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Romanyada Yahudi aleyh
tarı icraat dün başladı 

ırWIJIA!';tUrkü~ .... " 
1 teşekkürleri 

Ankara, 1 (A. A.) - Riyaseticümhw
Umumi Katipliğinden: 

Yeni sene münasebetile yurdun her 
tarafından. Atatürke, vatandaşların yük
sek duygularını ve samimi temennilerini 
bildiren birçok telgraflar gelmektedir. 
Bundan çok mütehassis olan Atatürk, te.. 
şekkürlerinin ve saadet dileklerinin A· 
nadolu ajanSJ va~rtasıle iletilmesini emir 
buyurmuşlardır. 

,. ;Ç gq· LU Jl• gaze 'esı· kapalı 1 Jl 1 ~:,~~~~yan Romanya tabiireti-U t n a~ [j LU~ Titulesko Mücadeleye Mi Girişiyor? 
Bükreş, 1 (A. A.) - Şimdiye kadar 

B d b k h d · ı j 1 hiçbir partiye intisap etmemiş olan TilJ n an aş . a ya u 1 ere ver •. tul~konun millt köylü partisine girdiği 
Romen Başvekili ile 
Haşvek 111 mlz CelAI 

Bayar arasında 

• k • t • • t • • b .1 • • öğrenilmektedir. Titulesko, bu hareketi-rn i ş o 1 an 1 ç 1 ve u u n ay 1 1 ğ 1 le Gcıga hükumetine karşı mücadeleye gi-

r u h sat iyeleri geri alınıyor ri~:i a;"~~,i~::ıeketlerini 
Çok samimi ve 

dostane telgraf .. 
!ar teati edildi 

1' 11" k } terkedecek olan Romanya Yahudilerinin itüleskonun mi 1 öv_ Ü partisine girdiği ve Bulgaristanagelmemeleriniteminiçinres 
mt hiçbir tedbir almmaımştır. Bununla 

Goga hükümetine karşı mücadeleye girişe- ~:~:i~b~;;di~~~=~~= 
• h b • } . tahdit etmek üzere tedbirler alaca~ zan-

C e ğl a er verı ıyor neditmektedir. 

------------ Roma, 1 (A. A.)' - Yeni Romanya Ankara, 1 (A. A.) - Yeni Romanya 
kabinesinin teşekkülü münasebetirle 
Başvekil Bay Celal Bayar ile Romanya 
Başvekili Bay Oktavien Goga arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Bir ibret mevzuu 

·Almaııiar ha1be 
nasıl hazırlanı

Borlar? 
't ınanyanm lınrlıe lıazır1amlığıuı 
·ıyoruz. Fakat nasıl hazırlandığını 
ı hilmiyonız. Çünkii Alrnaoyanın 

harp Jınzırlı~ıor, y-almz "Halılanrııak \'e 
ıneınlekcı i ilulı kullanınağn ah§tır- -
ınk İ!,İn tiiı lft Cetlhirler almnktaıı 

i'} fl ~ ornz. 
H:ılhııki Almnnyadnki harp lınzn-

lığı daha gmiş bir p1fin cl:ıiresindc ol
ınnktadır. ıt atta riyecek "e içect'k er

"' zrıkları µıpmnk için yapılan dört ee-

~et pr m e~a:ı dı. aranırsa, yine - Paris, 1 (Hususi) - Başvekil Goga 
bt ~ " · n7.ırlığmC..m La;ka bir ~ey hükfunetin · parlamentoyu feshetmek 

-ı!Tınatlığı nnln~ılır. niyetinde oldu&runu söylemiştir. Fakat 
Bir Fran_ız gazctechi Aimanyada· yeni intihabatın yakında yapılacağma 

ki ~nÜfalıedelerin<len haheederken : dair hiç bir .şey söylememiştir. Harici si
ı.llurı:ııla yerden mantar biler gibi yasete geli'1ce, Goga mevcut dostlukla
heıgUn erzak ) npan yeni f nhı-.kalar nn muhafaı:ı edileceğini ve yenhlostluk-
kuruluyor.,. diyor. lar kazanılacağını ilave etmi~tir. 

Bn fahrikalart!nn bir çoğumla kul- (Biikre.,, 1 (Husu"i) - Başvekil Go-
lanılan ilk maddenin <le orman- ga dün ltatyan büyük elçisi Solayı ya
lardan kc ilen ağaç, <lalıa doğrusu sel mna kabul etmiştir. lki saat kadar ken
lulos olduğunu söylüyor. Yünden, disi ile görüşmüştür. Goga bugün de di
Yahut pamuktan yapılan elbiseler ye- ğer bütün ecnebi sefirlerini kabul edecek
rine şimdi Almanyada asaçtan, l!ellu- tir. 
1oıdan yapılmış iplikler ile dokun- Bükreş, 1 (Hususi) ·- Yeni başvekil 
nıu§ elbiseler ı:;iiniin moıla~ı olnm§· Coga program nutkunu izah ederken de-
tur. mi~tir ki: 

Bir taraftan İugiJtere \ 'e Fruııeaya - Lupta. Oimincatza, Adverul ge-
ka'lı eski miistemlekelerini i,,tiyen zeteleri ilga olun<iu. Zira bu üç gazete 
~\~nıanyanın tiirlü erzals e~ya yapmak Rumen vatanında ecnebi efkarı ne~redi
ıçın gösterdiği bu gayretin selıt!bİ sa- yorlardı. Bundan başka aşağıdaki husu
•Jecc yokluk olmadığı da §Üplıe izdir. sata ait kanunlar yeniden tetkik oluna
Alınanya Unnırni Harpte olduğu gibi caktır: 

Eski hariciye nazırı Titiılesko 

1 - 20 senedenberi Rumen tabiiyeti
ne geçmiş olan yahudilerin vaziyetleri, 

2 - Romanyada bulunan ecnebi (Ya
hudi) teşebbüsleri üzerine komiserler ta
yin ederek devlet kontrolü altına alı

nacaktır. 

3 - Romanyada bulunan ecnebi mil· 
essesatı iktı~diyede kullanilacak "işçiler 
için birer nisbct tayin olunacaktır. 

Fakat bütün bu hususlarda alrnacak 
tedbirler ihtiyat ile tatbik -olunacaktır. 
Bugünkü kabine azası arasına Romanya 

akademisi azasından altı ki~i almmış o
lunmac;ı hususu ne kadar ciddi hareket 
edileceğini göstenneğe kafi gelir. Bun
dan başka hem devlet varidatını arttır-
mak, hem de pıatbuatı ecnebi tesirlerin
den ta~liye etmek içiu Yahudi p;azeteci

.ıere verilmiş olan 120 pe:minin geri alm-
ması mukarrerdir. Sonra bu Yahudilere 
verilmiş olan tütün ve içki bayilik ruh
satiyeleri geri almacaktrr. Bu ruhsatiye-

kendi lnu.lutlan dahilinde bir gün gc· --------------

lir de yıllarca mahsur bir harp hayatı Vah u d 1• ak 1n1n1 n 0·· n u·· 0 e 
la.,amak mecburiyeti ka111 mda ka-
!•~a böyle hir zorluğa dayanmak 

h~~ !!=.~::;.~·· tedbire şimdiden n a s ı 1 g e ç e b i 1 i r iz ? 
\'ine hu maksat iledir ki Bitlerin 

nasyonaı sosyalist partisi bir taraftan Manisa saqlavının teklif indeki 
Yeni Alman icleoloji .. ini halk ara mda 

lle retmege çalr~ıııakla lıernber diğe1 esbabı mucibe ve laljl tanın şekli 
lfıraftan e kileri ve artıkları toplıyarak 

