!en talebe heyeti 

Dün akşam da Ankara Yüksek Zi
raat Enstıtüsü Vetermer Fakültc.:>i 
talebeleri tarafından, En:.titü sa lo
nunda ihtifal yapılm;stır Merasırn. 
de Akifin hayatı anlatılmış, c>'er ıcri 
hakkında uzun uzadıya izahat verıl
ıniştir. Fakülte taleb~lrinı temsil t:!. 

den Necati Şeren, Fchını Baysoy, 
Şükrü Alkanat. Ihsan Emin Ona! ve 
Nevzattan mürekkep bir heyet te bu 
günkü merasimde Ankaradaki arka
daşlarını temsilen bulunmak lızere 
dün akşam şehrimize gelmişlerdir. 

............................... 

t Doyçe Bankın 
f Çıkardığı Türk 

Memurları 
Dün Doyçe Oryent Banktan 

~ıkanldığını bildi"rdiğimiz on 
iki Türk memuru, bu bankadan 
değil Doyçe Banktan çıkarıl. 
mıstır. Bir kelime hatası ile 
bankanın ismi yanlış gösteril. 
mistir. 

Bir Motör 
6 Kişi 

Edirne de 

Vapur 

Ergene 

Seferleri 

Battı Daha 
Boğuldu 

Nehri T aşh1 Limanda 

İntizamrnı Kaybetti 
Liman Dairesine dün gelen bir telsizde Ereğli civarında Alap

lıya yakın sahilde bir motörün fırtına yüzünden kayalara car
parak parçalanıp battığı bildirilmektedir. 

.................................. 
ı ı 

! W. M. C. A. t 
. Dün Zabıtaca t 
t 

J Kapatıldı 
W. M. C. A. Amerikan Genç 

Hiristiyanlar Yardım Cemiyeti 
dün zabıta tarafından bilanıfül. 
det kanatılmıştır. 

Universite konferans salonunda 
yapılacak merasimde profesör AU 
Nihat Tarlan bir konferans verecek, 
bunu talebeden Necdetin bir konuş
ması takip edecek, bundan c;onra da 
Edebiyat fakültesind:!n Zeki Omer 

1 
ve Raci, şairin şiirlerinden tnuhtelii 
parçalar okuyacaklardır. Bu müna
sebetle bu gece Yüksek Muallim mel! 
tebinde de bu maksatla merasim ya. 
pılacaktır. 

Bu on iki gencin işine nihayet 
vermek için ileri sürülen maze
ret te, Tiirk -:- Alman ticaret 
muahedesinin tasdik ve t~dit 
ediJmemis olmasıdır. j 

Motörün kaptanile ber3ber 6 tay. lar bir müddet işliycmemiştir. Do. 
fa şiddetli dalgalarla saatlcrb müca. laplıkuyu mahallesinde ihtiyar Ayşe 

Bundan bir müddet evvel 
mezkur cemiyette bir teftiş ya. 
pıJmış, bazı evrak ve defterler 
tetkik edilmek iizere Ankarava 
gönderilmiştir. Orada ~·aptl~n 
tetkikat neticesinde W. M. C. 
A. nın Cemiyetler Kanununa 
aykırı hareketleri görüldüğün
den dün Dahiliye Vekaletinden 
gelen bir emirle cemivetin A
lemdar caddesindeki binası ka. 
patılmıştır. 

General Bıyıktay 
Askeri Merasimle 

Defnedildi Doyçe Bank hu hareketi ile 
ticaret muahedesini tecdit et
mek istemiyen hükumete bir j 
mukabele mi yapmak istemiş. 
tir? -······--------· . 

BELEDiYEDE: 

Kömür Satışları 
Serbest Bırakıhyor 

deleden sonra boğulmuşlardır. Ce. yıkılan evinin enkazı altında kalmış 
setlerin hepsi denizden cıkarılmıs ve ve ölmüştür. Alsancakta Ifüseyinin 
Ereğlidc merasimle defnedihnistir. tütün deposuna yıldırım düşmüş, 
Kaptan ve tayfaların adlan da buaiin tahribat yapmıştır. 
bildirilecektir. Bornova ziraat mücadele istasyo. 

Fırtına devam. ediyor nu müdürü N:ihat İzmir - Çeşme yo. 
1 d b" k -· ......... ····--··-·-· Dün şehrimizde hava tamamen ka. un a ır aza geçirmiş, ayağı kırıl. 

palı ve bütün gün yağmurlu geçmiş. mış, iki asistanı d yaralanmıştır. 
yağmur vakit vakit siddetini arttır. Limandan çıkarılan demirler 
mıştır. Sabahleyin Marmara ve E. Limanın temizlenmesine devam e. 
gede tekrar fırtına başlam1:oıtıt. Key. d 1 
fiyet derhal liman reisliJincu deniz. i mektedir. Şimdiye kadar, yani 1,5 

·ı aylık faaliyet zarfında HO ton ağır. 
cı ere bildirilmistir. 1 - d 40 · <:> 

POLiSTE: 

18 Yaşında Eroin 

Vefatını teessürle haber verdiği
miz Istanbul kumandanı korgeneral 
Halis Bıyıktayın cenazesi dün saat 
11 de büyük askeri merasim le kaldı. 
rılmış, Edirnekapı şehitliğine defne
dilmiştir . 

Pazartesi akşamı Emirgandaki 

Belediye lktısat mtidi.irii Saffet Se
zen kömür vaziyeti hakkında şunları 
söylemiştir: 

K d · d ·d k ·· · "d ıgm a parça kadar dcmır .. ooo ara enız e e a sam uzerı sı • d . . ' 
d tl . b. f t b 1 • metre e zıncır çıkar1lmıştır. 

e ı ır cenup ır ınası aş.an1ıstır. • Dün Bec;iktaşta Fayacı Hayrettin 
Büyük vapurlar denize crkmakta 1 Lıman amelesi para iatiyorlar sokağında 7 numaralı evde bir eroin 

Fabrikası Kurmuş 

köşkünde vefat eden generalin cena
zesi Gülhane hastahanesine nakle
dilmiş ve dün cenaze merasimi has. 
tahaneden itibaren yapılmıştır. Ce
naze hazırlanan top ,ıı .. -ı.basına konul. 
muş, bando ve muhtelif alaylara 
mensup birer kıta askerin refakatile 
füf.""V'a1ı ~-~tea~: ~tsrt.*ri.\ı.'l: '!tit'" 
dar ile muavinleri Hüdai Karataban, 
Haluk Pepeyi, Emniyat Müdürü, ka
za kaymakamları ve bilumum resmi 
daireler müdürleri, lstanbul kuman
danlığı erkanı, tıbbiye, Yed.ek subay 
ve Kuleli talebeleri ve merhumun 
akraba ve ehibbası top arabasını ta
kip etmişlerdır. Başta Reisicürr.ıhur 
tarafından gönderilen muazz~m çe
lenk bulunduğu halde muhtelıf rrıa. 
kam ve teşekküller ~arafından gön
derilen elliden fazla çelenk top ara
basının önünde götürülmüştür. Ha
vanın çok yağmurlu olmasına rag. 
men alay, ağır ağır Beyazıdn varmış, 
burada cenaze namazı kılındıktan 
sonra cenaze Edirnekapı şehitliğh1e 

" -Belediye şehircleki kömür sa
tışında nazımlık rolüne başlamadan 
evvel kömür fiyatları 30 ·- 85 ve 40 
lira arasında idi. Belediye nazımlık 
rolü için tedbirlere başvurunca gör
düğünüz veçhile kömür fiyatları düş 
müş bulunuyor. Ilk günlerde, kömür 
fiyatları üzerinde ihtikar yapmak is
tiyen mutavassıtlara kömür verme
meği düşündük. Almış bulundu~u
muz tedbirler kati ve böyle bir ha
rekete meydan vermiyecek kadar 
şiddetlidir. Bunun içın bizim şartla
rımızı kabul eden mutavassıtlara da 
kömür vermeği kararlaştırdık. An
cak şu şartla ki, mutavassıt kömür. 
cülcr bizim tesbit edeceğimiz fiyatla 
kömür satmağı kabul edeceklerdir. 
Biz, sömikoku Beşiktaş, Beyoğlu ve 
Istanbul cihetinde 22 bul;uk liraya 
satıyoruz. Bu kömürü mutavassıtla
ra Kuruçeşmede 21 lira beş kuruştan 
vereceğiz. Mutavassıt, bunu bizden 
ancak yarım lira fazlasile, Beşiktaş. 
Beyoğlu ve lstanbul cihetinde 23 li. 
raya satabilecektir. Kadıköy ve Us
küdar semtlerinde ise denizi p,ccme 
farkı o1arak ancak 24 liraya satacak· 
lardır. Biz bu iki kazada .t3,5 liraya 
satıyoruz. 

Karabük kömürlerini biz, 27,5 li-
raya satıyoruz. Mutavassıtlar bu kb
mürü şehrin her semtinde 28 liraya 
sa ta bileceklerdir. 

Kolaylık olmak üzere halka da Ku 
ruçeşmeden kömür satılacaktır. Isti
yenler, yarım tondan aşağı olmamak 
şartile sömikoku Kuruçe~meden 21 
lira 5 kuruşa tedarik edebilirler. Ka. 
rabük kömürlerini ise 26 lira 25 ku
ruşa tedarik edeceklerdir. Bugün e
limizde 2 bin ton sö:nikok, 4 bin ton 
da Karabük kömürü vardır. Maksa
dımız, halkın hizmetinde bulunmak.. 
tır.,, 

Aclli Tebligat Telgrarla da 
Yapılacak 

Yılbaşından itibaren adlive daire
si tebligat kısmının lağvedilerek, bu 
işlerin postahaneye devredileceğini 
yazmıştık. 

Alınan mütemmim malumata na
zaraı:\ yapılacak tebligat, mektup gL 
bi •sıklete göre olacak ve kendisine 
teblip;at yapılan kimse, bu ölçü da
iresinde para ödiyecektir. 

~Ü~Ô~e~~b~l;~n;"'b;k;f~~1:kt~i~fd;'. sil;~" bttka~'kiŞi'~iÜ~ Ü~;~ işletmesi . O~t;o Türk tütun şirketinde usta. 
Yolda bulunan Ankara vamıru bir müdürlüğüne müracaat ederek iki başı İbrahime ait olen bn ev dün a
gün rötarla Karadenizden dün pel- aydanberi kendilerine iade cdilmiyen randığı zaman İbrahimle ortağı Şa. 
miştir. Güneysu vapuru avni yoldan kazanç vergisi farklarını istemişler- di suç üstünde yakalanmtqlardır. 
bir gün rötarla cuma ve Cümhuriyet dir. Ameleden kesilen yüzde 27 ka- Suçlulardan Şadi 18 yaşmdadır ve 
vapuru da gene fırtına yihünden bir zanç vergisi; bir ay zarfındaki ka- Kabataş lisesine devam etmektedir. 
gün rötarla cumartesi günü gelecek. zançları 30 lirayı doldurmıyan ame- i?rahim ~li~te. verdiği i~~?e.de __ fab. 
lerdir. le için yüzde 7 ye inmektedir. VE:rgi r~a~ı Şadı?ın ıdare ettt~ım ~?yle. 
Fırtınanın limandaki tesirleri öncedE:n kesildiği için ay sonunda a- ı mıştır. Şadı de bundan hır muddet 

Fırtına dün sabah iç limanda da 
tesirini göstermiş, 9,25 d., Yalovaya 
kalkan Maltepe vapuru Heybeli ö. 
nünde fırtınaya tutularak geri dön
meğe mecbur kalmışt1r. V3pur saat 
4.30 da hava kısmen sükill"'f?t bulduk. 
tan sonra t~krar Y ::ı lovaya hareket 
etmistir. Adalar ve Boğal vapurları 
seferleri sektevP. uğramamıs. yalnız. 
beser onar dakika rötar kaydedil
miştir. 

Zonguldakta 
Zonguldak, (TAN) - Ayın 21 - 22 

inci gecesi müthiş bir fırtrna çıkmış. 
azgın dalgalar karaya hiicum etmis
tir. Çocuk Esirı;reme Kur•ımunun bü
yük bir itina ile sahilde yaptırdı.i!ı 
çocuk bahcesi ve duvarları, lıarap oL 
mustur. Bir, iki sandal pcırçalanmış. 
maden şirketlerine ait ocak nirekle. 
rinden bir kısmı denize si.iriiklenmiş.. 
tir. 

Ergene ta.şh 

Edirne (TAN) - Bir haftadır ya. 
ğan devamlı yağmurlardan sonra ~r
gene nehri taşmış, civar araziyi su 
basmıştır. Mühim z~r yoktur. 

İlk kardan sonra barometre sıfır~ 
dan 10 • 15 derece aşağıya düşmüş. 
tür. 

Yağmur lzmirde de 
tahribat yaph 

İzmir, 27 (Tan Muhabirinden) 
Bugün İzmire pek fazla yağmur yağ. 
mış, bazı yerleri su basmış, tramvay. 

mele alacaklı çıkarsa bu para iade e- , evvel kacakçılık suçundan dolayı 
dilmektedir. 270 amele iki aydanbe- tevkif edilip hapishaneye atılan t. 
ri aylık kazançlarının 15 : 16 lir~yı ta~yan tebaasından A;r1!1:ın~~nun. -~
geçmediğini ve yevmiyelerınden yu~- r~ır,ı .yapılma~ın.ı kendısıne ogrettıgı. 
de 27 hesabile kesilen kazanç vergı- nı ıtıraf etmıstır. Evde yapılar:ı ara. 
si farklarının ayni müddettenberi mada yarım kilo eroin ile 15 kılo al
kendilerine iade edilmediğini idclia yon bulunmuştur. Tahkikata devam 
etmektedir. Liman işletmesi müdür. olunmaktadır. 
lüğü bu müracaatı tetkik etmektedir. Otomobil Çarptı 
Amele hakikaten ala::aklı ve bu pa
ra herhangi bir sebeple gecikmişse, 
derhal tediyeye başlan:ıcaktır. 

