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Milletler Cemiyeti Konseyi 
Cenevrede 
Gorulen 
iyi Hava 

-0--

J:\hmel Emin YALMAN 

M illetler Cemiyeti nezdin
deki delegemiz 8. N~ 

mettin Sadak, Konaeyin evvelki 
aünkü toplantısında ölçülü, mü
't'a.zcneli, vakur; ayni zamanda 
da kuvvetli ve kati sözler aöyle
nı:ttir. 

B. Sadakın Hataya ait son ilıti
lafıar hakkındaki nutkunda. Türk 
diplomasisinin her vakitki açık ve 
dürüst prensiplerinin güzel üadeleri 
Vardır. 

Delegemiz, Milletler Cemiyeti ta
l'afından Hataya gönderilen kon
trol komisyonunun faaliyetini, çok 
haklı şekilde tenkit ediyor ve 29 
Mayıs 1937 de Cenevrede varılan 
anlaşmanın bu faaliyet neticesinde 
tahrüe uğradığını söylüyor. Komis
yon, tetkikleri sırasında cemaat mü
ınessillerile beraber çalışmamış, 

Türk ve Fransız mümessillerile el
birliği yapmamıştır. Halayda kendi
lerine mahsus bir yol tutan Fran<>ız 
ınüstemleke memurlarının tesiri al
tına düşmüştür. 

B. Sadak, kontrol komisyonunda, 
intihap kanunu yapmak gibi bir teş
rii salahiyet bulunmadığını ileri sü
rüyor. Hatay seçimine ait esaslar. 
hazırlanan anayasada zaten vardır. 
Hükümlerin kısa olması tesadüfi de-

;;;ı: ·.,.,:~-h~~~ 
eden bir kanun yapmak hakkı. bir 
kontrol komisyonuna verilemez.. 

D elegemiz, neticede şunu 111n
latmıştır ki , komisyonun 

yaptığı işler, Cenevrede varılan an· 
!aşmanın şekline ve esaslarına ta
ınamile aykırıdır ve halkın iradesi
ni serbestçe ve doğrudan doğruya 
ifade etmesine engel olmaktadır. 
Halbuki anlaşma için zaten bizim 
tarafımızdan fedakarlıklar yapıl
ınıştı. Bunun da çerçevesi haricine 
Çıkan, ruh ve maksadını öldüren 
hareketlere tahammül edemiyeceği
ıniz çok tabiidir. Milletler Cemiyeti 
komisyonu. bitaraflığı icap ettiren 
bir işte bütün alakadarlarla temas
tan geri durmak suretile. bitaraflık 
ınethumu hakkında çok yanlış hir 
telakkiye sapmıştır. 

B. Sadakın ortaya koyduğu Türı< 
tezine ve tam gayeye muvafık bir 
lıeticeye varılmasına dair ileri sürdü 
tü temennilere Fransa Hariciye Na
zırı B. Delbos samimi ve dostça a.:sz
lerıe cevap vermiştir. Bizim arzu
lrluz, bu sözlerin sonuna kadar fiile 
~vrildiğini görmekten ibarettir. E
ter bu tahakkuk ederse bizimle Fran 
la arasındaki yegane pürüzlü dava 
Ortadan kalkar ve düne kadar iki 
lnemleketi ayıran Hatay işi yeni bir 
dostluk köprı.isü haline gelebilir. 

K onseyin bu işte raportörü o
lan Isveç murahhası da. ko

lnisyon raporunu Cemiyetin asıl ka
l'arlarına uygun bir hale getirmek 
hususunda Türk ve Fransız mümes
•illertıe elbirliği etmeyi ileri sürmüş 
~ bu düriist teklif delegemiz tara
fından memnuniyetle karşılanmış
tır. 

Komisyon reisi B Reid, komis
Yon namına beyanatta bulunarak 
itirazlarımıza ait mütaleRlPrtnı si
fahi veya ta hriri surette bildirmeğe 
ha:ı:ır oldu Eiu nu soylemiştir. 

Kontrol komısvonunun reis ve a
zasını memleketimizden geçerken 
tanımak fırsatını bulanlar. kendila,. 
l'lndeki bitaraflık arzu v Wnü-
niyet hakkında tereddüt • • 
ler. Reis te, aza da ' 
damıardır. Ne çare 
'-nıeıte memıırlan, b 

c.lr: llt*...,. 

Halayın Seçim Raporu 
İçin Murahhas Heyetlerin 
Görüşmesi Devam Ediyor 

Çine Yardım Edilecek mi? 
Çin Murahhası, Japonyaya Karşı Ze~ri Tedbirlerin 

Tatbikini İstedi. Eden ve Delbos itiraz Ettiler 
Cenevre, 29 (A.A) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Konseyin evvelki gün verdiği ka

rar üzerine komisyonun hazırladığı 

mahut intihabat raporunun tadili 
için takip edilecek şekil hakkında ra 
portör ve murahhas heyetleri arasın
da dün gece ve bugün yapılan mü 7.a
kereler bu gece de devam etmekte
dir. 

Romanya Yahudileri meselesi 
Cenevre, 29 (A.A) - Milletler Ce

miyeti Konseyinin Başkanı B. Adle 
konseye aşağıdaki beyanatı yapmış
tır: 

Genel Sekreterlikten, Romanya
daki Yahudilerin vaziyetine dair ola 
rak Milletler Cemiyetine verilen 
dört istidanın acele müzakeresi için 
karar verilmesi istendi. Genel Sekre 
ter, Romanya hükumetinin mütalea
sı gelmedikçe bu müracatların tet-

•ıc edl!emJyeceğinl rraqı•;,pm:·· '.1.:C bu 
ntrvına-en~ oa ısn • mutaleala----z)zv ellerin Çine müı feriden 
nru bildirmek üzere. Romanya hü- yardımda bulunmalannı 
kumetine tebliğe karar vermiştir. teklil eden B. Eden 

Reis, bu istidalar konsey azasına 

mutat usul dahilinde tebliğ edilince, 
Jngiliz ve Fransız kolleglerini bu is-
tidalan tetkik edecek olan komitede 
kendisile birlikte toplanmıya davet 
tasavvurunda olduğunu bildirmiş ve 
komitenin, gelecek devreyi bekleme
den bu maksatla toplantıya davet e
dilmesini teklif etmiştir. 

Çin'e yardım meselesi hakkındaki 

Çin - · Ingiliz - Fransız ve Sovyet 
müzakerelen umumı alakayı cellJet
mektedir. 

Wellington Koo Çin'in mütecavize 
karşı zecri tedbirler alınmasına dair 
olan on altıncı maddenin tatbikini is 
tediğini İngiliz, Fransız ve Sovyet 
murahhaslarına bildirmiştir. Murah-

( Arkası 3 üncüde) 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili}' le Bir Konuşma 

Kullandığı Mütehassısların 
Dediklerini Harfi Harfine Yapan 

ve Verimi Gittikçe Artan Bir Daire 
Bir, iki hafta evvel İstanbul güm

rük teşkilatını görmek fırsatını bul
muştum. En küçük teferrüatta bile 
modern. uyanık, metotlu, çalışkan 

hir dımağın açtığı izler göze çarpı

yordu. 
Kendi kendime şöyle bir kanaate 

vardım: Bu gördüğüm güzel eser tek 
başına vücude getirilmiş olamaz. De
mek ki şu Gümrük ve İnhisarlar Ve-. 
kaleti denilen sahada modern ve ve
rimli bir çalışma var .. 

Bu çalışmanın umumi çizgilerini 
ve gayelerini kavramak maksadiyle 
ilk fırsatta Vekil Bay Ranayı aramı
ya ve bulmıya karar verdim. Vekilin 
İstanbulda bulunması bu fırsatı ha
zırladı . 

Bay Ranayı Ömer Abit hanında. 
İnhisar Umum Müdürlüğü bürola
rında bulmıya giderken. ilk sualim 
zihnimde hazırlanmıştı. Şöyle diye
cektim: 

- tnııan hu vekatette çok iyi (a
lışıldığını işlerinizi yakından görün· 
ce ve eski gümrüklerle bugünkü hali 
karşılaştırınca anlıyor. Fakat böyle 
bir çalışmanın eserleri neden silik ve 
unutulrnıq bir halde kalsın? Bu 

<Arkası 7 incide) 

, ........................ ....... 

Altln Ticareti 
Yapacak Bankalar 

T esbit Edildi 

Bulgar 
Kabinesinde 
Değişmeler 

B. K&eiuanol 
Sofya, 29 (TAN) - Bulgaristan

da kabine buhranı şimdilik nihayet 
bulmuş görünüyor. Kral, dahiliye 
nezareti sabık umumi katibi Kuju
karov'u adliye nazırlığına., Plevne 
valisi Nikoforov'u da ticaret nazırlı
ğına tayin eden emirnameyi imzala
mı§tır. 

Nafıa Yekilmtz 
Bugün Geliyor 

Ankara, 29 <Tan Muhabirinden\
Nafıa Vekillmiz B. Ali Çetinkaya. 
yann sabahki yıldınm treniyle ts
tanbula hareket edecektir B. Ali Çe
tin!taya. Ankara - İstanbul yolunu 
yakından tetkik edebilmek için gün
düz trenini tercih etmiştir. İstanbul· 
da vekalete ait işler ve bilhassa E
lektrik Şirketinin vaziyeti üzerinde 
tetkiklerde bulı•naca~ za'UletHlrnek
tedir. 

H A K 
Terazilerinin 

Taklitleri çıkmrftır. 

H A K 
markaaına 

dikkat. 
Deı><>su: KantaKılar 46 • 62 

Amerikanın Deniz Silahları 

B. Roosevelt' e Göre 
Dünya Gerginliği En 
Had Bir Safhadadır 
Deniz Programının 

Projesi Meclise 
Arttırılması 
Verildi 

Roma, 29 (A.A) - Frosinone eya
letinde Segni barut de1>95unda müt
hiş bir infilak vuku bulmuştur. Saat 
7,35 te bir infilak duyulmuş bunu sa 
at 8,10 da ikınci bir infilak takip et
mi§tir. 

Ofleye kadar enkaz altmdall 10 
ceset çıkaralmıştır. Birkaç yüz ki
şinin yaralandıtJ söylenmektedir. 
Burada çalıtan amelelerin mikta-

B. Roosevelt 

bakımda? sill.hlanmızı fazlalaştır -
mak lazımdır. 

Başka milletlerin silahları sulbü 

tehdit edecek derecede yükselmşi ol
(Arkası 8 incide) 

n UOO dür. 
Askeri müfrezeler birkaç kilomet

re uzakta şehrin etrafını kordon altı 
na almışlardır. Kral Victor - Emanu
el ile B. Mussolini hadise mahalline 
gitmişlerdir. 

Roma, 29 (Hususi) - Neşro
lunan bir tebliğe göre, infilak 
yüzünden ölenlerin sayısı 1001 
bulmuştur. 

Sulh Müzakeresi istiyorlar 

Japon Ordusu, Harbe 
Karşı Cephe Alıyor 

Çinliler Pukov Demiryolu Boyunda 
Birkaç Şehri istirdat Ettiler 

Londra, 29 (Husus!) - Uzak Şark 
ta Çin ile Japonya arasındaki muha 
rebenin siklet merkezi Tien Sin Pu
kov demiryoludur. Burada iki taraf 
arasında şıddetli muharebeler devam 
etmektedir. Çin kaynaklarından alı. 
nan haberlere göre, Çin kuvvetleri 
Japonlann taarruzlarını püskürtmüş 
ler ve birkaç şehri istirdat etmışler. 
dir. 

Geçen pe~embe Hankov'a yapılan 
Japon bombardımanı esnasında Çin 
hava mildafaa.sınm açtığı ateş esna. 
amda bir şarapnel Amerikan topçeke 
ri Lua::m'a düşmüş telsiz memuru ha 
fifçe yaralanmıştır. 

Amerikanın yeni protestom 
Amerıkanm Tokyo Elçısı, Ameri. 

ka sefareti erkanından Mister 
Allisonun bir Japon nöbetc;isi 
tarafından tokat yemesi hadise. 
ain.i şiddetle protesto etmiştir. Mis. 
ter Allison'un Amerika hariciyesine 
gönderdiği rapora göre, kendisi böyle ~ 
bir hR.diseye sebebiyet verecek hiçbir 
harekette bulunmamıştır. Ve hadıse 
tam mAnasile bir taarruz mahiyet.it ~ 

dedir. (Arkası 8 incide) Siıwrtle Bib Cin NJeri 
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Yazan: 

~li Haydar Mithat 
[Tercllme ve iktibu 

bakla mahfw;dur,) 

BELEDİYEDE: 

Floryadan 

T .\ N 

Ressam Fikret 
Muallanın 

DENİZ VE LIMAN : 

30 - 1 - 938 

·--···-···-·-·-··-·····-·····················. 
İ Ankaradan ~ 
1 • • 
5 Telefon ve Telgrafla j 
1- ---·-· 

Mevzuu Suç 
Teşkil Eden 
Telgraflar 

Mahmut Şevket Paşayı 
Evinde Gizli Bir Ziyaret 

Emin önüne 
Yeni Sahil Yolu 
Müstakbel şehir planı tatbik mev

kiine konulduğu zaman Florya plaj 
ve park şehrinden tamamiyle sahili 
takip ederek Eminönünde Köprü ba
şına kadar hiçbir anzaya uğrama

dan on metre genişliğinde yeni bir 
şose açılacaktır. Bu yol, Eminönü -
Eyüp - Kağıtane ana yoluyla da 
birleştirilecek, bu suretle İstanbulun 
bir köşesi olan Kiığıtaneden öbür u
cu olan Floryaya kadar tek bir yol 
bulunacaktır. 

Bir Mektubu 
Şilepçiliğimiz 

İçin Esaslı 
Tetkikler Başladı 

Şilepçilik meselesi etrafında esaslı 
tetkiklere girişilmiştir. İktısat Ve -
kuleti nakliyat umum müdürlüğü, bu 
işle etraflı şekilde meşgul olmakta
dır. Posta vapurlan için yapılacak i
kinci 10 milyonluk siparişten sonra, 
yeni şilepler satın alınması için te
maslara girişilecektir. 

Ankara, 29 (TAN Muhabirin
den) - Mevzuu suç teşkil eden 
telgrafların hükumete ihbarının 

doğru olup olmadığı uzun zaman· 
danberi ihtilaf halinde bir mese
le idi. Devlet Şurası verdiği bir 
kararda altıkadar memurların böy 
le bir telgrafı salahiyetli makam
lara haber verebileceklerine ka
rar vermiştir. Bu ihbar sırrın ma 
suniyeti aleyhinde bir cürüm teş· 
kil etmiyecektir. 

No. 61 

37 sene evvel devletin bir vila
yeti olan Bulgaristan harp meyda
nında devleti mağllıp ediyor ve 
sulh şartlarını dikte ediyordu. Mit 
hat Paşa Tuna valiliğinde iken ih
tilalçi hareketlerinden dolayı mü
ebbet kalebentliğe mahkum olan 
Gnadiyef şu serlevha ile bir kitap 
neşretti: "Kırk sene evvel beni i
dama mahkum eden metbuuma 
bugun harp ilan ediyorum.,, 

Varılan netice, her vatandaşı 

ağlatacak kadar elemli idi. 

S arayda büyük toplantının 
hazırlandığı sıralarda bir 

gün Talat Beyle buluştum. Bana 
fU vazüeyi verdi: 

- Mahmut Şevket Paşayı 

git, gör. Sadareti kabul edip, 
etmemek noktasında fikrini 
sor. Kabul lüzumunu anlatmı
ya elinden geldiği kadar ~alı~. 

Mahmut Şevket Paşayı çok se
verdim ve hakkında hürmet beslel'
dim. TaUıt Beyin verdiği vazifeyi 
seve seve kabul ettim. 

Bir gün Uskudara geçtim. Mah
mut Şevket Paşanın Şemsipaşa ci
vanndaki konağına gittim. Etrafın
da birtakım misafirler vardı. Hep
sinin gitmesini bekledim. Sonra be
raberce bir odaya çekildik. Mesele 
yi kendisine anlattım. Neticede de
dim ki: 

- Yann veya öbilrgiin sarayda 
bir toplantı olacak. Edirnenin Bul 
garlara teslimi lehinde karar iste
necek v41 alınacak. Hudut ta Mid
ye - Enos hattı olacak. Karar kati 
bir safhaya girmezden evvel Kamil 
Paşa kabinesini devirmek mutlaka 
lizımdır. 

Sizin sıf ahnızda umumt bir hür
met var. Sadareti kabul ederek bu 
hareketin başına geçmeniz memle
kete büyük bir hizmet olur. 

Mnhmut Şevket Paşa ayağa kalk 
tı. Pencereye doğru yürüdü. Kız
kulesi akıntısını bana gostererek 
§U sözleri söyledi: 

- Sizin bana tavsiyeniz ıudur: Akın· 
tıya kendini at. Harbi kazanmak husu· 
aunda benim hiçbir ümidim yoktur. YOz· 
da kırk derecealnde ümidim olsa hiç te• 
reddDtaOz kendimi ortaya atardım. Bı· 

rakınız, bu adamlar sarayda toplansın· 
lar. Edirneyi Bulgarlara vermek yolun· 
da kararlarını venlnler. Biz kararın ıek 
llnl glSrdUkten sonra hldlaelerln g!Sate· 
receOI prtlar içinde harekete geçeriz. 
Bahaettlı11nlz tecrübeyi o zaman yapa· 
rız. 

Bu taıkın fikirler hep Enver Beyin 
kafasından çıkıyor. Size çok rica ederim: 
Şimdi gidiniz. Enver Beyi gSrUnOz. Bu 
dakikada bir hDkOmet darbesi yapmıya 
kalkıımak kadar hata olamaz. Vatana 
aevglnlz ve hamlyetlnlz hemen gidip En
ver Beyi bulmayı ve hareketine mini 
olmak için elden gelen! yapmayı em
reder. Enver Beyle görUftUktan aonra 
~eni gellp gSrDnDz. 

Mahmut Şevket Paşanın bu i
fadesi üzerine derhal Be

~iktaşa geçtim. Vakit geçti. Her 
tarafı karanlık basmıştı. Evini bu
lamadım. Perapalasa döndüm. En
ver Beye bir telgraf çekilin ve §U 

cevabı aldım: 

BeyoA'lunda Perapalas otelinde 
ALİ HAYDAR MİTHAT BEYF. 

Sabah alafranga uki:z 
buçuktan dokuza kadar 
BeJiktQfta Nalbant aoka
fında evimde te,rilinizi 
beklerim. 

8 İkincikanun 328 
ENVER 

Sabah erkenden bir arabaya bin
dim. Takip edilmemek için Gala
tadan dolaşarak Beşiktaşa vardım. 
Yolda; Edirnenin Bulgarlara tesli
mi hakkında müzakerede bulun -
mak üzere Dolmabahçe sarayına 

giden nazırlarla karşılaştım. En -
ver Beyin kapısı onünde bir ya
bancı duruyordu. Hükumet o sıra
da birçoklannı gözetliyordu. Çare
•iz içeri girdim. Beni, Enver Beyin 
çalışma odasına aldılar. Bir müd
det bekledim. 

Oda, sade idi. Hicbir tarafında 

M alımrıt ŞerJket Paşa 

süs iddiası yoktu. Yalnız duvarda
ki resimler dikkatimi celbetti. Or-
tada Enver Beyin bir resmi vardı. 
Sağ tarafına Buyük Frederik. so
luna Napolyan asılmıştı. Enver 
Beyin, biri harp sahasında, diğeri 
harple beraber bilgi ve kültür mey 
danında kendini gösteren bu iki 
meşhur adamla kendi arasında ne 
alaka gördüğünu düşünmiye baş
ladım. 

Bu düşünceler arasında Enver 
Bey içeri girdi. Bana bü

yük bir nezaket gösterdi. Mahmut 
Şevket Paşanın sözlerini harfi har 
fine tekrar ettiın. Cevabını bekle-
diın. Enver Bey, şu sozleri söyledi: 

- Mahmut Şevket Paşanın 
fikrinde değilim. Harbi kazan
mak hususunda yüzde seksen 
ümidim vardır. HükCımet dar-

Ancak, Prost bu defa şehrimize 
geldiği zaman bu yolun Eminönün
de Köprü başından Eyüp yoluyla ne 
suretle bağlanacağını tetkik edecek, 
projeyi buna göre tamamlıyacaktır. 

Avanprojcde yalnız Florya - Emin
önü yolu gösterilmiştir. Gerek Flor
ya gibi bir şehri merkeze bağlıyaca
f,'1, gerek sahilde bir gezinti yolu va
zifesini göreceği için bu yola ehem
miyet verilmektedir. Yol asfalt ola
rak yapılacaktır. 

Mütteri Varken Otomobiller 
Benzin Alamıyaca.k 

Belediye otomobil ve otobüslerin 
içinde müşteri varken herhangi bir 
yerde durup benzin almalarını ya
sak etmiştir. Şoförler behemehal boş 
zamanlarda benzin vaziyetini tetkik 
edeceklerdir. 

Şehrin Donatılması için 
Milli bayramlarda şehrimizde, ya

pılacak tenvirat için yüz bin lira sar
fiyle daimi surette tesisat yapılması 
kararlaştırılmıştı. Bu iş için Elektrik 
Şirketiyle yapılmakta olan müzake
reler bitmiş gibidir. Şimdi tenviratın 
yapılacağı yerler tetkikten geçiril
mektedir. Mukavelename imzalan
dıktan sonra tesisata başlanacaktır. 

İhtisas Büroları Kurulacak 
938 bütçesile belediyede yeni teş

kiliıt yapılacaktır. Bu teşkilat yalnız 
imar §'Ubc.:ıile !t:u ınüdii.rli.i6Ul1Ua. J.Ja.· 

zı şubelerinde olacak ve müstakbel 
planın tatbikini temin için muhtelif 
mevzular üzerinde uğraşacak ihtisas 
büroları kurulacaktır. Bu hususta i

besi için her şey hazırdır. Bun mar müşaviri Vagner tarafından bir 
dan dönmek imkônsızdır. Mah-' proje hazırlanmıştır. Yakında şehir 
mut Şevket Paşamn sadnrati- meclisine verilecektir. 
ne de kati surette karar veril- Pi~'- R · J • p • • aa: esmı çın ro 1e 
miştır. Bu~u ka.bul etmek ~-e Plaka resminin benzin şişelerine 
etmemek dıye hır mesele, mu- 1 k b' la t hs'l' traf 

yapı aca ır zam a ı ı e ın-
nakaşa mevzuu olamaz. Mem-
leketi bu vatansızların elinden da belediyenin tetkikleri sona ermiş, 

hazırlanan proje Dahiliye Vekaleti-kurtarmak için hepimizin el
birliğile ve toplulukla hareke
timiz lazımdır. 

.Bu kati sözler karşısında hadi- · 
selerin ne gibi bir seyir takip ede
ceğini anladım. Muvaffakıyetler 
dileyerek ayrıldım. 

(Arkası var) 

~ARİFTE: 
Muallimlere Yardım 
Cemiyeti Kongresi 

ne gönderilmiştir. Bu proje hükUmet 
tarafından da kabul edildiği takdir
de resmin yeni şekilde tahsili işine 
önümüzdeki haziran birden itibaren 
başlanacaktır. 

Heyetimiz Bugün 
Hareket Ediyor 

Genç çocuk portreai 

Ressam Fikret Mualla, bir müd
dettenberi Bakırköy akliye ve asa
biye hastanesinde bulunuyor. Dün 
kendisinden aldığımız bir mektup
ta, hastanede geçen günlerinden hah 
sederek şunlan yazıyor: 

"Tlmarh'lnedeylm. Neyzen Tevflkle 
kırıı kırtıyayız. Odamlz iyi. AQaçlı· 

rın arkaaından gOnetln çıktıOını her 
aabah erkenden glSrdUkçe, Neyzen ne· 
ylnl alıyor, gOneıe doOru QfOrOyor. 
Ha:ıakıtzeda, adllyezede, hukukzade· 
ylz. Boyalırıma blle malik deOlllm. 
NıtOrmot yapmak latlyorum, "bayır 

turpu,, reamlnl yapmak latlyorum. 
Ah ıu bıatll haplaanealnden bir kur· 
tulaaml-.,. 

Fikret Mualla, hastanede çizdiği 

bir genç çocuk portresini de mektup
la birlikte göndermiştit. Yukardaki 
l'csın •• 1 ... ı.ıcııuı huı ... • ... _ _ ... lr--

treyi görüyorsunuz. 

POLİSTE: 

Bir Amelenin 
Belkemiği Kırlldı 

Kuruşeçmede oturan Hasan ismin 
de bir kömür amelesi, Yeşildirekte 

bir fabrikaya getirilen kömürleri bo
şaltırken, fabrika sahiplerile kavga 
etmiş, araya ka.nean amele Ali Ha.. 
sanı iterek taşların üstüne düşürmüş 
tür. Taşların üstüne düşmesile belke 
miği kırılan Hasan, Cerrahpaşa has
tanesine kaldınlmıgtrr. Ali yakalan
mıştır. 