hunlar<lan i tifade yollarını bulmak 
i~itı yine Alman milİetinin öniine ge~ 
l'lıiştfr: Her tarafta e~ki kiiğıtlan ,eski 
'e kmk şişeleri, e ki elbiseleri, türlü 
flaça,'rnl::ırı, pntate kalıuklarını , ke
(ikleri toplamak ..-e hunlardan <lağ· 
~~~ gibi yığınlar teşkil etmeli bugün 
li i.\lmıınyanın en ıniihiın İ§iclir. 

Aımanyaıln ilıtiynca kafi bn~clay 
)•tti,.ıncdiği için rkmekler una pnta
~I! knnştmlarak ynjHlm:ıkta<lır. Yağ 

1lhgınn kar,.1 ela kalıvnltılımla sadece 
llııır111nlnt klıllııntTmnktarlır. 

J\.o} ıın, sığ'ır Ninin nokc;nnlı'r!mı da 
· A ... ıM ·us 

~ 

(S& 1Sii. 1 ) 

Romanyad:ı başlayan Yahudi düt -
manhğınm akisleri tahminlerden faz -
dır. Bulgarist"anôan başka Macaristan, 
Yugoslavya gibi memleketlerde de Ro 
m:uıyadan muiıaceret edecek Yahudi -
lerin kabul edilmemesi hakkmd3 tedbir 
ler alındığını ajans telgrafları bildirdi. 
Bu vaziyette eski Ziraat vekili Sabri 
Toprak tarafından verilmiş olup B. M. 
Meclici hariciye encümenirıı::le bulunan 
kanun teklifi ile esbabı mucibesinin bu 
günlerde ettkike başlanması ihtimali 
kuvv~tli.:lirz . . 

Bu itibarla bu kanun layihası ile es-
b:ıbı mucibesini bugün ikind sahifemiz 
de aynen neşrediyoruz. 

l Iariciye nazın Micesco, Kont Cianoya 
sulhu muhafaza etmek ve İtalyan - Ru
men dostluğunu kuvvetlendirmek 1çin 
kendisiyle teşrikimesai edebileniinden 
mütevellit memnuniyetini bildiren bir 
telgraf göndermi~tir. 

Ciano da ayni hisleri ifade eden ve 
Micesc:onun faşist hükQmetlerinin sem
patisine güvenebileceğini il!ve eden bir 
telgrafla cevap vermiştir. 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

Ekse/dm Ctl4l Bayar, 
Başvekil 

ANKARA 
· Ha511lCtlQ hükfundamn majeste kral 
tarafından bana tevdi edilen krallık ba§· 
mfişavir!iği vazifesini deruhte ettiğim ilk 

(Sa.. 7 Sü.. l) 

Yeni romanlarımız 

....._,.,.....wocuwuwı • ~,..._,.."_....,..... ___ ............ ..._.. ... .,.... 

OSMAN OFLAR 
------·--·--- ....... .-........... _ .................. .. 

Beşinci say/anıızda 
Ktnan HıillJsi 

Genç ve de&erli ır.ııharrir Kenan HulCl.sinin btiyük bir merak ve a1lk:& 
ile takip edileceğine emin olduğumu.ı telif eseri O S M A N O F L A R 
dUnkü sayımızdan itibaren okuyueulanmı.ıa talısdlın edilmeye ba§landı; yıl
ba~ı münasebetiyle bUyük hacimde ve bedava bir almanakla birlikte ~ 
nlif olan dünkü eaynnız •>kuyuculammnn minnettar olduğum~ büyük 
bir rafbet ve alCkası ile Jcarııianmıı bazı kimseler bu yüzden yaıi romanr
mrza başlamak imk!nmı bulamamıılardır; bu itibarla OSMANOFLAR 
ronwıının diillkü las.:nin buınn befinci uyfamızda tekrar ediyoruz. 

* * 
Yarın yeni bir romana başhyoru:z 

En yeni garp muharrirluinden Ferenç Körmcıidi'nin Vahdet Gtlltekin 
tarafmdan bUyUk bi: itina ile dllimize çevrilen ve bugünJdl nesli bütUn qla, 
heyecanı ve u:tirabr ile ifade eden 

ASRIN ÇOCUKLARI 
tıimli romarunı da yarından itı"baren guetemizde bulac:abınu:. 

90 .. a y11rın~I 
Sa,,ımızda 

* 
Birkaç 

" Refik Ahmet Sevenrı1'in yardığı bir 
küçük hikaye: "Her ,eyin en iyiıif,, 

* * 
güne kada~ 

Mehmet Selimin kuvvetli bir m üp.hede ve tetkik mahıulil ve bizde 
yepyeni bir nvi olan ADLiYE HlKA YELERI ıutcmizde inti§ar ed:cektir 

\ 

1 ~ ~ • • 1 • ~'\ ~ 

' ' . 
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Norveç Habeşistanın 
ilhakını tanımak 

istemiyor 
Oslo anlaşmasına dahil devletler 
arasında çıkan anlaşamamazlık 
Dünkü sayımızda, Habeşistanm İtal 

yaya ilhakının Oslo anla~masına dahil 
·devb tler aras n:la bir fikir ihtilafına 

sebep olduğunu yazmıştık • 
Eir zamandanberi 1ta1yaıla elçi bu -

lundurmayan Holanda hükfuncti şiın

di Habeşistanm ltalyaya ilhakını da 
"fiilen., olsun tanımak suretiyle arada
ki münasebatt her iki memlekete men
faat temin edebilecek bir vaziyete sok
mak istiyordu. Bu münaeebetle mütte
fiki bulunduğu devletlere müracaatle , 
ilhakın tanınması için İngiltere ve Fran 
sa ile elbirliği yapılmasını telclif edi -
yordu. 

Bu harekete bazı devletler muarız • 
dır. Netekim Norveç hariciye nazın, 

"Times,, gazetesinin Oslo muhaıbirine 

verdiği beyanatta demiştir ki: 
Gerçi Holandn hükumeti, Habeşista 

run İtalyaya ilhakının tanınması husu
sunu bizden danışmıştı. Fakat, hüku -
metimiz bu yolda İngiltere ve Fransa
ya herhangi bir teklif ve teşebbüste 

bulunmak niyetinde olmadığını bil • 
dirdi. 

O zamandanberi, Holanda hükCimeti 
tarafından yeni bir müracaat vaki ol -
madı. Eğer Holanda hükumeti, İtalya 
İmparatorluğunun tasdiki işini, Oslo 
mukavelesine dahil hükQmetlerin ha -
la düşündüklerini ileri sürmekte devam 
ederse, size şunu bilı:lireyim ki, Norveç 
hükumetinin bu işle alakası yoktur.,, 

İngiliz radyo ista~
yonları arapça neş
riyata başlayınca ••• 

I 

italganlar kuşkullanmağa başladı 
İtalyan r.adyckrının hazan İngiltere 

aleyhine yapılan arapça radyo neşriya
tına karşılık olduğuna hükmedilebile -
cek, bir yeni arapça ra<lyo ne§riyatı da 
İngiltere tarafından baılamak üzere 
dir. 

Kanunusani ayınm yarınki üçüncü 
günü, İngiltere radyo ne§riyatı mües • 
ıesesi, ingilizcedcn başka bir ide ..arap
ça n~şriyata başlayacaktır. 

Bu te§ebbüs derhal İtalyan matbu -
atında akisler yapmıştır. 

Bilhassa Ciornale d'ltalia gazetesi -
nin l:aş.nuharriri Gayda diyor ki: 

''ingiltereye karşı olan İtalyan pro .. 
pagandası, Habeşistan harbi zamanın
da yapılmaktaydı. Fakat, o .zaman, o 

propaganda bizim için me§rU bir mil -
dafaa ölçüsüydü. Zira İngiltere İtalya
ya karşı yalnız propaganda ile değil, 

ayni zamanda zecri tedbirlerle hücum 
ediyordu. Şiındi, böyle bir vaziyet mev 
cut değildir. Onun için İngilterenin t
talyaya karşı yaptığı bu ilk mukabil 
hücum, sadece İngilterenin ltalyaya 
karşı ha9lllane ve az çok müteuvizane 
bir hareketten ba§ka bir §ey değildir .• 

İtalyan muharriri, makalesini yeni 
bir tehditle bitiriyor ve diyor ki: İn • 

gilterenin arapça raldyo neşriyatı her • 
hangi bir tahrik ve teşvik unsurunu ha 
iz olursa, pe kisabetli olarak İtalya da
hi buna mukabele etmekteı1 geri kal -
mayacaktır. 

Ç'eho.fllova.kgada HitlerI Geçmiş Kuru11/ar: 
aleyhtarı gazete 115 sene evvel 

<·ıkn1aııacak bu Si~ n 
Çekoslovakya başvekili Dr. Hodza 

Çek.)sloval.y:ıda bulunan Alman Soa ~ 

yal demokratlarının çıkardığı ''Yeni i· 
lerleyiş., isimli gazetenin kapartlına.sma 
muvafakat etmiştir. 

Çekoslovakya baıvokili bu hareketiy 
le Bitlere bir jest yapmıı oluyor. 
Bu hareket, Almanya ile Çekoslovak • 
ya matbuatı arasında son günleı+.ie ak
tedılmiı olan bir mütarekenin neticesi -
dir. 
A~manyada Hitler rejiminin kurul • 

duğu 1931 tari.hindenberi, Almanya -
dan çıkarılmı~ olan şosyalistler ve ko • 
münistler, Çekoslovakyada mütemadi -
yen Hitler aleyhtarı gazeteler negret • 
m~kteydiler. -(Daily Expres) 

Almanııada holsaati 
yapılmayacak 

Berlinden Daily Expres gazetesine 
oildirilcliğine göre Almanyada kol aaa-

Atinada çıkan Lö Jurnal Da ten ga • 
zetesinin verdiği izah.ate göre, Pirede 
oturmakta olan bir Rus kadının evin· 
de iki ay arasında İsayı taşıyan bir 
Meryem tasviri varmış. Bu tasvirde 
ayni zaınanda hazreti Meryemin gözle
rinden kan aktığı ıayi olmu§. herkea bu 
mucizeyi görmek üzere Rus kadınının 
evine ko§muştur, 

Vakayı haber alan zabıta da kadının 
evine gitmiı, hakikaten tasvirin üzerin
de kan lekeleri görülmü§tilr. 

Tasvir alınarak Sen Bazit kilisesine 
götilrülmil§ ve yüzlerce halk, önilnde 
diz çökerek istavroz çıkarmağa başla -
mıştır. Söylendiğine göre Meryemin 
ağlama.sına ıebep, Yunan efradı ara • 
aında hüküm süren geçimsizlikmiı! 

ti veya kol saati aksamı yapan yeni fab 
rikalar kurmak 1940 senesine kadar 
menedilmittir. 

Ufakhk kargaşahğı 
Piyasada eski rJe yeni ulaklık ların birbirine karı§masından fG§I· 

ran, on para Y'•rine kırk para vermekten, yahut kendilerine kırk 
para veriyorum diye on para mn sürülmeslnJcn zarar gören 
h:ılh daima §İhayetçidir. Valua ıarı on kuruşluklar ile nihel yir
mi besliklerin ıon dela teda tülden kaldırılması bu türlü fİka
yetle.ri kısmen ha/illetti. Fakat dediğimiz gibi bütün bütün ıızıl· 
tı'arın arkasını kesmedi. Sonra eski ulak paralar büyük hacimde 
olduğundan bunların ta§ınması da ayrı bir meseledir. 
Ôyle görülüyor ki caki onluklar ile kırklıl.lar ortadan kalkma
dıkça kan§cklık Ja devam edip gidecc1ltir. Acaba yeni cins ulak· 
lıhları artırmak ı1e eslzilcri bü iin bütün ortadan llaldırma.'ı dar·ı 
pahane için o kaadr zor bir İ§midir ki halkın ulaklık kargaıalığın 

tlan c:ektiii zorluklara bir çare bulunamıyor? 
Hasan Kumçayı 

- - 1 ... -

Yahudi aklnının önüne 
nasıl geçebiliriz? 

Manisa say/avının ileri sürdüğü esbabı mucibe 
ve teklif ettiği ·kanun lagıhasının şekli 

Manisa mebusu Sabri Topraık tara -
fındcın B. M. Mrc.lisine verilmiş clup 
bugi.m hariciye encümeni evrakı ara -
sında bulunan kanun teklifinin esbabı 
mucibesinde şöyle deniyor: 

Avrupada Yahudilere husumet ya -
vaş yavaş taammüm ediyor, yayılıyor. 

Yahudiler kendilerine tahsis edilmiş 
olan Filistinde de rahat ve huzur bula-

' mıyorlar. Oranın asıl sahipleri olan 
Araplar, memleketlerine ol.an tasarruf 
haklarını kaybetmemek için biran mü
cadeleden fariğ kalmıyorlar. 

Yahudiler, gördükleri bu nefret ve 
husumetin sevk ve tazyikı ile bulunduk 
ları yerlerden yava§ yavaı kendilerine 
daha mtisait bulunan memleketlere hic
ret edeceklerdir. Bu pek talbitdir. 

Avrupada Yahudiler için fevkalS • 
de müsait bir memlekette Türkiyedir. 
Yahudiler Türldyede gördükleri ser • 
bestiyi, hüsnü muameleyi diğer hi~bir 
memlekette bulamazlar. 

Mesela Türkiyede Türk tabiiyetin • 
de bulunan yahudiler ırki lisanları o • 
lan İbraniceyi konuşmadıkları gibi mil
li lisanları olan türkçeyi de ağızlarına 

almazlar, konuımazlar. 
lçlerinde her vakit tilrkçe konuşan 

pc kazdır. Müatesnadır. Bunlar da ba
lıkçı ve aair küçük esnaf içindedir. 

Yahudiler kendi .aralarında ve diğer 
anasır ile ecnebi bir lisan ile kon~tuk 
lan gibi halis, aaf Türklere bile ekseri
ya ecnebi lisan ile hitap ederler. 

Yahudilerin hepsinin de tilrkçe bil • 
ıdikleri halde türkçe konuşmayıp ecne
bi lisanını kullanmalanmn ıcbobi, hik· 

meti: 
Kendi k~ndilcrini Tilrklerden ayır .. 

mak, Türklerden daha yüksek görün • 
mek batıl iman ve zebalbıdır. TUrklU
ğü h9r, hakir görmelerdir. 

Yahudiler böyle bir cUreti Balkan· 
!ardaki diğer memleketlerde, yahut Al 
manyada, yahut Avruparun ldiğcr bir 
memleketinde göstermiş olsalar, rna • 
ruz k;ılacakları muameleler teşrihten 
ve izahtan varestedir. 

Halbuki memleketimizde bu cinai 
hareketlerinden dolay hiç bir itaba hiç 
bir muameleye uğramamaktadırlar, bi
lakis yine ayni muameleyi görmekte • 
dirler. Yahudiler yalnız kendi arala • 
nnda türkse konuşmamak, yalnız ken· 
di aralarında ecnebi lisanını kullana -
rak Türkleri tahkir ile kalmadar. Mem 
lekctimize gelen diğer yabancı anasırı 
da arkası aıra sürüklerler. 

İ§te bunun bariz bir misali beyaz 
Ruslardır. 

Bu beyaz Ruıılann tstanbula ne bü
yük sefalet, ıztırap içinde geldikleri 
malUmdur. Türkler çarlıkla aralarmcla
ki 1!1İyası husumeti asla dilşünmiyerek 
Beyaz Ruslar hakkınıda hertilrlil mih • 
ıruınperverliği, şefkati göstermişlerdir. 

Bu Beyaz :Ruslar on altı senedir menı 
leketimizde bulunuyor. Bu müddet zar 
fmda türkleşecekleri yerde yahudilerle 
temasta bulunarak onlan taklit etmi§· 
terdir, onların kullandıkları ecnebi lisa 
runı istimal etmektedirler. 

Türklerin mihmanperverliklerine kar 
şı hissetmeleri tabii olan şükran duy • 
gularıru tUrkçe yerine ecnebi lisanı is
timali ile, yani Türkleri tahkir ile cıda 
etmektedirler. 

Hülasa memleketimize hari~ten ge
len Türk ırkına mensup olmayan ana -
sır memeleketimizde tavattun ettikleri 
zaman Türkleşmiyor, yahudileşiyor, 

memlekete muzır oluyor. 

Şu hale göre memleketimize gele • 
cek hicret edecek olan yahudi muhacir 
terin de Tı.irkleşmeyip yahudilere ilti• 
hak edecekleri pek tabiidir. 

Vatanda§ yahudilerin türkçe konu§
may:ırak ecnebi lisanı kullanmaktaki 
inatları, ısrarları şüphesiz ileride çok 
elim ıztıraplara meyidan verecektir. 

Şöyle ki: 
Altı yüz sent>ye yakın bir zaman -

dır yahudilere ırkt lisanları olma -
yan lspanyolcayı unutturamadık Hal -