Yılbaşı gecesi için 
Husa6i vapur servi6leri 

Denizyolları idareslle Şirketi Hay. 
riye halka kolaylık olmak üzere yıl
başı gecesi saat iiçte Köprüden birer 
vapur kaldıracaklardır. Denizyolla
rının vapuru Haydarpa~a ve Kadı
köy le tekmil Adalara, Şirketi Hayri
yenin vapuru da Kandilliye kadar 
Anadolu iskelelerine ve sonra Bebek 
müstesna olmak üzete Rumelihisa
rından itibaren bütün Rumeli ve 
Anadolu iskelelerine uğrayacaklar. 

dır. 

Hapse Mah\cfun Oldular 
Safiye ile birlikte esrar satan ve 

esrar içen Halih Kara'nın muhakeme 
dün beşinci asliye ceza mahkeme
sinde neticelenmiştir. 

Suç· sabit görülmüş ve Salih Kara 
on bir, Safiye Fırıldak da altı ay 
hapse mahkum olmuşlardır. 

Şoför Alinin idare ettiği kamyon 
Göztepede Bağdat caddesi~den ge. 
çerken Kadıköy sakinlerınden 40 
yaşında Ahmet Erzurka çarpmıştır. 
Ahmet ölmüştür. 

Kolu Koptu 
Kazlıçeşmede 34 numaralı debağ. 

hanede çalışan amele Yakup oğlu 
Salih sağ elini makineye k.aptırmış, 
amelenin kolu, omuzu hızası.vlan 
kopmuştur. 

Kaçakçılık Yapmışlar 
Posta memurlarından Ahmet Res

mi ve Mehmet Tevfik ile arkadaşla
rının posta vasıtasile nümunelik 
kıymetli eşya getirtip satarak güm. 
rük kaçakçılığı yaptıkları tesbit edil. 
miş ve suçlular beşinci asliye ceza 
müddeiumumiliğine verilmişlerdir. 

Suçluların muhakemesine ~akında 
başlanacaktır. 

Kansını Tekme İle ÖJdürdü 
Ödemiş - Kiraz nahiyesinin Ye. 

ni köyünden .Ahmet oğlu Mehmet 
Korkmaz. karısı Cenneti. ayagile 
karnına vurarak öldürmüştür. Meh
~t Korkmaz tutulmuştur. 

Hırsızlık Yapan Kız 

SUAL CEVAP 
Sultanahmet civann<la Halit Ziya. 

nın apartımanına giren ve arkadaşı. 
nı bekledikten sonra blr fotottraf 
makinesi alarak ve kapıyı kırarak 
ka~an 17 yaşındaki Maizer Zehra 
dün yedinci asliye mahkemesinde 
üç buçuk aya mahkum olmuştur. 
Mahkumiyet müddetini 17 gün son. 
ra bitirecektir. 

S - Sanat mektebi me%Unları Dev• 
let Demlryollaf'ına glreblllrler mi? Şart• 
ları nelerdir? 

C - Girerler. Devlet Demiryollanna 
girmek için ayrı bir barem ve husust 
şartlar vardır, bunları mahalıt işletme 

müfettişliklcrinden öğrenmek müm
kündür. 

•• 
S - lıımte felaefe ara1111da ne fark 

S - Çalı9mak için Amerikaya glt· 

mek kabil midir? 

Halk Hamamları 

götürülmüştür. . 
Burada tabut top arabasından-~

dirilmiş. genç mekteplil~r~~ .~l-~erı u. 
zerinde mezara kadar goturulup Al
lahın rahmetine tevdi edilmiştir. 

Güler yüzü ve naz~k .. h~reketlerl 
ile muhıtinin ve hatta butun halk~n 
sempatisini kazanmış olan genera.lıu 
ölümü her tarafta büyük bir teessur
le karşılanmıştır. 

Kaleci Necdet 
Mahkemede 

Bulunmıyacah 
vemirsporla Galatasarav arasıı:da 

yapılan bir maçta hakem Tan~ı dov
mek suçuyla mahkemeye verilen 
Demirspor kalecisi N ecdetin muha
kemesine Üsküdar Asliye Ceza Mah
ltemesinde devam edilmiştir. 

Mahkemede maznun ve avukatı 
Suat Tahsin ile davacı Tank ve ye. 
kili Niyazi hazır bulunmustur. Am
me şahitlerinden Necdet ile Muhtar 
isticvap edilmiş ve Muhtar, halte
min de Necdete yumrukla mukabe
le etti,ğini, Necdet ise hakem Tarığrn 
kaleci Necdete yumruk atmadıi!ını 
söylemişlerdir. Bunun üzerine mu
vacehe yapılmış ve şahitler şehadet· 
lerinde ısrar etmişlerdir. 

Suclu Necdetin avukatı, yeniden 
Amme şahidi olarak dava vekili Ka
rni Nazımın da dinlenmesini ve mü
vekkili N ecdetin mahkemeye gel. 
mekten vareste tutulmasını talep et. 
miştir. 

e Sa,msunun Maden dizi tütün pi. 
yasası bu ayın 23 ünde açılmıştır. Fi. 
yatlar nevilere göre 113 ile 83 kuru~ 
arasında tehalüf etmektedir. 

Adliye encümeni tebligat ışının 
postaya devri meselesi üzerindeki 
tetkikatını henüz ikmal etmemiştir. 

3 sene sonra telgrafla tebli.~at ya. 
pılabileceği prensip olarak kabul e
dilmistir. 

Pos.tanenin Bcyoğ1unda, açtt~ teb
ligat kursu dün ikmal edilmiştir. 
Kursta bulunan memurlar. Yılba8tn
dan itibaren yeni şekilde tebligat 
yapmıya ba~lıyacaldardır. 

Val'dtrT 
C - İllin müsbet hale gtrmı, bil.ii

dir, felsefe ise, herhangi bir tum gube
st dahiline giren fddfalann mantık! lzah
larmı bulmıya c;a1ısmaktır. 

C - Amerikaya gitmek bir takım 

kayıt ve şartlara bağlıdır. Orada bir ta
nıdığınız bulunmalı, size kefalet etmeli, 
bir müddet geçinecek paranız bulunma
lıdır. Bu şartlarla Amerikaya gittikten 
sonra orada iş bulmak mümkUn olabi
lir. Ancak Türk parasının kıymetini ko
rumak kanunu mucibince memleket dı
ş1na çıkarken 25 liradan fazla para gö
türmek yasaktır. Fazla para götürebil
mek tein ıarfedlleceği sebep ve yeri 
göstererek hususi müsaade almak lA
:ıınndır. 

Belediyenin, şehrin muhtelif semt
lerinde tesis etmek istcdıği halle ha
mamlanna ait hazırlıklar bitmiştir. 
Hamamlar kanunusani içinde açıla
caklardır. Belediye ~arafından veri
lecek vesikayı hamil bulunA.n halk. 
bu hamamlardan parasız. Ji~er halk 
ise, ancak 5 kuruş kadu cüzi bir üc
ret mukabilinde istüade edebilecek
tir. 

Müddeiumumi talebe muvafakat 
etmiş, mahkeme de Kami Nazımı~ 
şahit sıfatiyle dinlenmesine. kalecı 
Necdetin mahkemeve eelmPsine lü. 
zum olmadtITTna. tıbbı ad1Men iste
nen raporun ve N ~detin Tarık a
levhine ikame ettiği dava evrakının 
celbine. Ankarada istinabe suretivlE 
dinlenen şahitlerin ifadelerinin An
karadan getirtilmesine karar vermi~ 
ve muhakeme başka güne bırakıl
mıştır. 

e İnhisarlar İdaresi, sene ba~ mü. 
nasebetile piyasaya külliyetli mik
tarda şarap çıkarmıştır. 

• 
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~GüNI 
Kanada ve 
Avustralya 
Kuvvetleri 

Yazan: ômer Rı11a DOGRU L 

lhtikc1r Mücadelesi 

Mecliste 
Müzakere 
Yapıldı 
~ 

Muhtekirlere Aman 
Verimemesi isteniyor 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden) -

TAN 

Fin Taarruzu 
Devam Ediyor 

Fin Askerleri Merkezde Bir Noktadan Daha 

Sovvet T opra1darma Girdiler. Her Taraftan 

Yardım Görmeğe Başladıtar da 

Garp Cephesinde 

Almanlar 
Bir Baskın 
. Yaptılar 

-0--

lngilizler de Bir Alman 

Muhribini Bombaladılar 

-~JCifK 
iki Ağızh 
Hayvanlar! 

Yazan: B.FELEK 

Kısa bir rahatsızlık sebebiyle bir 
iki gün evden çıkmamamı ''e 

kendimi yormamak için okumama~·ı 
da tavsiye ettiler. Gerçi doktora iti
uıadunız tamdır. Lakin bir çok tıb
bi tedbirlerin "iş olsun!,, diye alın
dıilnı da bilenlerdenim. Bununla 
beraber, sonradan başnna bir iş çı
karsa suçu üstüme atmasınlar diye 
doktor sözü.nü dinlerim. Onun için 
tavsiyelerini tatbik ettim ve odam
dan çıkmadığım gibi okumadan da 
çekindim. 

S on günler içinde bir taraftan 
Kanada, diğer tat'aftan A vuı;. 

tralya, İngiltereye yardmıcı kuvvet. 
ler göndermeğe başladılar. Kanada 
kara kuvvetleri, Avustralya da hava 
kuvvetleri gönderdi. Daha da gön. 
derecekler. İngıilterenin bu i~i do. 
minyonu, İngiltere hesabına, hilhas. 
sa tayyare yapıyor ve tay~·areci ye. 
tiştirerek İngiltcrenin bu vadide eş. 
siz bir faiklyet temin etmesine çalı. 
şı:rnrlar. Bu iki memlekette kurulan 
müesseseler ve vücude getirilen teş.. 
kilat sayesinde, İngiltere harbin de. 
vanu müddetince tayyare ve tayya. 
reci darlığına uğramıyacak, bilakis 
gün geçtikçe hasımlarını ~;ok geride 
bırakan bir inşa kudreti gösterecek. 
tir. Harp meydanından ve harbin ge. 
ııişleme sahasından çok U'lak. tüken. 
mez kaynaklara sahip yerlerdP. kuru 
lan bu askeri teşkilat daha şimdiden 
ilk semerelerini ,·erıneğe ve İn~ilte. 
reyi beslemeğe başlamakla, İngiliz 
harp hazırlığının ve mukavemet im. 
kinlarının hangi derecelere varan. 
ğını göstermektedir. 

• Almanyanın harp meydanlarında 
istihlak ettiği bir şeyin yerine ba'i
ka bir şey koyması imkanı gün geç. 
tikçe güçleşiyor. Ve gün geçtikçe bu 
güçlük artacaktır. Ç;inkü Almanya. 
nın deniz ile muvasalası kesilmiş, o. 
nun geniş ölçüde iptidai madde bu). 
nıasma yardım edecek olan deniz ti. 
careti tamamiie durmuştur. 

Büyük Millet Meclisinin bu günkü 
içtimaında Ticaret Vekili Na:;pni 
Topçuoğlu, Mazhar Müfit Kansunun 
ihtikar hakkındaki sual takririne 
cevap vermiş. ihtikarın demir ve çu. 
val buhranı ile başladığını, bunu di. 
ğer maddeler üzerindeki - maddi hiç 
bir sebebe istinat etmiyen • fiyat te
reffi.ilerinin takip ettil!ini söylemjs. 
tir. Nazmi Topçuoğlu fiyat tereffüü 
gösteren her ithal maddesi üzerinde 
ayrı ay~ izahat vermiş. İstanbuldakl 
temaslarını anlatmış, ithalata tahsiı; 
edebilmek üzere muhtelif memle. 
ketlerden bir milyon İn~iliz lirası a. 
lacağımız olduğunu söylemiş ve İı:. 
tanbulda iken alınmış olan tedbirleri 
tekrarlıyarak, perakende fiyatların 

azami mi.ktanrun tesbit edileceğini, 
azami fiyattan fazlaya mal satanla. 
nn muhtekir olarak yakalanacakla. 
rını, ihtikar zinciri tesisine imkan 
VPri]miveceğini, yakında Meclise bir 
"İktısadi korunma kanunu,, tevdi edi 
leceğini anlatnuştır. 

Londra, 27 (Hususi) - Finlandadan gelen en son haberlere 
göre Sovyetler, Finlandanın merkezi cephesinde de ricat etmek
tedirler. Sovyetlerin buradaki hedefi, Finlandayı ikiye ayıra
rak Bothnia körfezine inmekti. Fin kuvvetleri son üç gün zar
fında Salla'dan elli mil ilerliyerek bir noktadan daha Sovyet 
topraklarına varmışlardır. 

Sovyetlerin ricat esnasında ağır l Finlanda kadınlar bir ligi olan Lot. 
zayiata uğradıkları ve beş top. 60 1 taya mensup üç kadın cephede vu. 
mitralyöz, beş seri ateşli topu Fin.: rulup ölmüştür. Bir taarruz esnasın. 
lere braktıklan bildiriliyor. ! da, mevzileri tehlikeye ~trmis olma. 

Petsamoya, diğer taraftan merkez sına rağmen oradan ayrılmak iı:;te

cephesine Sovyet ihtiyat kuvvetle. memişlerdi. 
rinin J!Önderilmekte oldu~u anlaşılı. Mareşal Mannerheim, nesrettiği 
yor. Mannerheim hattı son Sovyet bir emri yevmide. varifesini ifa hu. 
taarruzunu da püskürtmi\ştür. Sov. susunda gösterdiği cesaret, iman ve 
yetler burada, buz tutan göllerden feragatten dolayı bu kadın birli~ine 
geçme~e teşebbüs etmislerse de Fin teşekkürlerini bildirmelctedir. 
topçu kuvvetlerinin mukRbelesi üze. Sovyet tebliği 
rine Sovyet askerleri buz kutleleri Son Sovyet tebliği şu :nealcledir: 
ile beraber nabE' . .:it olmuşlardır. Keşif müfrezeleri arasında ateş 

Suvant-0 gölünün buzları üzerinde teati edilmiş ve bazı yerlerde topçu 
ölenlerin sayısı 700 il J!~miştir. Fin. faaliyette bulunmuştu~. Hava kuv
ler, elli esir aldıklarını da bildiri. vetlerimiz keşif uçuşlan yapmıştır. 
yorlar. Finlandaya yardım 

So\-yet tayyareleri cenubi 'Finlan- Finler bilfiil yardım görmiye baş-
danın muhtelif şehirleri üzerinde u. lamışlardır. Binlerce İsveçli gönüllü 
çuşlar yapmıslar, Tampere'deki mü. Finlandaya varmışlardır. Bir tsveç 
himmat depolarını berhava etmek i- seyyar hastahanesi Finlanda cephe. 
~in elli bomba atmışlarsa da mühim sinde hizmet etmekteilir. Danimarka
bir zarar verme~e muvaffak olma. lılar da 300 yataklı bir hastahane vü. 
mıslardır. Abo limanı da iki defa cude getirmişlerdir. İngiltere de hiç 
bombardıman edilmiş, fakat bomba. bir yardımı esirgememektedir. Parls 
lann çoğu denize düşmüştür. belediyesi, Finlandaya iki milyon 

Londra, 27 (Hususi) - Bugün ve. 
rilen maliimata göre ilk Hintli kuv
vetler Fransaya muvasalat etrl"iştir. 