Yaramaz Çocuklarm Marifeti 
Alemdarda Ki.tipsinan mahalle

sinde oturan Hatice, Güngör, Ayhan, 
Gülşen ve Şaziye iSimlerinde be4J ço 
cuk oyun yUzUnden kavga etmişler. 
dir. Dört yaramaz bir olup Şaziyeyi 
fena halde dövmilşler ve taşla başını 
yarmışlardır. Çocuk tedavi altına a.. 
Lmmıştır. 

Eroin Satarken Tutuldu 

Posta vapurlarımızın inşaatına ne
zaret etmek üzere Almanyaya giden 
heyetin, bu işler üzerinde tetkiklere 
giriştiği haber veriliyor. 

Denizbankta Yeni Tayinler 
Denizbank umumi müdürü Yusui 

Ziya Öniş, dün bazı deniz müessese
lerinin müdürlerini kabul etmiştir. 

Öğrendiğimize göre, Denizbankın 
teşkilat projesi tamamen hazırlanmış 
tır. Umumi müdür muavinliklerile, 
meclisi idare fızalıklanna yapılacak 
tayinler takarrür etmiştir. 

Yusuf Zya Öniş, salı veya çarşam
ba günü Ankaraya gidecek ve İktısat 
Vekaletile ilk temaslannı yapacak
tır. 

Yeni Tersane Projeleri 
Fabrika ve havuzlar müdürü Ce

mil, bu haf ta içinde Ankaraya gide
cek ve Haliçte kurulacak tersanenin 
plan ve projelerini Vekalete götüre
cektir. Projelerin tasdikinden sonra 
inşaata derhal geçilecektir. Bu iş için 
beş milyonluk bir tahsisat ayrılmış 
tır. 

MÜTEFERRİK : 

Y eşilay Cemiyetine 
Meyhaneciler 

Giremiyor 
Yeşilay cemiyeti idare heyeti, son 

toplantısında meyhanecil.ki yapan bir 
~lt • •'J''- Qn 

zat, cemyiete iza olarak kaydedilme 
sini istemiştir. İdare heyeti, kendisi
nin iyi duygulanna teşekkür etmiş, 
fakat mesleği dolayısile dileğinin ka

bul edilemiyeceğini bildirmiştir. 
İdare heyeti, 18 yaşından aşağı o

lanların içkili yerlere gitmemeleri 

hakkındaki kanun maddesinin şid

detli tatbiki hususunda Dahiliye Ve

kaletine müracaata karar vermiştir. 

Bundan başka, alkolizm iptilası için 
öğretici filmler gösterilmesi Sıhhat 

Vekaletinden istenecektir. 
Cemiyet, Halkevlerinde ve mek

teplerde kış konferanslarına başla

mak üzere hazırlık yapmıştır. 

ilk Seyyah Vapuru Geldi 
Mevsimin ilk seyyah kafilesi dün 

akşam Reliance vapurile limanımıza 
gelmiştir. Kafile 350 kişiliktir. Şehri

mizde iki gün kalacaklardır. 

Adliye Vekaletinin Tamimi 
Ankara, 29 (Tan muhabırınden)

Adliye Vekii.leti mUddelumumiliklere 
bir tamim göndererek haklarında ta 
kibat yapılan veya tahkikat açılan no 
ter ve muavinlerinin isimlerinin ace
le Veki.lete haber verilmesinı bildir-
miştir. • 

Feshedilen Bir imtiyaz 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden)-

Kaatamonu villyetinin Softaköy, Saz 
dere ve Boğazdere köylerinde vaktile 
fermanlarla bir şirkete verilmiş olan 
kömür imtiyazları hükfunet tarafı:n
dan fesholunmuştur. 

Memlekette: 

Narenciye 
istasyonunun 

Temeli Dün A tlldı 
:Antalya, 29 (TAN) - Narenciye 

istasyonunun temelatmamerasimi ya 
pıldı. Merasimde Antalya Saylavı Ra 
sih Kaplan, B!l.rSa saylavı doktor Ga 
lip, Giresun saylavı Ismail Hakkı, v:i 
!Ayet erkAnı bulundular. Dk temel ta 
ŞII11 saylavlar koydu. Rasih Kaplan 
ve istasyon müdürü birer nutuk sijy 

lediler. 
Akşam, saylav Rasih Kaplan şehir 

işleri mevzuu üzerinde, Halkevinde 
bir hasbihal yaptı. 

Boluda Seuar Sinema 
Bôlu, 29 ~A.A.} - Halkevi namına 

-..-- -~ ---·· ---- ·- - rıl ~ -

nema makineşiniJı ilk tecrübesi dün 
gece belediye sinemasında yapılmış 
tır. Yeni filmler getirilerek her ge
ce halka parasız filmler gosterilecek 
tir. Kaza ve köylere kadar gidecek o
lan bu makineden vilayetin köy ve 
kasabaları da istüade edecektir. 

Maraıta iki Yeni Köprü 
Maraş, 29 (A.A.) - Maraş - Eloğ-

lu yolu üzerindeki Aksu köprüsü ile 
Maraş - Göksun yolu üzerindeki Ali 
kazası Tekirşadalak köprülerinin in
şaatı müteahhide ihale edilmiştir. Be 
tonarme olarak yapılacak bu köprü 
ler 210 bin liraya çıkacaktır. Maraşın 
mühim ihtiyaçlanndan biri olan köp 
rülerin yapılması herkesi sevindirmiş 
tir. 

Karadenizliler 
Gecesinde 

Universltede okuyan KaradenbJ! 
talebeler diln akşam Park otelinde 
Karadeniz geoosi yaşamışlardır. 

İstanbul öğretmenleri ve Maarü 
işyarlanna yardım cemiyeti, dün se
nelik kongresini yapmıştır. Cemiye -
tin Genel Sekreteri İstanbul birinci 
ilkokul baş öğretmeni Adil yıllık ça
lışma raporunu okumuştur. Rapor
da, bir yılda 13 muallimin vefat etti
ği, bunlann ailelerine dört bin lira
lık yardımda bulunulduğu yazılıyor

du. 

Iş Bankası Umum MUdürü Mu.anı.. 
mer Eriş, DUn Bursadan şehrimize 
dönmüştür. B. Muammer Eriş, ken. 
disile görüşen bir muharririmize, 
Londraya gidecek heyetin bugiln ha. 
reket edeceğini, maksadın sadece In 
gill.z maliyecilerinin ziyaretlerini ia.. 
de olduğunu söylemiştir. Bu arada, 
tş Bankasının Londrada açacağı su. 
be için icap eden hazırlıklar da ta.. 
mnmlanacaktrr. 

Galatada sabıkalı kaçakçılardan 
Zeynep evvelki gün Ahmet isminde 
birine eroin satarken suç üstünde ya 
kalanmıştır. Zeynebin üstünde altı 
paket daha eroin bulunm~tur. 

Kızılay İstanbul mümessilliği, eliş 

leri yurdunda vücuda getirilen eser
leri hususi memurlarla vapura gön
dererek teşhir ettirmiştir. Seyyahlar 
bu yerli üslüple yapılmış kadın elbi
se ve çamaşırlanna fevkalade allka 
göstermişlerdir. 

lktıaat V eki.Jetine Bağlı 
Daireler İçin Bina 

Toplantıyı talebeden Mahmut kma 
bir aöylevle açmış, bundan sonra ke 
mençe refakatile Karadeniz oywllan 
oynanmış ve misafirlere Karadenh 
mahsullerinden portakal, fındık ve 
Kisarna maden suyu ikram olunmuş 
tur. Bu samimi gece sabaha kadar 
sürmüştür. 

1 TAKViM HAVA 1 
Rapordan sonra, nizamnamenin ba 

zı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında teklifler yapılmış, hastaneye 
yatan muallimlere de yardun yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra, yeni idare heyeti se 
çildi. Ve eski azaya ilaveten Adil, 

1 
Tahir, Osman, Zahide intihap olun -
dulnr. 

1 ... _ei_R_KA_ç_s_A,_rı_RL_A_ı 
5 ıgorta produktorlerı bırlığinln yıllık 

kongresi, ekserıyet olmadrimdan 
dün yapılamamış ve on be:ı ılın ıonrayı 

bırakılm11tır, 

• T ürkkuşuna yazılan talebelerin sıhhi 
muayenelerine diln Hava Kuruma 

merkezlnde devam edilmiıtir, Bugün bitiri 
lecektir. 

HADİSELERİN RESİMLERİ 

Muallim ve maarif memurlanna yardım cemiyetinin dünkll 
toplantısında bulunanlar .• 

-lktısat Vekaleti, Istanbuldaki veka 
lete bağlı daireleri bir bina içinde top 
lamıya karar vermiştir. Şehrimizde 
bulunan teftiş heyeti reisi Hüsnü Ya
man, bu iş üzerinde tetkiklerde bu
lunmuştur. 

İş dairesi üçüncü bölge başmüfet
tişi Haluk ve sanayi müfettişi Daniş, 
müsait bir bina bulmak için araştır
ma yapmıya memur edilmişlerdir. 

Bu daireler, haziranda bir binada 
toplanacaktır. 

Yeni Telsiz lıtuyonlan 
Ankarada ve Yedikulede Devlet Ha 

vayollan hesabına kurulan yeni tel
siz istasyonlarının inşaatı tamamlan 
dığt için Yedikuledeki istasyon yann 
bir heyet tarafından teslim alınacak 
tır. Her iki istasyon 100,000 Ji,.aya 

1 

malolmuştur. Tecrübeler iyi netice 
verirse Izmir, Konya ve Adanada da 
birer telsiz istasvonu vanılacaktır. 

30 

ve 

lkincikanun 
PAZAR 

1938 

1 inci ay Gun: 31 Kasım: 84 
Arabi: 1357 Rumi: 1354 
Zilkade: 28 Ikinciklnun: 17 
GUneı: 7,14 - Oğle: 12.27 
!kindi: 15,05 - Akşam: 17,22 
Yatsı: 18,55 - lmslk: 5,S2 

YURTTA HAVA VAZlYETl 
Yordun cenup dotusu, Eııe. Kocaeli ve 

Trakya mmtakalarmda fazla dığer yerler 
az bulutlu geçmiş, lzmlrde yağmur, Ell 
zıida kar Y8lml$tIT, 

Rllzıılrlar cenubi mmtakalarda ştmıli 

prld, Karadeniz, Mıumara F.gt ve Trak 
yada cenubi iıtıkametten orta kuvvette es 
mlıtir, 

Dün Iatanbulda hava az bulutlu geçmiş, 
rüzdr cenuptan 2 metre hızla esmi:ıtir, 
Sut 14 te barometre 759.S milimetre idi, 
Hararet en çok 13 ve en u 9,4 santigrat 
nla1'9 .. lnıw ...... ilmistir. 



~0-1-938 ===============:.=::::::::=:==::=.-====-~=====================::-..AN 

[~TiG.'lf~] 
·~~~~~~!!!lil!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~!!!i!i!!~~~~~~~~!!!lil!!~~~~~~~~~~~~~~~-

Il=D &~Ü~Ô JH]fA(ID(g~[b(g~ 1 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~ 
CiEK 

Amerikanrn 
Silahlanması 

ômeT Rıza DOGRU L 

Amerika Cilmhurreisi Mister 
Roosevelt Amerika kongre

sinde okunan maf•1jında, Amerika 
nın yeniden silahlanmasının se
beplerini izah etti. Amerika ye
niden silahlanma işine 300 milyon 
dolar daha sarfedecektir. Çünkü 
hütiin dünya, eşi görülmiyen miit
hiş bir silah yarışına girmiştir. A
ltıerika, barışseverliğine rağmen 
bı.ı Yarışa karşı lakayt kalamazdı. 
Ortalıkta en korkunç tehlikelerle 
karşılaşan ve tehlikelerin en bo
iucusu ve en tüyler örperticisi 
içinde yaşıyan bir şey varsa o da 
l!IU}htür. Çünkü beşeriyetin dörtte 
biri, biribirini mahvetmekle meş
lntldür. Yüz milyonlarca insanın 
:Yeri yurdu yakılmak, çoluk çocu· 
h en müthiş akıbetlere uğramak 
tehlikesi karşısındadır. Fakat bu 
tehlike sayısız insanların hayatı· 
tu ve mahnı kasıp kavurmuştu.r. 

Ve felaket günden güne genişle
inek istidadında bulunduğunu gös 
terıniştir. İnsanhğın ne elim şart
lar içinde yaşadığını apaçık gös· 
teren bu vaziyet karşısında Ameri
ka, tam bir emniyet içinde yaşa· 
inak, bütün yurtlarını ve bütün 
111lhillerini korumak ve bunun için 
Silahlanmak lüzumunu hissetmek· 
tedir. Mister Roosevelt bu nokta

iSPANYA: 
A 

Asilerin 
Ricat Hattı 
Kesiliyor 
Londra, 29 (Radyo) - İspanyada 

Cümhuriyet kuvvetlerinin Teruel'de 
yeni muvaffakıyetler kazandığı ha
ber veriliyor. Verilen malumata gö
re hükumet kuvvetleri, asilerin bü
tün yollarını kesecek bir h81reketi mu 
va!fakıyetle başarmaktadır. Hüku
met kuvvetleri Aragonda muvaffa
kıyetle ilerlemekte ve asilerin kuv 
vetlerini, külli kuvvetlerinden ayır
maktadır. 

ispanya hükı'.Jmeti, açık şehirleri 

bombardıman etm.iyeceğini, buna ' 
mukabil asilerin de ayni kaideye ri
ayet etmeleri 18.zmı geWğini, asiler 
ısrar ettikleri takdirde hükumetin 
de mukabeleye mecbur kalacağını 

bUdirmektedir. 

San Sebastiyan, 29 ( A.A.) - Nas 
yonalistlerin polisi Santander dağın 
da hükiımetçilerin gizli bir silah de 
posunu meydana çıkarmıştır. Depo
da 2000 bomba, 64 mühimmat kasa
Sl ve 500 el bombası vardır. Silah-
lar Sovyet ve Fransız mamulatıdır. 
Araştırmalara devam edilmektedir. 

)'ı vuzuh ile anlatmış ve "tam bir INGIL TERE: 
eınniyetten kastim, yalnız sahilleri 

Fırtınadan Ölenler 
Londra, 29 (A.A.) - Gelen malu

mat bugün İngilterenin hP.r tara!ın -
da uzun müddet çok şiddetli rüzgar 
dan mUtevelit kazaların üç kişinin ö-

lümüne sebep olduğunu bildirmekte
dir. 

Birçok yerlerde ağaçlar devrilmiş 
ve münakalat durmuştur. Sahiller
de küçük vapurların akibetinden en
dişe edilmektedir. 

lnizin değil, fakat ayni nmanda 
gllhillerimizden çok uzak arazimi· 
:tin emniyetini teminat altına alan 
bir müdafaadır. Muhtemel her 
dü~tnanı sahiJlerimizden yüzlerce 
bıil uzakta tutmamız lazımdır.,, 
deıniştir. Mister Roosevelt bu su
retle Amerikanın büyük Okyanus
ta müdafaası ile mükellef bulu'.n
duğu Amerikan arazisini herhan
gi istila tehlikesine maruz bırak
tnıyacağını göstermiş ve bu arazi 
Ye göz dikilmesine mlisaade etıni
~ceİini anlatmıştır. Bu sözlerin 

un muı, ~upu~ ,)'Ohtu, Jöpuu, .. -_ v .. ni Bir Hava Rekoru 
dır. Çünkü büyük Okyanustakl A- - Lou...ı......, ~i:>' •···· ~u r rance 
lnerikan arazisine karşı herhangi kumpanyasının bir tayyaresile Bour 
tehdit ihtimali, ancak Japonya ta- getcroydon arasında saatte 352 kilo
tafından gelebilir. Amerika Cüm- metre kesmek suretile yeni bir rekor 
h tesis etmiştir. Tayyarede mürettebat 

urreisi ise bu çeşit ihtimallerin h la birlikte 16 kişi vardı. 
epsini bertaraf etmek için' yeni -

den silahlanmıya karar vermiştir. SURiYE: 
Amerikanın büyük Okyanusta 

kuvvetlenmesi, Japonyanın istila 
si:rasetine karşı mühim bir hamle 

teşkil ettiği şüphe götürmez. Av· 

:tupadaki kMışık vaziyet tasfiye e

dilir ve yeni anlaşma imkanla· 

tı sağlamlanırsa, Uzak Şark ile 

alakadar diğer devletlerin de ayni 

§ekiJde hareket etmeleri ve Japon 

istilasına karşı bir cephe vücude 
getirmeleri beklenir. 

, Japonyanın bu cephe karşısında 
ıstila siyasetine kolay kolay devam 
ederniyeceği muhakkaktır. 

I: ranaa kabinesi : -.__,._,,__ ___ _ 
y irminci asnn başından beri 

başka hiçbir kabinenin ka-
2'.anrnadığı itimat reyini alan 1\1. 
Chantemps, yeni ve mühim bir 

~tntihan ile karşılaşmak üzeredir. 
d hautemps'ın kazandığı itimat, 

Konsoloslar 
S taj Görecekler 

Şam, 29 (Hususi) - Hariciye işle 

ri yüksek kadrosu, cümhurreisinin 
tasdikine iktiran etmiştir. Iktısadi, i-

darl ve siyasi olmak üzere ihdas edi
len üç müdür muavinliğine Suriye -
nin münevver gençliğini temsil eden 

üç genç tayin edilmiştir. İlk iş olmak 
üzere. Ankara, Bağdat ve Kahireye 
üç viskonsül ayrılmıştır. 

Bunlar altı ay kadar Fransız kon
solosanesinde staj görecekler ve önü
müzdeki şubatın ilk günlerinde vazi
felerine iltihak edeceklerdir. 

Suriyenin Paris elçiliğine tayin e
deceği sefir için Fransız yüksek ko
miscrile teatii efkar edilmiştir. Tayin 
meselesi Suriye - Fransa muahedesi
nin Fransız mebusanı tarafından tas 
dikinden sonra olacaktır. 

ahilde karışıklık, harice karşı zi.. 
af tehlikelerinin hızlandırdığı bir 
llYan kik ~·••••••••••••••••••••••• ı ı ve milli birlik ihtiyacı ; 
eseri idi. . KISA HABERLER 
k Chautemps, dahili kanşıklığa • 
arsı gel k . . . b" . . • me ıçın yenı ır ış nızam 

* Belçika Sosyalist Partisi Reisi 
Emile Vanderveld, dün, h~ıimetçi ilam . h esı azırlamıştır ve nizamna-

~e kabine tarafından ittifak ile 

8 
ahuı olunmuş, ve Parlamentoya 

• İspanyaya hareket etmiştir. 

evkolunınuştur. 

İş nizamnamesinin hedefi pat
ronlar ·1 . . . . ı e ışçılerın hukukunu ta· ' 
~·ın 
h etınek ve iki tarafı da kanuna 

.uk·~lllete sevketmektir. İşçilerin • 
şı ııyer • k 1• patronların meşru sendi· 

a faaliyetlerine iştirak eden işçi· 
ler-e . 

* İranda memleketin yeni mülkf 
taksimatı hakkındaki JAyiha Parla
mentonun tasdikinden geçmiş ve me- ı 
riyete girmiştir. * So!ya zabıtası yeniden iki gizli 
komünist matbaası meydana çıkar- 1 
mıştır. Birçok beyannameler, gazete- • 
ler ve bir miktar da siL'ıh bulunmuş- ı 

tur. t * Kahlrede bir talebe namıızdan t 
sonra Nahas Paşaya hücum etmek ı 
istemiş, kavga çıkmıştır. 

d •şe alırken de, işten ayınrken ................................. 
· c eziyet etmeleridir. Patronlar 
ıse · • 
te ~şçılerin içtimai ve iktısadi sis 

l'lıı Ytknı k · • w il li .. · .. a ıçın ugraştıklarıru . e-
suruyorla.r. 

d'"~lnlaşılan iki taraf ta hakb ol
... 11. arı · · 

B. Şufnig 

AVUSTURYA 

Yeniden Birçok 
Ecnebiler Hudut 
Harici Edildi 
Viyana, 29 ( A.A.) - Son zaman

larda Almanyadan gelen Danimar
ka tebaasından }3aron Thiennenin 
ikametgahında Viyanada hücum kı
taları teşkiline dair vesikalar bulun 
muş ve kendisi Italyaya sevkedil
miştir. 

Keza, lejitimist toplantılar esna
sında şiddet hareketlerine müracaat 
eden Çekoslovakyalı aristokrat Subs . - . 

Macar Nazilerinin 
Beyannamesi 

Budapeşte, 29 ( A .A.) - Macar na 
zilerinin gizli teşkilatı olan "Görün 
mez cephe" salahiyettar Alman ma
kamlarına, hitaben dağıttığı bir be
yannamede Alman katoliklerinin 
Budapeşte katolik kongresine işti

rak etmemelerini istemektedir. 

YUNANiSTAN 

• 
Bir Sene için Sürgün 
Edilen 
Sayısı 

Tahrikçilerin 
15 i Buldu 

Sudan Ucuz! 
[Yazan: 8. Felek] 

Hayah ucuzlatmak için hükumetin 
aldığı ciddi tedbirler etten ekmeğe, 
ekmekten giyeceğe geçerken ga-ıete
ler su işinin de tetkik edill'ceğin; ha
ber ,.·eriyorlar. Bu haherlere göre 
memba suyunun barda~ı on paraya, 
kapalı şişeler altmış paraya satıla

cakmış. 

Ben ötedenheri hu !liitnnlarda hu 
temennileri tekrar ettiğim ic:in ~imdi 
işin tahakkukunu büyük inşirah ile 

Atina, 29 (A.A.) - Halkı isyana ı,:;;- karşılamnktayım. 

teşvik eden beyannameler dağıtan l FiLiSTiN: Maamafih hu sevine: heni tstanhul 
bazı eski siyaset adamlarının hareka halkını meınha suyundnn çok daha 
tı ve hükıimet reisi Metaksasın haya fazla alakadar eden bir mescit> iize-

tına bir suikast teşebbüsünün meyda Gene Bom balar rinde mütaıea yürütmekten alıkoya-
na çıkarılması üzerine, ikisi veya ü- madı. 

çü mütekait sübay olmak üzere. 15 p·atladı, Kudu•• S Efendim meselemiz. öteıienheri ts-
kişi tevkif edilmiş ve bir sene için tanhul için hakikaten bir dert olan 

Ales'e sürülmüştür. H tt B ld terkos suyu işidir. 
Bütün memlekette tam bir sii~1in a } QZU Ü Her şeyden evvel mt>mnunİYetle 

hüküm sürmekte ve bütün sınıflar Kudüs, 29 (Radyo) _ Bugün iki itiraf ederiz ki. terko!I suyu helediye-
ve teşekküller milli hükumete bağlı bomba atılmıştır. Biri Kudüs demir. ~·e geçtikten ı;onra temizlenmi'!. kıs
tıklarını bildirmektedir. y.:>luna isabet etmiş ve hattı bir dere men mehzulle~miş ve şirketi aratmı-

Atina, 29 (A.A.) - Röyter Ajansı- ceye kadar bozmuştur. ikincisi bir yacak hale ı::-elmi~tir . Lakin bu mezi
nm salahiyettar bir kaynaktan öğren Yahudi evine aWmrş ve mühim oır yetJeri bize onun şirket zamanmda 
diğine göre, son tevkifler ve sürgün- zarar vermemiştir. Bundan başka bir ki kadar pahalı olduğunu unuttura
ler Yunan hükıimetinin vaziyetini de eve kurşunlar sıkılmış, fakat kimse- maz. Terkos suyu A\•rupanın hi<:hir 

1 ğiştirmiye matuf değildir. Vaziyetin ye isabet etmemiştir. yerinde emsaline tesndiif edilcmi:ve-
1936 da diktatörlüğün ilanmdanberi Askeri mahkemenin, silah taşıyan cek kadar pahalıdır. Metre mik:'lhı on 
değişmediği bildirilmektedir. Buna iki Yahudi genc:ni beşer sene hapse beş kuruşadır. Buna zamimeo olarak 
binaen. ne diktatörlüğün takviyesi mahkum eden hükmü, kumanda.uık abonelerden şube horusu bedeli ve 
ne de kanunu esasinin tadili mevzuu tarafından tasdik olunmuştur. saat kirası gibi ekstra paralar da a-
bahis değildir. Halihazırda polis, jandarma ve tay lınmaktarlır. 