bu ki Elyans 1sraelit mektepleri elli, alt 

mış senede yahudilere beş yüz küsur 
senedir konuştukları türkçeyi bıraktrr
mış, ispany?lcadan başka diğer bir ec
nebi lisanı ile de konuşmayı öğretmi§, 
bunu müthiş bir itiyad haline getirmiş
tir. 

Elyans İzrailit mektebi yahudile • 
ri Türklükten çıkarmış, Elyans tzraili
te ilha ktemiş, memlekete gayri muva
fık bir unsur yapnuştır. Şüpheı.iz ta • 
rihi hakikatlerdendir ki Türk tabiiye • 
tinde bulunan anasırdan herhangi biri 
bir ecnebi teşekkülün, bir ecnebi nüfu
zun, bir ecnebi tesirin altına girmişse 

T .ırk vatanına mutlaka muzır olnıU§ • 
tur, mazarrat vermiştir. 

Türk!ie konuşmayan ve lüzumsuz ec 
nebi lisanı konup.n bu vatandaılann 

bu tahkiramiz hallerine Türkler de, 
bittabi bir gün tahammül edemiyecek • 
lerdir. Gayet tabii, gayet haklı, gayet 
milli, gayet vicdani olarak yahudileri 
bu fena, Türklüğü tahkir edici, itiya.d
lanndan, suiahlaklarırıldan vaz geçir -

, meğe men'e kalkı§acaklardır. 

O vakit yahudiler bir takım uygun • 
suz hareketler vücuda getireceklerdir. 
Bu suretle memleketin ahenk ve buzu-
ru bozulacaktır. 

Memleketin huzur ve rahatı ve men
faati noktalarından bu fena yahudi mu
hitinin timdiden vakit fevt etmeyerek 
ıslahata çalışmakla beraıber bu mühitin 
tevessuune de asla mcyd.a.n vermemek 
lazımdır. 

İ§et bu miltalealara ve dil§Uncelere 
mebni bağlı kanun layihası tanziın la -
hnmı§tır: 

Birinci maddede: Dünyanın herhangi 
bir yerinden hicret etmek isteyen ya • 
hudilerin kabul <junmaması teklif olun 
muştur. 

ikinci maddede: Memleketin ali men 
faatleri dil§ünülerek profesör, güzel aa 
natlar mütehassısı gibi bir iliın ve fen
ide, nefis sanatlarda mütehassıs bulu
nan yahudilerin istisnaen Tür ktabii -
yetine kabulleri isin ahkruru mahsusa 
yazılmıştır. Bunların kabulü halinde 
eşlerinin ve çocuklarının da kabulleri 
tabiidir. 

tis;i.:ncü maddede: Musevi 

EN FAZLA VERGJYI 
FRANSIZLAR VERlYOR 

• 
"Fortune,, ismindeki Amerikan 

mecmuası bazı memleketlerde lıalkm 
verdiği vergi nisbetini gösteren bir 
liste neşretınİ§tir, Duna göre, en ağır 
vergi yükü Fran~ız vatanda~mm sır· 
tına yüklenmektedir. Fransız knzan· 
cının yüzde 28 ini lıükfımete vergi ola 
rak vermektedir: 

Liste aynen şu<lur: 

Japonya yiizde 13 
lsveç ,, 15 
Kanada ,, 16 
Birleşih Ameriha,, 19 

Almanya ,, 21 
lngiltere ,, 23 
Macaristan ,, 27 
Fransa ,, 28 

KATiLiN ANASI 

Pariste tüyler ürpertici cinayetler 
işliyen v aytlınanm annesi, oğlunun 
hu canavarlığını duyduğu zaman: 

- Yüzünii g<>rmek istemem. Be
nim i~in o ö1dii demektir ... demişti. 

Fakat, Almanyada olan ana Vaycl· 
man oglunü &on bir defa görmek ar
zusundan kendisini nlamamı§ ve kal
kıp Parise gelmiştir. 

Yalnız, Pariste oğlunu gfümesine 
müsaade etrııe<likleri zaman, kendisi
ni kaybederek hayılmı~tTr. Oğlunun 
cinayetlerini haber ald1ğı vakit hile 
o kadar mütees~ir olmayan hu kadın 
birdenbire kf'ndisini kaybetmiş ve ha
yılmrştır. Kalhinde oğluna karşı olan 
seYginin nefretten fazla yer tuttuğu 
şüphesiz .• 

1 

müslim ve gayri mUslim diğer ecnebt .. 
lerin, ne şartla Türk tabiiyetine alma • 
bileceği gösten1miştir. 

Dördüncü maddede: Klanwu ve gayri 
kanuni herhangi bir §ekilde Türk ta· 
biiyetinden çıkını§ olan musevilerin 
bir daha asla Türk tıaıbilyctine alınma
yacağı dere kılın1nlşhr. 
Beşinci maddede: Türk ırlana mensup 

ve türkçe konuşan muha<:irlerin hicret 
ve tavattunlerinin serbest olduğu göc
terilmiştir. 

Bunların da bulunduldan menüeket
te gayri siyasi rbir cUrilm ve cinayetle 
mahkUm bulunmamalan liznndır. 

Kanun layihaamın teldi 
Madde 1 - A vrupadan, Filistinden, 

dünyanın herhangi bir rnrntakasından 

hicret etmek isteyen musevilerin Ti1r .. 
kiyede tavattunlerine asla: müsaade o
lunamaz. Ecnebi ta.biiyetin~e bulunan 
bir musevi hiç lbir l!!Ul:'Ctlc Türk tabii .. 
yetine kabul olunamaz. 

Madde 2 - Ancak profesör gibi gü. 
zel sanatlar erb:ıbı gibi bir ilimde, bir 
fende veya güzel sanatlarda bihakkın 
mütehassıs olan musevilerin Tiirkiyede 
yerle~mesine, TUrk tabiiyetine girmesi
ne yalnız İcra Vekilleri Heyetinin bir 
karar mahsusu ile mfü:aal:le olunabilir. 
Bunların eşi ve soeuklan da ayni mü • 
saadcıden istifade ederler. 

Madde 3 - Musevi olmayan milsll.m 
gayri müslim diğer ecnebilerin 
Türk tabiiyetine girerek Türki • 
yede tavattun edebilmeleri, nihayet 
bir sene sonra, behmehal türkç konuı • 
mayı taahhüt etmeleri ile de me§rut -
tur. Bu müddetin inkızasmlda türkçe ko 
nuşınayıp kendi lisanla.rı ile, yahut di· 
ğer bir eenebi lisanı ile konuşmakta. 

devam edenler Türk tabüyeıin~en, 

Türk memleketinden ihra!r olunUflal\ 
Macide 4 - Her ne tekilde ve ne su 

retle olursa olsun Tilrk tabiiyetinden 
çrkmıt olan bir musevi tekrar Türk ta
biiyetine alınamaz, memlekete girme -
sine de asla müsaade edilemez:. 

Madde 5 - Türk ırkına mensup ve 
lisanları türkse olanların Türkiyeye 
hicret ve tavattunleri isk!n !kanunu ah
kamx dahilinde serbesttir. 

BlR MAKTUi .. , BiR TÜFEK 
VE '.ACLAYAN BiR KADIN 

Noel gecesi, İngilterede, Lanlia§ir
deki bir polis karakoluna telef on edi
yorlar: 

- Gölün kf'narmdaki kalııfat han
garından bir tüf ek sesi İ§ittim. Cina• 
yet var! 

Ve telefon kapanryor. Jfaheri ve
ren kim olduğunu söylemiyor. Nöbet• 
çi polis evvela tereddüt ediyor: Aca• 
ha bir bayram §akası mı? Fakat, ha· 
kikaten de bir cinayet olabilir. 

Komisere haber veriyor ve söyle
nilen yere po1is memurları gönderili
yor. Hangara giriyorlar ve ellerindeki 
elektrik fenerlerinin ışığı altındL. 
Yerde yatan bir aclam görüyorlar. 

Bu ınrada hangarm diğer bir kö~e
sinden bir lııçkrrık sesi duyuluyor: 
Orada da bir kaclm ağlamaktadır. 
Yerdeki adam olmüştür. Y anmda du .. 
ran hir av tüf eğinin de cinayet Aleti 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Katlrn irade ''eremiy~eeli bir vaıi· 
yettedfr. Cinayetin nasıl olduğu ve 
mahiyeti kadının ağzından öğrenile
miyor. Yalnız, kadmm lıilviyeti tes• 
bit olunabiliyor: Bu, Meri Dillon is .. 
minde bir genç kadındır ve bir zabi· 
tin karısıdır. Yalnn.:, iki eenedenheri 
kor.asmdan ayrı ya~amaktadır. 1 

Öldürülen de Con Smit isminde 
ve yüksek bir aileye mensup bir adam 
dır. 

Cinayet haklCmcla l1etıüz tam bir 
malUmat alınamamıştır: Kim öldür
clii? Nidn öldiirdü? Yoksa katil vok: 
mu? H~diee bir kazadan mı iha;et?. 
Rn lı"nİİ• .!Ullanl !2WUUttYah11L-



Yeni kit avlar: 

ilk gazetecimiz 
Y A Z A. N : o:::::ıı::::=====--====-ı 

Hakkı Süha Gezgin 

Bir gazeteciden, bir ilk gazeteciden 
~ahs~de~ e er olduğu için, baıSılı~ma 
ozenılını\. Elime ultlığun dakikada. 
Hndmı, kt en er 1 kitin bu özeni,ile 
AgAı t .. 

. a ı. e_f en<li pirinıize açtığı yoldaki 
ıJerleJı unizi de gö terrnek ietemİf· Bir 
bakıma göre bu, bir borcun güzel, in
ce bir ödeni idir \C adama gururla 

kanfık Lir ze' k 'eri> or keyiflt:adiri-
} or. 

Agah efendiden, gerçi j lk defa hu 
eserle halt~edilmiyor, O.kat bu kadar 
toplu ve hu derecede etraflı hir mo
nogratire henii:r. karnfrnU!I ltulunu
yoruı. 

Biıde gazeteciliğin tarihi il~ ralı
~etli Ehuzziya Tevfik, Ahmet Ra
sım, ve Selunikli Te' fik beyler uğra~
mıı~~rdr. Ru uğra§ııom en ileri ,.e il
m1 °rneklerini de Ahmet Ra im n~r
nıi!lti .. ,, 
• G~rek kitap halinde baı.ılan "Şina

eı,, ınde, ~erekııe "Vakit., teki ma
kalelerinde çok istiradeli malumat 
Vardır. 

Daha eonraları, "Selim Nüzhet,. bu 
sahayı lıususi bir mernkla Hrıldı. Ve
sikalar topladı. Tasnif etti. ayıkladı 
ve bir de sergi vUcuda getirdi. Rizde 
vesika toplamanın ne demek olduğu
nu, ancak ba~mı yokluklara çarpa 
çarpa karanlıkta 'üriimii§ olanlar bi-
lirler. • 

Ben. yurdumda her emeğin yürek
lere bir minnet Ç(Jrpmtı ı \'ermesini 
i&tiyenlerdenim. Hatırladık!amnı İ§· 
te o yüzden lmraya ıraladım. 

Ka\•alah l\f ebmet Alinin, Mısırda 
.'Arahça - Türkçe,, olarak "RuzIJamei 
vekayii Mı ıriye., yi ne~re başlaması, 
l tanhıılu ke kin hir kı kançhk Hn
rısile kn rmıdırııııı: Vf' hundan "Tak
\'İrni Vekayi,, do~ınu~hı. 

Fakat eade kı kançlık neye yarar? 
K'iihiretfe tıkan gazete bir ihtiyacın 
ccvahı idi. .Mehmet Ali, kubbe altı 
v~irleriııden a!rrlarcı ilerde bir 
uyanıklık ta~ıyan bir adamdı. "Batı,, 
nm yiiriivü ünii ,.e hu yürüyÜ§Ü mey 
dana getiren fikir buharını sezmişti. 
Kar a;;ın<Ja lıü' ük dii.,ünceler, geni) 
emeJler ınavalanıyorclu. 

''Ruznamei Yekayii Mısıriye,, i~te 
hu emc11erle Ka' alnlr nra ma atılmış 
bir köprü idi. "Kuhhe altı,, hunu an-
1arnaılı. Y n lnız hir 'ezi rin luı~arrlı~m 
dan hir lıiikiiındnnn geri kalmasına 
dayanamadı. neJki <le "Gazabı §aha
ne,. den korktuğu için "Tak,•imi Ve
kayi,, i çıkardı. Bir ilan ''e kanun 
Yaprağı o1an hu ~a7.etenin hiçhir de
ğeri yoktur .. "Ceridci Ila"aClis,, ise, 
lıeı: lıatırlayı ta lıenim ''icdanunı ka
natan hir yara idi. nunun ııayfa1an, 
kahraman hir zaptiye l iiT.lıa,.ı ının, 

lıir hariciye nazırın kurbanlığı, kof\ııhir 
de, !etin cref ''e lı:I\ h et ile hec:Jen
llıi~tir. ~e Yazık ki. bir
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miilkiye nazı
~ da f tefannki 'e sefir "Yomonhi,, 
l)e el ele 'ermi~ ve hu arıklı halin ta
lihimizi kirletınc~inP. ııeher oJmtıfhır. 

Ben, "Vih am Çurçil,, ehe§ bin ku
ııı§ maa!I ha~landıgmı rn mnthaıuımm 
kuruluş ma raf ınm da de,·Jet kesesin 
den öılcndi~ini lıilh ordum. Server fs
kit, hn noktalarda hazı ta hihf er yap
rtı111, Tahııi atm iki hin heş yiiz kunı~ 
olduğunu ve bir ~ocuk yaraladığı 
halde İngiliz in bir ~azete imtİ} az ile 
tıtrninine can ntılrlı~mı öylih or. 

Gazete imtivan, okunıcu uz bir 
~enılekett,. n~ ıl bir kı~:mettir? t~ini 
ılir, kurn•z hir adam oldu~u. ber

~•linden anlnşılnn Çurçiliıı. hımunla 
•tıacağına inamlnhiJir mi?. Öyle sa

~'Yorum, ki talı i ntm imtiyazla bir
~kte ,·rrilıliğini k:ıhul etmek nkla da-

a yakmdır. 
b· İ§te bUvle k:ırı~ık. hu kadar lekeli 
'hı.~ c:a~ın içinde nn ızın Türk paraıu, 
-turk kafa ı \C Tiirk kalemiJ,. '"Tercü 
1tıanı \ll\'al,. <:ıkıyor. 

"Srr' er t kit., in göziimiiz önüne 
~l'rli~i 'e ikalar, hu gazeteyi nlnız 
h ..\ı?iılı rr<'n<li.. ye maletmektedir. Bal 

1•lci lıttı?iine karlar "Terf'Ümnnı Alı
~ :ıı •• in "~inn,i .• n .. hirlikte ~ıkarıl
' •ğını hiliynr,•ıık. fmtivnzm "Agah., 
t,~crinde eski hükmü ~lması ku"'·etH 

bir dt•lil ~ayıl:ırnaz. 

Hadiseler, "Tercümanı Arıu•., i 
Agalıtarı çok Şina iııiıı be le<liğini 
gö terir. itekim, araları açılıp Şina
~i çekilince, gazf':tc ya-ı;ayamamı~lı. Şi

nasi, kendi.inde "Tas' iri Efkar,, ı 
tek ha~ına çıkaracak hir kun el lıul
duğu halde, Agah, bö) le bir t~ebhü
se atılamadı . onra, Terciimanr Ah
valin ilk numara mdaki ha~makale 
de Şina inindir. Bu makalede biraz 
da gazeteniu nıe leğini, niçin çıktığı
nı anlatan bir eda var. 

nu noktalar ii tündeki ausiince1e
rimi böylece hula a ettikten• sonra, 
"Server f ı;kit., in eserinden çok isti
fade ettiğimi (le biJdirmek isterim. 
"Agiih,, ef enılinin ~uracla burada da
ğmık \ 'C <:ok knt> hirhirini tutmaz hir 
halde lmlnnan hiyogrnfisi, pek gü
zel ve köklii hir halde toplanmıştır. 
nu ı;nzetef'iJik pirinin ~alıı:iyeti, ma
ne, i hfü iycti i ·ice belirtilmiştir. fe
ticladınm lınngi ahaJar,Ja inkişaf et
tiği an latılm111tır. 

Gazctf'cİ, <liplomat, idareci, ide
ali t Agiih hu ııatırlar i<;in<le yafıyor. 
Kiitiiphanemİ7f" h<i,·le hir P.Qer veren 
adam. ha~ar<h~r ilr ·ii,·iinelıiJir. 

VankeslclUk 
Mehmet namında bir sabıkalı dün E· 

minönünde, bir tramvayın içinde Fatma 
namında fakir bir kadmm sekiz lirasını 
çalarak tramvaydan atlayıp kaçarken 
Feyzullah ve Sahit namında gedikli iki 
küçük zabit tarafından yakalanmış ve 
adliyeye sevkedilmiştir. 

TlltUn ektml başladı 
Muğla (Hususi) - Son günlerde 

tiltün aatı~lan hararetlenmiştir. Muğ

lada fiyatlar 35-SS dir. Fcthiyede 15-30 
Milasta 2S-3S dir. 

Viliyet tütünlerinin mühim bir kıs
mı satrlmııtır. Merkezde 370 bin, Mi
lAata 76 bin, Bodrumda 30 bin kilo tU
toün kalmrıtır. 

Yeni yıl için hazırlıklar başlamıştır. 
Büyük ekicilerin yüzde 30-35 nisbetin
de az tütün ekecekleri tahmin diliyor. 
Tarlalar slirillmğe başlanmııtTr. Son 
zamanlarda tam mevsimini yapan so 
ğuk, tUtün tarlaları için çok faydalı 
ol:nuş, atrlalardaki haşereleri öldür 

m:.iştür. 

Kocaellnde ağaç 