Bu Hintli kuvvetler kamilen Hint 
Müslümanlarından müteşekkıldir ve 
İngiliz zabitleriyle Hintli zabitlerin 
kumandası altındadır. Avustralya 
kuvvetleıti ya.kında cepheye muvasa
lat edecektir. 

Lakin, hiç bir şey yapmadan otur. 
mak, yatmak, tekrar oturmak bir 
müşkül iştir. Onun için bir cnnkur~ 
taran gibi radyoya yapışbm. 

Şu istasyon senin, bu istasyon be. 
nim derken akşam üzeri Ankara rad
yosunda dcnizaltmdaki hayvanlara 
dair bir konferansa tesadüf ettim. 
Ne yalan söyliyeyim; alaka iJe din. 
ledim. 

Son tebliğlere göre Almanlar Sar. 
bruk üzerinden bir tayyare akını 
yapmışlar ve bu akın püskürtül. Bir biyoloji mütehassısımızın ver. 

diğini sonunda öğrendiğim konfe
dün sabah erken-

müştür. 

Alman kıtaatı ransm huliisası şu idi: 
den bir baskın hareketine teşebbüs 
etmiştir. Bazı alametlere göre bu ha
rekette bizzat Hitler de hazır bulun. 
muştur. Alman baskını taarruza uğ • 
rıyan küçük Fransız postası tarafın
dan kolaylıkla tardolunmuştur. Al
manlar, kumanda heyetini yani bir 
subayla iki gedikliyi ölü olarak bı
rakıp çekilmişlerdir. 

Deniz muharebesi 
İngiliz hava kuvvetleri Şimal Dc

nizind rast geldikleri iki Alman muh 
ribi ile dört devriye gemisine ateş 

açmışlar, muhriplerden birinin bir 
bomba yediği gocülmüştür. Bu muh. 

Galiba Amerikada bir alim, icat 
ettiği bir çe11k sarnıç ile denizin di
bine inmiş. Yanına da bir sinemacı 
ile bir radyo spikeri almış. Derinllk
leri birlikte tetkik etmişler. Bu tct. 
kik sırasında sarnıca yapışan bir ta. 
kını hayvanlar keşfetmişler. Bu hay. 
\•anların iki ağzı varmış. Birisiyle 
gemilerin dibine yapışır, ötekiyle de 
yer, içer ve kendini doyururmuş. 

Alim, spiker ve sinemacı bu hay. 
vanı hayretle tetkik etmişler, resmi
ni almışlar ve gösterdikleri herkes 
te bu mahlô.ku şaşarak seyretml~. 

Almanya bu vaziyette olduğu için 
gün geçtikçe darlığa uğrıyacak, bu. 
na mukabil hasımJan, hiçbir vakit 
bu darlığı hissetmiyeceklerılir. 

Buna rağmen Almanyanın askeri 
kuvvetlerinin üstünlüğünü iddia et
tiği göze çarpıyor. 

Nitekim Alman orduları Başku-

manda11{· Nnel ıniirıR-c:PhPtiylf' ~vJe_ 
ıgı ».ıl ukta bu ıao.ıayı tekrar et. 

miştir. 

Fakat hakikat gayet sarihtir. Al
manya, gün geçtikçe darlığa uğnya. 
cak, huna mukabil İngiltere ile Fran 
sa bütün dominyonlarını ve biitün 
kaynaklarını seferber ederek yüzler. 
ce milyon nüfusun istihsal kuvvetini 
ve askeri kuıhetini hasımlarınA kar
şı kullanmak imkanını elde etmek 

'yolunda ilerliyeceklerdir. 
Avustralya ile Kana danın İngllte

reyi bcslemite başlamalarınm ifade 
ettiği mana bundan ibarettir. 

• 
Ç ekoslovakyanın ordusu 

Polonya hükftmetinin Fransnda 
yerleşerek Polonya o.rdusunu yeni. 
den vücude getirdiği ve orduyu ınilt. 
tefiklerle birlikte harekete geçirmek 
için çalıştığı, hatta bu yolda hir hay. 
li ilerlediği mallımdur. Memleket ha. 
ricinde Polonyalılar bu kurtuluş har 
bine iştirak için her yerden koşuyor 
ve hükUınetlerinin üzerine aldığı va
zifeyi kolaylaştmyorlar. 

Bu son günlerde bir "Çekoslovak 
Milli Komitesi,, teşekkül etmiş ve bu 
komite İngiltere ile Fransa hiikume
ti tarafından tanınmıştır. 

Çekoslovakya milli komitesinin şe
fi, bütün dünyaca tanınmış lıir şah· 
siyet olan eski Cilmhurreisi Doktor 
Benesttir. 

ÇekosJo,·akya haricinde bulunan 
Çekler ve Slovaklar bu milli komite. 
ye yardım ediyor ve onun bir Çekos. 
lovak ordusu vticude g~tirmesini te. 
nıinc çalışıyorlar. . 

Memleket haricindeki Çekoslovak. 
lann çoğu Fransada ve Kanadada, 
bilhassa Kanadanın Cenup kısımla. 

rında bulunmaktadır. Bunların işti
raki ile vücut bulacak ordu da müt
tefikler safında harp edecek ve kaza
nılacak zafer neticesinde yeni bir 
müstakil Çekoslovakyanın kurul. 
masını temin edecektir. 

İngilizleri Protesto Ettiler 
Londra, 27 (A.A.) - Öğrenildiği. 

ne göre, "Panama beyanna..ııe!'>i,, ni 
imza eden devletler İngiliz lıarp ge
ınilerile bir Alman harp gemisi ara. 
sında Rio de la Plata deniz mı.hare. 
besi esnasında bitaraf mıntakanın 

ihlal edilmiş olması dolayı.sile İngH
tereye protesto natası göndermiştir. 

Mazhar Müfit Kansu, Ticaret Ve
kilinin verdiği izahatın gazetelerde 
okunduğunu söylemiş ve demiştir ki: ribin fena halde sakatlandığı mu- Radyonun her tarafı iyidir, bir kö-

hakkak sayılıyor. tü tarafı var: O da l'J:ısan işittiği şeye "- Arkadaşlar ahval ve şeraitin 
i.cap ettirdiği bir mevsimde ve bir 
zamanda yiyecek, içecek bütün ha. 
vayicimizin fiyatlarının yi.'ıkseltile. 

rek tazyik edilmesi ve bunun neticesi 
olarak paramızın kıymetinin yani ku. 
veı ıstırayıesının azaltılması nihayet 
alıştığımız mütevazin bütçemize te .. 
sir eder. Bu fiyatın bilasebep. biliı. 

lüzum tereffüü en ziyade geliri mu. 
kannen ve muayyen olan memurin 
ve mütekaidin ile orta sınıf halkı mu 
tazarrır etmi~tir. Yine şaya~ı tees
süftür ki, yalnız ticaretle meşgul o. 
lanlar değil. hic ticaretle meşgul ol. 
mıyanlar ve birkac kuruş parası bu. 
hınanlar ya münferiden, yahut da 
müstereken ihtikarm ne demek ol. 
duğunu pek iyi bilen mürabahacı 
unsurlarla, birleşerek piyasada ne 
bulmuşlarsa toplamışlar ve hatta 
Topkapı, Edirnekapıya kadar giderek 
bakkal bakkal gezerek makaraları 
toplamışlardır. 

Bombardıman edilen c;ivil merkez. frank hediye etmiştir. Danimarka iş
lerin savısı 42 ve varmıstır. l\Ianner. çileri bir saatlik yevmiy<>lGrindon hA.. 
heim hattına yakın olan Viburg sıl olan bir milyon kuronu Fin]anda
sehri de bombardıman edilmistir. ya teberru etmişlerdir. 

Bir kaç İngiliz tayyaresi ile Al. cevap veremiyor. Eğer mümkiin olsa 
man tayyareleri arasında da J:ıir mu- da konferansçı ile görUşebilseyıUm, 
harebe olmuş, Alman tayyarelerine diyecektim ki! 
isabet olmuş ve İngiliz tayyareleri "- Ne zahmet üstadım! İki ağızlı 
üslerine dönmüşlerdir. bir hayvanı keşf için yüzlerce metre 

Nevyorktan verilen bir habere gö- denizin dibine inmiye ne lüzum var. 
re 3790 tonluk Dexcovie isimli İn- Ben size bu hayvanların daha anti
giliz petrol gemisi Asor adalarının ka, daha tekamül etmişlerini göste-
300 mil açığında bir tahtelbahir ta- reyim. Sizin Amerikalının keşfettim 
rafından takip edildiğini telsizle biL diye özendiği hnyvanların Jki ağzı 

Fa.kat şehrin 80,000 nüfu<>u kamilen Bütün Patis gazeteleri de Finlan
tahliye edilmiş bulunuyorlar. }i'in teb daya yardım lüzurnu üzerinde birleş. 
liğine ııöre 23 veya 26 Sovyet tayya. mektedir. Figaro, Finl:rnd:ı harbinde 
resi dü~ürülmü~ ve bu suretle son üç birin 63 le muharebe ettiğini anJata
gün zarfında düşürülen Sovyet tay. rak bir saniye zayi· etmeden Finlan. 
yarelerinin sayı~ı (39) a vannıştır. daya yardımı teşvik ediyor. 

dirmiştir. ·varmış değil mi? Biriyle gemiye ya-
lngilizlerin mayin tarlalan pışıyor, ötekiyle de yiyip içiyormuş. 

. Bunu ben kendi gözümle gördüm. 
ihtikarın mevqudiyetine şüphe yok. 
tur. Buna karşı muhterem vekilimi
zin alacakları tedbirleri dinledik. İt
halatçıların ticaretin ruhu olan dü. 
rüsti ve doğrulukla narnuskar bir 
surette hareket ederek hükıimetin 

bu çok tüccar, ve çok makul tedbir
lerinden istifade etmesi 18.zım gelir. 
Fa.kat maatteessüf dürüsti ile haysi
yet ile, nanıus ile, alakası 'llmryan 
yalnız ne pahasına o!ursa ol.;un ve 

nasıl olursa olsun para kazanmak tik 
rini kendisine prensip ittihaz eden 
bazı anasırı, harp zenginliğim ve ih
tikarını · yeniden uy;ndırmıya ı:alış. 
maktadır. Hükumet bu noktada emi
nim ki, gayri meşru, yanı milletin 
damarlarına yapışarak sülük gfoi ka
nını emmek istiyen bu hayasız • ha
ini vatan diyeceğim - anasıra elbette 
meydan vermiyecektir. (Bravo sesle. 
ri: Onlar vatansızdır) 

Arkadaşlar, çok korkuyorum. Hü
kumetin aldığı bu makul ve çok ye
rinde tedabire karşı bu arzettiğim a. 
nasır mukabil tedbirler tlacaktır. 

Maatteessüf bunu ben dün ve ev
velki gün düşünürken bugün hare. 
kete inkılap etmiştir. Yani tahmin
lerim haki.kat olmuştur. 

Demirci ve köseleci esnafının kon
trolü kabul etmiyeceklerinı itiraz ma 

hiyetindc bugün gazetelerde okudum 
Kontrol işlerine gelmi) or 

Cümhuriyet hükumeti, halkın böy 
le kanını emmek istiyen vatansızl11.
rın kafalarını ezmiye muktedirdır ve 
ezecektır . 

Muhterem vekild.:!n çok rica ede
rim. Piyasada hal ve zamanın icap 
ettirdiği fiyat tesbit <?dilinciye kadar 
bugünkü tereffua da bir çare bul
sunlar. 

Bu muhtekirler bilmeli ve anlama 
lıdır ki, harp zenginliği ve ıhtikar 
ruhu ve havası ve kafası artık kal
kamaz. Bu hususta değerli ve çok 
kıymetli hizmetlerini görmekle müf. 
tehir olduğwnuz Saıjvekilimizden 
çok rica ederi:ın getirecekleri kanun
da bu cihetler musarrah olsun. Bun
ların kafaları ezilsin ve bu hassas me 
sele üzerinde hükuınetimi2 emin ol-

Niyöz Kronikl gazetesi, İngiliz A- Yeryüzünde bir takım hayvanlar 
miralliğinin Şimal denizinde vücude var ki; iki ağızlı olmak şöyle dur. 
getirdiği mayin tarlaları hakkında sun, iki yüzlüdür efendim. Yilzüniin 
şu malumatı veriyor: biriyle ele eteğe yapışır. Ötekile de 

İngilterenin Şark sahili açığmdrı. yer içer, geçinir. Bunları görmek 
tesis edilecek olan mayin seddinin u. için de çelik sarnıçlarla deniz diple. 
zunluğu 500 mil ve derinliği 30 _ 40 rine kadar inmek zahmetine hacet 
mil olacaktır. Sed, Kinnairdheat _ yok. Yalnız biraz eğilip, alı;aklara 

İskoçya - dan itibaren Times kör- bakmalı, kafi! 
fezine kadar sahile muvazi olarak 8 c:::================
mil açıkta tesis edilecektir. Sed, sey
rüseferin emniyetini temin edecek 
ve Alman tahtelbahirlerine ve tay. 
yarelerine karşı tuzak kurulmasına 
yardım edecektir. Mayinler düşma
nın geçmesine imkan bırakmryacak 
ş-ekilde dökülecektir. 

sunlar ki, Medis salahiyetini ve mu
rakabestni tamamen ifa edecektir ve 
muhtekirlere asla m~ydan venniye
cektir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

ATATÜRKÜN 
Ankaraya Ayak 

Bastığı . Gün 

Ebedi Şefin Muvakkat 

Kabri Ziyaret Edildi 

H A D i S E ·L E R i N i Ç Y 0 Z ü 
An.kara, 27 (A.A.) - Bugün Ebe

di Şef Atatürkün Ankarsycı :Ik teş. 
riflerinin yirminci yıldön;unü olmak 
münasebetile Ankara Vali ve Bı;!e
diye Reisi Nevzat Tandoğanın riya
setinde vilayet ve belediye daimi en. 
cümenleri azalarile Cümhııriyet 

Halk Partisi Ankara vil5yet idare 
heyeti reis ve azalarından 'llÜrekkep 
bir heyet Etnografya miizesinde mu
vakkat kabre giderek Ebedi Şefin ma 
nevt huzurunda tazım ile eğilmişler 
ve kabre çelenkler koymuşlardır. 