Atina Ajansının tekzibi yare kuvvetleri ısa Battat adlı Arap Daha fenası vardır. Bir yert> taşı-
Atina, 29 ıA..A.ı - Atina Ajansı liderini aramakla meşı:;uldUr. nır veyn hir eYi satın alırsınız. Su ka 

bildiriyor: Yunanistan hakkında tah lngilterenin Filistin siyaseti pahdır. Tcrkos idaresine müracaat 
rik amiz haberler bazı yabancı gaze- Kahire, 29 (TAN) - Mısır Mebu edersiniz, 
telerde, Atina ajansınin kati tebliği- san Mecllsi azasmdan 56 mebus ile - Borcu var da onun için kapalı 
ne rağmen devam etmektedir. Atina ayandan ilç r _-ruım imzasile tngilterf' derler. 
ajansı bütün heyecanlı hadiseler hak nin Mısır sefiri Sir Miles Lampson'a - A<:tmz! TaleMm1e hnlunm·sımız: 
kındaki şayialan yeniden kati olarak gönderilen bir mektupta Ingılterenin - Borcu verin de açalım! diyo.r· 
yalanlar. Rejimde daha sicidetli bi· 1,.,mstinde takip ettiğ siyaset şiddet- lar. 
şekil verildiği doğru değildir. Rejim. .e tenkit olunmakta ve mesP.lenin A. Gerçi hir idarl'nin parasını nra-
4 ağustos 1934 değişikliğile verilen rap dileklerine uygun bir şekiide ha ı ması hakkıdır. Lfikin bnşkasının har
çerçeveden katiyen ayrılmamakta- li için mektuplarının Ingıltere hüku cadığı suyun parasını. malın yeni sa· 
dır. metine bildirilmesi istenmektedir. hip \'e kiracısmdan istemek hangi 

Milletler Cemiyeti Konseyi 
hak nazariyesine u~·ar? Bu ve huna 
benzer. eski şirk<"tten kalma hir ta
kım piiriizler var ki: topunun hirden 

(Ba...~ı 1 incide) 
llaS, .Jd3vrıyirya 1.-.,,. ... .::en U!UlJhl.,... 

rin askeri sahada tatbiki kabul edil
mediği takdirde hiç olmazsa ikt1sadi 
ve mali sahalarda tatbikini istemiş
tir. 

cak mahiyette beynelmilel ihtilaflar ortadan kalkmasını ve hele su:rnn 
ı..ua...l• 6""'4c"CO@.ni aÖ~rl"mİilPrrliı•. mcmha S\l\armrJan falan ('Ok daha 
Konseyin geçen içtima devresind(' evvel ucuzlamasım istememek elden 

gelmiyor. 
kabul ettiği karar suretini daha kati 
bir lisanla teyit etmesini ve devletle 
rin şahsen Çin'e yardım etmiye da-

Esasen İstanbul ıı;ihi sıhhi ve bol 
SU'.\"a teşne bir şehre metre mikabı 
15 kuruşa su daıiıtmıık hncriinkii pa
halılıkla miicadele zihniyetile güç te 
lif edilir hir şeydir. 

Eden ve Delbos bu tedbirlerin vet edilmesini telkin etmişlerdir. 
~in'e faydadan ziyade zarar getirme Eden. Delbos. Litvinof ve Koo bu 
sı muhtemel old1Jğundan Çin murah sabah yeniden toplanmışlardır. Ka
hasının bu talebini reddetmişler ve ı rar suretinin tahrir şeklinde müşkü
zecri tedbirlerin tatbiki hali hazırda- lat cıkmıı;tır Bu hususta aksama ka
ki ihtilafı vahimleştirecek ve uzata- dar bir itilafa varılması ümidi azdır. 

====:::===========:===================:=========~==========::=: lt1üşterek yardıJn projesinden 
Uzak Şark Harbinde Çin Kadını 

fstanhulda metTe mikahı hes. hiç 
olmazsa vcdi huçıık kurusa terkoı; su 
yu \'erilrli~i ~iin :şehirrle temi7lik ve 
sıhhat hakımınrlan hiiyiik hir kalkın 
ma ve inkisaf ohıca~ına c;iiphe edile 
bilir mi? O e:iiniin pek yakın olması· 
nı canı'fan diliyoruz. 

vazgeçiliyor 
Litvinof dün iktısadi ve mali yar

dım hakkında sarih bir plan teklif et 
nıiştir. Bu plan mucibince Çin'e si- ROMANYA : 
lah verilecek ve Japonyaya yapıla-
cak petrol ihracatına ambargo kona
caktır. Eden ve Delbos bu plana iti
raz etmişlerdir. Öğrenildiğine göre 
her türlü müşterek yardım projesin
den vazgeçilecek ve İngiliz ve Fran

Moskova Elçisi 

Şubatta Ayrılıyor 

sız murahhaslarının teklifi vechile Moskova. 29 <A.A.) - Havas mu· 
devletler kabiliyetlerine göre Çin'e habirinin öğrendiğine göre. Roman • 
yardım etmiye davet edileceklerdir yanın Moskova elçisi 8 Ciantu. Bük
Meseıa bazı devletler Çin'e kredi aç- reşc dönmek emrini almıştır Mrısko
mak, bazılan silah göndermek. baZl- vayı şubat bıdayetinde terkcdecek -

ları da petrol yollamak sure tile yar- tir· 
dun edeceklerdir. ahim olduğu üzere Sovvetler bir 

Koo bu teklülere şiddetle itiraz et- li~ınin I3ükreş elçısi 8. Ostrovski 
miş ve hükumetinden bu hususta ye- hükumeti tarafından son zamanlarda 
niden talimat istemistir geriye çağırılmıştı. 
Amerı'k d .. h•t • t . Yabancı memleketlerde dönen ve a an muşa ı ıs enıyoT · . _ . .. , . . . j buraya akseden şayialara göre. Os-
Dıger cihetten ogrenıldığıne gore. trovski. Romen hiikumetinı·n · as· 

ih • k sıv ı 
n aı arar geniş n;ıikyas:a Ame:-1- ~oktrinlerinde vukua gelen değil~lik 
k:"ın tarzı hareketıne baglıdır. Çun uzerine geri cağınlmıştır. 
kü Cenevrede temsil edilen devlet- Fakat iki taraf arasında siyasi mü 
ler Uzak Şark ihtilafına temas eden nasebetler kesilmiveccktir. 
her karara Amerikanın da iştirak et 
mesini arzu etmektedirler. 

Cenevreye bir "müşahit,. tayin et
mesi icin Washin~on hükumetine 
bir telgraf gönderilmiştir. 

Çin meselesi, bugün öğleden son
ra saat 17 de toplanan konseyde mev 
zuu bahsedilmemiştir. 

Varşova, 29 lA.A) - Gazetelerin 
bildirdiğine göre. dün Cenevrede ya 
pılan Beck - Eden görüşmesinde ez 
cümle. Filistin meselesi d mevzuu 
bahsedilmiştir. Diğer taraftan avni 
mesele, İngiltere ve Polonyanın Mil
letler Cemiyeti nezdindeki murah
has heyetleri arasında da görüşül
müştür. 

tehir etmistir. 

B. Necmettin SaJal/ın 
nutkunda bir tashih 

Cenevre, 29 <A.A) - Anadolu A· 
jan~ının hmmsi mııh11hiri hilclirivor: 

B . Necmcddin Sadak'ın ko11seyde 

okuduğu nutukta Hatay rejimine ait 
kısım, şu suretle tashih olunur: 
"Doğrudan doğruya ifadesi imka

nın.ı or.~acl?n k~lrhrmaktadır Bay 
Reıs, Turkıye Hatay ile ve onun tar-

ler-j b •çın bu karşılıklı şikıiyet-
ıar ertaraf etrnek üzere her iki ta· 

ın hak ve vazifelerini açıkça ta-

yin· etmek icap ediyordu. Yeni iş 

nizamnamesinin bunu temin edip 
etmiyeceği ileride görülecek 
ve M. Chaptemps kabinesi ge~en
Jerde kazandığı itimadı idareye 
muktedir olup olmadığını göstere· 

cektir. 

Uzak Şark harbinde; Çin kadınları da erkeklerlnden geri k 1 1 d ö d .. ğ •. - a mıyor ar Bu resim· 
e 9 r u unuz genç kız, mektepliler araaında kurulan bir asi< · k t · 

erı ı aya mensuptur. 

Cenevre, 29 (A.A) - B. Eden ve 
B. Beck bu akşam Cenevreden hare
ket etmislerdir. B. Delbos hareketini 

zı idaresi ile ve stikün ve sükiınetile 
hu devrede Fransa derecesinde ala
kadardır ve Fransa mandası bittik
ten sonra Fransadan daha fazla aJa
kadardır. Esasen bu meselenin tetki
ki için Konsey tarafından teşkiline 
ka~a~ veriJecek heyete Hatay mese-Teçhizatı tam ve mUkemmeldlr. 
lesının ...... . 
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gin Ecnebilere Baş 
an Bir Hırsız 

Tevkif Edilen Hanri, Şimdiye Kadar 
60.000 Lira ık Mücevher Aşırmış 
Dahili~e Vekaletinin emrile geçe~ 1 Yalnız Para Cezası Verecek 

sene hazıranın başında hudut haricı Silivride tütün satıcılığı da yapan 
ne çıkarılan lngiliz tebaasından bakkal Mustafa, geçenlerde lstanbu 
Frans oğlu Hanri, bir Avusturyalıya la 60 kilo tutan (3) bin köylü siga
nit pasaportu tahrif ederek Istanbula ram getirmiş, Sirkeci istasyonunda 
gelmiş ve 15 yerden mticevherat ve kaçakçılık bürosu memurlan kendisi 
kıymetli eşya çaldığı için tevkif edil ni yaka1amL5lardrr. Inhi.sarlar heyeti 
miştir. Hanri, bu hısızlıklardan birço mahsusası bu sigaraların müsadere 
ğunu itiraf etmiş ve hırsızlığı nasıl sile beraber 8 lira da para cezası ver 
yaptığını da ayrı ayn göstenniştir. mesini kararlaştırmıştır. Bakkal l\1us 

Bu adam, daha ziyade mücevherat tn.f a Sultanahmet sulh birinci ceza 
sahibi ecnebilere musallat olmuştur. mahkemesine müracaat ederek. bu 
lstiklru caddes:nde oturan Madam musaderenin doğru olmadığını ve ken 
:A.ntuvandan 3 bin ingiliz lirası kıy- disi esasen bayi olduğu için burada 
metinde mücevherata, yine Beyoğlun çalışan köylü ameleye verilmek üzere 
da oturan Isviçreli Madam Koşetle bu sigaraları Istanbula getirdiğini 
tüccardan Şükrü, Sabri, Tatanin, ve söylemiş ve inhisarlar idaresi aleyhi 
Kostantinanm evlerinden de birçok ne bir dava açmıştrr. DUn mahkeme 
kıymetli ~ya ve mücevherat aşırmış de Inhisar vekili, heyeti mahsusa ka 
tır. Müddeiumumilik, dlin, adı geçen rarınm tasdikıru istemiştir. Hakim 
evlerde keşif yaptırmış ve hırsızlı- Reşit, bedeli 210 lira tutan sigarala. 
ğın nasıl i§lendiğini tesbit etmiştir. nn müsaderesinin doğru olmadığına 
Hanrinin şimdiye katlar çaldtğr eşya ve suçludan yalnız 8 lira para cezası 
nm kıymeti 50, 60 bin lira tutmsıkta alınarak sigaraların kendisine iade e-
dır. dilmesine karar vermiştir. 

MATBUAT: 

Bir Beyanattan 
Çı an ava 
Karara Kaldı 
Dün asliye birinci ceza mahkeme

sinde bir sabah gazetesi tarafından 
(Haber) gazetesi aleyhine açılan 
hakkı telif ve matbuat kanununa mu 
halif hareket iddiası tetkik edilmiş
tir. Mesele şudur: 

YALANCILIK: 

Mahkemeye vt 
Polise· Adını 

Yanlış Vermiş 
Sultanahmet sulh birinci ceza mnh 

kemesi, zabıtaya ve mahkemeye adını 
yanlış verdiği için ağır ceza mahke
mesinden gönderilen Vida-e.dlı bir suç 
lu kadının muhakemesine başlamış
tır. 

Jandarma, suçlu yerine koltuk değ 
neklerile yürüyen ihtiyar bir kadın 
geti~tir. Haktm, suçluya aormua. 
tlt.r: 

TAN -' 
Genç Bir 
Üniversitelinin 
Ölümü 

• 
f' BUGÜN 

Herkes koşuyor, mevsimin en güzel filmi ,.•••••••••--... .. ' 
MOZIK 

AŞK 

~ T T ~ ~ Sinem sında MUlökcr'in 
A 'L.....J ~ .JC~ meşhur fransızca opereti 

FAKİR TALEBE 
RAKS Görülmemiş derecede muazzam sahneler, binlerce figürnn, emsalsiz 

müzik ve fevkalade şarkılar. İIBvcten Dünyanın en küçük piyanistinin 
ZEVK konseri ve Ekler Jurnal. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

AKA RY A SiNEMASINDA '1 . 
Çarlık Ru yası .. Şık zabitleri .. Giizel kızları.. Balalaikala.rı.. Sefahat 

iilemleri .. ni tasvir eden Puchkine'in meşlıur ıeseri 

VA AN HASRETİ Bugünkü program: 

ISTA..~UL RADYOSU: 
Filmini mutlaka gidip görünüz. Baş Rollerde: OGLE NEŞRIYATI: 

Kemal Ergenekon HARR y BA UR _ JEANİNE CRİSPİN 
GEORGES RİGAUD 

Saat 12.30 Plikla Tilrk muıiktıl, 1%, 
SO Havadis, 13,5 Stiidyo Çiğan orkcst 
rast, 14 SON: 

Universitcli gençlerle birlikte !zmi İlnveten 1937 Pnris sergisinin bütün güzelliklerini gösteren 
re gitmiş olan edebiyat fakültesi Ü- film ve PARAMOUNT JURNAL 
çiincü sınıf talebesinden Kemal Erge llm••••••m •••••••• .. ., Bugfin saat 11 de matine • 
nekon, dönüşte vapurda birdenbire 
hastalwmu.~ ve Istanbula gelir gel. 
mez Yüksek Muallim Mektebi reviri 
ne yatrnlıruştır. Fakat, zavallı genç 

iyileşmemiş, ani olarak ölmüştür. 

Kemal, son aylar zarfında "Attila,, 
adında bir eser neşretmişti. 

Kemalin cenazesi, dün arkadaşları 
tarafından gözyaşlan arasında Edir 
nekapı şehitliğine bırakılrn1ştır. Bu 
gencin ölilmü, Universitede arkadaş 
lan arasında teessürle karşılanmıştır. 

ıu;r" ı:,OZLU 

Musikili Büyük Şark Filmi 

i 
orsanhk hayatına ait 

en müessir, en müthiJ' 
ve en büyük filmi 

ESiRLER 
GEMiSi~ --

Aşk, macera ve sergü· 
zeştlerle dolu Fransızca 

' K Sineması 

sözlü ıaheser Ba§ rolde: WARNER BAXTER 
.. •••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

SARAY Bu hafta • 
smemasımn 

Pek büyük bir muvaffakıyetle göstermekte olduğu 

CESUR K.APT AN 
Fransızca sözlü ve fevkalade filmini mutlakn görünüz. Baş rollerde: 

FREDİE ARTHOLOMEW 
LİONEL BARRYMORE ve MELWYN DOUGLAS 

-------- 'Rnailn --...._+ 11 ~- •---.....;1:tı+l1 1"'nA+;.,.._. --9!"'---:---

AKŞAM NEŞRlYATI: 

Saat 18,30 Plikla danı musJrisi. 19 
Kriftzen Asmı kızı Nihal ve arkadaşla 
n tarafından Türk musikisi, 19,30 Kon 
ferana: Prof: Sailh Murat (Radyo dcra 
leri), 20 Mü:ıcyyen ve arkadaelan tara 
fmdan Tilrk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 Hava raporu, 20,33 Omcr Rua ta 
rafından arapça ıöylev, 20,45 Bay Mu 
zaffer llkar •e arkadaglan tarafından 
Türk muslkiıl ve halk prkılan, (Saat 
Ayarı), 21,15 Cemal Kamil ve arkadq 
lan tarafından Türk musikisi ve hallı: 
oarkılart, 21,50 Vlolon ııolo Orhan Bo 
rar tarafından orkeıtrn refakattile, 

1 - La Follia: Arkangelo Corelli: 
22,20 ORKESTRA: 

ı - Tomaıı: Raymonde, Oııvcrturcı 
2 - Lehar: Cloclo pot1>9urri: 
3 - Strauss: Vienerblut, valse: 
4 - Mldlcton: Reve du nc&re: 

22,45 Ajans haberleri, 23, Plakla solo 
)ar, operet ve operet parçaları, 23,20 Son 
haberler, ve crteai cUnün programı 23. 
SON: 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,3()-12,50 Muhtelif plak ncıri 
yatı, ı2,50-13,15 Pllk Türk muslklııi 
ve halk ıarkılan, 13,15-13,30 Dahilt ve 
harici haberler, 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30-18,35 Pl!k neırlyatt, 18. 
35-19 Çocuklara masal: Nurettin Ar 
tanı, 19-19,30 Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (M: Kanııdat ve arkadatları) 
20,15-20,30 Edebi konutma: Behçet Kt 
mal Çağlar, 20,30--21 Oda musikisi: 

Ça.lanlar: 1 inci keman Halil Ona,. 
man 
2 inci keman Sedat EdİJı: 
Violo izzet Nezih Albayrak 

Viyolonıel Edip Sezan 
1 - L: Boccherini Re Major Kııatct 

Op: No: 5 (Ynylı sazlar için) 
A: Presto 
B: Rondo 

2 - ]: Haydu Kuatct: Op: 64 No: 
5 (Yaylı sazlar için) 

A: Alleı:ro moderato 
B: Aqaitio Cantabilc 
C: Mcnııetto - allegretto 

~~!s~fa;~ !!.'i: o~=~~;~~ 21.ıs--.ıı. 
1 - Manucl Nocturnc 

Bu sabah gazetesi, Fişer isminde 
bir ecnebiden lskandinavya gazete
lerinden birisinde çıkan eski Ba e
kil Ismct Inönünün bir beyanatını 

9 liraya satın alm~ş. neşrettiği gün 
akşam üzeri de bu beyanatı Haber 
gazetesi iktibas etmiştir. 

- Bayan, senin adın Vida olduğu 
halde Refkn demişsin, niçin? "•••!il••••••••- JOAN C A WFORD'un zarafet ve güzelliği 

WILLIAM POWEL'in nükte ve dehası 

2 - Lehar Der Zarevltsch 
3 - Mc.ızacapo Sercnadc 
4 - Masscnet Gavotte 

Geçen celsede davacı gazetenin 
avukatı iddiasını yazılı olarak vc
recegini söyliyerek mühlet istemiş, 
dun de: 
"- Bay reis, yazımın müsvedde

sini hazırladım. Henüz daktilo etti
ı·emedim. Muhakemenin 48 saat son 

raya talikini isterim.,, demiştir. 
Mahkeme, bu talebi yerinde bulma 
mıştır. Suçlu gazetenin avukatı Naz 
mi Nuri, müdafaasını yaparak şun
ları soylemiştir: 

- ismet Inönünün davacı gazete 
ye verilmemiş beyanatından dolayı 
bu gazetenin dokuz liraya satın al
dığı iddiasile bu beyanatı yazan Ha
ber gazetesi aleyhine malik sıfotile 
dava açması doğru del,tildir. Çünkü 
hükumetin sabık şefi, bu beynnatı
nın Türkiye gazeteleri tarafından 
neşredilmesini menctmediği gibi 
kimseye de inhisar vermemiştir. Fi
şer namında bir adam bulunamadı
ğına göre belki de muhayyeldir. Ma 
nmafih Fişcrin de mevcut olduğu 
farzcdilse bile bir yabancı gazetenin 
Türk hukO.meti şefinden beyanat a
lıp Türk grızetecilerine para ile sat 
masını milli kültür bakımından doğ 

- Bay hakim, Refka benim kızı.. 
mm adıdır. Affedersiniz o kırmızı fe 
nere sermaye oldu. Ondnn Morda
bay isminde bir torunum var. Ben 
sakat halimde çamaşır yıkar, ona ba 
ka.rnn. Geçen gün bu çocuk bir teca 
vtize uğradı. Polise gitmiştim. Az 
türkçe bilirim. C:ocuğun büyük anne 
si olduğumu ve annesinin adınm Ref 
ka olduğunu söylediğim halde yanlış 
lıkla benim adımı Refkn yazmışlar. 
Benim suçum yok. 

Mahkeme şahitlerin çağırılmasıru 

kararlaştırmıştır. 

TEHDİT: 

Korkutma Davasında 

Şahit Dinlenecek 
Asliye birinci oczn mahkemesi, diln 

bir korkutma davasını tetkik etmiş
tir. Bir çorap fabrikasında çalıştığı 
nı söyliycn Ali, şikayetini şöyle an
latmışır: 

· - Bayım, burada suçlu olarak bu 
lunan Hidayet benim bacanağımdır. 

Ben onun baldızını aldım. Ondan son 

ru bulmuyoruz. Matbuat kanununun ra bann kanlı, kinli bir dilşma.n oldu. 
25 inci maddesi hususi fedakarlıkla Hergün önUme geçiyir. Tehdit ediyor. 
elde edilen istihbrıratın diğer gaze
te tarafından neşrini meneder. Ha
dise, bu maddenin şümulü~den ha
riçtir. Çiınkü yazı bir istihbarat de
ğil, bir beyanattır. Ve ortada yapıl
mış hususi bir fedakarlık ta yoktur. 

Hiç bir veçhi1e cürüm unsuru ta
şınııyan hareketimizden dolayı mu
sip olan iddia veçhile beraetimize kn 
rar verilmesini isterim. 

·Müddeiumumi de geçen celsede 
Haber gazetesinin beraet etmesini 
istemişti. Mahkeme, karar vermek 
üzere muha\cemeyi pazartesi günü
ne talik etmiştir. 

İZNİKTE: 

ir 1 +·ıas Suçu 
İznik, (TAN) - Gençlerbirliği sa

bık başkanı Hasan Atacın zimmetine 
56 lira geçirdiği anlaşılmıştır. Birlik, 
keyfiyeti ilçebaylıb bildinnistir. 

"Seni öldüreceğim,, diyor. 
Darphanede makinistlik yapbğını 

söyliyen suçlu Hidayet bu iddiayı red 
detmişti.r. 

Mahkeme, şahitlerin çağınlması 

için davayı başka bir güne bırakmış.. 
tır. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Yaralanan Çocuk 

Hastanede Öldü 
Yaralandığı için Şişli çocuk hasta

nesine kaldırılan Tahir oğlu Cafer 
ismindeki çocuk diln hastanede ölmil§ 
tUr. Müddeiumumilik bu ölUmU §Üp 
heli bulduğu için tahkikata başlamış, 
ve tabibi adil Enver Karanı cesedi 
muayeneye memur etmiştir. Verece.. 
ği rapor vaziyeti aydınlatacaktır. 

NEVYORK 
DAMLARINDA 

~ 

1 

filmini çevirmek için 5,000,000 
dolar sarfolunmuştur. Bn rolde: 

DORIS NOLAN 
Bir harika ... Bir dnns hülyası. 

Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Saat 20,30 da. ;~~~~ 
~~ ~U:~e ımıı~ITT~~ 

Yazan: Henrik lbsan uıl 

1~aı K O Me E Dl KISMI 
~l li saat 20,30 da 
' ı Aynaroz Kadısı 
lil Komedi 6 tablo, Yazan: 

Celil Musahip oğlu 
SON HAFTA 

·ERTUGRUL SADi 
TEK TiYATROSU 

Ynnn gece 
(Kadıköy • Süreyya) 

Sfnema81'1lda 
OTELLO 

Evlenme 
Izmlr Emanetçiler Şirketi mües

sislerlnden Mehmet Necati Taşar ile 
Izmir fabrikatörlerinden Mehmet 
Beşeli kerimesi Bayan Ferfahın ev
lenme töreni Izmirde 26 - 1 - 38 çar
şamba günü saat 11 de icra edilmiş
-tir. 

Yeni evlilere saadetler dileriz. 

ROBERT MONGOMERRY'nin gençliği, sevimliliği 

Bu hafta ELEK Sinemasının 
göstermekte olduğu Fransızca sözlü 

e·R KADININ TALİİ 
filmi mevzuu güzel ve herkes tarafından görülecek çok mükemmel 

bir filmdir. İlfıveten: PARAMOUNT JURNAL 
Seanslar: 11, 2, 4,15, 6,30, gece 9 dadır. Saat 11 deki seans tenzilAtlıdır. 

.,......,..-..,,....--,-._.,..-.....- - 1 Şubat Salı günü nkşnmı ________ , 

TURAN TiYATROSUNDA 

SANATKAR NAŞIT VE ER-
TUÖRUL SADİ TEK birlikte bilyük mü
samere iki oyun birden Nnşit rndyo tak
liW komedi 3 perde ayrıca: ArtisUer re
vilsü 1 perde varyete, dilet, solo, ta!sllAt 

el ilılnlarında 

YENl :NE5Rll.'TA 

"Türk lnkdôp Tarihi ve 
Büyük Harpten Sonra 

Avrupa .. 

r- Pel< yakında -
Beyoğlu İstiklil caddesinde 

BOYOK 

METROPOL BAR 
açıhyor. 2 Caz ••• Gazmo 

dö Parls'nin KOBA 
ORKESTRASI... ve 

5 - Dvorak Slaviaclıe Tanze No: ti 
21,55--22 Ynrmki proaram ve lstikUJ 
marşı: , 

• 
Güniln Program Ozü: 

H~FİF KONSERLER 
7 .10 Berlin IQsa dalgası: Pazar konseri 

(8,15: Devamı) 9,30 Pnris Kolonyal: 
Pllk, 10,15 Pariı Kolonyal pllk, 

11,30: Keı:a. 11,45 Bedin Jasa dal 
gası: Okrestro, 13 Pnris Kolonyal: Kon· 
ser nakli, 13 Berlln kısa dalgası: Hatif 
musiki 14,15: Devamı: 13,10 Diniko or-
kestrası (14,25: Konserin devamı) 14,15 
Paris Kolonyal: Konser nakli. 15: Kon
ser nıı.kll. 16,45 Peşte: Radyo orkcs• 
trası, 17,05 Varşovn: Orkestra süiti. 
18 Varşovn: Çay saaU musikisi nnkll. 
18,02 Bükreş: Askeri bando, 18 Peşte: 
Çigan orkestrası, 18,45 Nls: Konser nnk• 
ll. 20,10 Prag: Bando muzika 22,45 Bük
reş: Orkestra konseri, 23,05: Prag : 
Hafif musiki, 23,25 Varşovn: Hafif plAk
lar. 23,40 Peşte: Askeri bando 

OPERALAR, OPERETLER 
21 Nls (Berlln'den nnkil): Vagner'!a 

''Rhelngold" operası. 22.10 Bükreş: Or
kestra tarafından müntehap operet par
çalan. 