hastalıklarlle 
mUchdeıe 

lzmit dfosusi) - Ziraat Vekaleti 
mütehassıs mUşavirlerinden Şevket 
Tunçok, şehrimize gdcrek vilayetleri 
mizdeki muzır hayvanlar ve meyve 
ağaçlan hastalıklarilc yapılan mücade
leleri, Karamürsele ve Sapancaya git
mek auretile mahallinde gözoen geçir
mit ve yapılan icraatın esaslı bir neti
ceye doğru ilerlediğini gördüğünü söy
lemiştir. 

Suriye Başveklllnf n 
verdlf{I Jzahat 

Şam, 31 (A.A.) - Kabine, Parls 
ve Ankara anlaşmaları hakkında 
Cemil Mardamın verdiği izahatı tas
vip etmiştir. Hilkümet 3 ikinclkA.
nunda bu hususta Suriye mebusan 
meclfslnde beynnatta bulunacaktır. 

~-· KURUN-.ı 
ABONE TARlFESl 

Memleket Memleket 
içinde dışında 

Aylık 95 155 Krş. 
3 aylık • 21i0 425 .. 
6 aylık 475 820 .. 
Yıllık 900 1600 .. 
Tarifesinden Balkan Birliği için ayda 

otuz kuruş düşülür. Posta birliğine gir
meyen yerlere a;>'da yetmiş beşer ı.uruş 
uımnıedl11r. 

Abonıı kaydını bildiren mektup ve tel
srnf Ücretini, abone parnsının posla \ 'C· 

yıı banka ile yollama ücretini idare ken
di ür.crlnc nlır .• 

Yeniden 5 abone yazan veya 5 &bone 
birden yaıılnnlara, mckleplerle köy oda
larına a) rıca te'}ZllAt yapılır. 

Türkl11e11in htr poıta nıerkt:inde 
Kl/Rll.\"a abone yn:ıltr. 

Adres ile~lşllrme fır.reli 25 kuruştur. 

tJ'-KURUN 

ŞEHiR HABERL Ri 
P~qango talilileri1 

DUn bir "ısmı daha 
anlaşıldı 

ilk ve ortaokullarda 
yazı vahdeti Yılhnşı piyangosunda kazananlar 

kı,.ınen belli ohnu~tur. Bül ük ikra
nıİ) eyi kazarıaıılnr ara~ında Edirnede 
) imıi beş ortak 'ardır. Hu biletin bir 
parça ı ) ine 1-:.taııhulda satılmış5a da 
talihliler hayie ndre vermediğinden 
bu 1 unamaıını.llr. 

Bundan h::şka Bodrumda bakkal 
İsmail il1.i yiiı. bin, Anknrada jandar
ma uhay okulu ikinci kmm erled 
yüz elli hin lira, Ankarncla Kazını 
Jznik Adnpazarırula Türk Ticaret 
bankası meııınrları viiz hin Jira, An
karada aılliye miilıa~irlerinden Ah
met, Bnr!laıla merkez otelinde Şahin 
yetmiş he~ lin lira, Ankarada Kara 
o~landa Cmnhurh·et oteli altıncla 
Niyazi. İzmirılr ~yakkahı tamirci i 

fe, liıt 'e Ankara elektrik ~irketi sa· 
at fuhe i memurları elli hin lira ka
zanını lardrr. 

1iıgaki sigarası çok 
rağbet giJıdü 

1nlıisarl:ırın yeni çıkardığı 25 ' 'e 
20 tanelik "Tiryaki,, sigaraları dün 
hirdt>nhire eatıldığı t'İhetle bilhasea 
Beyoğlundn o nr' itlen bir sigara bulı
ranı ha~ ı;ii termi~tir. 

Diin öslctlen lıenıen eonraki saat
lerde hiçbir diikkiinda Tiryaki sigara
eı hulmak imkanı yoktu. Gerek siga
raların nef a eti, gerek e yapılan rek· 
lamın km' eti, inhi-arlar idare!İnin 
hu yeni ignra çe,,.idine karşı, şimdiye 
kadar gfüülmemi"' hir rağlıet uyanilır-
1111 tır. 

Bunılıın hn~kn, her tiitfincü diik
kanına ıııııay) en bir miktardan ha~
ka sigara 'erilmemi§ olduğu için, 
müşterilere {87~1a eigara eatahitmek 
de miimkiin olamnmıştır. 

Tiitündiler, yarın Tiryaki eigara-
1arından rlııha fa7.la almağr düfünmek 
teılirlcr. 

--0-

Yılbaşı gecesinde f ali 
deneyenler yakalandı 

YıJha:.;ı gecesinde poker, tavla ve 
huna hcn7.er oyun oynayarak talili 
denemek bizde de moda oldu. 

BUyle O) un oynamak evlere in· 
hisar etmeyip mımmi yerlerde de oy
ırnnmaktnıhr. Znlııta memurlan ev· 
'elki gece birçok kahveleri basarak 
parasına ta\'la ,·e iskambil kağıdı oy
ııayan 25 kişi) i yakalannslarJır. 

Kumnrcılnrın tutulduklurı kahve• 
l er ~unlardır: 

Üsküdar araha vapur i ke1esi kar§ı 
mda Ü~nıan, Eminönünde çaJ'!ı ba
şında İbrahim pa~a oknğmcla fsnıJil, 
Kadıkiiyünde Yeldeğinneninde İbra
him, aynı yertle Talı in, Küçükpazar 
ela kılı le ~esme i okağında Me' lfıt 
,.e Jla an. Ü kliıJarda İhsaniyede Hak 
kr, Ü kiidardn .ı\ğlamata:ıımda Ahıne
tlin ka]l\ el eridir. 

-o-

Bir hamal denizde 
boğ11ldu 

Kuzguncukta Pa a limanı l'adde
sinde Hü eyin Remzi paşa yalısına 
odun taşıyan hamal Yt1suf yalı rılıtı
nıınm keııarnıtlan yürürken ayağı 
kayını~, d~nize dü~iiftÜr. 

Hamal Yıı uf yiizıııe bilmediğin
d en akmtı) a knpılmı~, denizde kayh· 
olup gitıni~tir. Cesedi bulunamamış
tır . 

-o-
Zehirlenen bekçl tildU 
Ü"küılarJa Şeırt ipaşadaki tütün 

depo u gece bekı;isi Mu taf a dört gece 
ene] yanmadnn kulübesine aldığı 
kiimürl erden zclıirlenmi~, Haydarpa
şa lın t:ıhanr. ine knldırılnıı§tı. 

Iu taf a diin abalı ölmü§tÜr. ·-·-
Çarpıştı: ar 

Şoför AJfonsun idaresindeki 1464 
numaralı otomobil Beyoğluncla Par
makkapı istasyonu cinünrle Faikin 
otomobiJine çarpmı~, arka tarafını 
hasara ugratrnı•tır. 

Dün kendi/erile görüştüğümüz 
Maarif çiler bu hususta neler 

diyorlar? 
Jlk ve orta okulların y3zı usullerin -

de tam bir vahdet olmadığı ve ayrı ayn 
tekiller tatbik ckiildiğini yazmıştık. 

Bu mevzu etrafında yaptığımız neş

riyat kültür muhitinde l:üytik bir alaka 
ve münak31a vuilesi olmuştur. 

Bu mesele drafında ilk ve orta okul 
öğretmenleriyle konu§mayı uygun bul
duk. 
İstanbul kültlir yardirektörli B. Rüştü 
yazı meselesi etrafında fikirlerini şöy
le izah etmektedir: 

Zorluk yazı birleıtirmektedir 
.. _ Orta okullarda yalnız mseleai 

bence bir talim ve terbiye heyeti kara
r~Jır. ilk okullarda öğretilen yazı ile 
orta okullann öğrettikleri yazı arasın
da bir beraberlik tesis etme kicap eder. 
Yazı sistemi, tahsil sistemi olduğu için 
bir devrede ba§ka bir devrede başka ıe 
kilde tatbik edilmemelidir. Orta okul
larımızda yazı çok muhtelittir. Halbu
ki ilk okullarda yazı esaslı bir ıekil al
tına alınrnııur. 

Fakat bu teldi de kolay bulmu -
yorum. 

Birinci zorluk birle§tirmektedir. 
Nasıl birle§tircceğim diye talebe bu
nu ilk olarak öğrenmek mecburiyetin
dedir. Evvelki yazdığı harfin ucunu ne 
resine getirecek? işte brınu tahmin et -
mck lbımdır. Bu iş el alışkanlığı ile te 
mln edili~ de pek kolay olmasa ge -
rek. 

Yaptığım incelemelerde yeni ilk o • 
kul yazısını iyi yazan çocuklara tesadüf 
ettim. Fakat bunlar yüzde yirmiden 
fazla ldeğildir. Benim kanaatimce bu 
mikatn ilerletmek için saJışmak lbım-
dır.,, r 
Diğer taraftan ilk tedrisat ispekter -

]erinden bay Tevfik Uyanık da ~unlan 
söylemittir: 

Yazı lfte bir veçhe 
vermel.dir 

. "- Benim kanaatime göre, orta yer
de bir yazı vahdetinin olmayrJının ye -
gane sebebi bakanlığın bu hususta ver· 
diği direktif v talimatnamedeki bil -
kümlere layık olduğu derecede ihtim:m 
edilmemesidir. 

Orta okullard3 tatbik edilecek y.ızı 
tedrisatı hakkında bakanlığın gönder -
mit olduğu örnek ve dircıktif vardır. 
Bu örneklere göre hiç bir orta okullda 
ça.lışılmamıştır. 

Bak.anlığın göndemıiı olduğu Mı nü
muneler bütün dershanelerde 861lmıJ 

olması lAzımdır. 

Bakanlık bunları 1930 yılmda gön • 
dermiştir. Birinci sebep olarak bu va
ziyeti göstermek lazımdır. 

llk okulların yazı vazi~tine gelince; 
llk okullarda çocuklara örnek olarak 
verdiğimiz yazı başlangıç yazıdır. Bu 
yazı çocukların karakterlerine göre za
manla inkip.f edecektir. 

Yazının birbirine benzemesi gaye 'de· 
ğildir. Yegane it yazının okunaklı olma 
sıdır. 

Bu cihet hem ilkde he mde orta.da 
yazı i ine bir veçhe vermek için lazım
dır. Bir de orta okullara bakanlrk tara
fından gönderilen tamitnde gösterilmiş 
tir. 

Yazı meselesiııde ucun ve malzeme • 
nin de fevkalade ehemmiyeti vardır. 

Orta okullarda bu cihete gereken ih
tiy.ıcın gösterilmediğini zannediyorum. 
Sivri uçlar yazı tedrisatı için uygun o·l 
madığı halde orta okullar sivri uçlar 
kullanmaktadırlar. Bu okullarda yine 
sağı veya solu keısilc uçlar da kullaru -
yorlar. 

Yazıların eğri veya dik olması işi de 
çocuğun bir hususiyetidir. Bu igte en 
fazla dikkat eklilecek ıey yumın sadeli 
okunaklılığıdır. • 

1 
Şuhalde dik yan ıcğri yazı da mu • 

vafıktır. 

Yalnız eğrilik ban kimselerde görill 
düğil gibi yazı istknmetinin aksine mil· 
tevcccih olmam:ılıdır.,, 

Orta okullarda ayni yazı mı ? 
Fatih orta okulu türkçe öğretmeni Bay 
Celal Alnıgcniı ide ayni mevzu etrafın
da şunları söylemektedir: 

"-Bir kaç yıldanberi ilk okullarda 
tatbik edilen yazı şeklinin çocuklarnnı· 
za bir yazı kazandırmadığını kimse id -
dia edemez. 

Bu şeklin orta okullarda tatbik edil· 
meal için bakanlığın tamimleri vardır, 
llk okullarda beş yıl çalışarak elde e
dilmi§ bir yazıyı orta okUllara gelince 
terketmek doğru olamaz. 

Buna razı olacak bir öğretmen arka
daş tasavvur edemiyorum. Bugiln ilk 
okullarda uzun nman çalışmış ve öğ
retilmit olan yazı şekli etrafında tetki
kat yapan ve bu şekli kabul eden orta 
okul Öğretmenleri yok değildir. Başta 
~ni alabilirsiniz çocuklarm yazdıkları 
yazılardan yıl sonunda bir yazı sergisi 
açmaya da hazırlanıyonız. 

Asıl milhim bir mesele ille okullarda 
olduğu gibi orta okullarda da yazx der· 
sine istiklil vermeyi bir kaç yıl son$ 

ya bıra1anamak lazımdır.,, 

Babasını tahkir eden 
bir evlAt on gün 

hapse mahktlm oldu 
Cç gun evvel Vasil isminde bir genç, 

Sirkecide babası Yorginin lokantasınd 
gizlenerek, dükkful kapandıktan sonra 
babasının masa üzerinde unuttuğu cüzda 
ruru aşıracağr sırada bir cürmüıneşhutla 
suç üstünde yakalaruru~. fakat ceza ka
nununun bir maddesinden istifade ederek 
serbest bıraktlmı§tı. 

Otedcnbcri babasına aman aldınnı
:>-an bu hayırsız evHl.t, dün de sarhoş ola 
rak eve gitmis ve babasına küfrederek 
hakarette bulunmuştur. 

Babasının şikayeti üzerine Vasil yak-a-
• !anarak ikinci sulh ceza mahkemesine 
verilmiş, dinlenen şahitlerle sebebsiz :>'e
re babasına hakaret ettiği anlaşılarak"on 
gün hapis ve on lira para cezasına mab· 
1.-Qm edilmi§tir. 

Galatasaray klilbD 
murakabe heyetini 

davet 
Galatasaray spor klübU idare heye 

tı başkanlığından: 
Çok müstacel bir mesele hakkmda 

görüşUlmek üzere klUbUmilz yUkeek 
murakabe azalarının 2-1-938 pazar 
gUnU sabnbr saat 11 de kip merkezi
ne teşrtrıerlnl dileriz. 

-o-

Denize düşüp 
boğuldu 

Kuzguncukta. Paşa limanı cadde
sinde Hüseyin Remzi paşa. yalısına 
odun taşıyan 4 O yaşında hama l Yu
suf rıhtım kenarından yürilrken n
yağr kaymış, denize düşerek boğul
muştur. 

Durası akıntılı olduğundan Yusu
fun cesedi bulunamamıştır. 

-o-

Rakıyı fazla 
kaçrınca 

Süreyya isminde bir gene dün Sirke. 
cide Florya gazinosunda kendini kay!» 
decek derecede fazla rakı içerek etrafa 
sarkıntılık etmeye başlamış, bu sırada 
kendi ini karakola göturnıek istiyen ~ 
lisla"e de hakarette bulunmuştur. 

Adliyeye sevkedilen suçlu asliye ikin. 
ci ceza mahkemesi tarafından te\kif e. 
dilerek bir ay beş gün hapis ve otuz ~ 
lira para cezasma mahkfun edilmiştir. 
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Roman yada Yahudi aleyhtarı 
icraat dün başladı 

rOsıyanı: ı incide.) j aayı bağlayan ananevi dostluk müna - ( taraftarı parti it batma gelmit olmak-
Bükreş. 1 (A. A.) - nador ajansı sebetJerinin barııın muhafazası nefine tadır. 

bildıriyor: Başvekil Goga, yeni yıl mü- olarak ve mütesanid menfaatlerimiz i- Yine Taymise gör~ yeni kabine rea-
nasebetıyle soylediği nutukta hükumetin çin kendileriyle teşriki mesai edebil -
programım anlatmıştır: ~ekten mütevellit büyük memnuniye -

Milli duygu "Romanya Romanyalı- timi arzederim. Deruhte ettiğim vazife
lann.. avaresiyle bütün bütün kaJblere nin üasında benim için elzem olan ha
hAlqm bulunuyor. Bu. yeni hük~tin raretli yardımı ekselar.slan nezdinde 
doğum beraatıdir. bulmakla çok bahtiyar olacağım. Bu 

Biz. bütün Rumen milletinin istediği vazifeyi, ıerefli Fransız milleti hakkrn
~illi tarihimizin ihyası ve kö··\ülerimi- da alenen beslediğim büyük hayran _ 
ıın havat şartlarının ıslahı fikrini tem- lık ve derin bağlılık ruhu dairesinde i
sil ediyoruz, biz, Roma'.lya milletinin ru- fa edeceğim. 
hani ~~i;:.ınmanm Hıristiyan kilisesiyle B. Delbos aoağıdaki cevabı vermi§ -
mümkün olacağına kaniiz. Biz devletin tir: 
temelini teşkil eden kraliyete inaruyo- Ekselinslarınızm nazik telgrafların -
ruz. Niharet biz mi11etin devletteki kuru- da.ki ifadeden ve asil Romanya milleti
~ haklarına iman ediyoruz, öyle ki. bi- ne mütesanit menfaatler ve kardetlik 
~ teknik idaremizin mihri bütiln münasebetleri ile bağlı bulunan Fran
rmllf hayatımmn şubelerinde basıh bu- sız milleti hakkında gösterdikleri dost
lunsun. bu prensipler şu suretle de tahak- luk hissiyatından pek mütehassis ol -
kuk edebilir: 

l - Bütün anayasa eşkMine hürmet 