• 

• 

BudapefteJen bildirildiğine göre, Macaristan, 
Yugoslavya ve /tal.ya araarnda tedafüi mahiyette 
bir ittifak imzalanmak üzeredir. Bu üç memleket 
bir Sovyet taarruzu ihtimaline kar,ı birlefmelrte
Jirler. Bu halta imzfllanacafı büdirilen ittılak 

muahedesin'e göre, Sovyetler Macariıtana hücum 
ettikleri takdirde ltalya, Yııgoılavya yolile Ma
caristana asker gönderecek ve orada cephe ku· 
rulacaktır. Aynca Sovyetler Bulgari.tan yolile 
Yugoslavyaya hücum ederlerse ltalya bu cepheye 
de asker yeti,tirecektir. 

* Amerika, Sovyct Bmyada bulunan ve çelik, elektrik 
Vf" lmnlara benzer mühim sanayide teknisyen olarak 
c:abşan 150 Amerikalının pasaportlannı yenilememeğo 
karar vermiı;tlr. Amerika bu teknisyenlerin So,·yetlere 
yardıfıru istememektedir. 

.... 
Londrada lngiltere ile Türiiye artaıntltı ticari ff 
iktuadi münasebetlerin tanzimi etralıntla mÜM· 

kerelerde bulunan Menemencioğlunun riya.etin-

deki heyetin yaptığı İflerden biri de, /ngiltereye 
mühim miktarda tütün satılmasını temin etmek 
olmuıtur. lngilizler Türk tütününe alıshrılacak 
ve lngiliz lirmalan Türkiyeden mühim.miktard~ 
tütün ıahn alacaklardır. 

* Al~anyanrn maruf razetesi olan Voelkischer Beohah,. 
ter, Almanyaya komıu olan bitaraf memleketlerin va. 
2i;vetleri hakkında yazdığı bir makalede bu memleket. 
lerin her şeyden evvel Almanyayı dinlemek rnecburi. 
yetinde olduklarını, yoksa Lehistanın akıbetJne uğrı. 
y:ıcaklannı anlatarak diyor ki: . 

"Küçük milletlerin, daha biiyük komşulann• P."'5r~ ken. 
dileriui uydumıalan en mantıki ve eiı tabii h;rekettir • 
Hi-ç olmusa iktıaacH bakımdan vaziyet bu merkezde 
olmalıdır. Polonyamn bu tekilde hareket etmiyerek 
İııiflis em.pe"ryalinirlae ilet ohnasının neticesini her
kes biliyor. Nutst Almaııyanm. lmmşmu olan memle. 

ketltt akıt icabından aynln\adıkça daima 11ulh içinde 
yaşamışlardır. Fakat bunlarm içinde herhang-iııi diğer 
devletlere hizmete kalkar, yahut ''hayat sahası,, ka. 
nunlanna muhalefet gösterirse sonunda pişman olur." 

• 
Maarif Vekili Antakyada 
Antakya, 27 (Tan Muhabirin. 

den) - Maarif Vekıli Hasan Ali Yü
cel Antakyaya geldi. Talebeler, halk 
ve bir jandarma müfrezesi tarafın
dan merasimle karşılandı. Mektepli
ler tezahürat yaptılar. 

Vekil belediyeyi, halkevini ve par. 
tiyi ziyaretten sonra tı'l.ektepleri gez
di Saat 17 de şerefine ''Hatay maarif 
ailesi,, tarafından veriJen ziyafette 
bulundu. Ziyafet İsmetpaşa ilk oku. 
lunda verilmişti. Vekil burada mual
limlerle samimi has'Jihallerde bulun
du. 



' SPOR: 

Atatürk Koşusu 
Mektepliler 

Koşuda da 

Koşusunda Darüşşafaka, 

Eğitmen Hüseyin Birinci 

Serbest 

Geldiler 
Atatürkün Ankaraya ayak bas.. Birinci Seti Çamlıca 15 - 7 ikinci 

tıklan günün yıldönümü dolayısile Seti de Kız .Muallim 15 _ 5 aldı, son 
dün, Taksim, Akaretler, Maçka, Har- sette 15 - 8 Çamlıca kazanarak bu 
biye, Taksim arasındaki mesafe Ü- oyunu Çamlıca galibiyetle netice
zerinde bir sokak koşusu tertip edil- lendirdi. 

mişti. 1\1 tb t Takı D t 

TAN 

BUGU•• N M.a~nelerden 
, ıtıbaren i p E K Sinemasında YENi YIL HEDiYESi' 

2 BÜYÜK ·FiLMI BiRDEN 
CEZAİR SEVDALARI 

Senenin en çok sevilen en çok 
beğenilen 

1 • 
CHARLES BOYER • HEDDY 

KÜÇÜK 
RİCHARD GREENE - ANİTA 

2 • 
LAMARRE - SİGRİD GÜRİE 

PRENSES 
LOUİSE • SHİRLEY TEMPLE ,.._ __ --____________________________ .... ____ , 

' BU AKŞAM SARA y SINEMASINDA 
S t 18 d b 1 b k 

a ua mını ave 
aa e aş ıyan u oşuya .M • 

118 tl t · ı· k t · t" Ş"dd tı· b .... 
1 

atbuat Takımı Umumı Kaptan-, a e ış ıra e mış ı. ı e ı ı. 1 v d I 
yağmur altında yapılan bu koşuda ıgın an: .. .. . . MAURICE CHEVALiER •in 
E v·t k d H. . 19 J B Pazar gunu saat bırde Taksım/ 
gı men ursun an useyuı . ı. 

dakik ·ı b" · . ld Stadyomunda F. T. C. macından ev-a ı e ırıncı o u. . · .. 
İk. ·ı· v. B ikt t A .. .. vel l\fatbuat Takımı ıle Vefa Mute-

M A R İ E D E A ve ERİ C V. S TR OH E İ M 
PİERRE RENOİR ve diğer 14 Fransız yıldızı ile beraber çevirdiği ~n 
mükemmel ve bu ~ene göreceğimiz MAURİCE CHEVALlER'in yegane ıncı ıgı eş aş an rtan, uçun- . . I 

··ı·· v .. d Gal ta d 1- k k kaıtler Takımı arsında bır maç yapı. cu ugu e a saray an za a-
d E k 1 1 

. ı· k d lacaktrr. Arkadaşların Pazar günü zan ı. n ço at et e ış ıra e en . 
B "kt t f 1 tl t b" · . · d saat tam 12 de Taksım Stadında ha-
eşı aş a az a a e ırıncısı a - . 

dedildi zır bulunmaları rıca olunur. 
'TUZAK 

Mektepliler arcuınJa Frenç - Varoş - İstabnul 
Atatürk koşusu lUuhteliti Maçı 

filminin ilk iraesi ıercfine GALA MÜSAMERESİ, MÜZİK HOLÜN 
ve FRANSlZ ŞARKiStN1N GALASI, TUZAK. filmi, lüks ve ihtişamı. 

~ mükemmel mevzuu ve büyük Fransız heyeti temsiliyesi itibarile sene-
tstanbul maarif spor bölgesi de A- Macar Frenç - Varoş takımı Cuma . nin en mükemmel Fransız şaheseri olarak telakki olunacaktır. 

tatürkün Ankaraya ayak bastığı gij. sabahı saat 7 de Sirkeci garına mu. 
nün yılQ.önümü dolayısUe Taksim - vasalat edecek ve sporcular tarafın-

Ilaveten: FOKS JURNAL son harp dünya haberleri. Yerlerinizı evvelden aldırınız. 

ayn bir koşu tertip etmişti. İlk maç Cumartesi günii saat 14.30 
Harbiye arasında mektepliler için dan istikbal edileceklerdir. 

1 
__ 

17 lisenin 15 şer atletle iştirak et- da Taksim .. s~ad~da yapılacak~ır. Bu 1 

tiği bu koşuya 255 atlet girmişti. haftanın butun lıg maçları tehır edil. 
Başlarında Beden Terbiyesi bocala- miştir. İkinci maç Pazar gunu ayni 
rından Nuri Öz, Ziya Kuplu, Neri- saat ve ayni sahada yapılacaktır. 

Matbuat erkanı ile sinema sahip ve 
müdürlerine ve film san'atkarlarına ı~ı 

man Tekil olduğu halde Taksim 3bi- İzdihama mahal kalmamak üzere 
desinden başlayan yarış Sipahi Ocağı gişeler her üç maç için saat 11 den 

1 

önünden dönülerek yine Taksim mey itibaren açılacaktır. 
danında bitirildi. Cumartesi günü İstanbulu temsil 
Yanşa iştirak edenlerin hepsi mü- eden takım şu oyunculardan teşkil 

sabakayı muvaffakıyetle :kmal et. edilmiştir: 
mişlerdir. Cihat - Adnan - Faruk - Fey ... 

Üçüncü gelen, Haydarpaşa lisesin- zi - Enver - Musa - Fikret - Se. 
den atlet müstesna 1nciden11 inciye reİ - Melih - Boduri - Salahattin. 
kadar Darüşşafakalıl.a:r derece almış İhtiyat: M. Ali - Esat - İbra. 
ve Darüşafaka lisesinden Galip bu him - Hakkı (Vefa} - Salim. 
yanşın birincisi olmuştur. 

Kız Liseler voleybol maçları 
İstanbul Maarif Spor Bölgesi tara

fından kız mektepleri arasında tertip 
edilen voleybol şampiyonasına dün 
kız muallim mektebi sahasında de
vam edildi. 

Kısa Hizmetli 

Gayrimüslimleri Davet 

AÇ 1 K DAVETİYE 
Sayın muharrir REŞAT NURİ GÜNTEKİN'in büyük ve ölmez 

eseri "TAŞ PARÇASI,, bu kere HAKA FİLM tarafından sinemaya 
alındığından bu değerli e<;cr BUGÜN (PERŞEMBE) saat 18 30 ma
ti~_es.~nde .TAKSİ~ sinemasında, matbuat erkanı ile sinema ;ahip ve 
~udurlerıne v~ fılm sanatkarlarına hususi olarak gösterileceğinden bu 
ilanımızı davetıye olarak kabul ederek teşriflerini dileriz. 

Taksim Sineması :\föcliriyeti 
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~--------·---------------------, Bu Akşam SAKARYA Sinemasında 
Sinemanın sehhar yıldızı, Polonyamn dehakar artisti 

POLA NEGRi • nin 
İV AN PETROVİTCH ile beraber çevirdikleri 

Londra Radyosunun 
Türkçe Spikeri 

Saffet Arın 
Londra radyosunda her akşam saat 

18,55 te türkçe neşriyat yapılıyor. 
Bu resimde radyonun türkçe spikeri 
Saffet Arını görüyoruz. Kendisi bir 
müddet evvel Sürrierbank hesabına 
makine mühendisliği tahsili için In
giltereye gönderilmiştir. Bu arada 
Londra radyosunun türkçe spikerli
ğini de- yapmaktadır. İlk müsabaka Boğaziç

1

i Lisesi ile 
Şişli Terakki Lisesi arasmda yapıldı. 
Neticede güzel bir oyun oynıyan Bo-

Beyo!ilu v .... ı; AW.arliK urıuln<ıo11. 

Şubemiz yerlisinden oluı> henüz as-
lŞohan~ü!kl~~a!or. PO~ !R~n ~n ~n i şabe-serı ve 1940 senesinin ilk süper -~ilmidir. İlaveten: FOKS JURNAL -:m------· <:Qn h::ırn ve dunv!> bh.0 .. 1,,.,.; ,_,,. ~ 'liiiii-=;;;;;;;;;::;;::;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;.-;;....;... • ...;;,., 

ğaziçi 15 _ 2, 15 _ 6 galip geldi. kerlL:ini yapmamış 335 do~uml•ı ve bun
larla muameleye tabi bütün kısa hiı:.met-

İkinci oyun Kandilli, Cümhuriyet li gayri müslim erler (kısa hizmf>tli ta-
Kız Liseleri arasında oldu: Rakibine bip ve veterinerler hariç), e~liyetname 
nazaran daha çok kuvvetli olan Kan- dereceleri ne olursa olsun derhal askere 
dilli sahadan 15 - 4, 15 - 5 galip ı:evkedilecektir. 

Bu maksatla bunların hüviyet ciizdan
çıktı. 

Günün en mühim karşılnşması 

Çamlıca - Kız Muallim arasmda idi. 

ları, askeri ehliyetnameleri ve diploına

larile birlikte 29 Birincik~nun 939 cuma 
sabahı şubeye gelmeleri i!An olunur. 

A-• . . .. . 1 '', l . :. • . . 

Türk Hava Kurumu Büyük 
Modelcilik Müsabakaları 

Müsabakalara her bir tayyare modeli girebilir. Kıymetli 
bir çok mükafatlar dağıtılacaktır. 

Müsabakada büyük muvaffakıyet gösterene şeref kupası 

verileceJktir. Fazla tafsilat, Türk Hava Kurumu Şubesine 
müracaat ederek alınacak müsabaka broşürlerinden öire
nilebilir. 

Müaaıbaka 7 / 1/ 940 da Y e~ilköyde yapılacaktır. "10770,, ,__ 

: Deylet Demiryollan ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·, 
Muhammen bedeli 11900 lira olan dört kalem kahve rengi muşamba ve linoleum 

12-1-1940 Cuma günü saat 15 de kapalı zart usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 892.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesiknlan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğiue ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
sellüm ve Sevk Şefliğinden dazıtılacaktır. 