ODA MUSİKİSİ 
20.11! Pşte: Caz triyosu. 

RESİTALLER 
18,35 Prııg: Fritz Volt tarafından sın"" 

kılar, 19,45 Paria P,T,T: arkılar, 21,45 
Varşova: Piyano resitali (Folla) 

DANS MUSİKİSİ 
19,15: Bilkrcş (20.15: Devamı) 20,35: 

Varşovn (Pltıkla dans). 21,30: BilkreJ. 
23,30: Uıypzlg. 

Genç tarihçilerimizden Knbntaş llsesl ta
rih öğretmeni Snmlh NAfiz Tansu, bu i
simde bir tetkik ve tahlll eseri neşrctmiş
Ur. Bu eserde, muhnrrlr, Büyük Harpten 
sonraki Avrupayı, yabancı koynaklnrdnn 
bttarnf bir gözle tahlil etmektedir. Gerek 
Büyük Harp, gerek dünya krizi ve Büyük 
Hnrbl knpıynn muahcdclcrle 938 e kodnr 
A vrupnyı ve Milletler Cemiyetini meşgul 
eden htıdiscler gözden geçirilmiştir. 

--·. Büyük bir yıldız --· ~·------------11 
Kitapta, bilhassa Türk lsUklAl .savnşınn 

ve büyük lnkllftolıırımlZll ı:cnls kısımlnr n,y 

~-

OTELCİLER ve HANCILAR CEMİYE
Tİ - Bu cemiyetin 13 senelik bütün me
saisinin hulAsası. bir risale halinde çıka
rılmıştır. 

lstanbul Liman Sahili Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait İzmir Motörü teknesinin tamiri ve makinasının 
Dizel'e tahvili için yapılan eksiltmeye hiç bir istekli gelmediğinden ek
siltme 1 şubat 1938 salı günü saat 15 te tekrar yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 6900 liradır. 
3 - Bu i§e ait şartname şunlardır: İdari şartname, fenni şartname ve 

proje. 
4 - İstekliler bu şartnameleri ilişik1eriyle beraber 55 kuruş mukabi

linde merkezimiz levazımından alabilirler. 
5 - Muvakkat teminat parası 517 lira 50 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptığına dair resmi vesi

ka ibraz etmeleri ve teklif mektuplarnı saat on dörde kadar komisyona 
vermeleri şarttır. (493) 

RAMON NOVARRO'nun 
Türkçe Sözlü 

ŞEYH AHMET Filmi 
Şimdiye kadar görülmemiş em

salsiz muvaffakıyetle 

M İ L L İ 
Sinemada devam ediyor. 

Görmiyenler ve görenlerin tek
rar gelmeleri için son üç gün

den istifade ediniz. 
AYRICA: 

iKI CANLI ADAM 
RALPH BELLAMYL. Hissi 

büyük filın. 



30 - 1 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

-..-0---
,.AN•ın hedefi: H•berde, fikirde, tıer· 
leyde temiz, dUrUat, Mmlmt olmak, 
k;ırlJn gazeteol olmıya ~lıımaktır. 

---0--

A BONE BEDELİ 
TOrkfye 

1400 Kr. ı Sene 
750 • 6 Ay 
400 • 3 • 
ıso • 1 • 

Ecnebi 
2800 Kr. 
1500 • 

800 • 
soo • 

l.!iUeUerarası posta ittihadına dahil ol
lrUyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 li
tadır. Abone bedeli peşindir. Adres de
iişUrtnek 25 kuruştur. Cevap için mek
tuplara 10 kuruşluk pul ilAvesi IAzımdır. 
~~========================-

GÜNÜN MESELELERİ 

t.1illetler Cemiyeti 

l'ehlikede 
[Yazan: M. Zekeriya] 

Sulh cephesinin mü~terek kalesi 
)Jilletler Cemiyetidir. 

Bu cemiyet zayıftır, teessüsünde 
ta.kip edilen gayeyi tahakkuk ettire
~ek kadar müeyyit kuvvetlere malik 
defildir. Tecavüzlerin önüne geçmek 
k11dretini haiz olmadığı da fiili tecrü
helerıe sabit olmuştur. Fakat ne de 
0 lsa beynelmilel sulbü gözeten bir 
~kküldür. Haksızlıklan tetkik ve 
te&pit edebilen, dünya efkan umu
ltüyesini tenvire muvaffak olan bir 
ı.:ı.ueıısesedir. Bu bakımdan faydası 
'tlll', zaran yoktur. 

l\fütecaviz milletler bu müşterek 
llllh nıüesseseinin yıkılmasını isti
Yorlar. Bunu temin için evvela ken
dileri cemivetten çekildiler. Şimdi de 
küçük devletleri arkalarına takıp 
çeknıek istiyorlar. Evvela Orta Av
lııpa devletlerini kandırmıya çalış
tılar. Muvaffak olamadılar. Şimdi 
tirnaı memleketlerini harekete ge
tirdiler. Onlar vasıtasile cemiyeti 
hknııya çalışıyorlar. 

İngiltere ve Fransa bilakis Alınan
)'a ve İtalyayı da tekrar cemiyete 
Çekrnek istiyorlar. Hatta bu maksat
la Milletler Cemiyeti Paktında bazı 
tadilat yapmıya bile yanaşıyorlar. Al 
bıanya ve İtalyanın en çok itiraz et
likleri madde Milletler Cemiyeti Pak 
fNt1.11 1 R ıtu•ı maddesidir . .Bµ maddi 

ıeca,·ızıere Karşı zecn teabırıer 

tatbikini emreder. Almanva ve ftal
~a hareketlerinde serbest. olabilmek 
lçin Milletler Cemiyetinin bu madde 
Sini sildirmek istiyorlar. Bunun için 
de Şiınal memleketlerini harekete ge
l" 11'rniş bulunuyorlar. 

M'evcut cereyanlara bakılırsa, İn
tiltere şimal memleketlerinin bu ar
~sunu is'afa taraftardır. Milletler 
Cemiyetinin siyasi bir teşekkül ol
bıaktan çıkarak iktisadi bir müesse
•e olrnaınnı iltizam ediyorlar. 

T '.AN 

Maddi cezanın mekteplere iadesi bahsinde hayli mü .. 
talealar ileri sürüldü, fakat, bütün dünya terbiyeci· 
leri arasında büyük münakaıalara sebep olan bu 
terbiye tezi üzerinde varılmıı sarih neticeler vardır. 

Bu yazıda, bu meselenin tahlilini okuyacaksınız : 

B ir aabah gazetesi, net
rettiği bir batma.kale

de, mekteplerden kaldınlan 
dayakla terbiye usulünün ia
desini istiyor. Sebep olarak ta 
kalabalık sınıflarda muallim
lerin otorite tesis edemedik
lerini, çocukların muallimle
rine silah çekecek kadar ter
biye hududunun haricine çık
tıklarını söylüyor. Eğer bu ga
zetenin iddiası doğnı ise, mel( 
teplerde muallimlerin otorite 
tesis edemedikleri gibi bir 
mesele ile kartı kat'lıyayız. 
O halde otorite nasıl tesis e

dilir bunu mütalea etmek la-
' 

zım. 

Çocukların muallimlerine silah 
çekmesi meselesine gelince; bu
nun sebebini mekteplerde dayak
la terbiye usulünün kaldırılmasına 
atfetmek pek afaki bir mütalea o
lur. Bunun da terbiyevi ve içtimai 
sebeplerini aramak gerek ... 

Maatteessüf, birçok muallimle
rin de mekteplerde dayak usulüne 
taraftar olduklannı gördük. Bun -
lann mütalealanna göre, çocuk ip
tidai muhitlerden geldiği, dayakla 
terbiyeye alıştığı için, mektebin 
şahsiyet yapmayı istihdaf eden şef 
katle terbiye usulü karşısında büs
bütün muvazenesini kaybettiğini 

söylüyorlar. Bu rnütaleayı kenara 
atmamak lazım. Ev terbiyesile, 
mektep terbyiesini birleştirmek, 
buvunkıi t.>,.hiv_.nA,.; ... ~ ... ; .. +a .. ...ı-6 
ettikleri bir gayedir. Bunu temin 
için birçok teşkilatlar yapmışlar
dır. Bunları da tetkik etmemiz la
zım. o halde münakaşa ve müta
lea edilecek kül halinde bir terbi
ye sistemi vardır. 

Daya}ıla terbiye 

• • 

Çocuğun ~ahsiyeti, dayak, korku ve şiddetle foki1af etmez 

taraftardırlar. Bu ileri bir düşünüş 
değildir. Fakat, üzerinde durulacak 
bir meseledir. 

Otorite, ancak, şiddet, tehdit ve 
korku ile mi tesis edilir? Çocuk ve 
insan korktuğu için mi itaat eder, 
ve cemiyetin tahmil ettiği kıymet 
ölçülerini kabul eder? Yoks~ b.u 
kıymetleri sevdiği ve inandıgı ı-
çin mi kabul eder? Korku ve şid
detle kabul ettirilen hiçbir ahlaki 
kıymet, hiçbir akide ve kanaat ya
şıyamaz, bunlara ancak inandığı
....... ve .:>cv ..... 6 .... ~ .Gcuuan tabı OlU• 

ruz. Muallim kendisine karşı çocuk 
tan bir hürmet bekliyorsa, bunu 
şiddetle kabul ettirmeyi değil, bu 
hürmeti telkin etmeyi düşünmeli
dir. Bu da hürriyet, itimat ve sev
gi ile mümkündür. Çocuk bilakis, 
tedehhüş ettiği, korktuğu mahlu
ka karşı insafsız olur. 

Korkunun yerini şefkat ve sev
gi daha kuvvetle alabilir. Sevilen 

dir. Ayni zamanda içtimaidir. Ço
cuğun yaşadığı muhiti, çocuğun ai
lesini, hayat şartlarını, ev terbiye
sini bilmek muallimin, çocuğun in 
kişafına vereceği istikamette bü -
yük bir rol oynar. Bu sebeple mek 
teplerde ziyaretçi muallim usulünü 
kabul etmişlerdir. Ziyaretçi mual-

lim, her çocuğun ayn bir dosyası
nı tutar. Mektep doktorunun her ay 
yaptığı muayeneyi, çocuğun fizik 
inki afını siciline geçirir. Dimağ 

testleri ve doktorun çocu-
ğun oımagı ın.ınşan nah.-
kındaki mütalealarını da bu 
dosyaya geçirir. Bundan başka, 

evlere yaptığı muntazam ziyaret
lerle çocuğun içtimai muhitini, ev 
hayatını, hayat şeraitini kontrol e
der. Muallim, bu dosyaların tet -
kikinden çocuğun sınıfında geri 
kalmasının birçok amillerini bu -
lur, ona göre tedbir alır. 

Bu mekteplerde bu sahada ya
pılan teşkilatlardan biri de mual
lim ve anne, babalar cemiyetidir. 
Her mektebin bu isimde bir cemi-

yeti vardır. Her ay anne ve baba
lar, muallimle karşılaşır, çocukları 
hakkında konuşur, gerek evde, ge
rek mektepte çocuğa karşı alına
cak tedbirleri beraber kararlaştı -
nrlar. Bu cemiyetin, mektebin i
lerlemesi, fakir çocuklara yardım 
gibi daha birçok meseleler üzerin
de büyük yardımları vardır. Bu teş 
kilatlar vasıtasile evle mektep ter 
biyesinin birleştirilmesi mümkün 
olur. ' 

Mektep içtimai oe terbiyevi 

bir merkez olabüir mi ? 

Mektebin içtimai ve terbiyevi 
bir merkez olması cereyanı 

da kuvvetle yürüyen cereyanlardan 
biridir. Bazı içtimaiyatçılar buna 
muhalif olmakla beraber, teşkilat 
itibarile geri kalan memleketlerde 
mektebin içtimai merkez olarak 
kabulü bence doğrudur. Mektebin 
içtimai merkez olması demek, yal
nız evle mektebi değil, muhitle 
mektebi birleştirmek demektir. 

Mektep bulunduğu muhitin iç
timai ve kültürel bir merkezi o

lur. Mektep kapılan gece bütün 

·muhite açıktır. Geceleri burada 

halka konferanslar verilir. Ziya
retçi muallimin evlerde tesbit et
tiği yanlış. gidişler hakkında halk 
burada ikaz edilir, halka terbiye
vi müsamereler, tiyatrolar, sine
malar gösterilir. Hülasa mektep 
muhitinin bir rehberi rolünü alır. 
İçtimai teşkilatı kuvvetli olan 
memleketlerde bu işleri yapan 
başka müesseseler mebzul olduğu 
için, mektebin bu rolü oynaması
na muhalif olanlar vardır. Fakat 
biide olsa evle mektebi, muhitle 
mektebi birleştirmek için mektebin 
bu rolü oynaması çok faydalı olur. 
Kahil terbiyesi bu memleketlerde 
kuvvetli cereyanlar halinde yürü
düğü için gece dershaneleri bu 
rolü yapar, fakat bizde gece der
sanelerinin ancak okuyup yazma 
öğretmesi, halkın daha ileri ter
biyesini temin edemiyor. 

Diyeceksiniz ki, bütün bunlar 
çok ileri teşkilatlar. Bizim için he-
nüz bunlvı yapmak im.kanı yok
tur. Olabilir. Fakat terbiyevi güç
lükler karşısmdat muallimin da
yak ve şiddet usulüne dönmeyi 
düsündüğii hi~devirde. ileri mem
leketlerde terbiye cereyanlannın, 
terbiyevi teşkilatların nerelere ka
dar gittiğini bilmek lazımdır. Bu
gün buraya gidemezsek, yann gi
deriz. Fakat geriye dönmeyiz. Gö
zümüz Ortaçağda değil, daha ile
ride olur. Geride değil 

M uallim, kalabalık sınıfta, şid 
detle terbiyeye alışan çocu

ğu dayakla terbiyeye kalktığı za
man ona geriyi değil, ileriyi gös
termek vazüedir. Şefkatle, ilmi 

(Arkası 8 J.ncide) 

Yalnız ingilterenin maksadı bu su 
l'etJe Almanya ve İtalyayı cemiyete 
•lrnaktır. Halbuki Almanya ve İtal
hnın maksadı sadece Milletler Ce
bıiyetini tam manasile bir korkuluk 
haline getirmek ve sonra da tama
bıeıı Ylkmaktır. 

1918 senesinde bütün dünya 
terbiyecileri arasında bü

yük münakaşalara sebep olan bu 
terbiye tezi hakkında büyük terbi
yecilerin vardıkları bir netice var
dır. Terbiyenin gayesi, çocuğa di
mağının hazmedemiyeceği mütenev 
vi malumat vermek değil, çocuğun 
şahsiyetini inkişaf ettirerek yaratı
cı dimağını faaliyete geçirmwktir. 
Gaye bu olunca, terbiye sistemine 
verilecek istikamet te ona göre ta
yin edilmelidir. Çocuğun şahsiye

ti, dayak, korku ve şiddetle inki
şaf etmez. Fertte şahsiyet yapma
nın en büyük amili itimat, hürrL 

bir hoca hakkında çok daha kuv -
vetli ve faydalı bir otorite tesis e
der. Çocuğun ruhunda çok daha 
nazım bir rol oynar. Çocuk kork
tuğu için yalan söyler, gizli iş ya
par. Çocuğun dürüst, açık ve sa -
mimi olması için, her şeyden evvel 
korkmaması lazun. Çocuğun mual
lime siliıh çekmesinin sebebini de e 

1 •MU YA I= I= Ak-·~~ 1 
"'0 L M A .N 1 N S 1 R R l 1c llakalım demokrasfler bu defa da 

tonaliter emperyalist devletlerin o
)Unlanna uyacaklar mı? 

* l<ap:da Bekliyenler 
l'.taamafih demokrasiler hôla kuv

l>etıerinden emin ve rahat görilnil
)orlar. 

Japonya Çini işgal ediyor, fakat 
-.ı~li sıkıntısı çok büyük. 

d. ltalya Habeşistanı aldı amma, şim-
ı . 
ıstikraz edecek yer arıyor. 

l\lrnanyada iktisadi buhran sakla
llarnıyacak kadar keskin. 

baily Express bu vaziyetten mem
~~· "Kapıda bekliyen adam,, baş
gı altında şu fıkrayı yazıyor: 
Diktatörlere ne dersiniz? 

ttlt,"Faraza Mussoliniyi ele alınız. Ar
ki Yeni harplere girecek halde de
Ju!<:tir. İspanya ve Habeşistan şim~i
ta İtalyanın şiıhane iştihasım bile 

trnin etmiye kafidir. 
«! "Fakat onların mütereddi dedikleri 
li e~okrasiler müthiş surette kuvvet
~~ler. O derece kuvvetli ki, Mu~so
cı· 1 

Ve diktatör biraderi Hitler şım
~ 1 kapımızda bizden yardım dileni
Vorıar. Belçikanın eski Başvekili v:n ZeeJand kapının çalan ziline ce
hil~ Vertnekliğimizi istiyor. Bu ola
ciU 11' de olamaz da. Bahsi geçen efen
?tl er ne vakit penceremize taş at
tn alttan vaz geçerlerse o vakit konuş-

a ıaın 1 k' ~ . anı ge ece tır.,, 
L~ gıltere parasına güveniyor Ve 
""Oyle .. ks 

1" YU ekten konuşuyor. 
.qt ötekiler hAdiselere güveni-

yet ve sevgidir. Çocuğun yaratıcı 
dimağı, tazyik ve şiddet karşısın
da dumura uğrar. Esir ve köle şid
detle terbiye tarzının en büyük nü 
munesidir. Esir milletle, hakim mil 
let arasındaki farklar da bunun ne
ticesidir. Biz, mektebin bize vere
ceği miskin, şahsiyetsizt çocuğu 

mu, yoksa idaresine ve yaratıcı 

melekelerine sahip çocuğu mu isti
yoruz? Şüphesiz ki birincisini de. 
ğil. 

Bugünkü, dayakla terbiyeyi kar 
bul eden geri milletler, ~efka.t ve 
ilmi tetkikle terbiyeyi kabul eden 
ileri milletler vardır. Biz hangisi
ne mensubuz? Her halde birincisi
ne değil. İnkılabın seyrinde herşe
yin ilerisini kabul eden bir mille
te, gerisini tavsiye etmek bir irti
ca olur. 

Otorite naaıl kurulur ? 

a r.tada bir vakıa. vardır. Bir
çok muall1!"le!, sınıfta oto 

rite tesis edemedikleri için d~a 

Yor ve konuşmayıp iş görüyorlar. • • Aradaki fark bundan ibaret. Nıte-
kim şimdi de İspanyaya bütün kuv
vetlerile yardım ederek, bu meseleyi 
halletm.iye karar vermİf görünüyor
lar. 

ğer çocuk diınağen malul ve has
ta değilse , mekteplerde muallimle 
talebe arasında teessüs etmiyen sa
mimiyette ve mevcut olan şiddet
te aramak lazım. 

Yalnız, muallimlerin haklı ol -
duidarı bir nokta vardır ki, ev ter 
biyesne, mektep terbiyesi arasın
daki geniş fasıla, bir de kalabalık 
sınıflarda muallimin her çöcukla 
fazla meşgul olamamasıdır.Sınıfla-
nn bir zaman için kalabalık olma
sı bir zarurettir. Mekteplerin ade
di çoğalıp, sınıflarda talebe mikta
nnın azalması, muallim adedinin 
çoğalması bir zaman ve tekamül 
ma.;elesidir. Bunu nazarı dikkate 
alan Anglo Sakson memleketleri bu 
meselenin üzerinde kuvvetle dur
muş, bunun zararlannı tahfif ede
cek çareler aramışlardır. Muallim, 
bilhassa kalabalık bir sınıfta her 
çocuğu ayrı ayn psikolojik bir tet
kikten geçiremez. Aile mu1füini 
bilmediği için çocuğun terbiye sis
temine vereceği istikameti tayin
de güçlük çeker. Bu hususta ileri 
memleketlerin tatbik ettikleri usul 
leri tetkik etmek faydalı olur, sa
nırım. 

Mekteplerde terbiyevi Ve 

içtimai teşkütit 

Bu teşkilAt itibarile, Ameri
kan mektepleri başta gelir. 

Bu mekteplerde çocuğun terbiyesi 
sadece terbiyevi bir hacme değil-

3, 4, 5iNC1 
İki üç gündenberi size dimaği 

disiplini temin için yapdması la
zım gelen idmanlardan bahsediyo
rum. 

Bugün de bu idmanlann 3, 4, 5 
incisini veriyorum. 
ÜÇÜNCÜ iDMAN 

Bir mektup yazınız, içinde şu 
tabirler bulunmasın: Ben, bana, 
benhp, benim.ki. Mektup entere
san olmalı, kolay okunmalı. Mek
tubu okuyan adam sizin bu keli
meleri hazfetmek kuvveti sarfet
üğinizi farkederse tecrübe mu
vaffak olmamış demektir. 

Bu tecrübe dimağı muayyen şe
kilde düşünnıiye sevkeder. Onu a
lıştığı kolay yoldan çıkarıp yeni 
yolda yürütmek biraz güçtür. Bir 
nevi kamburlaşmıya ve yahut ka
nn yapmıya başlamış bir adamın 
bu kusurlanru gidermek için id
man yapması gibi birşey. 
DÖRDÜNCÜ iDMAN 

Günde 15 dakika ben, bana, be
nim ve benimki tAbirleriııi kullan
maksızın konuş. 
BEŞiNCi iDMAN 

Bir mektup yaZIDlz ki muvaffa
kıyet ve sevinç ifade etsin. Bunu 
yazarken uydurma birşey ilave et
miyeceksiniz. Yalan söylemiyecek 
siniz, muvaffak olmuş göriinmiye
eeksiniz. Hakikati olduğu gibi ya
zacaksınız. Fakat yazdıbnız mek-

iDMANLAR 
tup hayattan memnun olduğunu
zu anlatacaktır. 

Bu idmanda iki gaye gözetilmiş 
tir. Biri menfi ve cesaret kıncı 
vaziyetten müspet ve iyi vaziye
te geçmeyi öğretir. Saadetinizi ve 
neşenizi anlatmak için öyle misal
ler, öyle va.katar, öyle cümleler 
bulabilirsiniz ki, siz de hakikaten 
mesut olduğunuza inanırsınız. İ
kinci gaye de, size muvaffakıyet 
yolunu açmasıdır. 

Mektup yazmak çoğumuzun ho
şuna gitmez. Ekseriya ayak üze
rinde mektup yazar gibiyiz. Ya
hut yapacak bir işimiz yoktur. Ca
nımız sıkılmıştır, meyusuzdur. O 
vakit kalemi eliınlıe alır, sevdik
lerimizle konuşmıya çalışırız. Bu 
mektup ruhen düşkünlüğün, baht
sızlığın bir ifadesi olur. Bunun 
karşılığı olarak muhatabınız size 
teselli verici cevap gönderir. Ek
seriya bu cevabı aldığımız zaman 
ogünkil haleti ruhiyemiz silinmiş, 
neşemiz gelmiştir. Cevabı okudu
ğumuz zaman ya tekrar o giinii 
hatırlıyarak üzülür, yahut arka
daşımıza acıyarak güleriz. 

İşte bunun için kendimizi ruhi 
düşkünlüğe teslim etmemek !A
zım.dır. Bu idman size bunu öğre
tecektir. 

Paikoloi 
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H ırcın 1 
~KÖŞE 
11 lısiz -: lıçi 11 imzasına 
lıligüçlünün Cevabı. 

[Yazan: Aka Gündüz] 
Bir (İşsiz - işçi) yapma imzasile im

zasız bir mektup aldım. Biz muhar
rirlere, dünyada gazetecilik kurulalı 
beri böyle imzasız mektuplar gelir. 
Bunlara alışıp kanıksanuyan adam 
muharrir - gazeteci olamaz. Bu mek
tupların yüzde doksan dokuzu, altı
na imza atılamıyacak ayarda şeyler
dir. Yüzde biri de bu (işsiz • işçi) nin 
ki gibi içinde münakaşaya, yazışmaya 
degeri olan mahiyettedir. 