edilerek kanunlar yapılması, 

2 - HQJcQmet tarafmdan, kendi mes
uliyetleri ve haklan dahilinde dolrudan 
dofruya tedhirler aJmma..c;ı, 

Teşrif meseleye gelince. bir anlaşır ... 
vt feyizli iş yapma imkAnmı vmneyen 

bugünkQ parl~mentonun feshi sırasında 
hQkfunet programım izah edecektir. Ro
menler tekrar devlet idaresinin başına 

getirilmesi işinde memleketimizde ekal
liyetlerin istifade hakları olan hususat
tan mahrum bmıkıJması demek değildir. 
~dalet evet, zulüm asla. 

Ben şahsen hürriyet için çok çalrştr

ğtm cihetle zalim olabilmemi! imkatı yok
tur. Devlet mefhumuna fikir ve hareket
leriyle iştirak eden bütün ekalliyetler 
kendi ırld temayülleri dairesinde bütün 
haklarından istifade edebilecekler. 

Ecnebi niemleketler bi1.de, devlet ba
yatmm şeklıni rrulletin muvafakatiyle ve 
tanı sükQnet içinde tesbit eden bir rejim 
görmelidır. Çalışkan ve sulhü seven mil
letimiz kuruluşunun en muvafık prtla
nru kendi kıyaseti..e ıore araştırinakta
du. J JilkOmttımiz, }ilksek ~nfaatleri -
mizil' hand sıyaselimızi biribınne U)-du

racaktır. Bu ı~te ıhti\Aflardan ictinap o
lurı.ıcak., mC\.·cut ittif aldara nayet edile
cek ve hudutlarımız hariandeki dostluk
lar arttrrılaraktn •• ,, 

.Başvekil Goga müteakiben ilk iaaatmı 
anlatmıştır. Ecnebı memleketlerin birer 
aleti olan, Adeverul, J)irnmieata, Lapt3 
gazeteleri kapatılacaktır. 

Hükumet vatandaıhk haklarının ta -
.dili meselcsıni tctki ketmektcdir. 

Harpten sonra memleketi iıtili eden 
yU.z binleroe yahudi unsuru he pkazanç 
lrtip ve ka~kçılık .zihniyeti ile yap -
mzıtır. 

•wnp 
EkselAnsları, iki memleketi derin bir 

aurettemerbut bulundukları bant ipn
deki teıriki meı.ailerinde çok dostane 
bir surette birleıtirmiı olan ananevi 
politikaya sadıkane merbutiyetimden 
emin olabilirler. 

Romanyada yan askeri disiplinli milis 
tqkilit kuruluyor 

Bükreı 1 (Hususi) - Baıvek:il Go

ganın temsil ettiği Nasyonal hiriatiyan 
partisinin yarı organı Poruçna Vremı 
gazetesi ncırettiii makalede tunları 
yazmaktadır. 

.. Tam manası ile milli bir inkılabın e

şiğinde bulunuyoruz. Milli ideallerin 
tahakkuku bundan öte ıecikmez. Bu 
milli ideallerin tahakkuku için Nasyo
nal hiristiyan partisi tarihi vazifesini i
faya memur edilmiftir. 

Romen ırkına hukukunun verilmesi -
ni istiyoruz. Her ıeyden evvel yahudi 
matbuatının zehirleri durdurulmalı , 
bndan sonra içki ve tütün aatan yahu -
diforin ruhaatiyeleri ıeri almmah, ti -
caret ve endüstri millllcıtirilmelidh. 

En mühimmi de, bütün devlet milesse 
aeleri ile tetkilltlarındaki yahWiler çı 
kanlmalıdır. Yeni hilkQmetten ilk İl o
larak memleket bunları btltlemdttedir. 

Filhakika, hüklimet ilk it olaM ya -
hudiler tarafından idar~ yahut yahudi
leri müdafaa eden Uç gazeteyi kapat -
ımıtır. Bunlardan Lupta (Mücadele) 
gazeteai Fagure isminde bin yahıdi ta
rafından idare olum.aktaydı. 

Kapatılan Adeverul (Hakikat) ga
zetesi ile DimirJ)'Qtaa (sabah) namın
daki ıazeteleri. çon zengin olan Adeve-

1 rul ıirketi idare etmekteyC:li. 1887 ıene 
sinde tesis edilen Aıdtverul gazetesi, bir 
çok bilyilk siyuilerin idaresi altında bu 
lunduktaıı sonra, son günlerdeki direk

mi Romen harici siyasetinin değişmiye 
ceğini ilan edecek, fakat, hakikat de i
ki taraflı dıt politika takip edecek ve 

şimdiye kadar olduğu gibi yalnız Pa
ris v eLondra siyaset mihveri ile cemi 
yeti akvam prensipleri üzerinde yürü -
miyecektir. 

(Deyli Telgraf) gazetesine göre Kü 
çük itilaf lıükumtleri, yeni kabinenin 
naayonal hiristiyan partisinin doğrudan 
doğruya İtalyan ve Alman taraftan o-

" lan dış siyasa programının tatbik edil
miyeceğini ve kral Karolun harici siya
seti doğrudan doğruya ve bizzat dirije 

edeceği ümidinde bulunmaktaynuflar •• 
Berlin mahafili, Romanyaıdaki değişikli 

ğin Balkanlar ve Orta Avrupa siyaseti 
üzerinde müessir olacağı kanaatinde bu 
lunmaktaymış.. Deyli Telgrafa göre, 
Kral Karol, daha kuvvetli faJist parti
sinin lideri Kordiyonunun yerine, Go
gayı getinnekle, daha mutedil olan yo
lu intihap etmi§tir. 

Paris 1 (Hususi) - "Parisuar,, ga -
zeteainin yazdığına &öre, Romanyada 
Goga hükCtmetinin harici siyasetinde 
ilk hareketi, Habeıistarun İtalya tara -
fmdan fethin iresmen tannnak olacak -
tır. 

Diğer tuaftan Alman hava nazın 

general Göringin Bilkreıe gickceği u
zun zamarldanberi haber veriliyordu . 

Buziyaretin yakında yapılacak ve 
başvekil Gog3ll!n da, bu ziyaret esna -
11mda Almanya ile bir dostluk anlqma
aı imza edecel:tir. 

Hititler hahkınd a 
konferans 

Beyoğlu Halkevinden.: 
1 - 41Jl938 sah günü saat 18,30 

da Evimizin Tepebaıındaki merkez 
binasmcla edebiyat r akü1teııi ordinar
yüs profesörü bay Bossert taraf mdan 
"Hititler,, mevzuunda konferans ve
rilecektir. 

2 - Bu mevzua dair bazı resimler 
ve eserler projesksiyon]a gösterile
cektir • 

3 - Ilerkeı görebilir. 
--o--

Llmba parladı 
Galata rıhtımına hağlı İzmir vapu

runda yağcı Hasan makine dairesin
de karpit lambasını yakarken lfunba 
birdenbire parlamı~, Hasanm elleri 
n yüzü yanmı~tır. Yeti şen tayf al ar 
taraf ınclan lirnh" söndürillmU§, hasta 
haneye kaldınlmrıtır. Hükumetin milli meaaiyih imaye ka

nunun tatbik eclilm<'diğini kontrol için 
ecnebi müesseseler ne.zdincie komiser
ler tayin etmesi de tetki kolunmıa.kta -

törü, Sadovyanu isminde meşhur bir naua:mr:u::.mm:ı.-ı:m:ı:•---:mınİ 
:1 

Romen yazıcı ve hikayecisiydi. Bu ga- :ı Diş Doktoru 
dır. 

Dahili armaye ilt çalııtığı,devletin bir 
lam imtiyazlarından istifade ettiği 

ide muhtelif iş\erde ecnebileri kul -
lanmayı tercih eden müesseselerin ro
manyalılaıtırlmaaı • 

HUkGmt .ziraat ve endüstri fiyatlan 
rasmdald müva.zenesizUği tetkik ede -

cek ve köylüye el.zem olan maddelerin 
tıannı ucuzl.:tacaktır. 

luıyada İnbba 

Moskova 1 (A. A.) - Havae ajan
at bildiriyor': 

zeteler, demokraaiyi, ve yahudileri mü- CJbeyt .. içer 
·dafaa ediyorlardı. Bir partiye mensup "-" 
olmadıklan halde faıistlerle müca~le 

ederler ve harici siyasetlerinde Fransa, 
İngiltere ve Rusya ile dostluk ve U • 
lualar kurumu prensipleri için çalııır -
tardı. 

Yalnız CUMARTESi GUNLERt 
YALOVADA. aaı gllnJer Kara
gUrr-::k tramvay durağındaki mu
ayenehanes.=nde hıı.stalamu kabul 
eder. 
==mmnıaa:::::u:::::mmwm±stııız 

~ UGDN 

• 1 PEK 

Asiler T erueli hükU· 
metçilerden aldılar 

Ecnebi gazeteciler;n otomobi
line obüs düştü, ikisi öldü 

Salamanka 1 (A.A.) - Franko kı
talartnın dün saat 16,30 da Terueli 
istirdat ettikleri remıen bildirilmek
tedir. 

Frankistlerin ıehirde muhasara al
ımda bulunan garnizonla temasa geç
meleri büyük tezahürlere veıile ol
muştur. Cunıhuriyet kuvvetleri bü
yük miktarda uyiat vermiılerdir. 

Barselon 1 (A.A.) - Asilerin Te
ruel istikametinde yaptıklan hücum
lar tardedilmiı olmakla beraber cum· 
buriyet kıtaları bazı noktalarda geri
lemek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Salamanka l (A.A.) - Fıanko 
kuvvetleri Tenıelde mühim miktarda 
harp malzemesi iğtinam etmiıl~rdir. 
Şehir hemen kimilen işgal edilmiı
tir. 

Saragosse 1 ( A.A.) - Dün sabah 
Teruel cephesinde içinde gueteciler 
bulunan beı otomobil Corbalana doğ
ru gitmekte iken Gaude kasabasının 
medhalinde cumhuriyet bataryalan
nm ateıine maruz kahnııtır. 

Otomobillerden birinin öntbıde 
patlayan bir obüs, arabayı parçala• 
mııtır. İçinde bulunan Nevyork Nev 
Veekli Magasine muhabiri Johnsonun 
kamı deşilmiı, Reuter ajansı muhabi
ri Slıeepsbankr, gözünden ve başm
dan tehlikeli bir ıekilde yaralannıq
tır. l\luhabirin hayatmdan ümit ke
silmi1tir. 

Bunlardan maada otomobild~ bu
lunan Associated Prea muhabiri Ed
vard Neil de bacağından yaralanmıı
tır. 

Patlayan menni parçalarından Ti
me& gazetesinin muhabiri Phihy de 
batından hafirçe yaralannıışbr. 

Saragoue 1 (A.A.) -Teruel cep
hesinde alnmdım yaralanan Reuter
ajansmm muhabiri Richard Sheeps-

hanks, nakledilmiı olduğu Momeal 
hastahanesinde ölmfiıtür. 

Sofya (Buımi) - Utro guetaine 
Paristen bildirildiğine göre, İapanya• 
da Teruel cephesinde Frankocularm 
büyük taarruzu iki gibıdenberi biitiln 
ıiddetile devam etmektedir. 

İki koldan ilerlemeğe çalquı 20 
Franko fırkaH CJlblhuriyetçilerin çe
likten müdafaası ile ka!'§ılaıımaktadır 
Bu cephede dövüıen her iki taraf Jmv. 
vetleri 300.000 kiıidir. 

İspanya harbi haılayalıdaheri bu 
dereec bilyük ve kanlı bir muharebe 
görülmemiıtir.1000 mitralyös ve 400 
top birbirine ateı etmektedir. Fraıı ... 
kocular hUcuma geçmezden önce eam 
huriyetçi menileri 60 tayyare ile ti~ 
det1i surette bombardmıan etmiılero. 
dir. 

Postada uenl laglnleı 
Ankara 1 (Telefonla) - Mflnhal 

bulunan posta ve telgraf, telefon ilı
tisu ıubesi reisliğine fen heyeti az~ 
smdan Bekir Vefa, fen heyeti azalık., 
lanna İstanbul müdüril Mazhar, te
lefon itleri reisi Ali, telefon i1leri 
reisliğine fen heyeti azasmdan Huan. 
Kiznn, İstanbul müaürlüğiine Buna 
mUdüril Yusuf, Buna müdmJilğüne 
baımüf ettiı Hayrinin tayinleri tasdi· 
ka iktiran etmiştir. 

Bul ~arlalan il arlar ar.ınd• 
Sofya 1 (Husuıl) - Bütiin Bulga • 

ristanda müthit kar yağmıttır. 
Şimalt Bulgaristanda elli santim, et• 

ki Zağra, Krnnlıkta 47 santim, Rodop 
tarda 7 5 santim. Kırcaalide 60 -.ntim 
kar vardır. 

Bütün Bu11arlatan beyu ~ ~:-· 
bO.rUnmOftUr. 'Şiddetli !Oğuklar 
mııtır. U Ul& 

' . 
1 Yeni yılınıza De§'e ve Jrahkaha ile giriniz, bQtQıı ~ olsun .... . l 

-

Bunu ; PERiLER Dl YARl 'ndan 
gelen ve bugün sizi en mükemmel TURKÇE SOZLU filmleri ile 

SARA Y sinemasında bekleyen 

LOREL - HARDI 
Söylüyor. O halde gidiniz, görünüz ve kahkaha ile gülünüz. 

Bugün yeni seneye IİJ'İJOl'UZ·• 

Her halde Sinemuma SAKARYA 

Gidip Daulelle Darrleux 
filmlerinin ~n süzeli, en müellair " en lıiaıi eseri (P.U 

llirüıci müühb kazanan) 

SUll ST IU A L DAVA SI 
şaheserini ıörünüz. Diier sahne arkaclatlan: Charı.. Vanel - Pien• 

Murpud- Valantine Teasier .o Jeea Wonm. 
Suvareler için yerlerinizi evvelden aldmmz. Tel. 41341 

2 BCVCK 
' 

Yeni Romanya kabinesi teıekkül e -
et etmez hanciye na..zın B. Miçe6k.u
un B. Litvinofla umumi barıfJD muha 
fazasında kendisiyle teşriki mesai ve 
omanya tarafından bu hususta yapıl -

Geçenlerde yapılan mebus intihap -
larıııda Tatareaku ile birlik olan profe
sör Y oıa yeni kabineye milzaheret va
detmiıtir. Devlet ve hususi vazifelerin 
batında bulunan yahUdiler azledilmtk
tedir. Romanyadaki 61 vilayet dahilin
de yarı askeri disiplinli bir milia teşki
tı meydana getirilmetıi için hazırlıklara 
baılanmııtır. 

Türkçe 
Sinemasında 

1-S E ZAR 

Sözlü Film 
RORJIYA 

ve 
Birden 

J olan taahhütlere riayet etmek ar -
usunu bildimıeğe lüzum görmeai dik

te liyık addediımcktedir. 
B. Litvinofun cevabı da çok naziki -

ııt olmuıtur. Bununla btraber B. Mi -
çeskunun bu telgrafının Goga kwıne
ainin burada mü .. takbel dıı politikası 

hakkında hasıl c.ttiği fikir ziyadesiyle 
değiıtlrebileceğinden tüphe edilmekte
dir. 

Fnnsa hariciye nazırının telgrafı 

~ : f A ' - B. Pdboa, Roman 
dq bakanı a. lliçeskudan aşagıda

fd telgrafı a1rnıttrr : 
Hariciye bakanlığr vazifesine baılar

ken, eneJtnsJanna Romanya' ile Fran-

Türkçe s&lü Tariht film 200 bin kişilik olacak olan bu parti 
ordusunun kumaındanlıaına yahudi dil§ 
manları liderinden Robu tayin olun -
muştur. Yahudilerin en kalabalık ya
pdıklan Çemovitı valiliğine Roku ta
yin olunmuıtur. Yine yahudi dü§ınan-

2 - BU F AL O 8 1 L, M t\ CER ALA R KRALI 
Baş rollerde: GARY COOPER - JEAN ARTUR 

Bugün seanslar saat 1 de başlar. gece sata 9 da BUFALOBtt 

lanndan Hod.:>sun yeni ihdas edilecek 1 • 
propaganda nezaretine getirileceği söy Bqün Sinemasında YENJ SENEYJ KUTLA MAK iÇiN 
lenmcktedir. ZEVK • NEŞ,E • ECLENCE PROGRAMI 

<Tayµüs> gazetesinin bir makalesi- M ELEK 1-Mikinin Şen Haftası 
ne göre, Goga, Almanyaya aeyahat et-

1 tiği ıaman, Ma:arlarm Romenlere kar 4 Kısımlık renkli komedi 

şı olan, sulh muahedesinin tadili tale- 2 
mise ,göre, Goganm baıvekaJete gel . Jhirle:r Tampel'in Fran11za sözlü en eilenceli ve en cüzel filmi Seanalar: 11 • l - 2,15 • 4;15 ıuvare t 

mesi ve Kordiy:ınunun kuvıetlenmesiy •••••••••••B•uiıgı•'in•v•elİya•n•n•saa••t •1•1 •d•e•h•u•s•u•st•tlİelllnılziİllailtlllı•mmaiİİtnİİleİİlelİrmteİİrtimibmemdmlJ;mİİqmtiİİ"rİİ............ .; 