Havdarpa$ada Te
( 10718) 

* * Birinci ve Dokuzuncu İşl~tme memurin ve müstahdemininden resmi elbise giy
mekle mükellef olanlara kumaşı İdarece verilmek, yalnız imaliyesUe harcı müte-

ı 
ahhide aid olmak üzere tahminen 2000 ad et kasket yaptırılacaktır. Bu işin muham
men bedeli 2500 lira, muvakkat teminatı 187,5 liradır. Açık eksiltme usulile ya
pılacak olan işbu münakasa 13-1-&40 Cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9. İş-

ı . 
ı letme bınasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. Şartnameler parasız o-
j larak komisyondnn verilmektedir. {107fi9) 

YENi NEŞRIY AT : 

YENi ADAM - Bu özlil mecmu:ının 
261 inci sayısı çıkmıştır. (Yeni Adam) bu 
sayısile yedi yaşına girmiştir. Tevfik Fikret 
anketi devam etmektedir. 

AKCIGER VEREMININ SUN'İ PNÖ

MOTORAKS iLE TEDAVİSİ -- Dr',<tor 
Muhittin Omaycr tarnfından yazılmış, 

[ Mersinde kitap halinde çıkarılmıstır. 

Ereğli Limanı İçin İstisnalar 
Kömür havzasının haiz olduğu husu

siyetler gözönünde tutularalc Fllyos çayı. 

mansabından Ereğliye kadar olan saha bir 
liman addedilmistir. Bu saha dahilindeki 
iskeleler arasında kömür ve amele nak
liyatından başka sair ticari işlere işleyen 
tekmil motörlü, yelkenli ve kürekli na
kil vasıtaları patente ve sıhht muamele
lerden istisna edilmistir. 

BORSA 
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Londra 5.21 
Nevyork 130.36 
Pariıı 2.9082 
Millno 8.70 
Cenevre 29.2406 
Amsterdam 69.0075 
Brüksel 21.7202 
Ati na 0.965 
Sofya 1.5925 
Madrid 13.532!\ 
Buda peşte 23.3525 
Bükre§ 0.965 
Belgrad 3.1575 

Yokohama 31.045 

Stokholm 30.8~75 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Erganl 
Sıvas - Erı:unım III 

Merkez Bankası 
Aslan Eskihisar ı;i· 

mento müessis 

Hl.70 
19.-

110.50 

7.75 

··----~-~~· 
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RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TD.rklye 
ffir.kiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu An~ara Radyosu 
Dalga Uzunluğa 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
31.7 m.. 9465 Kes. 20 Kw. 

Perşembe, 28. 12. 1939 
12,30 Program ve memleket sa:ıt dv:ırı 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, iı,5~ 
Türk müziği: Çalanlar: Vecih«?, Ruseu 
Kam, Cevdet Çağla. 

1 - Okuyan: Mefl'laret Sai:inak: 
1 - Rauf Yekta: Mahur peşrevi, 2 -

Faik Bey: Rast sarkı (Jaleler saçsın), S -
Rahmi Bey: Mahur şarkı (Esir ettin beni 
ey dilpesendim), 4 - Gülizar şarkı (Göz
lerimden gitmiyor yanaklarıtlln alı), 5 -
Mustafa Çavuş: Bayati şarkı (Camın te7.
dir sabredemem). 

2 - Okuyan; Melek Tokgöz: 
1 - Nubar Tekyay: Hicaz şarkı (Ağla

mış gülmüş cefaya katlanmıs), 2 - Rıfat 

Bey: Hicaz şarkı (Niçin bülbül figan ey
ler), 3 - Şemsettin Ziya: Uşşak şarkı 
(Şu salkım söğüdün altı daimal, 4 - Hı
caz türkü (Bu İzmirden çekirdeksiz nar 
gelir). 

13,30 Konuşma (Kadın 3aati), 13,45 --
14,00 Müzik: Hafit Müzik (Pl.). 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yan, ajans ve meteoroloji haberleri. 18,25 
Müzik: Radyo caz orkestrası, 19,00 Konuş .. 
ma (Sıhhat saati), 19,15 Türk mtiziği. Ça
lanlar: Rusen Kam, Cevdet Çağla, Şerif 
İçli, İzzettin Ökte. 

1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıakan: 
1 - SegAh peşr~vi, 2 - 1' anburl Ali Ef. 

Segdh şarkı (Dil harabı aşkınnm), 3 - Udl 
Ahmet: Segdh şarkı (Zevk olur glryele
rim), 4 - Abdi E~endi: Rast şarkı (Senin 
aşkınla çdk oldum), 5 - Arif Bey: Rast 
şarkı (Zapiri hale bakıp), fi - ?lede: 
Karcığar şarkı (Girdi gönül aşk yoluna.), 

2 - Okuyan: Müzeyyen Senı.r: 
1 - Şerif İçli: Ud taksimi, 2 - ŞükrQ: 

Muhayyer şarkı (Yadımda o sevdalı yeşil 
gözlerin), 3 - Sadettin Kaynak: Muhay
yer şarkı (Gökler perisi gibi), 4 - Sa
dettin Kaynak: Muhayyer şarkı {Ne za
man görsem seni), 5 - Sadettin Kaynak: 
Muhayyer şarkı (Sürmeyi göz öldftrür). 

3 - Okuyan: Mahmut Karındat= &o .. 
9lllJllf türkU lol". 

20,15 Konuşma (Bibliyografya llllatl)', 
20,30 Türk müziği: Fasıl heyeti, !1,15 
OPERA GECESi. Solist Semih3 Cenap 
Berksoy (Soprano dramatik). Orkestra: 
Radyo orkestrası. Şef: Hasan Ferlt Alnar. 

Program: 
1 - Weber: Oberon Uvertllrft. 
2 - Weber: Freischütu'den Agathe'nin 

~·sı.;ı. · 11 .. ~ .. 
3 - ~i!ZPsr;.1'.ritjm.Ys. t.olda'den. Pı-a-
4 - Mascagni: Cavalleria Rusticana•dan 

Santuz:za'nın Arya'sı. 

5 - Puccini: La Tosca'dan Dua. 
8 - Pucclni: Madame Butter.fiy'dan ar

ya. 
lCon.seri takdim eden: H•lll Bedii vı;. 

11etke11. 
22,00 Memleket saat ayan, ajans ha

berleri; Ziraat. Esham - Tahvillt, Kam
biyo - Nukut Borsası (Fi.yat), 22,20 Müzik 
Küçük orkestra (Yukanki programın de
vamı), 22,35 Müzik: Opera aryalan (Pl.), 
23,00 Müzik: Cazband (Pl.), 23,25 • 23,30 
Yannkl program ve kapanış: 

Kadınlan Tehdit Etmişler 
MURATLIDA: 
Ballıhoca köyünde, Mustafa kansı 

Emine ile gelininin oturduğu eve ge .. 
ce yansından sonra, maskeJi üç hır. 
sız girmiş, kadınlan ölümle tehdit 
etmiş, dizi albnlarile bcra her ü~ yüz 
lirayı bulan paralannı alıp kaçmış. 
tır. 

ÖAretmenler Yardım Cemiyetinden: 
Cemiyetimiz üyelerinden Üsküdar 22 d 

ilk okul öğretmen! Hamdi Serimi aramız
dan maalesef ebediyen kaybettik. Kederli 
ailesine ve sayın arkadaşlanrnıza taztyet
lerimlzi sunl1'1'.l. 

Yaşadım sanki! Avundum durdum. 
Kasrı - Şirin'e veda! Aşka veda! 
Gitti Ferhat gibi, cennet Yurdum! 
Bebeğim! Dinle bu bir gizli sada; 

__..._. __ ............... _ .. ~ .• ....----11#1.-rıı~- ~·,----.... h'.!1-·--------~----", 

EK 
Nice Şellalei - Rengin kurudu; 
Uyu sen Ruhurevan'ım Bebeğitnf 

Kuzu ol, sevgi denen kör çobana! 
- Korkma! Bambaşka çölün bir sesi bu _: 

rc91 
[g) E ı· ~ 1 ) 

Annenin son nefesinden babana 
Sen götür, söyle ki (Son pusesi bu!) '-~--llF ... IWWW_O_ ... ,_ ____ WO.-n:ıt"' .......... ~Qır.mr .......... 111 ..... fl ... Q 4IWiljMll'-· .... -~-~-.. --ı..-ı11111111,,..._._,, ......... .-...... ıl-..... _------~ 
Ben bunların içinden yalnız kör çobana kuzu 

olmak tılsımını aldım. Behzat benim kör çobanım 
oldu. Ben meleye meleye babamı arıyorum. 

Y A Z A N: A K A G Ü N D Ü Z No. 39 

- Sus artık! Yoruldun! . 
- Behzadım yine meydanlarda yok. Babamı 

arıyor mutlaka. Fakat beni de düşünmek yok mu? 
Kaç gündür gözükmedi. 

Görünmiyeceği pek tabii idi. 
Çünkü Behzat tam manasiyle çıldırmıştı. 
Harp meydanında bacağından aldtğı bir yara, 

shıirler manzumesinin mühim bir noktasını zedele
miş. ünce sar'a tezahürleri gösteren hastalık, son 

masum yavrulan boğmağa teşebbüs etmiştir. Ken
disı yakalanıp akıl hastalıkları müessesesine t~slim 
olunmuştur.) 

Çocuklara hücumu doğrudur. 
Çünkü masum çocuklar, cahil annelerinden, ka.~ 

yıtsız babalanndan abuk sabuk tanıdıklarından işit
tikleri sözler üzerine bir tekerleme uydurmuşlardır, 
Behzadı nerede görürlerse arkasından bu tekerle
meyi haykırıyorlar: 

Azat bu.zat! Azat buzat! 
mahkem(; hadiseleri dolayısile artmıştır. Sokaklarda Cennet kapısında bizi gözP ... 
perişan dolaşmaktadır. Elinde bir gazete kesiği var. Kör Behzat! Kör Behzat! 
dır. Kesikte şunlar yazılıdır: Bebeğini boğan Kör Behzat! 

(Hadise henüz unutulmamıştır. s~rseri Kör Hadisenin şahitleri de gördüklerini, duydukları· 
Behznt adında birisi güzel karısından şüphelendiği m Allah için söyleµıişlerdir: 
içın yeni doğan çocuğunu boğup lağıma atmak suçu - Yoldan geçiyordum. Çocuklar bir türkü söy-
ile hapsolunmu:itu. Yeter derecede delil bulıımnadığı lüyorJardı, vaktile karısının hıyanetine uğrayan bu 
için muhakemesinin menine karar verilmişti. Bir ta- adam birdenbire atıldı ... Vesaire ..• 
kım çirkin hastalıklara da yakalanan bu serseri ni- - Salim Efendi ile Hamparsuma ·..ığrad1k. Bir 
hayet delirmek suretile cezasını bulmuştur. Bunun sigara içtik. Hoş beşten sonra bizim Nuriyeye çorap 
bir tezahürü olarak ve uğradığı sabit fikir hastalığı.. almak için Eftimin dükkanına uğrar~en kapının &o 
na kapılarak sokaklardaki çocuklara hücum etmiş ve _ . nünde Bebeğini boğan Kör Behzada rastladık. Çocuk. 

lan ... Vesaire ... 
Akıl evinde boş yatak bulunmadığı için karısın

dan şüphelenip bebeğini boğan kör baba, sokakiarda 
:iüşı.ip düşüp salyalarını akıtıyor. 

Bütün bunlar hasta karısına söylenemezd\. 
Mühitn bir iş için, yani babasını aramak için Iz. 

mir taraflarına gittiğini söylemek en uygunu oldu. 
Bu habere Bebek çok sevindi! 

- Benim Behzadım, benim kör çobanımdır, ku
zusunun babasını elbette bir gün bulup gelecek. Be- . 
nim babam aranmıyacak babalardan ml? Annem o
nun için on sekiz sene göz yaşı döktü. 

!dil abla! Annemin beni uyuttuğu ninniyi söy. 
liyeyim mi? Merak etme, kendimi yormıyacağım. 

Oksürmiyecek kadar yavaş söyliyeceğim! 

Ben tükenmez pınarım, ben yeter.iu-· 
Sen sakın ağlama canım Bebeğim! 

' Sen de ağlarsan eğer, ben biterim. 
Ninnl ey Ruhurevan'ım Bebeğimi 

Gene ay ufka süründü, yürüdü; 
Kasrı • Şirini karanlık bürüdü; • 

Ninni Şirin ilinin sevgilisi! 
Ninni viran dilinin sevgilisi! 
Ninni ey sevgilinin sevgilisi! 
Uy~ sen Ruhurevan'ım Bebeğim! 

ldil abla! Neye ağlıyorsun? Bak do!·dor bey so- , 
tada horulduyor. Nimıim ona tesir etti. 

- Cici babam horuldamıyor, sana ve annene 
hıçkırıyor! 

. Diyemedi. Sadece: 
- Çok hazin bir ninni Bebeğim• Dedi! Be:ıce 

ninniler , şen olmalı. Ninni bir neslin ruh önderidir. 
- Annemin daha neleri var nelerH Idil Abl<iı 

ıen güzel ud çalıyorsun; Canım Haydar Alimin Yu. 
:ıus Emresine bir benzetisi var, sana onu okuyayım 
ia uda al. Annemin gözüne bak, şol cennetin ır. 
maklan mı iyi, yoksa babam mı? 

• 
Yeter bülbül. sus! Söyleşme! 
Şirin'in kalbini deşm""' 
[ki gözü iki çeşme, 
A.ğlar Ferhat! Deyu, deyu. 

Dallar çiçek takmaz oldu 
Şadırvanlar akmaz oldu, 
Şi.rln Yasa bıkmaz oldu, 
Ağlar Ferhat! Deyu, deyu.; 

Geçti yıllar dizi, dizi 
N'e adı var, ne de izi 
Canevimden gitmez sızı 
Ağlar Ferhat! Deyu, deyu. , 

(Devamı var) 
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'TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 
760 
400 
150 

Kr. 
• 
• 
• 

1 Sene 
6 ff,.y 

8 Ay . 
1 Ay 

2800 

1500 
800 
800 

Kr. 