Bu mektubun ana fikirleri benim 
fikirlerime aykırı olmakla beraber 
yazılış tarzını beğendim. Bir kuru 
kafa mahsulü değil. Hatta olgunlaş
mıya çok müstait bir kalemden çık
tığı besbelli. Eksiği gediği bulunsa 
bile bunu, yazmak melckesindeki id
mansızlığa hamledebiliriz. 

Yalnız (İşsiz - İşçi) nin mektubun
da iki noktaya biraz çokça şaşakal
dun; nokta, bir: Ben, diyor, mektep 
medrese tahsili görmedim. Fakat üç 
be§ lisan bilirinı. Epeyce de okurum, 
yazanm. 

Ve bir takım kinayeler, cinaslar, 
istiareler ... 

Bunları söylemiye ne sebep var? 
Söylediği sözler, fikirler bir okumuş
luğun mahsulü mü? Evet, belli ki 
öyle. Öyleyse niye müstehzi te,·azu? 
Sonra ben neyim, kimim ki, hayatı· 
nın birtakım gizli ıztıraplarını bir 
kirpi derisine sararak karşıma diki
liyor? Hem, bu şekilde ıztırapla~ 

duyguları yokmuş gibi görünerck
Bu arkadaş benim iyi veya kötü bir 
romancı olduğumu hatırlamış olsay
dı güzel üslüplü mektubunu bu tarz
da yazmazdı. Fakat ben; haleti ruhi· 
yesi hak.kında bana verdiği beş say· 
falık ipucunu fırsat edinerek tahlile 
kalkışmıyacağım. Böyle bir şeyi an
cak kendi tahriri müsaadesi olursa 
yaparım. İşte bir buna şaşakaldım. 

Bir de şuna: Mektubunda küfür 
yok, tecavüz yok, talıkir yok, siyasi 
veya adli cürüm sayılacak bir şey 
yok. O halde niçin imza atmıyor? 

Bilgili hüviyeti etrafında hiç yeri ol
mıyan bir esrarengizlik yaratmak 
istemesini tahteşşuurundaki roman
tiklikte aramak bilmem yanlış mı· 

dır? 

İmzasını saklamasının belli haşh 
sebebi olarak şunu gösteriyor, diyor 
ki: 

- Sen geçende bir yazı yazdın. Ve 
bir kayıt ve şart koşarak "bu mem
lekette hürriyet var., dedin. Halbuki 
ben "yoktur,. diyorum. Eğer bu mek
tubumu aynen neşrcdersen hiirriye
tio var olduğuna inanacağım. Neşret 
mez veya edemezsen sen benim dedi
ğime inan. 

Mektubun biitün ruhu bu. Ben hür 
riyet var demişim. o yok diyormuş. 
Dediğini yazabilir miyim, yazamaz 
mıyım? 

Dedim ya, arkadaşın tahtesşımrun· 
da bir bedbin romantiklik hiikiim sü
rüyor gibi. Benim (var) dememi ne
kadar havai ve basit buluyorsa ken
disinin (yok) demesini o kadar müt
hiş, mülıip, mühlik, ve bilmem ne gö
rüyor. 

Hayır! Hiç te öyle değil. İşte söy
lediğini yazdım. "Bu yetmez., diye
mezsin. Çünkü attığın imzanın im
zasızhğını ölçü edinerek yazdım. Bü
tün mektubunu yazmamı istiyorsan 
şart birdir: Bizim gibi hareket et
men gerek. 

Biz, bu rejime bağlı olanlar yaza· 
nz. İyi yazarız, kötü yazarız. Olgun 
yazar, solgun yazarız. Doğru yaza
nz. eğri yazarız. Fakat yazılarımızın 
altına imzalarımızı, kalıplarımızı, 

kafalannuzı ve benliklerimizi basa-
rız. 

Ki biz; devir, yaban siingülerinin 
ve damat Feritlerin hiikmü altoda 
iken de böyle yapmışızdır. 

Konuşulur, çeki ilir bir muhatap 
olduğu anlaşılan <İşsiz - İşçi) imzası
na açıkça söyliyeyirn ki, mektubunu 
açık imzalı ve açık hüviyetli olarak 
yazdığım gün, görecektir ki, hiç kim
se kendisini bacağından tavana as
nuya kalkışmıyacaktır. Biliıkis fikri
nin yanlış olduğunu ispat edecektir. 

Bu çekingen arkadaş emin olstm 
ki, karşısındakiler erkek adnmlar
dır. Hakiki hiiviyetini - hıfzolunmak 
şartile - bildirirse. ölüm AI1ah hifze
derler ve mektubunu dilediği biçim
de ve harf harf basarlar. Ort:ufa kor
kacak hiçbir şey yoktur. Mutlaka kor 
kaca.k bir şey varsa o da bu gibi dc-

<L1ltfen sayfayı ceviriniz) 
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Mektupları İ 
1 Hl.kay~ 

1 ___ ... _ _.... ...... : 
Bir Muhacirin 

Şikayeti 

-----------.. ---------
Yalovada Yalıboyu 40 numarada Mu- : 

h lttin oğlu Etem Evgin lmzasile yazılıyor: : 
u1g37 yılında Bulgaristandan muhacir o- = 

lnrak istanbula geldim. Muhacir klığıdımı : 
aldım. Terkctmlş olduğum servetime te- E 
kabili bile etmlyecek miktardaki Ucarl es- -
yamın verilmesini istedim. Veklılete mü- : 
racaat ettim. Bir netice çıkmadı. Devlet = 

1 
Şurasına müracaat ettim. Devlet ŞQrası : 
kısa bir zamanda cevap verdi. Şuranın 81- : 
rlncl dairesinin 37 - 1586 - 2124 numa- : 
ralı ve 30. 11. 937 tarihli kararile hakki- : 
mın teslim edilmesi İstanbul fskAn müdür- : 

KADIN GURURU 
YAZAN: KERiME NADIR 

w ınnrn11nn11n11111 ., 
Hığüne tebliğ edildi. lıokAn idaresi on ay- 3 
danberl bu kararı tatbik etmiyor. Bu ka
ran tatbik etmemekle kalmadı. Devlet Ş\ı 
nısının karannı Vektılete de bildirdi. U
zun zamandıınberi perişan bir haldeyim. 
Vektılete tekrar başvurdum. Aldığım ce
vapta işimin Maliye VekAletlne yaztldıtını 
bildiriyordu. Bu islerim neden sürilnc-eme

• •.ıııı ııııın '"'"'" 

Yukarda: Flrat Viyana maçların· 

da oynıyac:ak Ankara ve 1.uınbul 

oyuncuları bir arada. 

de kalıyor, anlıyamadım. Allıkadarlann 

dikkatine koymanızı rica ederim.,. 

• 
Gayrimiihadil bonolan hakkında 
Şişlide Ahmctbey sokağında 31 numa

ralı apartmanda Ragıp Pınar imzaaile ya-
7.ılıyor: 

&•Oda: ltalvan Savoldl Fran11:r pe.,llvıınına mııymun tel<m~slnl y•P•ttırıyor. Alt
b: Franaız pehlıvanı Deglan, italyan rakibini fena bir vazlvete düaUrm!IL kıvran
dırıyor. 

"Bugünlerde gazetelerde gayrlmObadll 
işleri mevzuubahis oluyor. Bonoların ha-
7.fne tahvilleri ile değiştiri1eccğl de söyleni 
yor. İnşallah tyi olur. Fakat. gayrlmOba
dlllerin ekserisi. hemen dörtte OçO ellerln
dekJ bonoları 13 - 15 liradan satmışlardır. 
Bu bonolann ekserisi aarrafiann elinde 
bulunuyor. Bonolar, tahvillerle değişecek 
olursa. sarrafiar da mOhlm miktarda bir 
kaıanç temin etmiş olacaklardır. Bu hu
susta bir tedbir alınamaz mı?. 

GÜREŞ: 
Futbol: 

Meşhur Fransız Deglan 
Savoldi ile Yeni Maçın
da Berabere Kalabildi 

Beşiktaş mı ? 
GaJatasaray mı ? 

Bugün Taksim Stadında Beşik
taş - Galatasaray takımları Tay
yare Kupası final müsabakasını 
oynıyacaklar. İki takımın bu mev
simde ne ayarda olduğunu muhte
lif maçlarda gördük. Kısa ve top
lu bir tarifle bugün karşılaşacak 

takımlan gözden geçirdikten son-

iki aydanbcri Paris güre~lerindeki 
ınuvaffakıyetlcrile büyük bir şöhret 
kazanan Italyan Savoldi ile vaktile 
dünya şampiyonluğunu boğucu Le
visten almış olan Fransız Deglan pek 
heyecanlı bir güreş yaptılar. 

Aslen lta~yan olup Amerikada ge
~irdiği uzun güreş }ıayatı sayesinde 
Amerikan tebaası pasaportunu almış 
l ···.,an Savolcl: Avrupa şampiyon11 
Bulgar Dankolofu nefes aldırmadan 
yenmiye muvaffak olmuştu. Savoldi 
ye Pariste son çıkarılacak rakip ola
rak Fransız Deglanı seçtiler. Italyan 
pehlivanının bilhassa (kanguro çif
tesi) namı verilen oyunu fevkalade 
teh likcli göriilüvordu. 100 kilorlan 
fazla gelen Savoldi. hasmının ~ekle. 
mediği bir zamanda bir maymun çe
vikliği ile havaya fırlıyor ve çift tek 
n1esile rakiplerinin çenesine. yahut 
kulak tozunn cifle atarak sersemleti 
yordu. Böyle bir adama karşı kuv
vetinden ziyade tecrübesine güvenen 
bir nehlivan lfızımdı. 

Fransızlar. Savoldiye kal'Şl Deg'a
ru münasip bulmuşlardı. Iki hasım 

Memlekette: 

Düzceli Genç:er 

Kır Koşusu Y apt~lar 
Düzce (TAN) - Halkevi spor kolu 

tarafından tertip olunan kır koşula
rının ikincisi pazar gunu yapıldı. 
Müsabakalar 3000 ve 6000 metre ol
mak üzere iki kategori üzerinde icra 
edildi. 

Her iki koşuya da dokuzar atlet 

iştirak etti. Ve bu atletler yarışı ter 
ketmeden nihayetlendirdiler. 

3000 metre koşu neticesinde birin
ci Haydar, ikinci Mustafa oldu. 

6000 metre olan ikinci yarışta Mu 
zaffer birinci, Ilyas ikinci oldular. 
Halkevi tarafından her iki koşunun 
galiplerine münasip hediyeler veril
di. 

ırasında 90 dakika olarak kararlaş· 
tırılan müsabaka Parıste şimdiye 

kadar görülmemiş bir heyecan ve 
şiddette devarrı etmiş, Parislileri hay 
ran bırakmıştır. 

Pariste adet olduğu veçhile üç 
devre üzerine tertip edilmiş oian mü
sabakanın ilk devresini Fransız ka
zanmıştır. Bu devrede ltalyan me~ 

hur çiftesini iki kere atmış ise de 
Fransız pehlivan yana kaçarak 
ç;ftelerden kendini kurtarmış -
tır. İkinci devrede Italyan fırs~ 
:.mı bulup çiftesini yerleştirmiş ve 
rakibini sersemleterek yatırmaya 

muvaffak olmuştur. 
Uçüncü ve son devreye olanca şid

detlerile başlıyan iki pehlivan hak
laşamamışlar, neticede berabere kal-
mışlardır. 1 

TAN - Tekirdağlı böyle güreşle
rin olduğu yerlere gidiyor. Tamami
le Amerikanvari tekmeli. kafa vur
malı ve kolları kıracak gibi burmalı 
c;lan böyle güreılerden kaçınmasını 
tavsiye ederiz. 

Dışarıda: 

Ecnebi 

Mem!ekeHerdeki 

Yutoslav Futbo~cüler 
Yugoslavların dünya kupası ma~

larma iştirak ettiği malumdur. Kom
şu devletin Spor nezareti dünya ku

pası maçlarında Yugoslav takımının 

en kuvvetli bir şekilde sahaya çık-ı 
ması için büyük hazırlıklara giriş

miştir. Memleket içindeki futbolcti

ler bümmalı bir şekilde çalıştırılır

ken, memleket dışında muhtelif ec
nebi takımlarda oynıyan futbolcüle
rin Milli takım haricinde kalması
nın doğru olmıyacağı düşünülmüş ve 
Spor nezareti, Yugoslavyanın mul'ıte 

ra maç hakkında hükmümüzü ver 
miye çalışalım: 

BPc:iktas t11k1mını liıt marlRn· 
nın başındanberi yenen bir klüp 
çıkmadı. Rakibe göre. bazan tak1-
mın cüsse ağırlığını. hazan müda
faasını. hazan da toplu gayretini 
meydana koyan beyaz siyahlılar 
"mevsimin namağllıp on biri,, la
kabını kazanmıya muvaffak oldu· 
lar. İstikrarlı bir kıymet derecesi-
ne sahip oldukları inkar edilemi
yen Beşiktaş takımının hücum hat 
tı diğer taraflarına n~zaran pek 
verimli değildir. Muhacimlerin 
kıvrak olamamalarından gelen bu 
aksaklık. beyaz siyahın fazla gol 
çıkarmasına da hayli mani oluyor. 
Beşiktaş hücum elemanları içinde 
seyyal oyun tarzı sayesinde en teh 
likeli eleman olarak Şerefi saya
biliriz. Bu genç birkaç haftadır 
yaratılış kabiliyetine layık olabile 
cek oyunlar çıkarıyor. Geçen se
neki sönük vaziyetinden silkinmiş 
gibidir. 

Galatasaraya gelince. müsaba
kaların her anında asaplarına ha
kim olabilecek kadar tecrübe ge
çirmemiş ve yaşlan ilerlememiş 

bulunmalanna rağmen seri ve ma 

nevra kabiliyeti yüksek bir hü
cum hattına maliktir. 

Fakat hücum hattının istinat e
deceği muavin hattı vasattan dü
şüktür. Müdafaası da pek parlak 
değildir. 

Böyle bir takımın Beşikta~ gibi 
bu mevsim hiç yenilmiyen bir eki
bi kazanması akla pek kolay uy
muyor. Maamafih Galatasaray 
hücum hattının Beşiktaş müdafa

asını hayli karıştırması, ve bir iki 
gol çıkarması ihtimalden uzak bir 
şey değildir. Bu takdirde, golcü
lüğü biraz kısır olan Beşiktaşlıla
nn iki gol çıkardıktan sonra gali
biyeti temin edecek golü de ata
bilmeleri epey güçleşir ve bera
berlik bir emrivaki haline gelebi
lir. 

• Canavar düdüğü iıııtiyorlar 
Şoför Fuat lmzasile aldığımız mektupta 

deniyor ki: 
"Tramvay şirketinin tel otomobilinde şo 

förüm. Bizim işimiz aceledir. Çabuk git
memiz ltı11mdır. Bunun için de cannvar 
•füdilğil lbımdır Evvelce se;Yrü.c:eferE' mO
racant edilmişti. Seyrüsefer karar verdi. 
F'akat canavar d!ldülW o z.amnn :vokmus. 
Simdi duyduk ki. canavar d!ldilklerf ırel

mls. Bu husustıı altıkadarlıırın nazarı dik
katim celbetmenlzl rica ederim.,, 

* Cevaptannnz: 

S1vas okuyuculanmızdan Kemal GOna
ya: 

- Bu iş için bulundulunuz eehrln llse
~ndekl yabancı dil muallimlerine milra
(.'llat ediniz. Şize şifahi ve mufassal malQ-
'ınt .._.~ .... -".,,_,..,. 

Kongreler: 

Güneş Klübünün 

Y dl;k Kongresi 
Güneş Klübünün senelik kon

gresi dün klübün Taksimdeki mer 
kezinde saat 14 te yapılmıştır. 

Kongre Başkanlığına İsmail Hak
kı Vefa seçilmiş ve eski idare he
yetinin verdiği idari ve mali rapor 
lar okunarak tasvip edilmiştir. 

Yeniden yapılan idare heyeti se 
çiminde başkanlığa Bolu Saylavı 
Cevat Abbas Gürer, asbaşkanlığa 
Kemal Salih, genel sekreterliğe 

Süleyman Seden. muhasipliğe A
ziz Nami, veznedarlığa doktor Siy
ret Zühtü ittifakla seçilmişlerdir. 

Kıymetli klübümüzün yeni ida
re heyetine muvaffakıyetler dile
riz. 

miştir. Isparta, teklif edilen tarihler 
de başka angajman!an olduğunu 

ve gelemiyeceğini bildirmiş, kar _ 
şılaşma tarihleri değiştirild:ği tak • 

dirde gelebileceğini i.18.ve etmiştir. 
Buna mukabil First Vienna teklif

lerimizi aynen kabul ederek gelebi
leceğini bildirmiştir. 

Viyana takımının yapacağı maç
lar 15 Nisanda Istanbul, 17 Nisanda 
Ankara, 20 Nisanda Izmir olarak tes
bit edilmiştir. 

Dünkü B. T akmıla.n 
Futbol Ajanlığı tarafından bi

rinci küme klüplerinin B takımla
rı arasında tertip edilen maçlara 
dün Şeref ve Taksim statlarında 

devp edilmiştir. Taksim Stadın
da Güneş ile Süleymaniye karşı

laşmış ve Güneşliler 2 - 1 galip 
gelmişlerdir. 

ğerli varlıkların hayali ve indi buh
ranlar içinde heder olup stitmeleri -
dir. Ba kalarına vazık olmasa bile 

kendilerine yazık olur. Eğer diinyada 
ki muharrirler aldıkları her imzasız 
m"ktuhu hasn«.'nk ohırlarsa işte kıya
metin koptuğu giin o gündiir. Ve hiç 
bir hürriyetin huna tahammülü ol • 
mndığı mevdnndadır. 

lif radyo istasyonlarında neşrettiği 
tebliğinde, memleket dışındakı bü
tün tanınmış futbolcüleri Milli ta
kımQ.aki yerlerini almak için derh:.ıl 
.mavatana dönmlve davet etmiştir. 

'vrıca oyuncuların bizzat kendı. 
!erine milu vaztfelerini ha~ırlatan 

mektuplar gönderilmiştir. 

Şunu da hatırlatmalıyız ki, Be
şiktaşın mağlup olması ihtimali 
yüzde otuz beş ise, Galatasarayın 
ki yüzde altmış beştir. Aradaki 
yüzde on beş farkı ancak bugünkü 
maçın şansı telafi edehilir. 

Şeref Stadında Galatasaray ile 
Beykoz karşılaşmış Çok çetin ve 
heyecanlı bir maçtan sonra Gala
tasaray maçı 4 - 3 kazanmıştır. 

• 
BarutgOc:D alanındaki maçlar: 
1 - Sirkeci İdmanyurdu A takımile 

Barutgücü A takımı Saat ıs de.. Firat Vienna T aluım 
Şehrimizde 2 - Sirkeci İdmanyurdu B takımile 

Barut.gücü B takımı saat 13 de .. 

o oktor Turgut otomobilden at-
lar atlamaz, kapının ziline 

parmağınt bastı ve açılıncaya kadar 

bir daha kaldırmadı. Hareketle
rinde sabırsızlık taşıyordu. Karşı
sına çıkan hizmetçi kadına heye
canla sordu: 

- Bayan Nevin evde mi?. 
- Hayır Efendim! 
- Nasıl? •. Nerede? •. 
- Son trenle hareket etti .. : 
- Bu da ne demek? .. Nereye 

gittiğini bilmiyor musun? .• 
- Biliyorum efendim.. . 
- Söylesene! .. N~ duruyorsun? .. 
- Amcasına gitti.. Pek çabuk 

dönmiyeceğini söyledi. .. 
- Olur şey değil!. Bana mektup 

filin, hiçbir şey bırakmadı mı? ... 
- Bir mektup bıraktı efendim .. 
- O halde ne bekliyorsun?. Ge-

tirsene! .. 
- Şimdi getiririm .. Fakat biraz 

buyurmaz m1sınız?. Dinlenirsi-
niz ..• 

G enç adam bu fikri fena bul-
madı. Yorgunluktan ziyade 

uğradığı hayal sukutundan dizle
rinde derman kalmamıştı. Hemen 
hizmetçi kadını takip ederek yalı
ya girdi. 

lşte şimdi, salonda, Nevinin ya... 

tak odasına açılan çüt kanatlı bü
yük kapının karşısında bir koltu
ğa oturmuş, açık renk spor kostü
mü ile eş olan kasketini elinde çe-.... _. 
Dışanda parlak bir gece vardı. 

Hafif bir rüzgarın dalgalnadırdığı 
tül perdeleri yık1yan ay ışıklan, 
gümüş tozlarını halının üzerine ser
perek onun, ayaklarına sokuluyor
du. 

Bir dakika sonra hizmetçi kadın 
genç adama bir zarf uzattı. Ve onu 
karanlıkta bırakarak çekildi. Bu 
sessiz karanlığı istiyen kendisi idi. 
Derhal pencerenin yanına gitti. 
Zarfı yırtarken parmaklan titri
yor, pek acele yazıldığı belli olan 
iri satırları adeta yutmak istiyor
du. 

N ihayet süratle okumıya baş
ladı: 

"Turgut; 
Gururuma karşı büyük bir va

ıif e görmek için sana bu mektubu 
yazmıya karar verdim. Belki ne 
demek istediğimi anlıyamıyacak

sın. Fakat bunun ehemmiyeti yok. 
Yalnız birşeyi anlamak kafidir. 
Bence: bu da, artık biribirimize 
karşı tamamiyle iki yabancı ola
rak kalmamızın elzem oluşudur. 
Hatta, beni bir uzak akraba sıfatL 
le görmiye gelmeni bile taham
mülsüz bir hadise addederim. Zi
ra, on beş güne kadar kocam bulu
nacak olan amcazadem Semih. ma
ziyi bildiği için seni daima karşı
sında bir rakip, bir düşman göre
cektir. 

Elveda aziz doktorum. 
NEVlN,, 

Doktor Turgut bu satırları bir
kaç kere tekrarladı. Sonra birtlen
bire mektubu parçalayıp pencere
den denize üfledi. Kasketini başı
na geçirdi. Ve süratli ad1mlarla 
merdivenleri inerek yalıdan çıktı. 

Otomobilini asfalt yolda yıldı
rım gibi sürerken, şen bir sada ile 
okuduğu mısraları rüzgar kapıp u
zaklara götürüyordu. . . 

N evinin bulunduğu kompar-

İlk izdivacından evvel de Tur
gut ona evlenmek teklü etmişti. O 
zaman da bu adamı büyük bir aşk 
la seviyordu. Annesiz, · babasız. 
hasta bir teyze elinde büyümüf 
serbest bir kız olduğundan ve bet 
hususta da başına buynık bulun
duğundan derhal muvafakat ceva
bı vermişti. 

Lakin. nişanlandıktan sonra do11 
toru şiddetle kıskanmıya başladı. 
Çünkü genç adam kendisini .ı... 

myor, rast geldiği herhangi bir 
.uza söz atmaktan, muayenehane
sine gelen genç hastalarla fazla .,. 
lfıkadar olmaktan, hatta, yakın ah 
bap ve akrabalara gözünün önündl 
kur yapmaktan vazgeçemiyordu. 
çemiyordu. 

B u hayatın böyle devam ·ed• 
miyeceğini anladı. Kalbiy• 

le uzun mücadelelerden sonra ona 
nişan yüzüğünü iade ederek. ken
disini küçük yaştanberi seven. r ... 
kat malul olduğu için evlenme tek 
lifine cesaret edeıniyen bir yüzba
şı ile ev lendi. 

Turgut pek müteessir görünme
mişti. Yalnız ona acı, çok acı bir 
mektup gönderdi Bu mektupta 
şöyle bir cümle vardı: 

" •• Bir gün elbet bana dönecelt 
sin Nevin; benim pençeme düp
ceksin .. ,. 

Aradan iki yıl geçti. Zavalb yfts 
hAC'I •·-·- LI- L--•-1 • .._... __ ---- -'1-' 

lerini ebediyen hayata yummuftU. 
Genç kadın. çok sürmeden TUi'" 

gudu yine karşısında buldu. Bir 
gece gelip ayaklarına kapandı; 

kendisini affetmesi için yalvardı. 

Onun gibi hiç kimseyi sevmedili
ne ve birleşrlerse bütün çapkınlık 
larını terkedeceğine yeminler eitL 

Q geceyi ne kadar iyi hatırb-
yordu. Bundan bir hafta ~ 

veldi. Gökyüzünü süsliyen yQS 
binlerce küçük ampülün titrek .,. 
kisleri uyuyan denizin minimini 
mevceleri üstünde titrefiyor, uzak 
lardan ateş balıkçılarının n8ralarl 
geliyordu. 

Başı dizlerinin üzerinde ldL Yal 
varan munis sesi, arada sırada bit 
hıçkınkla titriyordu. Genç kadıJle 
avuçlan göz yaşlarile ıslanırken. 
onu çaresiz. sönmez bir muhab
betle sevdiğini tamamlyle idrak r 
diyordu. 

Nihayet §Öyle bir vaatte buhar 
du: 

- Düşünmem için bana bir bil 
ta müsaade et!.. 

Turgut büyük bir sevin~e td
rar tekrar onun ellerini öptü 'il 
gitti. 