Je harpletden evvelki kuvveti iAlman · ~ 

da. 



Yeni romanımız OSMANOFLAR 
Tefrika ı ve 2 

Karadenizin Burgaz limanmdan 
nbahleyin erken kalkacak bir 
tren hiçbir istasyonda rötar yapmadı
ğı takdirde Sof yaya öğle üzerine doğ
ru varır. 

Burgaz)a Sof ya arumda seyahat 
ed~Jer istasyonların bir tehir ıayfi· 
yeaınde olduğu gibi birbiri arkasma 
~ildiği bu yeıil ova yolunu pek iyi 
bileceklerdir: Elli, altımı sene kadar 
evvel Orta Rarneliye yapılan bir Rus 
akmmm iıaretleri demiryolu boyuQı 
~ va~t vakit gözükür; ıimale doğru 
hırtevıye Jalkan tepeleri uzar. 4yd~ 
IU y~l~yqt geçen "Delikamçı,, nm gil· 
r61twü J»u sükunete en lizmı bir ses 
kadar yerinde duyulur. 

BW'Bya kadar gelecek seyyahlar, 
Ayde>11~ daha aonra eöyliyecf'ğim 
h8fka hır kasaba arumda, bugün an· 
cak harabeleri gözilkebiJen bir ma· 
IUl8lıruı tren yoluna ve kasabaya hi
~ .tarasal,rile karşıla1acaklardır: 

elki enu merak ederler; henüz hit
.lllenıiı bir intaatın iskeleleri kulenin 
Yllkarı taraflarında herhangi bir işa
rete kartı hazır durur. Payandalar 
a1ınmamı~tır; madeni büyük bir ~an, 
kulenin tahta iskeleti arasında güneş
le nihayetaiz akisler yapar; ve haki
katen her şey, Burgazdan trenin daha 
hareket dakikasında ·"Filipo\'iJ,, e 
doğru deği§mi~tir. 

Bununla beraber scy:ılıatin daha 
baı taraf mdaki bu tabiat 'e iklim de
ğişikliği o kadar tabuk, birdenbire 
olur ki; en uzağı altı saat mesafede, 
kalabalık 'e harekel içinde bıraktığı
nız liman, gözlerinizin önünde kayb
obiı•ı&ur. 

Bllyük bahçeler ara:;mda, yol döne
meçlerinde, u~ımz bucaksız çiftlikle
rin ortasında, evler birer birer adeta 
lıir~r kursun atm11 mesaf ec1e birbirle
rindeıı uzakln~ırlar. l\.arılflcnizin Bur 
g~z- für'lanmdaki rüzı;arı komparlıma
mu penceresinde arayacağınızı artık 
ilınit etmem. Kllçük kompartnnm, 
bir iklim nakili ~bi, Hamburg ve 
Marsilya t.icaretgihlarma kadar bir 
dalıa hulaınayacağmız bu manzarayla 
katalizör bir vnzif e içinde sizi meha
retle oyalamaya çalışır. O kadar ki 
trenin silratincle rüzgar bile değiı
~i,Ur. Karadenizin 11ert rilzgin ye
l'ine, §İmal balkanlarının hakim rüz
Bhuıı, yapraklar hı§ıldatan ve altın 
ekinleri yatıran bir dağ rüzgan ile 
ka~ıJa§ıraınız. 

İ§te Kamahat (1 ), Burgazla Sof-
1• lrasmda, birbiri arkasına sıralan
~ı ıöylediğim hu kfiçük kaaaha
trdllll biriydi. 

"OamanofJar,, m hayatını anlat· 
~ üzere olduğum ilk dakikalar 
904 sonbaharında" bulunduğumuzu 

hıJırJatmak mecburiyetini duyuyo
~ ~ynı senenin eylul ve ağusto11 ay 
lrı ıçınde, yukanda söylediğim ma
:-tırı sağ taraflarına alarak, Kama-
•dın .Aydoı kapısmdan kasabaya gi
~k olanların küçük kasabada her 
:.?.i_ Yerli yerinde bulacakları muhak
~: Büyük gece limbalarile istas· 
Yoa, uzakta hile ol6a manastır, istaa
YGaadan Osmanoflara giden yol, Kar-
11-!>ada uğrayan bir senahm anlata
~ ıeylere uyabilirdi. 

. ~llllunla beraber yinni dört HS.t 
libl en kna bir vakit, 1904 sonhaha
~ Kamahadın bu sakin mdke
~Qi hirde~ire dü~~rehilecek kadar 
~ feye kıfayet edıyordu. Hiç bekle

tıılllıedik bir saniye, kasabanın her 
ı..-gi bir kolu infilak itinde kahve· 
~; bunu arka arkaya silih ~esleri 
d 0valardı. Fakat, daha aynı ,d~a-

a, Kamabadı yalayıp ge!;en bu kızıl 
ktaliğin hir uğnak hareketile silku· 
latte döndüğünü görecektiniz. Ve itin 
~icaribi, bu infilakı bir komitedden 
...._. ziyade topal bir nalband çırağı
~ yaptığını işittiğiniz zaman, küçük 

l'ltabad, her şeye rağmen, sulhper
;: .hir memleketten daha ba§k4' tür

~özükmiyerekti de .. 
' lf akikaten Karnabadın manzara
~· mlhpen·er bir memleketin ken 

lı.ılnde y~11yan dağdağasız ve. iti 
Yolllllda gider bir manzara~ı vardı. 

Aıağı balkanlarm eteklerinde bü-ı 
yük iıifiliklar birbirin~ bağlayan sü
kfuıet o kadar yerinde ve tesirliydi. 
Trenin herhangi bir rötarmda, nkit· 
}erini istasyonda geçirecek seyyahlar 
manastıra kadar uzanmaktan, eski 
Ceneviz hisatlarmı ziyaret etmekten, 
yahut Karnabadm içine doğru küçük 
bir gezintiden kendilerini alanı~lar· 
dı. Y eıil Kamabad, üstünd~ lıiçbir 
nkit eksilmiyen rüzgarla, bir tehir 
uyfiyesi kadar cazipti. Delikamçmw 
uzak ,.e telitlı gürültüsü, gece limba
larmm aydınlığı,. kasabanın yanı ba
pnı bir su gibi yalayıp Filipovile doğ
ru geçip giden tren istasyonu, Karna
bada kapılan açılmıt rahat bir mev
sim tesirini veriyorlardı. 

1904 sonbaharında, Karııahadın 
anlatmak istediğim bu cazibesine ye
niden kapılmıştım. Hastaydım ve iyi 
bir kır ha' ası ortasında gürültüsüz 
geçireceğim aylar, bir İsviçre. d .. ğ~ın 
kbnforlu bir otelinde bulahılecegım 
bir istirahat kadar yerinde göziiknıü§ 
tü. Halbuki Kamabad aradığım bu 
&ükunet içindeydi; ve hariçten hakı-
1 acak olursa, hiçbir §ey, trenin ıürat· 
le yalayıp geçtiği kasabayı bir çiftli~ 
hayatından deği~tireceğe de benzemı· 
yordu. 

Sadece, 1904 sonbaharını daima 
hatırlamak mecburiyetindeyim: Nite· 
kim Karnabaclm tren istasyonunda, 
küçük seyahat bagajları ile bir gün 
kendimi orada bulduğum vakit, ya
bancı bir memlekette olduğu kadar 
şa~ırnn§tnn. İstasyon boştu; belki de 
aradığım kır ve sükunet hayaımd_a 
huna se\·inecelttim. Fakat aynı daki· 
kada, Burgazdan }'ilibeye, Sofyaya, 
Bükre§ ''e Belgrada doğru kopan ka· 
labalık, kompartımanın pencerele -
rinde bunu birdenbire değiştiriyor· 
du. Derime dokunan bir bıç• gibi, 
bliyük bir yalnrzlığm ortasında lıaya
tırnm neticesini hissediyordum. Da
ha aonralari, bu romanın devamı mUd 
delince aradıimi kaJlUD, bana bir
denbire orada patlayacak gibi geldi. 
Bir kur§un !. Bunu daima bekliyor
dum. Ve bütün arzularuna rağmen 
Kamabadm tren istasyonunda ira
dem benim elimde olsaydı, lıt"men 
geriye dönmekten ba~ka yapacak hiç 
bir şey yoktu. 

iSTASYONDA BIRDAKlKA 
Trenin Burgazdan hareket ettiği 

dakika kendi kendime halletmek is
tediğim birçok şeyler vardı; ve lıer 
feyden evvel dört sene sonra görece
ğim Osmanoflarm ilk hareketlerini 
merak ediyordum. 

Osmanoflan bir gece yansmda bir 
denbire bıraktığnn zaman, etrafımda 
henüz kımıldanmaya başlamı§ bir ta· 
kını hadiseler bir kutu içeritaine kapa
narak orada kilitlenmit ,.e öylece kal
mı~lardı. 

Halbuki, kutunun bir gün açıldı
ğmı ve içeri.ue kilitlenen her §eyin 
başlayan bir laidiseyi bitirmek iizere 
harekete geçtik.lerini düıUnüyordum; 
O.manoflar katpağı bqlah ile kaldı· 
rarak birer birer çıkıyorlardı; sonra 
hepsi de kendilerine verilmiı biı ha
reketi tamamlamak için süratJe yerle
rini all)·orlar ve hayatlarında ne ola
caksa onu bir dakika dal1'! en-el gör
mek istiyorlardı. 

istasyonda valizlerimi kompartı -
mandan indimıeğe hazırlandığım da
kika etrafnnı birdenbire sarılı bul
dum: 

- Pansiyon! 
- Pansiyon Aleksi Todorof! 
- Pansivon Olga! 
- Pansiyon Aliç ! 
Belki de, bir pansiyon, yahut bir 

otele giitürmek için bir A,·rupa şeh
rinde olduğu gibi etrafımı saran bu 
kalabalığa §a§mayacaktım. Fakat, kü
çük çocukların viziyerli kasketlerine 
rağmen çıplak ayakları bir pansiyon 
reklamı için hana garip geliyor<lu. 
Eğer, bir saniye .kendi hislerime mağ
lup olacnk .olursam, tuhaf bir illüzi
onla, bir Avrupa garında olduKıı ka
dar bir elektrik ·\'ol tunun, mni, yeşil 
,.e kınnrzı fenerlerle bir gece manza
rasmda yanıp söndüğünü görecek-

YAZAN: KENAN HULUSi 

tim. Halbuki Kamabadı 1900 ilkba
harında terkettiğiın günler Osmanof
lann pansiyonundan ha§ka Karna • 
hatta oturulacak bir yer hatırlamıyor
dum. Osmanoflara gelince, hiçbir 
otel bulunıµayan Karnahatta, - yal
nız siyasi bir misafirper\'erlikle - oda· 
Jarını Karnahadın nüfuzlu ziyaretçi
lerine açımılardı; yahut Kam abatta 
Osmanofları tahrik eden bir yabancı 
olacaku. l\lesela ecnebi bir gaze
teci, bir ataıemiliter, Halil Osmano
f un silah koHeksiyonunu görmek is
tiyen birisi, ''e belki de Ahmet Oama· 
nofun halisliliklerile bütün balkanla
ra yayrlmıt kısraklarma alaka duyan 
bir meraklı .. Fakat Karnahattan da
ha ilk ayrıldığım sene, Osmanoflarm 
pansiyonlarmı hu yabancılara karıı 
hile kapa(lıklarını işitmiştim, bunun
la beraber yorgundum, \'e Karnaba
dm yeni hayatı iizcriıuie hiçbir şey 
düşünmek istemi yer İ•: 

- Evet, dedim; pansiyon Aleksi 
Todorof .. 

Valizlerimi Osmanoflann seyaha· 
timdeki haberlerine rağmen Aleksi 
Todorof pansiyonundaki odama bıra· 
kır bırakmaz ilk itim bir duş almak 
oldu; ,.e l\ladam Todorofun '·Huswi 
bir oda" dediği ve bir yatak odasm
dan daha ziyade dunrdaki aile re
simleri ile bir <linlennıe odasma hen· 
zeyen üskat odada uyumayı tercih et· 
tim. 

Burgaz otelinde geçirdiğim huzur• 
suz bir geceden sonra Todoroflann 
pansi) onunda gördüğüııı rüyayı dai· 
ma hatırlıyorum; ve her haldr: Osma
nofl ardan ba~ka hiç hir ıey dü§Unme
diğim için olacak ki gene Omıanofia· 
rı gönnüttüm: 

Küçük bir oda içerisinde, etrafta 
ne ,·ar, ne yoksa, büyük bir karanlığ. 
gömüh}J,ÜŞ gibiydi. Hikayesini daha 
ıonralan anlatacağım hain ve ağır 
bakı§lı Yuvanna :MihaiJo\iÇ oraday
dı. Yanında kuı Groıenka'nm mev
cudiyetine rağmen konuımak isteme
yen bir hali vardı. Sadece 11arı saçlan 
onu bıldığimiztlen daha ba,ka tilrlü 
gösteriyordu, ve insan, Ym·anna l\li
Jıailo\'İ~in canlı bir mahliık oldl1ğunu 
bilmese bir maddenin üzerinde bu 
kaılar esiri, yahut görünmeyen bir 
ruh gibi parlak feylerin bulunahile
reğine inanmıyacaktı. 

Yanında, 11ilihlan ile Halil Oema
nof, elleri arkasında, dütüne düşüne 
Jolaııyordu .. Fakat hiç kimseye heııap 
wrmeğe mecbur olımyan b!r adam 
giLi temkinli idi. Az ötede Omıanof· 
larıh en büyüğü 41ımet Oemanof gö
zıikiiyordu: Ditleri ırasında bir tiı;a· 

_ ra çubuğu,.gözleri bir noktada ,.e Ü· 

mit ,.dilmi} ecek kadar 11akin ! .. 
Ilıma rağmen kardeıi Yusuf Osma

nof ıın but":ıda zorla hapsedildiğini ba
~ıra ba~ıra söylediğini itiliyordum: 
Yusuf Osmanof dııarı çıkmak istiyor, 
,.e oda11m kapumı olanca kuwetiyle 
yuıuru~lu~·:>rdu. Dışanda ne yapa· 
cak'~ fümu kimse euramıyor. Fakat 
~~mı•f Oınıanof çıkmak ve hilrriyeti· 
ne kavuımak istiyordu. 

Hürriyet: .• lterlerinde yalnu Yu· 
suf O:;!llanof buna kavuşmamış gibi. 
Ve bütün bunlarm ortasmda iki göz, 
iki kan damlası gibi valı~i ve sinsi du· 
ruyordu. Fakat birdenbire bu iki vah· 
§i göz odanın içerisinde belinneğe 
baılayan bir gölgeye doğru dikiliyor 
,.e aynı dakikalarda beyas bir elin 
Osmanofiara doğru bir .kanattan da· 
ha hafif alçaldığını, onlan içerilme 
llarak sımsıkı kapmdığmı farkediyor 
dom. Sadece iki vahıi göı, kırmızı 
bir kan rengi ile parmakların arasın· 
dan bir 11u gibi f ııkmyordu. Ve hiç 
bir münuebet yokken bir yapıda ol
duğu kadar kuvvetli bir çekiç ıeai iıi· 
tiyordum. 

Birdenbire uyandım. 
Odamm kapuı vuruluyordu• 
-Giriniz! 
l\ladam Todorof! 
- Yemeğiniz hazır!.. dedi. 

AlekeJ do lforl. enn 
pençereelnae 

Bir dua ve kua bir.~ykud,o 11onra 
h1tfif gerindim; ve ilk i~im Tod~ 
rol pAnsiyvnunun açık penceresinden 
Karoahadı seyretmek oldu.. 

Kasaba, gözlerimin önUnde, bir 
fiJm çevrilmeğe huırlmm bir ıUldyo 
kadar dağınık geliyordu. Btlynk hah· 
çeler arasma konalmuı evler, yollar, 
hiJJıaasa Omıanofiara ~elen yol, Bul
garlann yavaı yavaş toplanmaya baı· 
ladığı Varu§, kOç(ik kiliıe, i11tuyon, 
ilk bakl§ta insana bu hini veriyorlar
dı. 

Osmanofian, dört 11ene evvel Kar
naba<la yaptığım ilk seyahatimde ta-

Altmış yedi Yıl önce 

nımı§tnn. Daha doğrusu, cenu'!, ~ 
kanları için bamamm hazırladıgı b!1' 
raporda fikirlerine baş,"llrulacak bar 
memba olmak üzere Osmanofiardan 
başka kimseyi bulamamıştık. oan .. 
noOar, iki yüz 11eneye yakm mui)e
ri ile, Kamabadın bir tarafında ~ 
tün \'akılara kBr§ı canlı bir tarih gibi 
ayakta duruyorlardı; ve biz}m için 
Jıer ıeyi hu tarihin üzerjnde okuya
rak teshil etmekten baıka yapac~ 
bir şey yoktu. 

Doğruyu söylemek lhnn gelir&ea 
Osmanofiarda geçirdiğim bu on bet 
günü hayatımda bir vaha gibi hatırl~ 
mak mecburiyetini duyuyorum. Nı
çin ?. Bunu pek tahlil edemiyoJ111Uıt 
Belki de, dört sene evvel İırtanbuldaa 
henüz çıkmııtun; ilk ıeyahatimi ya• 
pıyordum; ve e~'.>hesiz, böyle bir ao
yahatin kendimizde bıra.knp intibala
n da o kadar kolay kolay uputamUt 
dık. 

19°' yazmm tonlarına doiru Blll"" 
gu .nhhiye dairesine tayin edildiğilll 
vakit Ounmofiarm cazibeeinden bar 