" 
" • 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ırurasiyle 80, 18, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuru~tur. ' 

Cevap lçin mektuplara 10 kuru5luk 
pul UAvesl lhımdır. 

GÜNÜN · MESELELERİ 
l 

Halkevlerine 
Dair 

Yazan: Necip 'Ali KOÇVKA 

Siyasi partiler, muayyen bir 
maksat ve gayeyi devletin nü. 

fıuz ve kudretiyle tahakkuk ettirmek 
(~in kurulmuş müesseselerdir. Bizde 
Cümhuriyet Halle Partisi tarihin en 
büyük ve şümullü mesuliyetini üze. 
rine almış, yalnız siyasi bir maksadı 
değil ayni zamanda milletin sosyal 
bünyesinde en esaslı ve derin inkı. 
Japlarla yeni bir cemiyet tipi yarat· 
nuştır. 

Cümhuriyet Halk Partisi bütün 
hu faaliyetini yaparken milletin ru
hunda gizli bir kaynak halinde akan 
fikir hareketlerini daima göz önünde 
ıtutmuş ve daima onu rehber saymış. 
ur. İşte bunun içindir ki Cümhuriyet 
Halk Partisi bizzat milletin kendisi. 
dir. Türk milleti bizim pal'tiınizin ta. 
bii azasıdır. Biz bu hosusiyetimizle 
başka memleket partilerinden •yrıJ. 
dığımu gibi totaliter sistemden de 
~ok uzak bulunmaktayız. Çünkü bir 
milletin bünyesine uygun ol.mıyan 
fikirleri empoze etmek değil, milli 
vicdanda yaşıyan hareketleri bulup 
çıkararak ona bir istikamet veren 
bir partiyiz. 

Türk milJetinin tarihi ve milli $11 
urundan çıkardığımız altı esas um. 
denin tasavvur ettiği cemiyet haya. 
tını az zaman içinde tahakkuk ettir
mek için Halleevlerini kurduk. 

Baska memleketlerde de siyasi 
partilerin kültür ocakları vardır. Fa
kat bizim Halkevlerinin mahiyeti 
baska ve yüklendiği vazife ağır ol. 
duğu kadar da şerefiidii'! t~te bunun 
içindir ki MiJJi efimi:ı Ralkll'VI ~- · 
lışmalariyle yakından ali.kadardır. 
lar. 

Halkevlerine taze bir heyetan, ye. 
ni bir hamle ile kutsi hedefimize doğ 
ru adımlanmızı sıklaştırmak için :ve
ni direktifler vermiş bulunmaktadır. 
Halkevleri tekmil çalısına sekilleri 
•e unsurlarfyle bize mahsus orijinal 
bir müessesedir. 

Devlet teskilAt ve vezaifi Halke. 
vinln hudutlan dışında olmakla be. 
raber, Halkevleri bütün nıill'et şü. 
mulü içinde çalışması hasebiyle, 
devlet ve halk teskilat ve faalivetin. 
den de en yüksek istifadeyi temin 
"edecektir. 

Halkevlerinin iddiası, kültür ve 
medeniyet yollarında Tiirk miJletini 
en ileri safa ıretirmektir. Takip etti. 
ğimiz ve edeceğimiz metodla bu me. 
sele hey halde milsbet hir neticeye 
varacaktır. Bir milleti kiiltür ve m.-. 
deniyet sahasında yükıııeltehilmek 
için, yalnız muayyen bir metod için_ 
de çalışmak kafi deiildir. Yalnız bu. 
"1Un muvaffakiyetli semereler Vere. 
ceği bile meşkôktür. Çiinkii bir miJ. 
Jetin hususi hüviyetine nüfuz etme. 
den, onu kültür sahasında yükselt. 
mek için lazım gelen fonnii11erin ne. 
den ibaret olduğunu ve nasıl tatbik 
edilmesi icap edeceğini en yüksek 
zekalar bile takdirden acizdir. Hal. 
kevleri muhtelif şubeleriyle yurdun 
her köşesinin hususiyetlerine temas 
etmektedir. Binlercee tiirk<:e kelime. 
nin toplanması milJi folklör'iin tesjsi, 
hr yerin se.s, renk ve ahenginin t~
biti ancak Halkevleri teşkilata saye. 
sinde kolaylaşmaktadır. -Artık milli 
dilin, milli karakterin, milli operanın 
bütün tekamülü ile, yüriiyebilmesi 
için icap eden unsurlar bu \"astta ile 
hazırlanmı~ ve hazırlanacaktır. Bun. 
dan sonra yapılacak iş sadf'ce ener. 
jik bir hamle işidir. Halkevleri tem. 
siJlerivle. halle seYiyesini yükseltmek 
idn biricik teşkilatlı müeo;;'lesemizdir. 
Şimdi ı?örülüyor ki Halkevleri yal. 
ruz halkın medeni seviyesini yükselt., 
J'l"l"k icin kurulmuş bir müessese de. 
~1. en '·iiks<"k fikir adamlarımız için, 
nihavet!iiİ7. bir kültiir hazinesi olmak 
h11~u.sivetindedir. Gelecek nesilleTin 
milli ~debivatı, milli hukuku. milli 
operası. hakiki manasiyle bundan 
sonra doğacaktır. Çiinkii lazım gelen 
unsurlar artık hazırlanmaktadır. İş. 
te Milli Sefimiz Halkevlerinin da. 
nışrna ko~itesine riyaset huyurınak. 
la isin bihıük ve tarihi ehemmiyeti. 
ni büfün inemleket karımunda tebn .. 
rüz ettirmek istemiştir. Ciimhnriyet 
Halk Partisinin bayrağı altında · saf 
tutan bütün Türk vatancla'!lan bu a. 
ziz müessesemizin tarihi hizmetinin 
ifasını kolayla:ştımıalaT11 en cazip 
ye en haY11'1ı bir vatan borcudur. 

ı - İstiml~k edilmesi :nevzuubahs üç köşe ada bu krokide kalkmış tasa\'vur 
edilmiş. yalmz Y~l noktalarla işaret l"dilmistir. 

2 - Çok keskin kavislerle dolu bugünkü tramvay hatları güzergAhı yerine 
- süraU ve intiz8.ını temin maksadlle - akla gelen yenileri gösterilmiştir. 

3 - Tasavvur edilen yeni tramvay hatları, diğer nakliye vasıtalan tarafından 
rahatsız edilmed1!n halkın traıpvaya binebilmesi için yaya kaldırımlarına yakın 
olarak d~ünülmüştür. Binaenaleyh ye?J.i tramvay hatları güzergahı boyunca o-

. .rı a r n'J. a r a 

tobüs ve otomobil nakliyatı serbestçe devam edebileceği gibi tramvaydan serbest 

kalacak olan yollar da diğer r.akliye vasıtalarına. açılnus bulunacaktır. 

4 - Tramvay hatlarından serbest kalan yollar sayesinde otomobil ve diler 

nakil vasıtalarına yepyeni ve bugünkiine nazaran daha uygun geçitler göstermek 

mümkündür. Fakat, bugünkü mev7.ıı valnız tramvav volları oldW!u it-in. 

bu cihet başka bir yazıya lnrakılmıştır. 

l 
lstanbulda 

Şeh r i n Nakliye Dertlerinden J 
Tren ve 

Tramvay 
G';Zetelerde çlkan şu havadis; 

şehrin imarı ile alakadar o. 
lanlan şüphe yok ki sevindirmiş
tir: 

"Sirkeci meydanının açılması. 
na ait bütün hazırhklar ikmal e
dilmiştir. Belediyece planların tet
kiki ik!ftal edildikten sonra tatbi
kata geçilecek ve Sirkecide istim
lake başlanacaktır. 

Trakya cihe~ine haa-cket eden o. 
tobüslerin tevakkuf rnevkiinden 
Dörtyol ağzında işaret memuru. 
-nun bulunduğu yere kadar uzanan 
ada tamamen istimlak edilecek, bu 
suretle garın önünde geniş bir 
meydan açılmış bulunacaktır .. , 

Benim de sevinmiye ve belki de 

bir çoklarından fazla sevinmiye 

hak.krm var. Çünkü bundan üç se

ne evvel (24-12-936), Şark şi

mendiferlerinin devlete geçmesi 
münasebetiyle yine böyle resimli, 
krokili yazı yazmış, bazı temenni
lerde bulunmuştum. 

Yazan: 
danı cami köşesine kadar genişle
telim, demiştim. Halbuki cami de 
ve onu takip eden bütün dükkan 
çirkinlikleri de kalktı. Meydan ta 
denize kadar uzadı. 

Rabıtası 
v. Biıson 

ve yazdığım hala hatırımda: Bil
farz, Bebekten Bakırköyüne Flor
yaya veya trenle gidilen herhangi 
bir yere gidip gelenleri düşünü. 
nüz! Ta Eminönünden Sirkeciye 
kadar yürümeğe veya başka bir 
tramvaya binmiye mecburdurlar. 
Dönüşlerinde de böyle. Şeh!'in u. 
mumi nakliye vasıtaları arasında 

bu derece manasız irtibats1zlık, 
bilmem ki dünyanın başka her
hangi şehrinde görülebilir!,. 

celer otobüsler için de muteber o
labilir. Bugün Sirkeciye kadar iş
liyen İstanbul ciheti otobüslerini 
de Eminönüne kadar götürmek te 
ve oradan hareket ettirmek te halk 
için çok faydalı olurdu, fili.rinde. 
yim. 

Eminönü böyle genişlemiş bu. 

lunduktan sonra yukarıdaki tasav_ 

vurları tatbik sahaaına koymak 
mümkün göründüğü gibi Eminö. 

nü - Sirkeci hattını da, cami ar_ 

kasından dolaştırarak Sirkeciye 

dosdoğru bir istikamette götüre

bilmek ihtimali de var. Bu takdir. 

de keskin kavisler ortadan kalk-

rnış bulunacağı için -hem tram. 

vayların hareketinde hem de tram 

vay hattından serbest kalacak yol 

lar sayesinde otobüs ve otomobil 
ve bütün nakliye vasıtaları hare. 
ketinde bugünküne nazaran sür
at te, intizam da kazanılmış bulu.. 
nurdu. 

Tasavvur para ile değil a! Tram
vayların cami etrafından dolaşma
ları kabul edilirse otomobil ve di. 

5 

SAGLIK öGü'TLER 

FIRTINADA 
MiKROPLAR 
Fırtınanın insanlar üzerine test 

rinden başka, bir de, nıikıoplaı 
üzerine tesiri vardır. Birincisi in. 
sanların aleyhinde olduğu halde, 
ikincisi mikropların lehinedir. o. 
nun için mikroplar barometrenin 
düşmesinden pek keyiflenirler ve 
gelişirler, çoğalırlar. 

Sebebi: Barometre yüksek oldu· 
iu vakit yani havanın tazyiki çok 
olunca toprağın ve suların üzerin. 
deki hava tabakası onların içinde. 
ki gazların çıkmasına az çok mani 
olur. Havadaki tazyik azalıp ta ha. 
va ile toprak ve sular arasındaki 
muvazene bozulunca altta bulunan 
gazlar hemen havaya çıkarlar ve 
havada eksile olmıyan mikroplara 
ala gıda olurlar. Mikroplar -ken
dilerinin ille vatanı olan- toprak. 
tan gelen gazlan pek severler, on. 
lara kavuşunca derhal çoğalır ve 
çoğaldıkça havaya daha ziyade ya. 
yılırlar. Onun için fırtınalı gün
lerde mikroplu, bulaşık hastalık. 
lar artar: 

Fakat fırtınada barometrenin a. 
zalmasından başka, nıi.kı;opların 
gene keyfine gelen, bir sebep da. 
ha vardır. Barometre düşünce 
havanın rütubeti artar. Bu da mik. 
roplar için büyü;k bir nimet olur. 

Hava kuru olunca mikroplar 
pek güçlükle yaşıyablirler, zehir. 
leri azalır. Bunun en iyi delili bü. 
yük Pasteur'ün hastalık tohumla. 
nna karşı yaptığı aştlan o tohum. 
ları kuru hava içinde tutup zehir. 
lerini hafifleterek meydana getir. 
mesidir. 

Bunun aksine, hava rütuhetli o. 
lunca havadaki mikropların :?tra. 
fında incecik bir su tabakası top. 
lanır, mikroplar bu ince su taba. 
kasının içinde pek keyiflenirler. 
hem de kuvvetlenirler, Hava kuııı 
olunca mikroplar pamuk uasın. 
dan geçemedikleri halde, hava rii. 
tubetli olur, bir de, fırtınalı giln. 
lerde olduğu gibi, barometre dü. 
şerse mikroplar haylice büyük pa. 
mu.k parçalan arasından bile ge
çebilirler. Rütubetli ve tazyiki az 
bir havada mikropların pamuk a. 
rasından geçebilmeleri onların 
kuvvetlendiklerine bir delildir. 

Teneffüs borularına daha iyi 
girdiklerini de şu tecrübe ispat e.; 
der: LahO,ratuvar hayvanlanndan 
birine mikroplarla dolu kuru ha. 
va, bir başkasına da gene mil-rop. 
!arla dolu rütubetli hava teneffüs 
ettirilir. Kuru hava hay"Tanın ci. 
ğerlerinin ta içine kadar ancak on 
beş dakikada geçebildiği halde, rii. 
tubetJi hava bir dakikada geçer .. 
Demek ki rütubetli havada mik
roplar on beş defa daha çabuk za. 
rar verirler. 

Fırtınalı havada yerden ve ıu. 
lardan çıkan gazlar rütubetle bir. 
leşince mikropların fena tesiri büs. 
bütiin artar: Hava kuru olursa, o 
han mikropla dolu olabilir, labo. 
ratuvar hayvanlan onu bir saat 
teneffüs ettikleri halde hiç bir $eY 
olmazlar. Hava yalnız rütubetli o
lursa mikropla doldurulunca hay. 
vanlardan yüzde altımın telef o. 
lur. Hava hem rütubetli, hem de 
gazlı olursa, mikropla doldurulun. 
ca" hay,·anlar yüzde yüz telef olur. 

insanlar laboratuvar haY'·an]a. 
rı demek değilse de, onlann da fır. 
tınalı ve rütubetli hayadan çok 
müteessir olduklarını övle hava. 
larda mikroplu hastahkl~rın hay. 
lice artması ispat eder. 