Bir hafta!!!_ A caba bu uzun günler ve ,r 
celer arasında neler dÜ§ÜJ" 

müştü? .. Belki hiçbir şey! •. 
Neticede; bir akşam evvel o~ 

bir mektup aldı: 
Haftanın tamamlandığını ve er

tesi gece yalıya· geleceğini bildiri- • 
yordu. Arada yirmi dört saat kal
mıştı. Büyük heyecanlar, adeti 
buhranlar geçiriyordu. Yalıda bit 
sersem hizmetçiden başka konuşl' 
cak, dertleşecke hiç kimsesi yo'S' 
tu. 

Nihayet bu gece.. Kulağı b1' 
motör homurtusunda. çılgın gtbl 
mütemadiyen yatak odasından S.
lona. salondan yatak odasına geÇY 
yor: kah aynanın karşısnda kell' 
dini seyrederek. kih pencereni1' 

önünde denizin yüzünü ya.ldızlıyal' " 
ışıklarına bakarak saa~en eayıytl 
du. 

Bilgin arkadaşı temin ederim: Ye
ni Türkiye hürriyet ve emniyet mem 
lcketidir. Amma Jan Jak Rusonun 
kitabına ve Piyer Lotinin kalemine 
uymuyormuş! Ne yapalım? Biz, bi
ze benzeriz arkadas. 

Yugoslav sr>0r mahafilinde gerek 
lvo. gerek mektupla yapılan d;ı 

vete birçok meşhur oyuncuların der
hal icabet edecekleri ve dünya ku
pası maçlarında Milli takımın iyi bir 

\rlık göstereceği ümit edilmekte
dir. 

Futbol Federasyonu tarafından da
vet edilen Isparta ve First Vienna 
klüplerinden beklenen cevaplar gel-

3 - Sirkeci İdmanyurdu lfe Barutgü
cü Genç takımları saat 11 de ka.rşılaşa
<'.Jalcbrttı .. _ 

tımanda. uyuklıyan yaşlı bir 
kadından başka kimse yoktu. Bu 
tenhalıktan istifade eden genç ka
dın serbestçe göz yaşlarını mendi
line içiriyor ve bir yandan da dü
şünüyordu: 

Biraz sonra gelecekti. Güzel bl' 
şını dizlerine koyacak ve sihirli .,t 
siyle: 
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Verimli Bir Daire : Şu Garip Dünya: 

Gümrük ve inhisarlar Dünyanın 
En ihtiyar 
Ağacı Vekili ile Konuşma Kaliforniyada dünyanın en ihtiyar 

ağacı sayılan bit mamut ağacı var
dır. Alimlerin tetkiklerine göre, bu 
ağacın tarihi Miladı İsadan 45 bin se

(Başı 1 incide) 

lnemlekctte i;riye doğru neler yapıl
dığını bilmek ve anlamak, vergi ve
ren halk için bir haktır ve bir ihti
)'açtır. Umumi hayatta ne yapılırsa 
lnillete mal olur. Millet bunu günü 
riinüne öğrenmelidir. Yeni faaliyet
ler için hız, enerji ve emniyet, başa· 
hlrnış işlerin bilinmesi ve duyulması 
ıayesinde ele geçer. Gilml'ük ve İn
hisarlar Vekaleti ne kadar iyi çalış· 
lnış olursa olsun, millete mal olan fa. 
•liyetleri, halka iyice duyurmaması 
'f'azi(eye ait bir ihmaldir. 

Ömer Abit hanının mütevazi bir 
Odasında Gümrük ve İnhisarlar Veki
li ile karşılaşınca buna yakın sözlerle 
düşüncemi ortaya koydum. Vekil de
diki: 

- Hakkınız var. Muhakemem ba
ha daima bu kanaati verdi. Ne çare 
ki ınizacım, her türlü neşriyata engel 
Oldu. Burada bütün arkadaşlarımla 
beraber ancak vazifemizi görüyoruz. 
Bundan bahsetmek ve ettirmek her
tıedense mizacıma aykırı geliyor. 

- Giimrükteki eseriniz bende bir 
tecessüs hissi uyandırdı. VekiJetini· 
2e ait diğer müesseseleri gezmek, 
IÖrmek hevesini duyuyorum. Bunu 
gelecek hafta yapacağım. Gümrük ve 
inhisar işlerinin nereden geldiği, ne
reye gittiği hakkında bana umumJ 
bir fikir verir misiniz? 

- Vekalete gelince şöyle düşün

düın: Yeni yeni tecrübelerle körükö
J"Üne yol aramak bir zaman ve ener
ji israfıdır. Bitaraf mütehassıslar ,va· 
sıtasiyle mevcudumuzu ölçmek fay
dalı birşey olur. Yapmak istediğimiz 
işleri daha evvel iyi bir surette ba
tarmış olan memleketler var. Hare
ket planımızı, onlann olgun tecrübe
lerine dayanarak, çizersek yol ve va
kit kazanmış oluruz. -Bu düşünceye tabi olarak gümrük 
\>e inhisarlar -için ayn ayn mütehas
sıslar getirttik. Gümrük için bize bir 
lnütehassıs tavsiye etmesini Birleşik 
Amerika hükumetinden istedik. Bi
re gümrük tarife komisyonu azasın
dan B. Warfeldi tavsiye ettiler. Bu 
Zat, Cenubi Amerikada üç, dört mem 
leketin gümrük teşkilatını yeni baş
tan yapmıştır. Gümrükçülükte geniş 
bir tecrübe sahibidir. 

İnhisarlar için de bize Wallace 
· Clark adında bir ihtısas firmasını 
tavsiye ettiler. Bu firma Amerika ve 
lngiltereye mahsus bir nevi akıl ho
calığı teşekkülüdür. Her sahaya ait 
lnütehassıslan vasıtasiyle bir hüku
lnet dairesinin, bir şirketin, bir fab
li.kanın işlerini tetkik eder, daha ve
l'İtnli ve tasarruflu bir surette çalış
ınanın yollarını gösterir. 

Gümrükte B. Warfeld bir sene ça
hştı. Gümrüğe ait kanunlanmızın 
hepsini tercüme ettirerek kendisine 
\"erdik. Merkezi idaremizi, memleke
tin muhtelif yerlerindeki gümrük 
teşkilatımızı, bürolardaki çahşma
lnızın şekillerini iyice tetkik etti. Şu
rıu söyliyeyim ki Meşrutiyet zama
tıında da gümrüğe iktidarlı bir İngi
liz mütehassısı gelmiş, faydalı bir 
•urette çalışmıştı. 

Mütehaşsısın tavsiyeleri 
Amerikalı mütehassıs bize muhte

lif tavsiyelerde bulundu. Sözlerinin 
hülasası şuraya varıyor: 

Bir ecnebi m Otehaıısı• meseli gDmrDk 
te91<ıı1ıtını tetkik edınce: "Tetkllttını:r fe· 
"•dır, böyle gümrük olama:r.,. yolunda bir 
9lS:r ı1lylemesl beklenir. Ben ıl:rln gUmrUk· 
lerınız hakkında böyle blrıey aöyllyeml· 
hceöım. Teıkl ı:ıtınız peki il teıklllıttır. 
1-terhangl bir memleketin tefkllltı kadar 
1Yldir. Kanun ve nlzamlarınız da pekill· 
dır. Bütün mesele bu teıklllıtın iyi bir ıu· 
l'ette l9lettlrllmeslndedlr. Bunun için her' 
••nıf unsurların seviyesini bir dUzOye iyi· 
leıtlrmek, iyi ve çabuk kararlar vermek, 
kararları iyi tatbik ettirmek, makineyi 
Cl!lnu gUnUne, saati eaatlne lıler bir hale 
koymak, lşleylflnl iyice teftlf ve müraka· 
be etmek IA:rımdır • ., 

Bu tav~iyeler üzerine tatbikata 
geçtik. Maliyedeki müfettiş teşkila
tına benzer teftiş teşkilatı kurduk. 
~Üsabaka ile yüksek tahsil görmüş. 
lısan bilir gençler aldık. Müfettişliği 
l'ağbet görür. cazip bir meslek hali
h.e koyduk. Arzumuz, bu teşkilatta 
~etiŞenler arasından bir kısım idare
C:Uerirnin de seçmektir. 

lier sene en az iki kişiyi ecnebi 

......................... ·--··-···-····----····· 
"Tekirdağı Şarap Fabrikası 
azami randımanına vtumış
hr, lzm:rde şarap yapıyo
ruz. Burada da büyük bir 

labrika kurulacaktır.,, 

...................................... ·-·-····-·--· 

gösterilmesinin önüne geçmek va
him ve bir de mutavassıtlann menfa
ati yüzünden bu adet devam edip gi 
diyordu. Eski ananelere alışık me
murların tasfiyesi, usullerin ve iş 

görme şartlarının ıslahı suretile 
tam bir mücadele yap1lmaktadır. 

Mütehassısların I nhi.tlarlar 

nesine kadar çıkarılmaktadır. 

• 
Dünymtın en büyük •aati 

Leipzig istasyonuna bugünlerde 
büyük bir saat konulmuştur. Bu sa
at. dünyanın en büyük saati olarak 
kabul edilmiştir. 

i~in tavdyeleri Laipzig garı, Almanyanm en bü-
İnhisarlara geçelim: Clark akıl yük gandır. Peronunun genişliği 270 

hocalığı firması, bir tütün, bir fahri- metredir. Şimdiye kadar bu istasyo
ka mütehassısı da dahil olduğu halde nun muhte1ü yerlerinde 200 kadar 
bir heyet halinde memlekttimize gel saat bulunuyordu. Bunlardan en bü-

Müthiş SilCih Yarışı -· 

ltıgilizlerin 60,000 Ton
luk Çelik J;:jderleri. 942 
Senesi Hazır Olacak 

di. Bu, fabrikalarımızı, merkezi ida- yüğünün nısıf kutru 160 santimetre- İngiliz Amiralliği bahri teslihat kanalım geçemiyecekleri hakkında 
renin her şubesinı tetkik etti. Neti- dir. programında dünyayı şaşırtan mü- mühendisler tarafından Amiralliğin 
cede her şube için ayn ayn birer ra- • him bir değişiklik yapmıştır. 942 se- dikkati çekilmiş, fakat Amirallik is-
pordan mürekkep bir rapor külliya- Garip bir gazete nesinde tamamlanmak üzere peyder rar etmiştir. 
tı vücuda getirdi. Merkezi teşkilatı- Nevyorktaki matbaacılar birli~i. pey tezgahlara konulan zırhlılardan Çelik ejderlerin yapılmasına dair 
mızın ve fabrikalarımızın çalışma yüz senede bir çok garip ve oriji. üçünün tonajını 60.000 e kadar çıkar mühendisler ve inşaat imillerile Ami 
tarzı hakkında yüzlerce pratik tavsi- nal bir gazete çıkarmaktadır. 12 say rruya karar veren Ingiliz Amiralliği ral arasında geçen son muhavereleri 
yede bulundu. İnhisarlar merkezi fa olan bu gazetenin sayfalarının u- korkunç bir ateş kuvveti elde et- bir Fransız gazetesi pek veciz bir şe-
teşkilatının birleştirilmesi de bu tav- zunluğu 2 metre ve genişliği de 1,80 miştir. kilde şöyle naklediyor: 
siyeler arasında idi ki. biz bunu za- metredir. Bu çelik ejderlerin isimleri: An- inşaat amilleri mühendislerle be-
ten yapmış. hem varidat bak1mından Son olarak bu gazete 1850 yılın- son, Hov ve Benbon olacaktır. raber, piposunun külünü baş parma 
hem de masraftan tasarruf bakımın- da çıkm1ştır. 1950 senesinde de bir Her birinin ağır bataryalan. 405 ğiyle bastıran çini gözlü Amiralin ya 
dan istifadeler etmiştik. Mütehassıs- defa çıkacaktır. çapında 16 şar toptan mürekkep o- nına giriyorlar. 
ların diğer tavsiyelerinin hepsi tat- lacaktır. Bu toplarla atılacak beher _Emirleriniz veçhile hcrşey hazır 
bik edildi ve faydalan görüldü. kurmak ve standardize edilmiş mal güllenin ağ1rhğ1 2.500 kilodur. En- dır. 46,000 tonluk süper muharebe 

- İnhisar mamulatınm tirari şe- yetiştirmektir. daht mesafesi de 40,000 metredir. zırhlılarının otuz beşer mil süratleri 
kilde harice satışı nasıl gidiyor? Şirket bilhassa Belçikada pek iyi Ağır bataryaların hepsi birden bor- tecrübe havuzlarındaki modeller ü-

- Bu maksat için ticari bir şirket teşkilat kurmuştur. Yerli bir firma da ateşine çevrilebilecektir. Bu su- zerinde temin edilmiştir. Sör!.. 
f kurulmuştur. Seımayesinin % 55 i ile ortaklaşa yapılan muameleler iyi retle her zırhlının bir yaylım ateşinde Amiral biraz düşündükten sonra, 
~ bizdendir. Gerisi ziraat ve iş bankala bir surette inkişaf etmektedir. namlıların ağzmdan düsmana tev· havai müdafaa tertibatı ve torpillere 

n tarafından konulmuştur. İhracat Rakı ve şarap imalatı cih edilecek çelik tanelerin mecmu karşı bölmeler hakkında malumat 
malla;ı, ya maliyet üzerinden veya Memleket içinde şarap imalatı ağırlığı 24 ton olacaktır. Bu ~adar aldı. Kafi görmemiş olacak ki, ayni 

idarenin T ekirtlağıntlaki Şarap mümkünse maliyete ufak bir kar ila- ı artıyor. Tekirdağ fabrikası azami ran l heybetli ve ağır olmalarına ragmen sürati muhafaza etmek şartile gemi-
labrikasının dahili tesisatından vesi sureti!~ şirkete satılıyor. İlk ga- dımanına varmıştır. İzmirde.şa~ap ya zırhlılar ~5 şer .mil s~ra~inde~r. lerin 60.000 tona çıkarılmasını iste-

bir görünüf yemiz. mallarımızın kalite şöhretini (Arkası 8 ıncıde) Bu hacımdekı gemılerın Suveyş di. Mühendisler, 0 hacimdeki gemi-

r-- lerin Singapurdaki havuzlardan hiç 
gümrüklerde staj gönniye gönde~i-1 ~ • ~ birine sığamıyacağına ve Süveyş ka-

~o~u;~~=.d=~~~~:n:~::ni::~~~ ı ı IJ?)o h\ 7) h\ im 1 o» h\ iNi IJ?) n 7) h\ lR'ı h\ ı ı :~:::~:: ~~~~~ d:~~~~ ::.~ıı;: 
iyice tanımak, yüksek tahsil. gör~ü~ ~ ~ ~ ~ lJ'\J ~ ~ ~ ~ tiler. Şu cevabı aldılar: 
olmak ve gideceği memleketın dı~~ı ı 11 ,,. - Dikkatinize ve beni ikaz etmek 
bilmektir. İlk gidenler, İstanbul gum '111111~!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ • • ... -~!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!~ 
rüğü başmüdürü Mustafa Nuri ile 
bir arkadaşıdır. Fransa ve İsviçrede 
staj görrr.üşlerdir. İkinci sene iki ar
kadaşı Almanyaya gönderdik. Bu se
ne bir arkadaş Amerikada staj görü
yor, bir diğeri Almanyada, diğer iki
si de Belçika ve İsviçrede çalışıyor. 
İkisi idareci, ikisi de müfettiş olarak 
yetişmektedir. 

Bir taraftan da mesleki tedrisata 
kuvvet verdik. Merkezde esaslı kurs 
lar var. İstanbulda da muhtelli şube
lerdeki memurlar, olgunlaşmak için 
ayn ayrı kurslara devam ediyorlar. 
Bu yolda çalışmalarla ve sıkı bir mü
rakabe ile hizmet seviyesini gün geç
tikçe yiikseltmiye çalışıyoruz. 

Gümrük Kanununda 
yapılacak değlfiklikler 

- Gümrük tarife kanunu yeniden 
hazırlanıyor mu? 

- Tarife kanununun değişmesi 

bir taraftan İktısat Vekaletine, diğer 
taraftan Maliye Vekaletine ait bir 
iştir. Biz tatbikat tekniği bakımın

dan bu iki daire ile elbirliği ederiz. 
Bizim doğrudan doğruya tadile ve ıs
laha uğraştığımız bir kanun vardır 

ki o da gümrük kanunudur. Bu ka
nun muamelelerin nasıl yapıldığını, 

manifesto, beyanname nasıl doldu
rulacağını gösterir. Stajdan dönen 
arkadaşlar gümrük umum müdürü
nün reisliği altında toplanarak en 
ileri giden memleketlerin tecrübesi
ne göre bu tadilleri hazırlamaktadır
lar. Tetkiklerimizde gümrükteki mu
amele merhalelerine bakıyoruz. Bun 
lardan hangilerini hazfedebiliriz? 
Hangilerini sadeleştirebiliriz? Bun
ları hem devlet menfaatleri bakımın 
dan, hem de halkın işini çabuk ve 
kolay görmek bakımından arıyoruz. 

- Eskiden gümrükte bahşiş usulü 
cari olduğundan bahsedilirdi. Bunun 
önüne geçilmi§ midir? 

- Eskiden bahşiş yolunda fena 
ananeler vardı. Bunları bir kısım 
mutavassıtlar seve seve yaşatıyorlar
dı. Çünkü müşterilerine hesap verir
ken evrakı müsbite gösterrniye ihti
yaç hissetmeden hesaplarına keyfi 
bir rakam sokabiliyorlardı. Fakat bu 

usulün cari olduğuna, şüphe ettiği
miz zamanlarda bile bahşişe mukabil 
devlet menfaati feda edilmiyordu. 
Bunu baskın şeklinde ikinci muaye
nelerle sık sık kontrol ettik. Yalnız 

sürat temin etmek. fiizuli müşkülat 

~ • ~ 1 arzunuza teşekkür ederim. Yalnız, 
1 

Dayak Hakkında 
- Dövmeli mi, dövmemeli mi? 
- Dövseniz de olur, dövmese-

niz de! ' 
Dayak hakkında bugünlerde ga

zetelerde, kahvelerde, sokakta, ev
de, sinemada, tiyatroda türlü laf
lar söyleniyor; eli - gerçekten ka
lem tutan - bazı kimseler dayağın 
artık bir zaruret olduğunu ileri 
sürüyorlar. 

Dayak. başkasının hesabına bol 
bol ve cömertçe tavsiye edilen ted 
birlerden biridir. 

El yumruğu yemiyen kendi yum 
ruğunu bozdoğan armudu sanır. 

Fıkrayı bilirsiniz: 
Herifin birini bilmem hangi suç 

tan dolayı Yeniçeri ağasının buzu 
runa çıkarmışlar: 

- Vurun bin sopa! demiş. 
Herif: 

- Aman be ağa ... Derken ağa: 
- Yıkın bre! .. diye bağırmış. 

Herifi yıkmışlar. Lakin adam gö
zü pek birisi imiş: 

- Ağam! Emrin başüstüne! La
kin bırak ta bir şey diyeyim? 

- Varıver! 

- Ya sen hiç dayak yememiş-
sin; yahut sayı bilmiyorsun. 

-Neden? 

- Bin sopa ne yenir, ne atılır 
da ondan! Demiş. 

Bilmiyorum, herifi bu söze rağ
men yine dövmüşler mi? Ben ol
sam cezayı katmerleştirir, iki bin 
sopa atardım soranlara da: 

- Benim gibi ne dayak yemiş, 
ne de sayı bilen bir adama bu söz 
denir mi? Diye vuruyorum. Der
dim. 

- Vur, amma dinle! Diye ser
semce bir söz vardır. 

Dinliyecek olduktan sonra vur
mıya ne hacet! Ve vuracak olduk
tan sonra ne diye dinlemeli? 

Benim bütün merak ettiğim şey, 
dayak taraftarı olanların hiç da
yak yiyip yemediklerini oğrenmek 
tir. Dayak yemiş adamlarsa bu is
temeleri tamamen hissidir. 

- Biz yedik ya! Onlar da ye
sinler! Kabilinden bir nevi öç al
madır. Yook. dayak yememişler
se, kendilerinin tatmadıkları bir 

Kasideler 
Yazan: 

B.FELEK 

ş::ıyi başkalarına ne d.lye~eş çe 
kiyorlar? . .. 

Dün öğrendim. Beyoğlu tarafı

nın kasaplarını teftiş eden beledi

ye memurları dükkanlarda deh

şetli miktarda keçi eti bulmuşlar. 

}lek iyi öğrenemedim: Bu keçiler 

damgasız mıymış ta ondan dolayı 

mı ceza vermişler, yoksa keçi eti 

üzerine kuzu yafatsı mı yapışık
nuş ta ondan mı?. 

Ne de olsa anlaşılıyor ki, büyük 

miktarda keçi eti yemedeyiz. 

Ben vaktile Pariste iken dadan
dığım bir lokantada bilmiyerek 
at eti vem i~tim O zaman kendim
de his~ettiğim yürüklüğün sebe-
binı, sonradan o lokantanın müş-

teri!~r~ne at etl yet:.lrı.::'.iğlni öğre

nince farketmiştim. Gercek. o gün 
lerde bana öyle bir yürüklük gel· 

mişti ki: kilometrelerce yolu hiç 
yorulmadan at gibi alıyordum. 

Belediyenin bu son teftişi üze
rine kasaplardaki çoğu etlerin ke
çi olduğu meydana çıkınca da siz 
de bende, şunda bunda gördüğüm 
inatçılığın sebebini şimdi anlaını
ya başladım. 
Eğer fenni malUmatım azıcık 

bana yardım etse (ferdin karakte
rinden midesine intikal) isminde 
bir nazariye çıkarabilirdim. (aksi 
de caizdir). 

Hatırlar mısınız? 

Tababetin, bizdeki gazetecilik 
gibi mektebi olmadığı bir zamanda 
bir hekim. oğlunu da hekim yap
mak istemiş ve yanında çırak gi
bi taşıyarak ona zanaatının ince
liklerini öğretirmiş. 

Bir gün çağırıldığı bir hastaya 
giderken çocuğu yine yanına al
mış. Hastayı muayene ettikten 
sonra: 

- Siz prasa yemişsiniz! Dideniz 
bozmuş. Perhiz lazım! diye na
sihat verirken hasta ve ailesi he
kimin vukufuna hayran olmuş
lar. 

- Nasıl bildiniz? diye ağzı açık 
kalmışlar. 

Avdette oğlu sormuş: 
- Baba! Hastanın yediği şeyi 

nasıl keşfettin? .. 
- Basit şey o~lum! Evden içe

ri girdiğim zaman orada çöp te-
nekesi duruyordu. İçine baktım. 
prasa sapları gördüm evde prasa 
pişirildiğine hükmettim. Demiş .. 

Aradan zaman geçmiş İhtiyar 
hekim ya işten. ya dünyadan çe
kilmiş ve hastalar1 oğluna geçmiş. 
Genç hekim bir gün cağırıld1ğı 

bir evin kapısından girerken ora
da bir semer görmüş ve yukanda 
yatan hastayı muayene ettikten 
sonra: 

- Siz eşek eti yemişsiniz! Bir 
daha böyle şey yapmayın' Mideniz 
harap olmuş! Diye hükmederek 
gülünç olmuş. 

Ben. semerden eşeğe intikal et
meyi tavsiye etmem Lakin herhal 
de bugünlerde Beyoğlu kasaplan
nın etlerini tetkik etmek, beledi
yeye. sağdan gitmemekte ve yol 
üstü1!de durmakta inat eden Be
yoğluJuların bu inatlarını görüp 
yediklerini araştırmak fikrinden i
leri gelmiştir. ---

bu gemilerin gölde yüzdürülen bü
yük vapurlar kadar harp sahalarında 
emniyetle ve pervasızca gezmeleri 
mathiptur. Handan bir taarruz baş
langıcında zırhlılara yaklaşan tayya
re filolarının alev iç:inde kalmaları 

lazımdır. Torpillere karşı fütur ge
tirmemelidir. Tecrübelerimiz ve ista
tistikler bize gösterdi ki, 35.000 tona 
kadar olan zırhlıların torpillere kar
şı mukavemeti yüzde yirmi beş nis
petnidedir. Halbuki 25,000 tonu ge
çince torpillere yüzde yüz mukave
met hasıl oluyor. Evvelce denizden 
torpil1eri diişünürdük. Ayni suret1e 
hava torpillerini de hesaba katarak 
zırhlıların 60.000 olmasını amiral
liğimiz elzem görmiiştür. Havai mü
dafaa tertibatını kabil olduğu kadar 
artırın. Tayyare toplarının çaplannı 
büyültiin. Torpillere karşı bölmeleri 
daha takviye edin. Ve cephanelikleri 
her türlü infilaka karşı daha fazla 
emniyete alın. Buna rağmen sürat 
yine 35 mil olacaktır. Tadilat. plitnla
nnı en kısa zamanda başarmak, İngil 
tereye karşı borçtur. 

Bu muhavereden kırk sekiz saat 
sonra ayni mühendisler ayni amira
lin huzuruna girdiler ve süratleri 
35 mil kalmak üzere tayyare topları
nın ve bölmelerin daha takviye edil 
miş şekillerini göstenniye muvaffak 
oldular. Amiral çini mavisi gözlerini 
planlara dikti. Baş parmağile piposu 
nun külünü bastırdı. Bir saat sonra 
başını kaldırdı. Son olrayt' kelimesi
ni memnuniyetten kısılmış dudaklan 
arasından fırlattı ... 