ka bir şeye kaprlmamıttmı. Bagtm, 
bu cazibeyi tahlil f matını elde el• 
tiğim bir dakikadayıa, o zammlar bir 
türlü bulup çıkaramadığım birçolC 
ıeylerin bu cazibenin arka taraf'mda 
açılmak ve ortaya çıkmak &zere bir 
~lgelikte kmırldadıklarmı da görür 
gibi oluyorum. · I 

O.manofian ilk ayak butrğnn da
kikalar yeni bir tabiate ~rmit kadar 
garip birtakım kat sesleriyle beraber 
bOyUk orman g(lrftltOlerini hatırlatan 
bir seyyahın işittiklerini işitmiştim. 
Bu ıesler OsmanoOarm içinden ı;eıe 
liyordu; ye kapalı bir gökyfizft gibi, 
her §ey, bu Alemin ötesindeydi. s .. 
dece, birtakmı ıesler doyuluyordaı 
bir sirk dışmdan duyulan eealer. Bel-
11, hf'liniz onlan m141anmda i§iti
vordum. Karnabadın sfikt1netini avug 
lannda tutmaya çalııan Oamanonar, 
bir tere bazır1mıyor gibi idiler. F .. 
kat biç bir vakit, ilk 11eyahatimde oll4 

lann gidecekleri ydln tayin edem&t 
mi§tim. Zaten bunu yapmaktan d .. 
ha ziyade onların doetluklll!'IDI temi
ne ibtiyacnn vardı. 

·r ArMsı ""' ), 

(1) Kminabad. 

Tic aret ve sanaylimlz hakkında 
i leri s ü rülen b i r düşünce ve 

bugü nkü vaziyet 
Aşağıdaki satırlan Türkte ilk hususl Almanak sayılabile

cek lıir eserden alıyoruz. Bu eser şehit Ali Suavinindir. Pariste 
lıusılınıştır. Ali Suavi memleketi kurtarıp yenileştinneoio 
kendi clevrindcki sa,aşında en müsbet düşünen ve söreo ka
falarından biri idi. Zaafımızın nerede olduAunu pekiyi fark• 
elmlştl, • 

Su satırları o salnnme<len alıyoruz : 
'"Türkiuede aanauiin tene==ülüne ıebep aunlle ıiraatln 

tedennisine ıebep olan ıeulerdir: 
Birinci ıebcp - Alıimareıci atika11ı vikaye. 
ikinci ıebep - El hakkının yükıek ücreti. 
Üçüncü ıebep - ihracat rüsumatı. 
işte bu sebeplerle ıa11ayii nıevcude tene::ül elmlıtlr. Şör 

le ki. mukaddema llalepte 40 bini mütecaviz te:odh olduğullu 
bilenler hdld ıaydır. Bu tc::gdhl<ır be::, kumaı. ztrba/I, ıim
baf I. anglne rıkarıyorlardı. 1273 le llalcp te:gdhları 5560 dan 
ibaret kaldı: bugünedek da/ıa çok eksildi. llanl o Dluarbekl• 
tin. /Jursamn ve Alusıılun kadife ve ipek kumaıları1 canf tıl. 
lülbcnllerl? ıakankurları, 

Simdi bu memleketler ofu: ıene akdenıkl hıuıldllarının 
onda birini yapmıyorlar. Jlukacldema Türki11enln pamuk ue 
yün mensucatı dahile yeliııtikten fa:la ıark ue oarba dahi 
ihraç olunıırdu. 

Şimdi dahile kufi delJll! 12U le lnoilltrtdtn Tarki11e11e 
glrtn panııı/.: menuiccılı 46tli74 liralık idi. 12i4 le ~.861,386 il· 
ralığa. 1277 de 4,225,395 liraya terakki elfl; ılnıdi. 5 nıiluonu 
nıütecavlz. Türkiyeden lnoilleuye ihraç oluunan pamuk men· 
~ucalı senevi 15 lrln liralıJ.:tan ::i11ade değir . 

Maamaf ih, ba:ı ıanayldtn fabrikalar hdld baki ıfe nafi· 
dir. 

Bütün ıarkla ıanayiin mamulatı yerlilerin tfdctlerlne ııe 

zevklerine uy~un olmak ü:tre tmal olunıır; lıte bu mamuld
tm hariçle reıınr lmlmqıına bir ıtbep de lıudur. 

Servet"a lkbal-i ümmet ni:am-ı mtnılekelin ruhu lle hayat 
l•ulur: ldart'i hıi1a1met scroetbnh(I olal'ak tertllınla kondulu 
gibi ~ana1ıl ııe kr:a lirnrel teral:ld euler ... 

Bu J:lt:ıbın giinırük faslın.da da şunlnr okunur : 
"Türkluede vikayesi mQhlmsenecek sanagi fabrikaları ol· 

madı~ından, A11rupalrlara en sl11adt ıerbul ticaret ınllcraCI,. 
leri uerme11• ceıaret olanmuıtur. EcMbilertn lthaldtı IUerlM 
rulm 11il:de •ekiıi oeçmez. Halbuki lloartl mualtedeluf 
- efer milli mesai ecnebi ticaretine lalıammlll edunl11ecek 
olurıa - tadil kabul edu .urettnde tanılm olunmuıtıu.,. 

Eserin (Tilrk.iye Ticareti) ba,ıııı kısmında da bir 76rek 
sızısının aksi ıörülmektedlr : -. 

"Türklue ziraat yeridir. Ticarete gelince : Tlcard fen• 
ni gok, kitabı 11ok, dtf ter uıulli yok, uereıl IUbarı ook. BllDG• 
dan bir ıermaue düzmek kaldeıl yok, lıltonlo uıulil 1101t. tr 
min edecek ıarraf 11ok, bank f aideılnl. taıarruf kaldulnt. 
/ui:ı menfaatini, lcanıb hlJnerlcrinden ue ıermautlerindta g. 
tlfade tedbirlerini bilenler nadir: bunun irin harlc! ticarel 
hemen bütün bütün ecnrblltrln ellerinde oibldlr.,, 

Şimdi, bir de, 1937 olu aon ayında BaJTekil CeW Bay:ı· 
rın söyledili nutku hatırlayın : 

"On aylık haricl ticaretlmlıhı mukayesesini ,.aptJlınu& 
zaman fU rakamları ıörilyonız : 

1935 senesinde 143 milyon, 1936 senesinde 158 mih'on, 
1937 senesinde yani içinde bwundulumm senenln OD aıı zar· 
fında 183 milyon lira. 

"Geçen senenin aynı ayları ., nazaran harici ticareti• 
mlıde 25 milyon liralık bir fazla vardır. Bu, Tilrk ekonomi• 
sinin it hncmioe llıh'e edilmiş bir miktardır.,, 

"937 senesinin 10 ayında )'Oıde 51 nisbetinde bir iıtih
lü razlalıjı kaydedilmektedir. Bu bize ishal eder ki milletimi• 
zin alıf kabiliyeti mütemadiyen ve miltevallyen yükselmek• 
tedir.,, 

'1Jirlnci senesinin sanayi proll'8JD tesisatı. lnfaatı ,.e 
miltedavil aennayeslle bize 90 milyona mal olmuıtur. 90 n1il· 
yontuk bir eserdir. Bu 90 milyonluk eser bl&im ne mail ve oo 
de para poUUkamu:ı tazyik etmeden vQcuda geUrilmiıUr. 

90 milyon TOrk llraıını madest bir meblAI olarak telAkki 
r.dec~k memlekriler Tardır; fakat bizim lcin baalesef henüı 
90 milyon Ura bQyOk bir paradır, bu bOytlk paran hiçbir 
Iıllhsal ve tahsJI membaını tazyik etnıedH elde etmlt bulu. 
all)'oruz; banu maıuwnı elbette t.tdir bu)'Ururaunuz.. 
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u-.r -tbr-et_m_t>v-zuu........,_ Çinliler ikinci sulh tek
Almanlar harbe lifinide kabul efmedi 
nasıl ·hazırlanı- } aponya üçüncü devletler olmasaq-

y~~~~:, :incid•.> dz sulhu çoktan temin ederdik diyor 
b~lı~ ile telafi etmek yoluna hirişil· 
n11:;tır: Japonlar senede adam ha ına 
elli, İngilizler on iki kilo balık eti 
ycr1ikleri lıahlP. bir Alınanın bir sene 
de ,ediği halık be~ kilodan fazla değil 
mi~. Onun için Almanlar balık tuta
cak ~eınilerin miktarını artımııc:lar· 
d.ır, Lnlık a\ ııı• lıiiyiik -chenııni)e; ve
rılmektedir. 

Ahu an, ada kafi derecede ot yeti§· 
ınediği için .bol yeti~tirilcbilcn patates 
haY' anlar• da gıda olarak 'erilıne~e 
ha§lanmııtır. 

Pntate~ten kaç tiirlü lezzetli } eınek 
yapılahilereği meı;ele i ile buna ben
zer tetkikler lnıgünkii iman gazete
lerinin L ili başlı mühim yazıları ~ı
ra 111a gimıi tir. 

Biz l tanl;ulun iipriintülerini ne
refc 'e na ıl clüker.e;";iınizi bil emi-

l' 

)i>tuz. Halhtıki Almanların yalrırz bir 
kemikten kiınye' i , e ait ile -.;ıkardık
ları maddelere hakmız: Tiir1ü ~ağlar, 
tearin, olein, gli erin, nitroglic,erin, 

Ynıı makineler.i kordelesi, kozmetik 
\'e kadın tııvnlet ,·a~ı, tıl>hi ecza. 68· 

hunlar, sak,z. matbaa makineleri nı
lo1an, elektrik cerevnnlannı tecride 
yarayan 'a ıta1ar, gÜhre, verni. mobil 
ye' e tahtnlan ynpı:;tırncak tutkallar. 
\"' ... 
Almanların bir taraftan lıi:iyle fev

kalade denecek dercce<le tutuın tetl
lıirlcriııin > anıııtlu israfa benzi yen 
hareketleri de , ardır: "Halk otomo
hili,: adı ile tıkarılan yeni bir tip oto 
:nohıl;ııoda ı lıu ne' idendeir. 

Almanların führeri Hit1er Berlin 
civarında büyük bir otomobil f abri· 
ka;;ı) apılına mı emrelmi~tir .. Ruf ah
rika senede 450,000 otomobil yapa
caktır. Hcrbir otomobil 960 marka 
(yani 300-400 lira) satıl acatkı,r. 

thnerikadıı be§ ki..i için bir otomo· 
bil <lü~üyonnu~. Hitler: 

Almanyada üç kiıi için Lir otomo
bil olacak.,, 

Diy1Jnnu . nir otomobil üç ki~iyi 
ta~ıyahilcceğinc gört bir zaman sonra 
hütlin Alınan milleti bir gün içinde 
otornubil ile eferber lıale konabile
cek ,Jcınektir. \caba 66 milyon Al
ınan nüf tMıııuıı hep ini de otomobil
ler içl!rİ ine koyarak harekete getir
ıne' fikli 'aktilc Orta A_vatlan ara
lııılar ile uupnyn ge1mi ·olan Hun· 
~a~ tarihinin hir illı:ıım eseri ıııiı1ir? 
f ıtl"r hövlc ha lan ha:.n sef erlıcr ha-

le " t" ·ı · · 1 · " 1 r)e ırı mı ur orc uya benzeyecek 
olan \imarı) anın ha~mtln .. a:;ri bir 
~.ttila,, rolii mii O) n~mak fikrinde
'lJr? 

Herhalde lıu özleri hir latife ola
tnk öyledi~imiz zaıınedilme in. Al
;nanyanm her tarnfmdan iiı; seneden 
.~erj hctondnn otoıııohi1 volları ile 
Otülrnektc olc1ıı~unu lıilh·o;.uz. Mil-
1)01~1arca otoınohil ile .Al~anlıırın is-
e.c •kleri giin memleketlerinin herhan 
~lı hir lıuöudunn lıer tiirlü ilıtiya!;1arı 
ı eh" l"k . I ır ı tc nıılyonlarca a~kcr yı::abi-
J~?ekleri lıir hednhııt oldu~ım~ ;öre, 
t ıt~er Alrnnnya uım hii} iik hir hara· 
"t ıle tatl "k · • ·-· • · • • ikt • .'1 a gı rı~tıgı otar§ı sıcıtenımı 

J 1 adı hır zaruretten zivaıle iı:tikha
~~ ait hir harp lıazırlığı oİnrak telakki 

ltıek r1a1uı doğru olur. 
ASIM US 

---~~~~~~--~~~~~ 
Itomen Başvekili ile 
llıışvek ili mlz CelAI 

Hayar arası nda 
arı.dan itibaren, buyük bir koruyucunun 
~ıın ve dehası sayesinde bugün yeni bir 

avata atılan Türk milleti ne Romanra
llrn sarsılmaz surette muhafaza ettiği ha
~retıi dostluğun ifadesini kabul etmesi
rır ekselansınızdan rica ederim. 

Yakin bir mazinin birçok i)i hatrrala
;ını yM ederek eksel~n ımzdan yüksek 
İlıimJerimın kabulünü dilerim. 

Ba~ı:ekil 
Ol•ta,·ian Goga 

eı:stkfoı Bay Octarıian Gogo, 
Bacı,•ekil 

Bt!KREŞ 
liasmeUd kralınız tarafından ekselftn-

Paris. 1 ( A. A.) - Oeıw1e gautesitıde 
Mme. Tabouis yazıyor: 

"Japon sulh §artlarını Tchiang - Kai 
Chek'e bildirmesi Almanyadan ikinci de
fa olarak rica ediliyor. Bu şartlar, kabul 
edildiği takdirde Japonya, misli geçme
miş bir zafer kazanmış olacaktır. Fakat 
bu şartlar kabul edilmiyecektir. 

Bunlann celhettikleri alaka, Roma -
Berlin mihverinde husule getirdikleri ih
tilaftan ibarettir. 

Çünkü ltalya, ta\·assuta iştirak etmek 
için boş yere israr etmiştir. Bu itibarla 
Reich hükOmetinin tek haşına bu işe gi
rişmesinden memnun değildir. 

Sullı Teklifi Kabul Edılmedi 
Honkov, 1 (A. A.) - Japon sulh tek

liflerinin bugün Hariko\'daki Alman elçi
sine bildirildiği şekilde Thaiang - Kai -
Chek'e teklif edildiği, fakat bu şartlann l 
derhal reddedildiği, burada emin bir men 
badan öğrenilmiştir. 

Japon l/iilu2mctinin Beyannamesi 
Tokyo, 1 (A. A.) - Yılbaşı 

münasebetiyle neşreddiği bir beyanname
de hükumet e?.cümle diyor ki: 

En büy{ik arzumuz, Çin anlaşrnazlı~ı
mn çabuk surette hallidir. Fakat millet 
harbe deYam etmek hususundan geri 
durmamalıdır. Zira, Çank - Kai • Ç.ek 
bütün Japon sulh tekliflerini reddeyle -
mektedir. Japonya, son dakikaya kadar 
Çank - Kai • Çek'in fedakftrhklarda bu
lunmasını bekledi ve ümit eyledi. Fakat 
bugün, memleket Çin - Japon anlaşma
sına mani olan bUtün güçlükleri yıkmak 
için her türlü vasıtalardan istifade ey
liyecektir. Esasen ü;Uncü devletlerin bir 
mildahale~i \)aki olmasa idi sulh Uzak 
Şarkta ~imdiye kadar çolctan tenün edil
mi~ olurdu. 

]apo11larm Taamtztt Detıam Ediyor 
Hankov, 1 (A. A.) - Japon kıtaları 

ı;iddetle Taiana hiictım etmektedirler. 
Şehrin pek yakında düşeceği söylenmek
tedir. 

Taian şehri T~iman'ın cenubunda mü
him bir merkezdir. 

Japonlann T~inmanın cenubunda de
miryolu üzerinde kain Veihsien'i zaptet
tikleri bildirilmektedir. 

Changhai, 1 (A. A.) - Cotes de Fer 
denilen mümtaz Cin kuwetlerinin ku -
mandam \ıeneral Chang - Falı - Kvee, 
bir Japon menbaından bildi !Jen haber
lere göre. Hangşov'u istirdat etmek üzere 
bir mukabil taarruza geçmiştir. Cereyan 
eden ~iddetli muharebede her iki taraf 
ta ağır toplar kullanmı~lardır. 

Portekizliler de Bir Çin Adasını 
l·gal Ettiler .. 

Lizbonnc, 1 (A. A.) - Hongkongdan 
bildirildiğine göre, Portekiz kıtalan Ma
cas Portekiz müstemlekesinin civarında 

kain Vonkam ada mm garp cihetini i~gal 
etmiştir. 

Bu tedbirin alınmasına sebep, 29 kanu
nuevvelde Japon kıtalannm bu adamn 
bir kıc:mmı i5gal eylemderidir. 

Esasen uzun zamandanberi, bu adanın 
mülkiyeti hakkında Portekiz ile Çin ara
sında ihtil~f mevcud bulunuyordu. Öğre
nildiğine göre, Portekiz hüktımcti, ayni 
zamanda. Japonyaya karşı da noktaina
zannı idame ettirmek üzere Japonlann 
bu adavı i~al eylemelerini Tokyoya pro 
testo etmiştir. Söylendiğine göre Japon 
kıtaatı Portekiz hükumeti taraf mdan mül 
kiyeti talep olunan araziye girmemek em
rini almışlardır. 

Lizbon, {A. A.) -. Macao civarında 
kain Honcaru adası hadisesi hakkında 
matbuat bir tebliğ neşretmekle iktifa ey-

srnıza tevdi edilen yüksek vazifeyi bana 
bildirmek için lütfen gönderdiğiniz telgraf 
tan ve şefimiz ve memleketim hakkında 