Buna bir de fırtınada mikrop. 
]arın rüzgar istikametine tahi ola. 
rak haylice uzak yerlere kadar git. 
tiklerini ilhe ederseniz .. 

Bundan üç sen evvel, adeta "ha
yali muhal,, telakki edilir korku
su ile sakınarak, teklif ettiklerim 
ve yazdıklarım birer, birer, hem 
de fazlasiyle "hakikat.. haline 
geldi 

3 - Tramvay caddesi ile mey. 
dan -o zaman avlu ldi- arasm. 
da müselles şeklindeki bina çir -
kinliğini iki defada kaldırıyor
dum. Birinci ada, istasyon hizası. 
na düşen birinci yola kadardı. Sey 
rüsefer bakımıı~dan ''en büyi.ik en
gel budur, halkın çektiği sıkıntı 

bundan dolayıdır ... ,, demiştim. 

Mutat olan, para, tahsisat yok .. ,, 
cevabını önlemek için İstanbul 

şehri namına Uludağında yapmak 
istediğimµ; otel parası ile bu istim. 
lak yapılabilir. Herhalde bu köşe. 
nin genişlemesi şehre, Uludağda. 
ki otelden daha mühimdir .. ,, mü
lahazasını düşünmüş iken her ne. 
dense makalade "sur haricindeki 
asfalt yola sarfettiğimizden daha 
az para ile bu mühim işi yapabi
liriz .. ,, demiş olduğumu hatırlıyo. 
rum. 

Maalesef, arada seneler geçtiği 
halde, bu vaziyet zerre kadar de. 
ğişmemiştir. Halbuki yalnız Bebek 
tramvayları değil, Eminönüne ka
dar gelip buradan dönen bütün 
tramvayların Sirkeciye kadar gel. 
diğini ve istasyon önünden geçe
rek döndüğünü tasa.vvur ediniz! 
Yedikule, Topkapı, Bdimekı:tpı gL 
bi İstanbul hatları ile İstanbul -
Beyoğlu arasında işliyen diğer 
tramvaylar da istasyon önunden 
geçtiği iç.in, Rumeli trenleri bütün 
şhir tramvayları ile rabıta peyda 
etmiş olurdu. 

Fakat bu fenalıkların hepsi fır. 
tınadan sonra yağan kar tutup 
yerleri kapatmazsa... Kar toprak 
üzerini kapatınca toprağın içinde. 
ki gazlar artık çıkamazlar. O za
man hem toprağın altındaki ekin
ler soğuktan kurtularak gelişirler, 
hem de toprağın iistündeki insan. 
lar topraktan ~ıkan zararlı gaz. 
lardan kurtularak rahat ederler. 

ğer nakliye vasıtalarının bugün ' aı================= 

1 ·-Bilmem, hatırlar mtsınız? 
Bir iki sene evveline varın. 

crya kadar, trene binmek için eski 
İstasyon binasına gitmek lazımdı. 
Çıkış yine bugünkü gibi idi. 

"Ne olur?,, demiştim. Girişi, 
yani trene binişi de çıkış gibi mey. 
dan tarafından yapsak, halkı tram 
vaydan indikten sonra, boş yere 
yüzlerce metre yol yürümek mec
buriyetinden kurtarsak! · 

Ben bu temenniyi, eski binada 
ufak bir tadilat yapmak fikri ile 
ileri sürmüştüm. Tadilat yerine 
temenni, yepyeni, modern bir bi
na şeklinde hakikat oldu. Eski bi.. 
na ile yenisi · arasındaki münasebet 
bir tarafa bırakılırsa bugünkü şe
kil ve vaziyet, eskisine nisbetle 
elbette müreccahtır. 

2 -:- Ben, eski avlu ·parmaklık
larını kaldırarak, ve köşedeki --es 
ki lokanta binasmı- yıkarak mey. 

Şimdiki belediyemizde ise zih. 
niyet tamamiyle başka. Şehir 

içinde adeta yıkacak yer, açacak 
meydan arıyor, denilebilir. Tahsi-

sat, para buluyor. İşte, gazetele
rin dediğine göre sın Sirkr;cideki 

bu üç köşe çirkinlikler adasını 
hem de hepsini birden kaldırmıya 
gelmiş. Şehrin en mühim bir nok. 

tasında. kimbilir ne zamandanberi 
mürur ve uburu tıkıyan bu engel 
ortadan kalkacak. Denize kadar u
laşan koca bir meydan ortava cı. 
kacaktır, 

B ir kısmı hakikat olmuş, bir 
kısmı da olmak üzere bulu.. 

nan bütün bu tasavvur ve temen
niler şehirde, ne bir süs, ne de bir 
lüks görmek için değildi. İhtiyaç, 
mühim bir ihtiyaç olan şehir tram.. 
vaylannı şehir trenlerine bağlıya. 
bilmek içindi. 

Senelerce evvel, düşündüğüm 

İşte bu tren - tramvay rabıta_ 
sını temin için Sirkeci meydanı. 

nın açılması, ortaya çıkarılması 

lazımdı. Kadıköyünde, iskele ö. 
nünde bekliyen tramvaylar gibi, 

Sirkecide de muhtelıf istikamet
lere giden muhtelif tramvaylara 

binmek için ayn ayrı refüj ve yer

ler yapıldığı takdirde. şehir nakli. 

yesinde, bugünküne nazaran, hasıl 

olacak farkı ve kolayh~ı tasavvur 
etmek güç değildir 

s irkeci ile Eminönü arasında-
ki tramvay hattını -bir 

mahzur yoksa- Reşadiye cadde. 
sinden geçirmekle hem umumi 
tramvay hareketinde sürat kaza
nılır, hem İstanbul tarafı hatları
nın da Eminönüne kadar giderek 
Şirketi Hayriye vapurlan ile ol
sun daha sıkı bir irtibat yapmış ol. 
malan temin edilirdi. 

Tramvay hakkında.ki bu düşün· 

takip ettiği istikamf't biraz değiş. 
tirilmek suretiyle İstanbul tara. 
fmdan gelen tramvayları, Sirkeci 
köşesinden deniz tarafına hiç saP
tırmadan dosdoğru Borsa önünden 
ve bugünkü geliş yoluna muvazi O

larak Eminönüne sevketmek iın
karu da akla geliyor. 

Tramvay idaresi ve bu işte a-
lakadar diğer idare şubele. 

ri bütün bu düşündüklerimizi, 
şüphe yok ki bizden iyi görüyor 
ve dfişünüyor. Belki de bizim me
rak ettiğimiz bütün bu meseleleri 
tasavvur edebileceğimiz daha cok 

mükemmel tarzda ve şekilde haL 
Ietmişlerdir. Fakat n~ Eminönün. 

de, ne de Sirkecide bunun tatbiki

ne delalet edecek tesisat daha gö. 

ze çarpmadığı için. gazetelerde 

gördüğüm -istimlak havadisi 

münasebetiyle- zihnimi işgal e.. 

den bu temennileri tekrarlamak 
ihtiyacına mukavemet edemedim. 

1 Kiiçük Memleket Haberleri 1 

ÇORUMDA: 
Merkezin ve kazların imar proje. 

leri yakında yapılınağa başlanacak. 
tır-. Vilayet meyva fidanlığı tevsi e. 
dilmektedir. Pamuk zıraati. ümitli 
bir şekilde artmaktadır. 
ERZİN CANDA; 
İzzet paşa camiinin tamın ışı, hü. 

kılınetçe on beş bin küsur liraya iha
le edilmiştir. Müteahhit, tamirata 
başlarken hususi surette merasim 
yapmış, Belediye reis vekili Aziz Nal. 
cı, Parti. Halkevi ve diğer teşekkıil. 
ler mümessilleri davE'tli olarak me. 
rasimde bulunmustur. MPr:ıo;;imde 
kurban da kesilmiştir. 

AD ANADA: 
Cenup bölgesi pamuk ihracatcılar 

birliği merkezinin Mersinde değil, 
Adanada olması için tesebbil5'ıı.t il'ra 

edilecektir. 
DURSUNBEYDE: 
Devlet orman işletmesi ker~ste 

fabrikası yakında işlemeğe başlıya. 
caktır. Hususi sermayedarlar da dört 
kereste fabrikası açma!t nivetindP. 
dirler. 





28. 12. 939 TAN 

J 

BOTUN BU KITAPLARI 
250 KURUSA VERiYORUZ 

TAN, bu defa yine bir neşriyat müessesesile an. 
laşarak, okuyucularına maruf romancılarımızın 

telif eserlerini vermektedir. 

Bu eserlerin her biri 200 - 300 sayfalık büyük 

romanlardır. 

Bütün okuyucularmıızm istifade edebilmesini 
temin için bu defa iki seri kitap birden veriyoruz. 

Birinci seride 8, ikinci seride 10 büyük roman 
mevcuttur. Her seriye dahil esederin hepsini biz 

iki kitap fiyatına, yani 250 kuruşa, pOSta ile gön· 
derilecek yerler için 300 kW"llşa veriyor uz. 
Okuyucularımu bu iki seriden birini seçmekte 

veyahut 500 kuruş vererek iki seriyi birden al. 
makta muhtardırlar. Yalnız her ser i için 15 kupon 
getirmek veya göndermek m ecburidir . 

Geçen defa ıı:eç kaldıklan için kitap alamıyan 
okuyucularımızın bu defa kitapsu kalmamalan 

için kuponlan bir an evvel toplayıp getirmelerini 
taniye ederiz. 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR ağrıları ve 
GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

kqelerile derhal geçer, lcabmda gün_je 1 -3 ka.te alrnır. 

TÜRKiYE COMHURIYET MERKEZ BANKASI 
23 BiRiNCi KANUN 1939 VAZiYETi 

AK Tİ E 
KASA: 

ALT. SAFİ. KLG. 
BANKNOT 
UFAKLIK 

15.500.313 2Uı02 .430.71 

17.574.114.-
1.627.783.72 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın Safi ~ram 878.111 9!;3.816.81 

Türk Urası 242.216.19 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram. ırı.010.078 14.079.975.88 

Altın tahvili kabil serbest 
dövizler 58.060.73 
Diğer dövizler ve bor.clu kllring 
bakiyeleri 1'%.:12!1.970.53 

l Hazine Tahvilleri: · 

Deruhte ~en evrakı nakdiye 1!18.748.563.
karşılı!ı 

Kanunun 6 - 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vAkl tediyat 17.9R7.178.-

&.necat Cüzdanı 

1 T fCA'.RI SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
(Deruhte edilen evrakı nak 

A - (diyenin karşılığı Esham Ye 

2011.533.564.33 

TahvilAt (itibari kıymelle) 50.15159.800.40 
B - Serbest esham ve tabvilAt 7.563.000.70 

Lira -

41.004.328.43 

] .196.033.-

26.488.007 .14 

P A SİF, 
Sermaye: 1 

İhtiyat Aktesi: 
Adl ve fevkalade/ 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar. 

'1.217.134.25 
6.000.000.-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563.
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine- tarafından vfıkl 
tecliyat 17 .987 .178.-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 140.761.885.-
Kar!iılıb tamamen altın olarak 
illvet.en tedavüle vazedilen 17.000.000.-
Reeskont mukabW UAveten teda 
vazed. 139.000.000.-

U0.761.385.-
Türk Lirası Mevduab : 
Döviz Taahhüdatı: 

'Altına tahvili kabil dövizler 2.786.77 

208.533.564.33 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 47.047.764,39 

Muhtelif: -

58.132.801.10 

Lira 
15.000.00CJ.-

l0.217.134.25 

296.'781.385.-

35.829.406.83 

47.050.551.19 

110.500.644.73 

____ ,............__ ...... ...,•__ 1 Avanslar: 

BUTON BU KITAPLARI 
250 KUR.USA VERiYORUZ 

TAN, bu defa yine bir neşriyat müessesesile an. 
taşarak, okuyucularına maruf romancılarımızın 

~elif eserlerini vermektedir. 

ild kitap fiyatma, yani ~50 kuruşa, posta ile gön
derilecek yerler için 300 kuruşa veriyoruz, 

Bu eserlerin lier biri 200 --:- 300 sayfalık büyük 

romanlardır. 

Bütün okuyucularımızın istifade ·edebilmesini 

temin için bu defa iki seri kitap birden veriyoruz. 

Birinci seride 8, ikinci seride 10 büyük roman 
mevcuttur. Her seriye dahil eserlerin hepsini biz 

Okuyucularımız bu iki seriden birini seçmekte 
veyahut 500 kuruş vererek iki seriyi birden al. 
makta muhtardırlar. Yalnız her seri için 15 kupon 
getirmek veya gönaermek mecburidir. 

Geçen defa geç kaldıkları için kitap alamıyan 
okuyucularnnızın bu defa kitapsız kalmamaları 

için kuponlan bir an evvel toplayıp getirmelerini 
tavsiye ederiz. 

\ . 

' 

istanbul Belediyesinden~ 
Beyazıt meydanı ile mücavir ana yollan üzerindeki tramvaydatı gayrl nakil 

vasıtalarının aşağıda yaz.ılı &idlş ve geliş istikametlerini gösterir lzahn aU'le Dai
mi Encümenin 25-Xll-939 T.li içtim.aında tasvip edilmi5tir. han olunur. 

I - Beyazıttan Aksaraya inen cadden in refüj başlangıcına kadar olan dar kıs
mı tek istikametlidlr. Buradan Aksaray istikametine giden tramvaylardan başka 
motörlü motörsüz diğer nakliye vasıtalarının Beyazıttan Aksaraya bu yıXdan in
mesi yasaktır. 

II - Aksaray istikametine gidecek nakliye vasıtaları Vezneciler caddesi aşında 

soldaki Zeynepkfunil sokağına sapo.cakla r, ve Bilyük Reşitpasa caddesini takip e

derek Aksaray tramvay caddesine çıknca klardır. 

JII - Çemberlitaş istikametinden gelip Aksaray veya Fatih istikametine gide
cek b-amvaydan gayri bütün n1kliye \•ası talan Beyazıt meydanının sağ cihetini 
takip ederek Beyazıt camisi ve Üniversite önünden geçmek suretile Vezneciler 
caddesine varacaklardır. 