İZMİRDE: 

Pirzoladan ö:dli 
İzmir. <TAN) - Namazgahta otu

ran şapkacı Cebbar ve.eşi yemek yer 
lerken 14 aylık çocuklan Erol eline 
bir pirzola geçrimiş. fakat kemiği bo 
ğazına kaçmıştır. Derhal Memleket 
hastanesine kaldın lan çocuk ameli -
yata rağmen ölmüstür. 

Karısını Öldürdü 

Torbalı, CT ANl - Kayasköyü kar-
şısındaki Nohutgölü civarında bir ci-

1 

nayet -~~uştur. Kansından şüphele
nen Yoruk Yusuf, kadını tabanca ile 
öldürmüştür. 

Yusuf. karısının kendi kendisini öl 
dürdüğünü iddia etmekte ise de ya-
kalarunıştır. • 
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Amerikanın Deniz Silahları 

B. Roosevelt' e Göre 
Dünya Gerginliği En 
Had Bir Safhadadır 

(Başı 1 incide) 

duğu için kongreye aşağıdaki tavsi
yelerde bulunuyorum. 

7 milyonu 1938 bütçesine dahil 
olmak iizere hava müdafaa tertiba
tı için 9 milyon dolar, ihtiyat or
dunun ıslahı için yarım milyon, 
5 milyonu 1939 biitçesine dahil ol
mak üzere ordu levazımı imaline 
lüzumlu 6,5 milyon dolar orduya 
mühimmat satın almak için 2 mil
yon dolar, yeni harp ge
milerinin yeni planlarının vücu
da getirilmesi masrafı olarak 15 
milyon dolar ki ccman 33 milyon 
dolarla donanmanın fnzlalnştırıl -
ması ve yenile mcsi için lüzumu 
kadar tahsisat 1938 senesinde iki 
yeni zırhlı ile iki yeni kruvazörün 
tezgahlara konulma mı temin çin 
lüzumu kadar talısi at yeni tip ha
fif harp gemileri inşnsı için lii:ı:1;1· 

mu kadar tahsisat konulması la
zımdır. 

Bundan başka, kongre için, harp 
zamanı yüksek k1irların önüne ge -
çen ve harp masrafı yüklerini tevzin 
eden kanunlann çıkanlması zamanı

nın gelmiş olduğunu zannediyorum. 

Tecavüz değil, müdafaa 
Hepiniz takdir edersiniz ki dünya. 

nın bugünkü elim şartlan, prensip. 
Jerin ve muahedelerin sık sık ih'al e
dilmesinden ve harbin fili eevk ve i. 
daresinde yeni yeni un~nrlann mey 
dana çıkmasından ileri gelmıştir. 

Sulh için elimizden gelen bUtUn gay 
retleri yapmak sarih surette vazife.
mizdir. Fakat ayni zamnndn milleti
mizi de muhafaza etmeli. ve emniyet 

Bahriye dairesinin tahminlerine gö 
re, ReisicUmhur Roosevet'in teklif 
ettiği deniz silahları programının 

yüzde yirmi nisbetinde fazlalaştınl
ması takriben sekiz yüz milyon dola-
ra bağlı bulunmaktadır. • 

Yeni inşaat programı karşınnda 
Vaşington, 29 (A.A.) - Deniz ın

şaatı programı ve B. Roosevelt'in 
mesajı, yakın ve uzak neticeleri göz 
önünde tutulduğuna göre başka baş 
ka zaviyelerden mütalea edilmek 
icap eder. 
Yakın tesiri hususunda, bu prog

ram Japonyaya karşı olan kail dav
ranma politikasını kuvvetıendimiye 
matuftur.Anlaşılıyor ki, Amerika hü. 
kiımeti Amerikanın müdafaası mese 
lesini, sadece bir sahil müdafaası ol
maktan çok daha geniş bir zaviye
den mütalea etmektedir. 

DiÇer taraftan, iyi malıimat alan 
mahfiller bundan böyle, lngiltere
nin artık denizde polis vazifesini tek 
başına yapacak kadar kuvvetli ol
madığına ve Ingiliz filolarının daha 
ziyade Avrupada toplu kalacakları
na kanidirler. Buna binaen şimdiye 
kadar bilvasıta Jngiliz deniz kudre
ti ile zıman altında bulunan Ameri
kan tecerrüdü bundan böyle mün
hasıran Amerlkanın deniz ve askeri 
kudretine bağlıdır. 

l3. Roosevelt'e yakınlığı olan bir 
şahsiyet bu deniz telakkisini şu ifa.. 
de ile hülasa etmiştir: 

Ananevi tecerrüt umdemiz şimdi 
bir emniyet ve milli müdafaa mese
lesi haline girmektedir. 

altına almalıyız. Silahlanmamız te- RAŞMAKAl.EDEN MABAAT 
cavüz değil , müdafaa fikri Uzerjne 

:.essestir. Ve böylece devam edecek c ene vr ede 
Bugilnkü 38,000 kişilik kndrcdan 11 

150,000 kişilik kadroya çıkarıla- G • • • • ı 
cak ihtiyat ordunun inkişafı en yesin o r u e n 
de ordu seferberliği de c;nhuklaştın. • 
1~~:.m bahriye bütçesine gelin- iyi Hava 
ce, bahriye muhafilinin fiknnce be, (Başı ı incide) 
tayyare gemiler inden ziyade 7..ırhlı ve sanlardaki saffetten fena bir şekil
kruvnzBr istiyen bahriye için bir mu de istifade eylemişler ve bütün bu 
vaffakiyettir.,, anlaşmamazlığı lüzumsuz yere ha-

y eni proje hazırlandı zırlamışlardır. 
Deniz silahları proğra.mmın yüzde Konseyde göze çarpan iyi havaya 

yirmi nisbetinde fazlalaştırılması hli bakılırsa komisyon raporunun 29 
kümlerini ihtiva eden Vilson kanu- Mayıs anlaşmasının ruhuna uygun 
nu projesi, Reis Ro:>sevelt'in mesajı bir şekle getirileceğini ümit etmek 
ile ayni zamanda mebusan meclisine caiz gibi görünmektedir. Fakat asıl 
verilmiştir. iş ondan sonra gelir: Tatbikata ait 

Proje tahsisatın miktarını tasrih her safha anlaşmaların ruhuna, dü
etmemekte; fakat yalnız Uave olarak rüst ve samimi bir şekilde, uyguı;ı 
47 hafif arp gemisi 22 muavin harp . kolmalıdır. En küçük bir inhiraf, 
gemisi ve bin yeni deniz tayyaresinin ahengi bozmağa kafi olabilir. 
inşasını istemektedir. Ahmet Emin Y ALMA.N 

Bir gece, karşımızdaki çayıra, hududa ~itmek için 
birkaç gün orada kalacak askerler çadır kurmuşlar
dı. O sabah, tıpkı bugünkü gibi bir boru ve muzika 
sesiyle uyandığım zaman önümüzdeki boş çayırın 
bembeyaz çadırlarla dolduğunu görmüştüm. Çadır
larn arasında genç n eferler, güneşin ışıklariyle omuz
ları, yakaları pırıldıyan, mektepten henüz çıkmış, 
genç güzel zabitler dolaşıyordu. 

Evde annem, büyük annem kafeslerin arkasından 
onlara bakarak: 

Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili 
İle Konuşma 

(Başı 7 incide) 
pıyoruz. Burada Tekirdağındakinden 
büyük bir fabrika kurulacaktır. Bel
ki de başka yerlerde de fabrikalar 
açacağız. 

Rakı için somayı yalnız biz yapıyo 
ruz. İmalatta üzüm ve incirden başka 
bir şey kullanmıyoruz. Bu somadan 
rakı yapmak işi herkes için açıktır. 
İnhisar rakılarına rağbet artıyor. 
Çünkü mutlaka dinlendirdikten son
ra satıyoruz. 

- Bazı ecnebi şirketlerin takas 
için memlekette şarap ve rakı teda
rikine çalıştıklan, kafi stok bulma
dıkları söyleniyor. Doğru mu? 

- Şarap ve rakı yapmak herkes 
için serbesttir. Biz kendimiz imkanın 
azami derecesinde istihsal yapıyoruz. 
H:arice gönderilecek şarap ve rakı 
üzerinden hiçbir nevi resim alınmı
yor. 

- Yeni teşebbüs ve tasavvurlar 
var mı? 

- Virjinya nevi . tüütn yetiştir

miye çalışıyoruz. İstifa yolile nikotin 

siz tütün yetiştirmek teşebbüsü iler

liyor, Maltepe enstitümüz devamlı 

surette tecrübeler yapıyor. Tekirda

ğında kalite şarapları için üzüm 

yetiştirmek üzere nümune bağlan 

kurduk. Mak~dımız o nevi üzümleri 
standard şeklinde yapmıya çalışmak 
tır. Üzüm satın aldığımız sahalarda 
mütehassıslanmız bağcılara yol gös
termiye çalışıyor. Kükürt, göztaşı 
tevzii suretile de yardım ediyoruz. 

Soracaklanm bitmişti. Kalktım, 

sayın vekile teşekkür ettim. Aynlır
ken kendimi yokladım. Geceli gün
düzlü çalışan, en verimli ve modern 
usullerle iş çıkaran gümrük ve inhi
sarlar vekili, bende başardıklarına 

haklı olarak takdir bekliyen bir insan 
dan ziyade daima ayni ittırat ve fera
gatle vazife gören, hiç usanmıyan, yo 
rulmıyan blr çelik makine çarhı his
sini bırakmıştır. 

A. E. Y. 

ileri mi Gideceğiz? 
Geri mi Döneceğiz? 

(Başı 5 incide) 

tetkiklerle çocuğu terbiye · etme
yi, serlerde çiçek yetiştirmiye ben
zetenlere de, tekAmülün, inkıla

bın, başını bir saniye bile arkaya 
çevirmediğini, her müşkülü yene
rek ileriye ve ileri gidişlere ayak 
uydurduğunu söylemek lazım. 

Mekteplerden yabani ısırgan de
ğil, insan bekliyoruz. Şahsiyeti 

kuvvetli, 1 yaratıcı dimağı inkişaf 

etmiş insan .. 
Zaten Atatürkün bazı gazeteci

lerden, muallimlerden çok daha 
ileri bir görüşle terbiye sistemine 
verdiği ileri bir istikamet vardır 

Sulh Müzakeresi· . 
istiyorlar 

(Başı 1 ln<'h!e) 
Japonya Harbiye Nazın Sugiyama 

neşrettiği bir beyannamede Japonya 
nın hedeflerine varmak için ordunun 
gayretini bir misli daha fazlalaştır. 
ma.smı istemiş, ve vaziyetin 
gitikçe daha büyük mik • 
yasında fenalaşması dolayısile uzun 
sW-ecek bir harp ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere lUZ"Umlu tertibat alınma 
sı ihtiyacını tebaruz ettirmiştir. 

ağrılarına 

karşı muafiyet demektir 
Bas 

1 
ve dis 

1 

Nafile yere ve çaresi 

varken niç.in ıstırap 

çekmeli 

Bir tek kaıe 

GRIPIN 
En muannit ağrılan» 

en kısa zamanda 

kesmeğe kafidir. 

icabında günde 3 kaıe abnabilir. 

iyi haber alan muhafile göre, Ja
pon Harbiye Nazırının bu beyanna
meyi neşretmesinin sebebi Japon or 
dusunun bir kısmında, Çin ile sulh 
yapmak ve Çan _ Kay - Şek ile mü
zakereye girişmek için başlıyan tema 
yüldür. Bu temayülü besliyenler, Çin 
meselesinin Sovyetlerle harici ihtilat 
lara yol açacağını, ve Jap:>n ordusu 
nun bu sırada geniş Çin toprağı üze 
rinde dağılmış bulunacağını iddia 
ediyorlar. Halbuki hlikumetin ekseri 
yeti ile imparatorun etrafındaki zevat 
ve bahriye ile harbiye kurmayları bü 
tün gayretin Çin Uzerinde toplanma 
sı lehindedirler. Harbiye nazırı, ıuzun 
bir harp için orduyu yeniden organi 
ze etmek ve Çin içinde işgal edilmiş 
sahalarda mühim garnizonlar vücude 
getirmek Uzeredir. Başvekil ile büyük 
endüstri sahipleri ve yüksek maliye Taklitlerinden aakmmz ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 
eller de bu fikirdedirler . 

Fakat Çindeki harbe son vermek 
istiyen askerlerin hilkUmet siyasetL 
ne mukavemet etmeleri ve kabine 
buhranına sebep olmaları muhtemel
dir. Bunların düşüncesi, bir askeri ka 
bine kurmak ve bu kabineye Çan -
Kay - Şek ile müzakere yaptırarak 
Almanyanm milzaheretile Sovyetler 

- -- ---~---~ 

etmektir. Grip, Birliğine karşı sıla bir siyaset takip L 
Japon kabinesi bugün vaziyeti mü 1 

zakere etmek üzere meclis binasın- Nevralii1 

da toplanmıştır. Toplantıda, harici
ye, harbiye ve bahriye nazırlarının 
raporları üzerinde bir saat kadar mü 
nakaşa yapılmıştır. Ve netice de as. 
keri bürolar şeflerine bildirilmiştir. 

Baş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrtları, 

Romatizma 

Yeni Çin rejimi 
Tokyo, 29 (A.A.) - Mecliste büt

çenin müzakeresi esnasında B. Hiro
ta yeni Çin rejimi önünde Japon 
hattı hareketinin ne olacağını an
latmıştır. 

Bakan, Japonyanın yeni rejimin 
bolşevik aleyhtarı politikasında ken 
disile teşriki mesaisini beklediğini 

bildirdikten sonra demiştir ki: 
"Japonyanın ülküsü, bütün Çini 

diriltmektedir. Japonya Çinin bir 
gün bolşevizme karşı müşterek mü
dafaasına iştirak ederek hem kendi
sinin refahına, hem de Mançukonun 
ve Japonyanın refahına müsait bir 
politika takip edeceğini ilave etmek 
tedir.,, 

ki yalnız bunun üzerinde durmak 
kafidir: 

"Tehdit üzerine müıtenit 
ahlak, bir fazilet olma
dıktan bQfka, itimada ,a. 
yan değildir.,, 

' Bat, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralji, küıklik ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. lcabmda günde üç kate alınabilir. 

• ":... " • ' • , • • • • ~ •• 4-. 

lstanbul Komutanhğı 
ilanları 

lstanbul komutanlığı hayvan has 
ta.nesinde biriktirilmiş olan 200 ara
ba gübrenin açık artırma ile ihalesi 
7 şubat 938 pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. J.' 'ıammen tutan 
120 liradır. llk teminatı 9 liradır. 
Şartnamesi her giln öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan 

ile beraber ihale günü vakti muay -
yeninde Fındıklıda komutanlık satın 
alma Komisyonuna gelmeleri. (386) 

==================== 
LESiKALSiN1 

GRANLJL€ 
Kansızlığı giderir, zayıfları fİf-

manlabr, ittahayı açar, VÜCU• 

dü ıari mikroplara kartı koyar. 

Her eczanede arayınız. --
la yutarcasına okurdum. 

.. 

Babamın misafirleri arasında Asım adlı, levent 
boylu, yeşil gözlü, zengin saçlı, rütpesinin ne oldu
ğunu pek bilmediğim genç, güzel bir zabit vardı. 

Memleket halinden, şuradan buradan konuşulurken, 
o, birdenbire volkan gibi parlar: 

"Altı da bir, üstü de birdir yerin; 
Arş yiğitler vatan imdadına!,, 
Diye baykınrdı. 

- Zavallı çocuklar, kimbilir sizin de kanlarınız 
hangi dağ başında akacak! diye konuşuyorlardı. 

-9-
Öbür yanda bir kaç genç zabit, hflla unutmadığım; 

tiı. ruhuma işlenmiş bir beste ile coşar, Kemalin mcş 
bur Vatan şarkısını söylerlerdi: · 

Annemin, büyük annemin üzüntüleri pek yerinde 
idi; çünkü kışlalara ve hastaneye giden büyük yolun 
üzerindeki evimizin önünden hergün ara ba araba ya
ralı Türk askeri geçerdi; tahta yük · arabalarından 
topraklara süzülen kanlarını gözlerimiz dolarak sey
rederdik ... Bunları hudutta komitelerin vurduğutıu 
duyardım. 

Beyaz çadırlann arasında, dolaşan, mektepten he· 
nüz çıkmış bu genç, güzel zabitlerin de bir gün kol
larından, şakaklarından kanlar akarak bir yük ara
basının içinde penceremizin önünden geçirilecekle
rini düşünmek, benim için ne büyük bir acı ol
muştu!. .. 

Beyaz çadırlar karşımızda bir hafta kaldı; · babam 
bir kazan etli pilav pişirterek o akşam beyaz çadır
lardaki yolculara hediye etti. Ondan sonra da he,..gun 
onlara tatlı, borck, aşure gibi şeyler yapıldı. Genç, 
güzel zabitler bizim eve gelerek, babamla görüştü
ler; ben onlann çadırlanna gittim. Kılıçlariyle, tü
fekleriyle oynadım; atlarına bindim; dü c;'Tlan karşı
sında ölumden sakmmalannı dudaklanm titriyerek 
tavsiye ederken onlan acı acı güldürdüm ve kimbl
lir, kaç gün sonra, kanlan hangi dağ başında akacak 
olan genç kahramanlar için geceleri yatağımda gizli 
giz],i ağladım. 

Onlar, acı acı, borular öttürerek, gece yarlSı sök-

tükleri çadırlan atlarına yükliyerek bir sabah alaca
karanlıkta yola düştüler... Benim efsanevi kahra
manlanm,yalçın bir dağ başmda can vermiye gittiler. 

Bu sabah, Maltepe çayırlarına kurulan çadırların 
karşısında; ruhumu romantik bir kahramanlığın he
yecaniyle sarsan musikiyi dinlerken o günleri bir da
ha ne kadar canlı olarak yaşadım .. 

Bu bahsi burada bırakayım, dedim amma, karşım
daki talebe kampı hatıralarımı baştan başa uyan
dırdı: 

O zamanlar, babam, Makedonyanın bugün elimiz
den çıkan güzel şehirlerinden birinde hatırı sayılır 
bir mülkiye memuruydu. Evimize şehrin kumral bı
yıldı, beyaz eldivenli, iri yarı mağrur kumandanı ile 
siyah, sivri sakallı, ince, uzun boylu valisi, genç, yaş
lı birçok zabitler, sivil giyinmiş adamlar gelirdi. 

Ben, benden birkaç yaş büyük iki kız kardeşin 
içinde evin en sevgili çocuğu, babamın evde en yakın 
dostu idim. Ablalarım benim için iki silik yüzden 
başka birşey değillerdi. Okumayı pek sevmezler; gi
yinirler, süslenirler; kendilerine çehiz işlerlerdi... 

Komşu çocuklan onlara hizmetçilerle çiçekli, pembe 
zarflar içinde aşk mektuplan gönderrilerdi 

Annem; kendi halinde, sade, iyi bir kadındı. Üçü
nün de yanında benim canım sıkılıyordu: galiba ba
bam da onlardan pek hoşlanmıyordu; çünkü evde tek 
meşgul olduğu varlık, bendim! .. 

Babam akşamlar benimle gezmiye çıkar; dostları
na; bir büyük adammışım gibi büyük kelimelerle be
ni tanıtır; herkese beni över, beni okutur, bana so
rar, beni dinlerdi ... 

Ben evde herkesten kaçar, babamın muhitine so
kulurdum. Orada memleketten konuşulur, düşman
dan konuşulur, hükumetten, saltanattan, istibdattan 
konuşulur, muzik yapılır, şiir okunurdu. Belli belir
siz anladığım bu konuşmalar benim çarpan, arayan, 
düşünen çocuk ruhuma inanış, sükun verirdi. 

Annemin misafirleri: "Allah bağışlasın, nur topu, 
gibi maşallah!Allah nazardan saklasın!.,diye kadınca 
cümlelerle san bukleli saçlanmı okşıyarak bana ha
yır dua ederlerken babamın odasına gelenler benim 
san bukleli saçlarımın örttüğü kafa tasunın içinde 
başka birşeyler ararnıya uğraşırlardı. Orada benim 
küçük varlığıma ne tohumlar ekildi ... 

Sekiz, dokuz ya~ndak.i çocuğun başından büyük 
ciddiliğine inandıkları için mi; çocuktur, anlamaz, 
diye aldırmadıkları için mi, yanımda herşeyden ko
nuşulurdu. Kerevet tahtaları sökülerek kitaplar sak
lanır, oraya gizlenen el yazısı kitaplar, kağıtlar çıka
nlarak gelenlere verilirdi. Babam bunlardan bazıla
rını bana da okur, ezberlertirdi. Ben onlan yan an
lar, yan anlamaz; yalnız içinde büyük, iyi düşünce

ler; vatanı kurtarmak için yazılmış şeyler olduğunu 
sezdiğim icin, ta icimden konan bir sevai vP hı>vPrJ'n-

"Amilimiz, efkarımız ikbali vatandır; 
Scrhaddimize kale bizim haki bedendir. 
Top patlasın, ateşleri etrafa saçılsın; 
Dünyada ne bulduk ki öHimden ne kaçılsın? 
Onlara yalvarırdım, şarkıyı bana da yazarlardı; 

bir köşeye çekilir. çabucak ezberlerdim; sonra, gezip 
dolaştığım yerde incecik sesimle haykırır, dururdum: 

"Top patlasın, ateşleri etrafa saçılsın; 
Dünyada ne bulduk ki ölümden ne kaçılsın! .. 
Adı (Refik) mi, (Vefik) mi olduğunu bugün pek iyi 

hatırlıyamadığım bir süvari yüzbaşısı vardı; ince, u
zun boyu; yuvarlak, altın renkli başı, alev adımlarla 
yürürken etekleri havalanan uzun kurşuni pelerini 
ile çocuk bakışlanmı ardından sürükliyen bir zabit ... 
Keman çalardı .. Her ciddi konuşmanın, münakaşa

nın sonunda onun eline keman verilirdi; o. hiç naz
lanmadan, odanın bir köşesinde, ne çaldığını, nasıl 

çaldığını pek bilmem, amma, saatlerce çalard .. .. 
• • 

İstanbuldan müfettiş paşalar gelmişlerdi; bir gece 
bize davetli idiler. Bütün orta kat misafirler için ha
zırlanmıştı.Etrafına odalar dizili uzun sofanın kapısı, 
havuzundan adam boyu fiskiyeler yükselen çiçekli 
bahçeye açılırdı; ziyafet masası bu sofaya kurulmuş
tu. Yazdı, pencereler, kapılar açıktı; evin içi ve bah-
c-.e ısıklarla oan1 parıl :vanıyordu. (Arkası var) 
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Ya.zan : Ziya Şakir 

Sağda, Solda Gizliden 
izliye Fırıldak Dönüyor 

b· 1 - Her mıntakada mevcut za-
11tler arasına, muhtelif sebepler
e nifak sokmak· • 

2 - Silah altında buulnan efra-
dı, askerlikten soğutmak; 

3 - Bazı zeki propagandacılar, 
2~bit elbiseleri giydirilerek, ken· 
~ılerinin tanınmıyacaklan muhit
b~re yollamak .. oralarda, (ordumuz, 
~tmiştir. Geriye kalan beş, on çü
~· çank efrat ile harbetmek müm 

un değildir. Bunun aksini iddia 
etmek ve (İstila kuvvetleri) ile mü 
Cadeleye girişmek, tamamile cin· 
nettir) diye propaganda yaptır
llıak. 

4 - Ayni zamanda, (ulema) ve 
<'I'alebei ulum) şekline sokulacak 
~ropagandacılar da kullanılarak, 
unları bilhassa asker efradının a

tasında dolaştırmak.. Bunlar vası
tasile efradı memleketlerine fira
~a teşvik ederek, kıtaların mevcut-
arın1 mümkün olduğu kadar azalt
llıak ..• 

5 - Yine bu sınıf propaganda
cılar vasıtasile, askeri ve halkı 
<Makamı muallayı hilafet) e sun~ 
Sıkı bağlamak.. (Hilafet makamm
:an) sadir olmıyacak hiçbir emrin 

abul edilmemesini temine çalış
llıak ... 

lı; 6 - Halkı, (İstila kuvvetleri) ne 
arşı (müdafaa ve mukavemete) 

sevkedenlerin, (hilafet makamını 
~e.h~ikeye düşürmek istiyen dinsiz, 
d a:ır ve. farmason ittihatçılar) ol
ı;gunu ızah ederek, ahaliyi bun -

dan mümkün olduğu kadar u
~laştırmak. 

fırka m~rke~lerinden verilen 
bu emırlerı, başlıca iki zilin 

~e kabul ve tatbik ediyordu. Biri, 
Utunlannın uçlarını bile göremi

iecek derecede saf ve cahil olan
ar .. diğeri de; menfaat ve ihtiras 
~gözleri kararmış olan (İtilafçı

) ... 

Talih, Sadık Beyin yüzüne 
gülmiye başlamıştı. 