izhar buyrulan ve Türk milletinin ru
hunda necip Romanya milletine karşı 
ayni sadık makcs bulan çok dostane his
siyatınızdan pek mutehassis oldum. 

Ekselansınızdan en samimi tebrikleri
min kabulünü rica ederken mesaisinde 
tam bir muvaffakiyet temenni etmeye 
müsareat eder 'e yüksek tazimlerimin 

lemektedir. Bu tebliğde §(Syle denilmek
tedir: 
"Adanın garp kısnn1annda Japonlar 

karaya çıkmış olduklanndan Portekizli
ler de adanın §CU'k kısmını i~a1 etmişler
dir. Bu ada çoktan beri Çin ile Portekiz 
arasında bir ihti!M mevzuu olarak kal
ını~ oldut'Undan portekiz gerek Çin ge
rekse Japonyaya karşı haklarını muhafa
za etmek istemektedir. 

Yan resmi Diario Daman1ia gazetesi 
hadiseyi kısaca tcfc:ir ederek Portekizin 
haklarına riayet edeceğini kaydeylemek
tedir. 

Jlankov, 1 <A: A.) - MaHye nazırı 
Kuııg, !crayuanı reisliğine tayin edilmiş
tir. 

Şimdiye kadar bu vazifeyi rapmakta 
olan mareşal Çang - Kay - Şek, bundan 
sonra bütün enerji ini Çin kuvvetlerinin 
baı;kumandanhğı vazifesini ifaya has
redecektir. 

Changai. 1 (A. A.) - Reuter ajansı
r.ın muhabiri bildiriyor: 

Nankinden verilen bir Japon haberine 
göre Nankindeki Sovyet sefarethanesi 
bugün bir yangrn neticesinde tamamiyle 
harap olmuştur. Yangının sebebi anlaşı
lamamıştır. 

Sefaret, ntemurlann Hankova naklin -
denberi boştu. 

Göbelse göre: 
"MI l let ler cemlye ti 

ölmUştUr" 

Cemiyet genel 
sekreterine 

göre ise 
Berlin l ( A.A.) - B. Göbelsin Al· 

man milletine. lıitap eden ananevi 
mesajı dün akşam biitün Alman radyo 
postaları tarafından neşredilmi~tir. 
Propaganda nazırı hu mesajında, re
jimin muvaffakiyetlerini kaydettik
ten sonra AJmanyanm bir mucizeye 
me,•zu tc~kH ettiğini söylemi~. rejimin 
so yali t eserini överek na~yonal sos· 
yaJizmin 19 uncu a rm milJiyetperver 
İıarcketi1e 20 inci a rın ı:o;;yalist hare· 
ketinin telifi olduğunu hilclirmi§, bol· 
şeYizme lıiicuın ,.e Alınanyanın a"keri 
kudretini metlıctmt,tir. 

B. Gühel~ dıR politika(lan halıseder 
kcıı ·u sözleri ii)lemiftir: 

'·Versailk• iilınü~tiir. Onun netice· 
si olan Cenene tc~kilfitı da aynı aki· 
hete uğrayncaktır. 

Cenevre l (A.A.) -1\lilletler ce· 
miyeti radyo u dün akşam cenup Afri 
ka ı Bn vekili general Smuts ile ge· 
ııel sekreter B .. Avenolun Cenene 
mücsse e i ve kollcktif emniyet siste
mi lehindeki yılba_it nutuklarını neş
retmiştir. 

General Snmts ezcümle demi~tir 
ki: 

Bütiin (liinya bugüne kaciar Anu· 
pa de\ let adamlarının tanmuıdığı bir 
vaziyette bulunuyor. Batıda fikirler· 
de i~lcrde hüyiik bir karı~ıklık \'ar. 
Doğıı, neticesi henüz meçhul hir taar
nız hnrekctine baflamak için bu ka
rı,. ıklıktan istifade etmektedir. Mil
lctlı•r cemiyeti \>öyle bir vaziyet kar
§T<:ında harekete geçebilecek kadar 
ktı\\ tli değildir. Zira hcniiz genç Ye 
tecriihe izclir. Kendisi hakkında yapı 
lan itıilınııı hmlur. 

........................ 
lı.,tanhul Ro-,;ıutan-ı 

1 
!ığı salınalma ko
ınisyonundan: 1 

...................... 
İhale gUnU talibi çıkmıyan 250 ili 

300 araba GÜBREnin pazarlıkla ihale
si 14- tkinciUnun- 1938 Cuma günü 
saat ı 5 de yapılacaktır. 

Muhammen tutan 180 liradır. İlk 
kabulünü dılerim 'l teminatı 13 lira 50 kuru,tur. Şartname 

Başve!dl si her gün Komisyonda görülebilir. ı~. 
CtMl Bayar teklilerinin ilk teminat makbuz veya 

mektuplariy1e beraber ihale gUnü vax
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan· 
lık Satına!..na Komisyonuna gelmele-
ri.. (8652~ 

Macar Başvekili 
Budapeşte 1 (A. A.) - Başvekil Da 

ranyi, yeni yıl münasebetiyle radyoda 
bir nutk söylemiştir. Başvclcil harici sı 
yaset hakkmdaademiştir ki: 

"Macarlar tarihi vazifeleri mucibin
ce Tuna havzasınlda hiristıyan medeni· 
yetinin bilyii'k laymetlerini muhafaza 
etmelilerdir. Bununla beraber Macar -
lar kendi milli ve ırki benliklerini de 
koruyacaklardır. 

Bu ise harici faal bir siyaset icap et 
tirir. Bu muslihane maksatlar nefine o
larak Macaristan mevcut dostluk mu· 
na.sebetlerini i:lame edecek ve diger 
devletlerle de münasebetlerini inkişafa 
çalıpcaktır. 

Merkezi Avrupa meselesinin mem -
nuniyeti mucip bir tarzda h<:.lline dog • 
ru ilk adnn atılmıştır. Bunun esası Ma
caristarun tam bir hukuk musavatma 
mazhar olması, Macar ekelliyetlerinin 
haklarının tanınması V'C enternasyonal 
mualıedelerin verdiği bu hakların yeri
ne getirilmesidir. Macaristan Tuna mın 
takasırun tam ortasında bulunuyor. Bı 
naenaleyh bizim de hararetle istedigi -
miz barış, içincie Macarisatnın ibulun -
mayacağı hiç bir guruı- tarafından tc • 

min edilemez. Bu hakikat gün geçtikçe 
daha ziyade tdbarüz etmektedir. Biziın 
harici siyasetimizin başlıca hedefi ec -
ncl>i resmi mahafilin 6aillimi olarak 
sulh arzusunda inandırmak ve biziın 

haklı davamız lehine onları kazanmak-
tır. 

Daranyi, ekonomile bağlann da inki· 
pf ettirilmesi lüzumunu kayldettikten 
sonra dahilt aiyscte gesmiş ve demiştir 
ki: 

.,Memleket içinde nizam ve muvaze 
neyi temin etmek 15.znndır. Hükumetin 
siyasetinde esas olan hiristiyanlık ve 
nasyonalistliktir. Hül:Umeti, bir sag 
cenah ıiy:ıseti takip et.meldedir. 

Fakat her tUrlü ifrata muar.zdır. 
Gayri kanunı maksatlara müsamaha e
demez ve parlamento rejimine sadık -
tJr. 

HUkQmet bütün icraatında milletin 
umumi menfaatlerine de mülhem olmak 
takiır. 

Başvekil yeni intihabat kanunundan 
bahsederek sosyal nizamı altüst edebi· 
ıecek temayüllerden salarulması lüzu
munda ısrar eylemiştir. 

Sovyet Rusyada 
Mo kova l (A.A..) Havas ajansı 

bildiriyor: 

Sovyet bahriye i §imd~ye kadar, 
or:du \'e lıava i§leri gibi müdafaa halk 
komiserligine bağlı bulunuyordu. 
Yeni bahriye komi erliğinin ihdası, 
Sovyet hükumetinin knY\'etli bir de· 
niz te~kiliitı ' 'iicucln getirmekteki pro· 

~ d" jesini elıemmiyetle göstermekte ır 

Maliimdur ki, Rus donanmasınlll 
ilk banisi halk arasında fe,kalide 
rne~lıur olnn büyük Piyerdir. Fakat 
halefleri tarafından deniz rönesansını 
tak\'iye için ) apılan te§ebbüsler akiın 
kalmıştır. T lnı"'hirnndan ,.e ondan 
sonra da bir kere dalıa ihtilalden soıı--
ra Ru bahriyesi ameli bir surette 
rne\'cut değildi n Sovyctler i~e ener
jik hir surette yoktan ha§ladı1ar. Sov• 
yetlerin filosu hakkında burada pek 
az mallımat me\'cut olmakla beraber, 
yabancı eksperlerin umumiyetle tah• 
min ettiklerine göre, Sovyetlerin l1er 
hangi diğer bir milletten daha fazla 
denizahı gemisi mevcuttur. Sovyetlcr 
hafif bir deniz üstü filo!:U in~aasına 
ehemmivet ,·enni§lerdir. Keza yaban· 
cı gazet~ler Amcrikaclan birkaç safı 
lıarp gemisinin tedarikinden de balı· 
setmi.,.Jerdir ki, im gemiler Sov) etler 
BirJi"ini cH'in11 a deniz kttV\'ctlcri ara· 

D J • 

ı;mcla rniihim hir unsur haline getıre· 
bilir. 

Birinci sınıf Operatör 
Dr CAFERTAYVAR 
Umumf cerrahi ve sinir, dim:ığ estetik 

cerrahisi mütehnssısı 
Paris Tıb Faküllcsi S. asistanı, erkek, 
kadın nmcli)nllnn, dimağ estetik 
"yüz, meme, karın buruşukluğu ve 
gençlik ameliyatı". (Nnsai)·e ve doğum 

mntch:ıssısı.) 

Muayene sabahlan 
8 den 10 a kadar Meccanen 
Öltlcden sonra Ocrellidir. Tel. 44086 
Bevoıtlu, Pıınnakknpı, Rumeli han. 
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Vakit yurdunun altına ölen Fransız kitapçısmın yeri ve arkadaki de· 
polan kiralıktı. 

Birleştirilmek suretiyle 150 metre murabbalrk bir mesaha elde edilebi
ltr. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

w 

Semti meşhur Cadde veya 

10kağı 

Kargı 

Muhammen aylığı 
ve mahallesi 
Cerrahpaşa, Hob· 

No: Cinsi Lira Kuruş 
1 Cambaz Mustafa bey camii 10 00 

yar. 
Eyilp (Fethi Çelebi çrk -

(mazında. 

5 
ve avlusu. 
Ahşap oda 

Bayazrt Kaşrkçılarda 9 Dilkkan 
Mü.ddeti icar: Teslimi tarihinden 938 -senesi Mayıs sonuna kadar. 

Çarşıda Kahvehane 14 Dükkan 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 -senesi Mayıs sonuna kadar. 

Balat, Karaba~ Vapur iskelesi 13 Dükkan 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 940 -senesi Mayıs sonuna kadar. 

Sayım ocağı Keçe Mandırada Mandıra ve otlakiye 

Sayım ocağı Küçükköy civarında 10,5- hektar tarla 
Milddeti icar: Teslimi tarLlıinden 940 -senesi Ağustos sonuna kadar. 

1 00 

1 00 

l 00 

1 50 

seneliği 

555 00 
42 00 

Yukarda yazdı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmış
tır. İstekliler 4- K; Sani- 938· Sah gilnU saat 15-e kadar pey paralariyle beraber 
ÇemberJitaşta İstanbul Vakıflar Ba§m:i dürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gel-
meleri. · (8598) 

ı~enız Levazım satınalma ko;nlsyonu llllnlar~ 
Cinsi ~liktan Tahmin edilen 

bedeli 
Kuru, 

Sığır eti 12312 kilo 32 
Kuzun eti 4940 kilo 43 
Koyun eti 2511 kilo 43 

Muvakkat teminatı 
Lira Kuruş 

535 80 

1 - Yukarıda cins ve miktarları ile bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve mu
' akkat teminatı yazılı olan Uç kalem et, 3 lkincikanun 938 tarihine rasthyan Pa
zartesi günü saat 14 te kapalı zarf usuli yle alınmak üzere münakasaya konul 
ıtı·ı~tur. 

2 - 811 üç kalem ete ait şartname komi syondan parasız olarak her gün alma
b lir. 

3 - lstrklilrrin 2190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka.. 
nalı teklif mektuplarım en geç beUi gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
s:mpa~ada buhman Komisyon Başkanlığı na makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8462)' 

ilanıaranız için yalnız 

20335 No. telefon 
ediniz 

r 

Neden 
Aspirin ?1 

Çünkü ASPIRrt-J seneler
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşr 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

. marka_:, 

Salı gilnü saat 14 de Tophanede Leva- biyle 50 kiloluk çuvalı "262,5" kuruşa satılan mutfak tuzunun 1-1-938 tari· 
znn ~-irliiH Satınalma Komisyonun- \ 

ö.1JJ. ~ hinden itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarikini temin maksadiyle kilo· 
da yapılacaktır. Keşif bedeli 335 lira su 3 80 kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı 190 kuru~a indirilmiştir. 
99 kuruştur. Teminatı 50 lira 40 ku- ı Ç,.uval bedeli. tuz fiatma dahil olduğundan müşterilerden aynca çuval be. 
ruştur. Şartname ve keşfi Komisyon- deli a1ırunryacaktır. (8726) 

da göriilebilir. İsteklilerin belli saat· !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~!!~ 
te Komisyona gelmeleri. (361) "8715,. 1-

• • * 
Ordu hastahaneleri için 2000 yemek 

kaşığı 1000 yemek çatalı ve 800 adet 
yemek bıçağı 13 - 1 - 938 Perşembe gU
nü saat 14 de Tophanede Levazım 1-
mirliği satmalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 1926 liradır. İlk teminatı 
144 lira 45 kuruştur. Şartname ve nu
muneleri Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte kanun! vesikala
rile beraber Komisyo~a gelmeleri. 

(351) (8640) 
• • • 

Dikimevi için alınacak 11000 met
re kanaviçe 78000 metre kolan 870 
metre urgan 102000 metre gergi ipi 
12 - 1 - 938 Çarşamba günil saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği 
satınalma Komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 12787 lira 43 kuruş, ilk teminatı 
959 lira 6 kuruştur. Şartname ve nu
muneleri Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni belgelerilc teklif mck 
tuplamu ihale saatinden bir saat evve
line kadar Komisyona vermeleri. 

(352) (8641) 

:: ::::::r:::ı:::::::::::::::::m:::::::mm::::::::::: 

! Meccani muayene H 
1 ~ 

Perşembe gUnlıırl saat ı den ~ e kadar ii 

1 
Ortaköy Taşbasamak Palangada 2."> 5; 

1 numarada Doktor MUmta.ı Gilrsoy ii 
H fakirleri parasız mu~yene eder. g 
:mıu:c::.u::r.:=:n::::::;::::::a:::r.=::: ==: mua 

Sahibi: ASIM US 
N~riyat müdürü Refik A. Sevengil 

Jandarma Genel Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan : 
1 - Bir tanesine dokuz lira fiyat tabın in edilen 6500 den 7500 taneye bdar 

evsaf ve örneğine uygun Battaniye 14 - 1 • 1938 cuma günü &ant onda kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 338 kuruş ka11ılığın'ea komisyondan alınabilecek olan bu ek. 
ıiltmeye girmek isteyenlerin ( 4625) rra tık ilk tentlnat makbuz veya banka mek
tubu ile ıartna.mede yazılı belgeleri muh tevi teklif mektuplannı en ıeç belli gün 
ve saat dokuza kadar komisyona vemiş olmalan. (4678) (8606) 

' 