IV - Vezneciler cihetinden gelip Çem berlltaş istikametine gidecek bnti.ln nak
llye vasıtaları Beyazıt meydanının sağ ta rafını takip ederek Yeniçeriler caddesine 
!neceklerdir. 

V - Veznecilerden gelip Bakırcılar cihetine geçecek nakliye vasıtalan Beyazıt 
meydanına gelince havuzıo solunda bırakmak ve meydanı dolaşmak suretile Ba
kırcılara sapacaklardır. 

VI - Beyazıt meydanındaki havuzun 1l stünden ve Üniversite kapın önünden ge

Çen yol kısmı tek istikametli olup .Bakırcılar cihetinden .elen bilılriı.wn .ı:ıak1iu 
vasıtalarının geçişine mahsustur. 

VII - Bakırcılar cihetinden gelip Yenlçerller (Divanyoluna) caddesine ~· 

mek isteyen nakil vasıtaları V'niversite kapısı önünden geçtikten sonra havuzu &O-

luna bırakarak tramvay hattını takiben inecektir. (10777) 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden : 

- ' 

Hazineye kısa vAdeU avans 8.833.000.-
Altın ve Döviz üzerine 14.76T.62 . 
TahvilAt üzerine 7.808.722.- 16.656.489.62 

Hissedarlar: 

1 

Muhtelif: 
4.500.000.-

18.106.513.35 

515.359.121.97 Yekun . ~ekAn 

1 Temmuz 1938 tarihinClen itib'aren : lalConto , 
haddi i'o 4, altm üzerine ava.n. % 3. 

KURULUS TARiHi: .1 91 9 

Tamamen Yatırılmış Sermayesi: T. L. 2.200.000 

Merkezi: A N K R 

515.359.121.9'1 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. Her nevi Banka muameleleri. 

Her ayrn birinde faizleri ödenen kuoonfu vadeli mevduat~ 

Or HAFl7 rFMAI 
Pazardan maada saat (14,30 dan 18 e, 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar tıkaraya. Dl
INl,,..,,.ntn Nn lM 

Kaseleri 

DERHAL KESER 

DEVA Kaselerini 
7fer eczanede orqxınız: 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
EyQp P . T . T . Merkez binası tamlratı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 

3 - l - 940 ç~ba saat 15,80 da B. postahane binası birinci katta P. T. T. 
müdürlüfü odasılida to'planaca.ıt alım satım ko:misycmunda yapılacakbr. 

Şenlik fişeklerinden madud olan çocuklara mahsus tabanca mantarı kağıt kap. 
sOllerl, mehtap fişeği vesaire satanlar ruhsat tezkeresi almıya mecburdurlar. Ruh
• t tezkeresi almadan satış yapanlar hakkında kanun! takibat yapılacktır. (10751) 

Sahibi ve Neşriyat Mildtirfi Halll Llitfü DÖRDONcO. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L Ş. Basıldı!J yer: T A N Matbaası 

K t!1$if bedeli 712 lira 81 kurus. muvakkat teminat 54 liradır. İsteklilerin ke
şif ve mt!stemdah evrakı görmek: ve muvakkat teminaUarını yatırmak ft,.ere ça
lışma günlerinde mezkur müdür!Uk ldart kalem leva1Jm kısmına, eksiltme gün ve 
saatinde de en az bir taahhüdde (500) liralık bu işe benzer iş yaptıg1r.a dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara ts1tnaden İstanbul vilfıyetine müraC'atln 

eksııtme tarihinden 8 gQn evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası ve
sikası ve muvakkat tem.inat m:ııcbuzile birlikte komisyona milracaatlan. (1 0361; 
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A 'VRU PANI N ON LiRALIK PARFUMU YERİNE -il 
Fruiver1 Şipr1 Skanaal, Yuemin, 
Leyli, 5 bahar çiçeği1 Krep d<>
f~ Suar dö Pari, Revdor. Me
nelqe kokulu 

HASAN LAVANTALARI 1 
LİRAYA 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa disleri niçin temizlemek lazımdır 

Çünkü Un.utmayınız ki: 
Bakı!JlSızlrktan çürüyen dişler;n, 

:lbademcik, kızamık, enfloenza, 

-ve hatta · zatürr ieye yol açtik

lan, iltilıab yapan diş etlerile kök

l erinde mide humması, apandisit, 

~evrasteni, sıtma ve romatizma yap

ıtığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a
lğız ve sağlam dişler umumi vücut 

1Sağlığmın en birinci şartı olmuştur. 

:Binaenaleyh dişlerinizi her gün -ıa. 

ıakal 3 defa- (Radyolin) diş macunile 

~ırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede

·bilirsiniz. Bu suretle mikroplın im. 

lıa ederek dişlerinizi korumuş olur

sunuz. 

·- . . 
RADYOLIN 

RADYOLiN 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları . 
1 - Mevcut nümunesi mucıbince (5) ton :idi cins Amyant tozu pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

II - Pazarlık 3 - 1 - 940 çarşamba günü saat 10 da Kabat~ta le\'azım \re mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Nümune her gün söza geçen şube den alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '7o 1,:ı güvenme pnra-

larile birlikte mez.kılr komisyona gelmeleri. (10749) 
~~---~ ---

* * I- Şartname ve keşfi mucibince idııremizin Clbali fabrikası lttisıılind •ki bina
nm hedmi ile bahse dıvan in§ası 550 lira muh;:ı.rrunen bedelle pazarlıkla eksiltme
ye ve yıkılacak bina en.kalı da 350' nra mtıhammen bedelle pazarlıkla arttırmaya 
konmuştur. 

Il - Pazarlık 30 - XII - 939 r.umartesi gilnü saat 10 da Kabataşta Levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Keşifname ve :ıartnameler l"er gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

larile birlikte mezkılr komisyona ielmeleri ilan olunur. (10391) 

* * Clnıl Mlk. Muhahmen B. % 7,5 teminat Ekslftme 
Lira K r. L ira Kr. Şekli Saati 

Planya tezgAhı l adet 806.- 66.45 Pazarlık 14 
Kayış baklalı 

Zincir "S. . T. F. 493,, 25 .. 262.50 19.68 r 15 ,, 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltihap

larını ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, ak
neler, ergenlikler, traş yaralarım çocukların ve büyük
lerin her türlü deri iltihaplarını en erken ve en emin 
tedavi eder. V İ R O Z A mikropların yaşamasına 

SİNGER KONTÖR! 
Kontör , zamanı pek dakik sur ette 

ölçmeye yarayan bir alettir. 
Askerlik hayatının bütün tezahüratında kuL 
lanılan bu lüzumlu alet, sporcular, maki

mühendisler, fabrikalar tarafından 
da kullanılır. 

KROMDAN FİATI 25 liradır. 

SINGER SAAT MAGAZASI 
İstanbı,tl Eminönü cad. No. 8 

Bü tün seneniz in ağız tadıle geçmesini isterseniz ? 

Yılbaşında HACI BEKİR şekeri yiyiniz. 

Çok şık ambalajlı MEYYALi NOGA 
Kilosu 120 kuruş 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy , __________________________ __ 

BAŞ , DİŞ 
NEZLE, GRİP 
ROMATİZMA 
NE V R A ·L J İ 
KIRIIÇLIK 

ve bütün ağrıları derhal geçirir. 

Lüzumunda günde 3 'kafe clmabilir. 

11111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111 
İstanbul Asliye 8 inci Hukuk Ha. 

kimliğinden: 

Davacı Mecdettin Sonat namına 
vekaleten Avukat Mahmut Even ta
rafından müddeialeyh Hatice Talu 
aleyhine 620 Altı yüz yirmi liranın 
tahsili talebile açılan davadan dola. 
yı tebliği muktezi dava ar zuhali su
retinin müddeialeyh Hatice Talunun 
ikametgahı hazırınm meçhuliyeti 
hasebile bilatebliğ iade kılınması ü
zerine mezkur arzuhalin tısulün 142 
inci maddesine tevfikan mumailey
haya ilanen tebliğine ve ilan için de 
bir ay müddet tayinine ve t ayin o
lunan işbu müddet zarfında arzuhali 
tebellüğ ile cevap vermesi lüzumU
na mahkemece karar verilmiş oldu
ğu bir nüshası mahkeme d ivanha
sesine asılan arzuhalin tebliğ maka
mına kaiın olmak üzere ilan olu-

nur. (23051) 

Majik Sac Eks1ri 
. . . ' 

Saçlarınm dakülmekten, kepeklen-
mekten korumak için muhakkak Majik 
saç eksirini kullanınız. Derhal tesirini gö
rürsünüz. Saçları büyütür, köklere yeni 
hayat verir. Bir tecrübeden sonra netice
ye hayret edeceksiniz. 

Zımpara taşı 250 .. 3760.- 282.-
" 

16 
60 s/m !-Şartnamesi mucibinceladet plAnya tezgAhı venümunesi mucibinr.e de 25 ~·----- MARCEL GUERLAIN'in-----• .. lllıır. 
adet kayış baklalı zincir müteahhidi namına ve yine ş."lrtmımesi üzere miktarı yu- Bütün parfümlerini seviyorum. 

te kJµ;ii/i ~ 
&iritteh~ 
!JA.lıu,~ 
·~~a,. 

~ırm TAN Gazetesi "'";i ~ 1tiı9iJ:. 
karıda yazılı 250 adet zımpara t".\~ pazarlıkla satın alınacaktır. Fakat, en fazla tercih 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat tcminaUarı, eksiltme saatleri hlzala- ı ~ ilan Fivatları ~ M ~ cfa, nnda gösterl.lmtstir. ettiğim fudur : 
Ill - Pazarlık, 3 - 1 - 940 Çarşamba günü Kabataşta LeYazım ve Mubayaat 8 t9 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün söza geç en şubeden parasız alınacağı gibi kayış 

baklalı zincir nümunesi de görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarhk için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 gtlven-

ı 3 ---<>-
400

_ =--- Eim:ı~ ~.:.. J~ 
; : 1 inci sayfa santimi l!JL ~ ""'1 t:JVl 
= 2 • • • 250 = L!} ,.,.., ,. 

me paraslyle birlikte mez.kllr k:.ırnisyona gelmeleri ilAn olunur. (10417) 

Clnıt 

İş elbisesi Ceket 
Palto 
Postal 

• mJk. 

100 adet) 
115 .. ) 

Kasket 115 " ) 
Amele elbisesi 15 " ) 
Kalın ceket ve pantalon ) 
Jelatin yazlık 500 Kfla 

" kışlık 750 " 

* * 
M uh:ımmen B, 

Lira K r. 

1415 -

% 7,5 teminat 
L.lra Kr. 

106 12 

Eksiltme şekil aaatl 

Açık eksilt. 14 

Pazarlık 15 
I - Şartnamesi mucibince yukarda yaz ılı 2 kalem malzeme hizalarında göste

rilen usullerle satın alınacaktır. 
Il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri yukarda ya

zılıdır. 

m - Eksiltme ve pazarlık 9-1-9-tO salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat 
ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Je!Atin şartnamesi her gun sözü geçen şubeden parasız alınacağı gibi nu
muneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-
ra~ile birlikte mezkılr komisyon;ı gelmeleri. (10637) 

~-..... ------------·------------, BENZİN TENEKESi 
imalat Makineleri Satıhktır. 
El ile çalışır ve 8 saat norma1 çalışmada 8 kişilik ekiple vasati 

400 teneke imal eden yeni komple teneke makine ve alatı satılıktır. 

İzahat almak üzere taliplerin Galatada Perşembepazar İş Hanında 

Maden Kömürü İşleri T. A. Ş . Bürosuna müracaatlan. .. _____ . 

Sunulacak en zarif hediye 
alınacak en aevindirici 

armağan 

Devamlı , yapışkan, 
muharrik İşte : 

8/9UN 
meziyetleri 

Şık Bayanlar: Marcel Guer
lain,in Parfüm ve güzellik müstahzaratını kulJanmalıdırlar. 

Sıra 

No. 

1 
2 
3 

Müflu Ne&im Francinin Sıra Cedveli 
İstediği Kabul olunan 

Para Para 
Alacaklının ismi 

Şapat Çiprot 2076,07 
Nesim Behar 165,00 
Nesim Ergas ve Hayim Hason 120,47 

2076,07 
165,00 
120,47 

.ı:s..aouı o. 
lunduğu 

sıra 

6 
6 
6 

!El • • • 200; ?f~- _L';;;.-. 1 
1 
= 4 • • 100 i ~~ ~ oıcıD/,l,UI,. 

1 

E I~ sayfalarda , 60 : ~ · 
: Son sayla 40 ! " ~ . 
- - ~"'T'eRO~ 
§Dikkat: 5 

~l- 1 santim: gazetenln ~ee ~~OJ ANTSb QAN~ 
- yazısile 2 satırdır. =-= ' . u· "N ., N'. I. . ~ 2 - İlanların fiyatı gazetenlıı • V. 
iiil tek sütunu üzerine hesap-, - = 'j lanmıştır. .. KA YİP - 329 senesi Heybeliada 
j::; 3 - Kalın yazı.İar da gazetede 5 1' ilk.mektepten aldığım tasdikname-
: kapladığı yere göre santim- i mi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
iE le ökülfü : k' . . hük' .. k B 
iıır1111111ıınıırrıı·ı:.ıffrtm'lllllll'lt:ıl es ısının mu yo tur. - urgaz-

ada Çamlık S. No. 12 Niyazi Talay. 

Reddolunan para 
1 

~----------....;...__;,... ____ ____ 

600 liraya ait senetler başkasına 
ciro edilmiş olduğundan ·· 

-,.. 

TAN 
Matbaası 

İflas İdare Memuru: Avukat İsmail Agah Akkan 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır • . 
lstanbul ikinci iflas Memurluğundan : · 
Beyoğlunda Hamalbaşında tuhafiyecilik ile iştigal etmekte iken iflasına karar verilen Nesim ~rancinlıı 

alacaklılarına ait sıra cetveli İflas İdaresince tanzim ve daireye bırakılmıştır. Alacaklılar ikinci toplanması 
25.1.940 perşembe günü saat 10 d a yapılacağından alacakWann dairede hazır bulunmalan iları olunur. 23065 

TAN Matbauı · lstanbuJ 

T eJefon: 24310 
Ilı. -