Bu sırada, (Paris) te toplanan 
sulh konferansı, sulh esaslarını ih 
zari bir mahiyette müzakere etmek 
için mağllıp devletlerden de birer 
murahhas istemişti. Bu mühim ve 
nazik işe aklı başında bir zatın m~ 
~ur edilmesi lazımgelirken; İngil 

• tere kralının ve bütün Avrupa dip
lomatlarının (Mahbubu Kulub)u 
olduğunu iddia edecek kadar mec
nun bir adam olan Damat Ferit Pa 
şa bu işi kimseye vermemiş .. (Kon
ferans heyetini. bir anda teshir ve 
tatmin edeceğini, tafrafuruşane 

bir lisan ile ilan) ettikten sonra; 
(6 Haziran) tarihinde - refakatinde 
Maliye Nazırı Tevfik ve Şurayı 
Devlet Reisi Rıza Tevfik Beyler ol
duğu halde - (Demokrasi) isminde 
bir Fransız kruvazörüne binerek 
(Tulon) tariki ile Parise gitmişti... 
Fakat bu gidişi, gerek Osmanlı sad 
razamı Da.mat Ferit Paşayı ve ge
rek ona bel bağlıyanlan pek gülünç 
bir dereceye indirmişti. 

Damat Ferit Paşa, sulh konfe • 
ransından en küçük bir menfaat te
min etmek şu tarafa dursun, (Kl~ 
manso) dan acı bir tokat yemiş .. ve 
Paristen adeta kovularak avdet et
mi§ti. 
Vakıa Damat Ferit Paşa, bu he

zimeti hissettirmemek için İstan
bula pek güleryüzle dönmek his
sizlik - ve yahut, maharetini • gös
termişti. Fakat bu iskanda! çal'-

çabuk şayi olduğu için, bütün ef
kan umumiyede apaçık bir gale • 
yan zıihuriına sebebiyet vermişti. 

Bu galeyan, o kadar şiddetli i
di ki; bunun dalgalan, (Hürriyet 
ve İtilaf fırkası) içinde de mühim 
bir tesir husule getirmişti. Ve, 
memleket duygusu olanlar arasın
da: 

bu ayrılık cereyanı karşısında ka
lınca. fena halde sendelemişti. 

Birdenbire kopan bu fırtınayı 

durdurabilmek için çareler düşü. 
nen Vahdettinin aklına iyi bir şey 
gelmişti. O da, son derecede mev
ki ve şöhret harisi olan Miralay Sa. 
dık Beyi susturmak .. 

Vahdettin, bu çareyi bulur bul
maz, derhal hasbendesi Ref:k Be-
yi Miralay Sadık Beye yollamış: 

- Böyle buhranlı bir zamanda, 

ben kendisinden hükumete yar -

dım beklerim. Muhalefetten, vaz

geçsin. Kendisini, (Meclisi hası vü

kelaya memur) ettim. Yarından iti

baren, Babıiıliye devam etsin. 

Diye, haber göndermişti. 

O tarihte; esbak Sadrazam 
Müşir Izzet Paşa ile sabık 

Sadrazam Tevfik Paşa da ayni sı
fatı taşıyorlar .. fakat Damat; Fe
rit Paşanın kabine heyeti ile fik
ren birleşmek, onlarla müzakere 
lere girişmek imkasız11ğma bina. 
en, (Vükela Meclisi) nde pek az· 
görünüyorlardı. 

Avrupada adına (Çantasız na. 
zır) denilen bu memuriyet, (Züm 
rüdü anka) kuşunun varlığına ben 
zediği için, Sadık Beyin hoşuna 

gitmemişti. Fakat, her ne şekilde 
olursa olsun, (Babıali) kapısmdıın 
kurula kurula içeri girmek.. teli§ 
la iki tarafa: 

- Savulun ..• 
(Ar~asI var) 

BORSALARDA : 

Diri Hayvan 
Satışları 
·Hayli Hararetli 

Hayvan borsasına evvelki gün g~ 
tirilerek satılan kasaplık hayvanlar
dan 145 beyaz karaman, 613 kızıl ka 
raman, 558 dağlıç, yedi kıvırcık. 911 
si.'" kuzusu, 120 keçi. 33 öküz, 28 da
na, bir boğa, sekiz manda ve sekiz 
malak mezbahaya gönderilmiştir. 

j ~i~i ~ayvan satışlan fiyatlarında de
gışıklik olmamıştır. Son günlerde 
şark vilayetlerinden fazla miktarda 
hayvan getirildiği için piyasa hayli 
hararetlidir. 

Zahire Borsasında Satışlar 

Dün zahire borsasına on bir va
gon buğday. yedi vagon arpa, üç va 
gon çavdar getirilmiş evvel.ki günün 
fiyatları üzerinden bir kısmı satıl -
mıştır. Ziraat Bankasının getirdiği 

buğdaylara 1-2 para fazla arandığın 
dan bu fiyatlara alıcı olmamıştır. Pi
yasa gevşek kapanmıştır. 

Türkborcu 18,95 Lira 
Londra ve Paris borsalarında fran

gın düşüklüğü ayni vaziyette kalmış
tır. Londrada bir sterlin 153,25 ve 
Pariste 153,22,5 franktır. Bir sterlin 
Londrada 5,003 dolar tutmuştur. Pa
ris borsasında Ünitürk 328 franktır. 
Borsamlzda ise Ünitürk 18 95 liradan 
muamele görmüştür. Sterlin Merkez 
Bankasında 630, kuruştan satılmı~ 
tır. Gayrimübadil bonoları 21 liradır. 
Dün borsada başka muamele geçme
miştir. 

Mahrukat Bollaştı 
Sıvas, (TAN) - Belediye, 

ve kömür getirterek maliyet 
üzerinden halka sattırmıya 
mıştır. • 

Sıvas Mezbahası Bitti 

odun 
fiyatı 

başla-

Sıvas, (TAN) - Belediyemizin Ma 
latya yolu üzerinde yaptırdığı büyük 
mezbaha tamamlanmıştır. Yakında 

faaliyete başlıyacaktır. 

1 
'V'aktile ittihatçılara olan kırgın-

~klarından ve yahut zihniyet ve 1ç 
t~atlarından dolayı (Hürriyet ve İ
t~~af Fırkası) na girmiş olan bir 
~e daha vardı ki, bunlar, - ay
rı ayn birer ihanet vasıtası teşkil 
;den - bu emirleri hoş görm.üyor-

- Bu adam, memleketi felake
te sürüklüyor. Biz; (fırkacı) sıfati

le, bu adama müzaheret edeme -

yiz. 

Yumurta ela Yoğurt Gibi •• • 

ar .. Yapılan bu propagandalara ıa 
~etler okuyarak birer köşeye çekl
Yorlardı. 

'I'abiidir ki, bu propagandalar, 
~alnız bu muhite inhisar etmiyor
f u. Muhtelif vasıtalarla her tara
~ ;aşıyor; ve yayılıyordu. Hatta, 
b. stanbula kadar aksederek, kal-

lnde zerre kadar iman ve insaf 
~1Yanlan müteessir ediyordu. Fır 

a merkezlerinde bile şiddetli mü-
tl<tk 1 

aşalara sebebiyet veriyordu. 
ltı Fırka rüesası; bu meseleler hak

lıda Vuku bulan istiazhlar karşı
SUıda Şaşınyorlar: 

- Efendim· biz böyle emirler 
"ernı· , 
ler· ı!o::Uz. Yalnız kanlı hadise-
~ llı onune geçmek, istiyoruz. Fa-

at· bazı üf" • tU ' m rıt fırkacılarımız, ve--
g" en emirleri kendi zihniyetlerine 
cı';te. tefsir ediyorlar .. Kendi ken-

~rı.ne işler görüyorlar. 
'lV!ernekle iktifa eyliyorlardı. 

"a 
1
efkure sahibi fırkacılar, bu ce-

izıf arı kUfi görmüyorlar; gizliden 
t Ye çevrilen bu fırıldaklardan mü 
eessir l klü 0 arak artık merkezlere ve 

L Plere devamı seyrekleştiriyor
«1.tdı. 

"-• Evvelce de arzetmiştik ki· reis 
'~Urj ' 
linde :aşanın istifası, fırka dahi-
tir . a_deta bir sarsıntı husule ge-

ll'lıştı o .. d . 
,.~h · nu muteakıp, yükar a ı-
- ett'ğ· tıyı b' 1 ımiz sebepler, bu sarsın-
\re ır kat daha tezyit eylemişti. 
ltı.e~· Vaziyet bu kıvama gelir gel -
c:Iııt B Ş~ban Efendi ile Miralay Sa
larak~Yın havvarisi onun etrafını a-

- Eh c:li baıt ·• Artık, zaman geldi.. Ha-
(jh,.,.1· • alım .. Meydana atılalım. Ken 

••• 21 •• n gosterelim. 
emişlerdi. 

ŞikAyetleri yükselmişti 

Fırkada hasıl olan bu cereyan ü
zerine, Miralay Sadık Bey ile ta -
raftarları derhal ortaya atılmışlar, 
Ferit paşaya aleyhtar olan fırka
cıları çarçabuk etraflarına topla -
mışlardı. Ondan sonra da: 

- Bu adam, ayni zamanda fır
kamızın da gasıbıdır. Fırkayı, ken
di hesabına ihya etti ve fırkayı ba
samak yaparak sadaret makamına 

geçti. 
Diye, haykırmıya başlamışlardı. 

Sadık Bey, Gedikpaşada (Ti
yatro caddesinde derhal bir 

bina kiralamış.. Kapısının üzerine 
(Hüniyet ve İtil8.f brkası) diye, bir 
levha asmıştı. 

Tez elden, bir idare heyeti top
lanmış; hararetli müzakerelere baş 
laıımıştı. IJI ....... , ... 

Sadık Bey, evvela: 
(Hürriyet ve İtiliıf fırkası, be -

ni.mdir. Ben onun lideriyim. Bu -
nun aksini iddia edenler, sahtekar
dır. Hakiki fırkacılar benim etra
fımda toplansın.) 

Diye, bir beyanname neşretmiş

ti. 
Sonra da; (Hürriyet ve İtilaf fır

kasının lideri) sıfatile padişah Vah
dettine bir ariza takdim ederek: 

(Sadratam Damat Ferit Paşa, 

memleketin maruz bulunduğu teh 
likeleri karşılıyacak iktidar ve ki
fayete malik değildir. Kabine de -
ğişmeli. İktidar mevkiine, kuvvet
li bir vükela heyeti getirilmelidir.) 

Demişti. 
Efkan umumiyeyi büyük bir dik 

katle takip eden Padişah Vahdet -
tin; halle arasında Damat Ferit Pa
şa aleyhinde hasıl olan galeyandan 
üzülüp, dururken, şimdi bir de Sa
dık Beyin fırkada husule J;retirdiği 

Sayın okuyucumuz Bay Halim 
gazeteye gönderdiği mektubunda, 
yumurta hakkında fikirlerin biri
birine uymadığını yazıyor. Kimisi 
yumurta gıdaların en iyisidir, di
yormuş, kimisi de yumurtayı çok 
yemek doğru olmadığı fikrindey
miş. 

Yumurta sağlık ~itabının en de
rin ve en geniş fasıllarından biri
dir. Sade içilir, tuzlu yenir, şeker
li yenir, süte karıştırılır, bazıları 
sütlü kakaonun içine bile yumur
ta kırarlar. Sonra da yumurtanm 
giremiyeceği, girmediği yemek ol
madığını bilirsiniz. Yumurtadan 
türlü türlü ilaç bile olur. 

Bu kadar geniş ve derin bir sağ
lık faslının mevzuu olan yumurta
nın nihayet yoğurt gibi olmasına 
şaşmamalıdır: Her yiğitin bir yo
ğurt yiyişi olunca, yumurta hak
kında fikirlerin de az çok ayrı ol
ması tabiidir. 

Fikirlerin böyle ayrılmasında, 
biraz da, yrunurtnyı yemek tarzı
nın tesiri vardır. Bir kere taze ol
ması mutlak bir şarttır. 

Taze olduğu vakit te, çiy olarak 
içilince beyazı pek tatsız olur. 
Bundan başka albüminler arasın
da mide ekşisini en az çıkartan o
dur. Bundan dolayı mideyi kana
tan ülser hastalarına, bir de şişman 

lamak istiyenlere tavsiye edilir. 
Rafadan yumurtanın bevazı süt 

kıvamında olunca hazmı kolay o
lur. Fakat onu da içine ekmek ba
tırarak yavaş yavaş yemek lazım
dır. Ekmek bir sebepten dolayı ya 
sak edilmişse, rafadan yumurtayı 
kahve kaşığı ile değil, minimini 
tuz kaşığı ile yemeyi tavsiye eder
ler. 

Lop yumurta için hazmı güçtür, 
derler. Yemekte acelesi olup ta 
hazır lop buldu.klan yumurtayı m-

ra ısıra yiyenler için bu söz doğ
rudur: Fakat lop yumurtayı kü
çük küçük doğrıyarak ve iyice çiğ 
niyerek yerseniz o da rafadan yu
murta kadar kolaylıkla hazmedi
lir. 

Sahanda yumurtanın beyazı bi
raz katılaşmış, fakat sarısı henüz 
biraz sulu olduğu vakit hazım ci
hetinden rafadan yumurtayla ısı
ra ısıra yenilen lop yumurta ara
sındadır. 

Yumurta omlet olunca, içine 
başka bir gıda karıştırılınca. tabi
idir ki, hazım işi yağına, içine ka· 
nştırılan maddeye göre değişil'. 
Soğanlı yumurtayla, pastırmalı ve 
sucuklu yumurtaların bile hazmı 
biribirine uymaz. 

Yumurta krema i~ine girdiği ya
hut unlu tatlılara lezzet verdiği 
vakit hazmı daha kolaylaşır. 

Yalnız, karaciğeri bozuk olan· 
lar yumurtadan rahatsız olurlar. 
Bazılarında karaciğer belki aslın
dan bozuk olduğu için yumurta
nın en tazesine bile tahammül e
demezler, hastalanırlar. Öyleleri
ne yumurta yedirebilmek çaresi. 
yumurtalı yemekten bir saat önce, 
beyazı ile sarısı karışık rafadan 
yumurtadan bir gram kadar ye
dirmektir. Bir saat sonra asıl yu
murta yemeğini rahat rahat yiye
bilirler ..• 

Yine bu okuyucumuzun sordu
ğu, yaşlılara yemek bahsi başka 
bir giine kalması zaruri uzunca bir 
şeydir. 

Kadıköyünde B. Cemal: Bu Lok
man hekiminin muayene evi ol
madığı gibi, kendi hekiminizi de 
ğiştirmiye de sebep yoktur. 
Adapazarında B. Artür: Uzak

tan hekimlik tehlikeli iştir. Hasta
lığınızı kendi hekiminize tedavi 
ettirmenizi rica edelim. 

ı··························ı 
GÜNLÜK 
PİYASA 

DUn piyasamıza Anadoludan 105 
bin kilo miktarında arpa gelmlt ve 
kllosu 4,06 kurugtan ve ayrıca 45 
ton çavdar dahi kllosu 4,35 - 5,01 
kuruştan 15 bin kilo yulaf 4,22,5 

• kuruştan ıatılmıştı.r. l 

l\1AD EN CİLİK: 

Bütün Yurdda 
Bir Yıllık Maden . 
Istihsalatı 
Yurdumuzda bulunan ve işlenmek 

te olan muhtelif mıntakalardaki ma-
den ocaklarının 1937 senesinin son 
on ayı içindekı istihsalatı şoyledir: 

1.960.000 ton taskömürü. 89689 
ton linyit. 155,023 ton krom, 1025 

Bandırma ve Adapazarı mısırla· 

rından sarı ve beyaz olarak getiri- • 
len 21 bin kiloluk iki parti mısırdan : 
beyazlar 4,08,5 - 4, 10, sarılar 4.15- t 
4,32,5 kuruıtan müıterl bulmuştur. ı • ı ton çinko cevheri. 12045 ton kurşun 

Evvelce getlrflmı, ve depolarda • cevheri. 3278 ton Borasit 9048 ton 
bulunmakta olan kuşyemlerl 8,23. ı zımpara. 395 ton antimuvan, 112 ton 

$ nohut 6,35. mavi haşhaş tohumu ki· amyant. 2900 ton kükürt. 136084 ton 

l 
losu 23 kuruştan, fç fındıklar da ~imento, 8355 ton kil 393 şişe civa, 
33,50 - 34,50 kuruı arasında satıl· i 2345 ton ve 112 metromikap mer
m ıgtır. nıerle 864587 litre maden suyudur. 

l 
Anadolu ya_pa!l~arından bir parti f Kartelin Çelik Fiyatları 

50 ve Trakya mallarından bir parti t 
65 kuruıtan aatıtmı, yeril fabrikala· ı . Mil~etle~arası çelik ihracatı k~r~e-
rımız tarafından yUz balya kadar t l lı, çelık fıyatlarının 1938 senesı ilk 
yapaQı alınmıştır. ı üç ayı için muhafaza edilmesine ka-

•• • • ... __ • •• ••• •• ••• • ••••S rar vermic;tir Piyasaların müv;ızene 
si için aylık ihracat miktarı 525 bin 

ZİRAAT: 

Çiftçiye 2 Ayda 
3 Milyon Lira 

Ziraat Bankası, Eylülden itibaren 
iki ay içinde, çiftçiye geçen seneler
den daha geniş mikyasta yardım yap
mıştır. Yalnız eylül ve ikinciteşrin 

aylarında verdiği kredUer üç milyon 
liraya yakındır. Bunun yansından 
fazlası tanm kredi kooperatifleri or
taklanna verilmşitir. Bu yıl istihsal 
faaliyeti geçen yıla nazaran daha ge
niştir. Tarım kredi kooperatiflerinin 
de gittikçe tekemmül etmekte oldu
ğu anlaşılmıştır. Önümüzdeki ilkba
hardaki zirai faaliyet için, banka. 
şimdiden birçok yeni tedbirler al
maktadır. Çiftçinin, bu mahsul alma 
devrindeki bütün ihtiyaçları da kar· 
şılanacaktır. 

NEVŞEHİRn~: 

Kış Hayli ŞicldetJi 
Nevşehir, (TAN) - Serin olmakla 

beraber bahan andıran havalar bir
denbire değişmiştir. Gece saat do -
kuzda başlıyan fırtına gittikçe afet 
halini almış, bu esnada kimse soka
ğa çıkmak cesaretini gösterememiş
tir. Bazı evler yıkılmıştır. 

Gazi ilk okulunun teneffüs salonu 
çatısındaki çinko levhalar parçalana
rak uçmuş, 100 - 150 metre uzaktaki 
mezarlığa kadar gidip düşmüştür. 

Fırtına dindikten sonra sürekli yağ 
mur ve kar yağmıştır. 

r 

BORSAl 
29-1-938 

PARALAR 
Ahş 

Frank 77,-
Dolar 123,-
Lıret 99.-
Belçika Fr, 80.-
Drahmı 18.-
Isviçre Fr, 570,-
Leva 20.-
Florin 65.-
Kron Çek 78,-
$ilin Avusturya 21.-
Mark 26.-
Zloti 20.-
Pengo 21,-
Ley 12.-
Dınar 48.-
Kron rsveı; 30.-
Sterlin 626,-

~atış 

82,-
126,-
106,-
84,-
22.-

575,-
23.-
70.-
82,-
23.-
29.50 
22,-
25,-
14,-
52,-
32.-

632,-
Altm Bugün fiyat yoktur. 
Banknot Bugün fiyat yoktur, 

ÇEKLER 

Paris 
Nevyork 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdaın 

Prag 
Viyana 
Madrit 
Bertin 
Varşova 

Budape~te 

Bükre~ 
Belirat 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

Açılış 

24.325 
0,7935 

15,0825 
4,7012 

86,7460 
3,4320 

63,4920 
1,4234 

22,6380 
4,20 

13.65 
1,9716 
4,19 
3,9880 

106,19 
34,2560 

2,7268 
3,0792 

630,-
23,7725 

Kapanış 

24,325 
0,7935 

15,0825 
4,7012 

86,7460 
3,4320 

63,4920 
1,4234 

22,6380 
4,20 

13.65 
l,9?16 
4.19 
3,9880 

106,19 
34,2460 

2,7268 
3,0792 

630,-- . 
23,7725 

tondan 450 bin tona indirilmiştir. 

Kozluda Yeni Tesisat 

Kozlu kömür iş şirketinin yeni İh
saniye ocağında kurulan son sistem 
skip tesisatile bu ocak ihraç kabili
yetinin üç mislini kazanmıştır . İhsa
niye ocağından yeni tesisat sayesin
de günde 1600 tonluk sevkiyat yapa

bilecektir. Zaruret halinde bu miktar 
2400 tona çıkarılabilecektir Şirketin 
bu tesisatı bu kısımdaki kömürlerden 
yekun olarak 71 milyon ton kömür 
istihsal edecektir Şirket . .şimdiye ka 
dar suüstü kömürlerinin en büvük 
kısmını işlemiştir Şimdi sualtı t~ba
kalarını işlemiye başlıy:ıcaktır ki, 
günde orat hesapla buradan 1200 ton 
kömür çıkarılacaktır Kilimlide mail 
kuyular açılmıştır Bu mıntakaya 

800 metre derinliğine gidebilmek için 
yeni bir sondaj makinesi getirilmiş-

tir. Türk antrasiti ve Briket denilen 
kalıp kömürü ile Benzol. Kreozot. Fe 
nol gibi kimya maddeleri istihsal e
den fabrikanın çıkardığı bu madde
ler iç ve dış piyasalarda çok rağbet 
görmektedir. 

Maden işletmesi Programımız 
Yeni üç senelik maden işletmesi 

programında mühim bir çok esaslar 

vardır. Programa ait projeler hazır
lanmıştır. Yalnız "Eti., kömiirünün is 

tihsali bir milyon yüz bin tona çıka

rılacaktır. Umumi kömür istihsala

tımız üç milyon tonu bulacaktır De

ğirmensazda 30 bin tonluk linyit is

tihsa_li de yapılacaktır. 
Kuvarshanda yılda 2500 ton 'lakır 

istihsal edilmektedir. Erganide 10 
bin ton bakır istihsal etmek için te

sisat ikmal edilmek üzeredir. 
Çoruhtaki M·;rgul nıade•ıiııde i

kinci sene sonunda 10 bin tonluk bir 

istihsal elde edilebilec.ektir. 

Altın ve simli kurşun için de Bol
gar dağında büyük çalışmalar var. 

dır. Burada, izabe usulü modern bir 
hale getirilecektir, 250 bin tonluk yüz 

de 7 kurşunnu ihtiva edP.n hu maden 

in beher tonunda 11 gram altın 

250 gram gümüş bulunan bir cevher 
miktarı tesbit edilmiştir. 

Petrol araştırmalan da genişleti

lecek ve :sondaj fıletleri çoğaltılacak-

tır. 

Diğer madenlerimizin istihsal edi

len miktarları da gittikçe artacak ve 
bir kısmı ihraç edilecektır. 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER 

llafta lçtnlle 

• 
• Onümüzdeki perşembe &ünü ~aat 20.30 

da Şehremini Halkevinde bir konser veri 
lecektir: 

• Şehremini Halkevinde gençler için tez 
yini ?"a~lrboy": derslerı açılmı'$tır : Kaydol 
mak ıst yenlerın ve sekreterlığıne müracaat 
len lazrmdır: 

• Tarih doçenti Mükrimin Halil, salı gü 

nü akşamı saat 20,30 da Emmonü halkevin 
de ''!ürk fethinden sonra lstanbul., mevzu 
lu bıt konferans vereccktır, 

• Universite tarih doçenti Arif Müfit, 
s~h günü akşamı saat 21,30 da "Istanbulda 
Bızans abideleri,, mevzulu bir konferans 
verecektir., 

• Olen belediye memarlarmın ailelerine 
yardnn için kurulmas olan cemiyet altı :ıu 
batta Yıllık kongresini yapacaktır, 
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<HiKAYEDEN MABAT) 

Kadın Gururu 
(Başı 6 mcıda) 

- AI't1K ayrıl:rnıyacağız değil 

mi Nevin?. Kararını verdin değil 
"? 

mı. .. 
Diye soracaktı. Bu sese nasıl: 
- Hayır!. diyebilirdi?. Bu "ha

yır,, ı söylemek için kalbi param 
parça olsa, beyni dağılsa yine dili 
harekete gelıniyecekti. 

Ş u halde! .. Demek ki, çaresiz 
bu büyük aşkın boyundu

ruğuna girecekti. İşte bu olamaz
dı. .. 

Kendisine yazdığı o acı mektu
bu tekrar tekrar okudu: 

" ... Bir gün elbet bana dönecek
sin Nevin; benim pençeme düşe

ceksin.,, Bu cümle kafasını bir bur 
gu gibi oyuyordu. Eğer aşkına mağ 
lUp olursa, bir gün doktorun bu 
sözü ona tekrarlamıyacağı ne ma
llımdu? .. Şüphesiz karşısına geçe
cek ve müstehzi bir tavır alarak: 

- Beni ilk defa reddettiğin ne
ye yaradı?.. Sana dememiş miy
dim? Bir gün elbet bana dönecek
sin, pençeme düşeceksin diye! .. İş
te o zaman mağrur başı eğilecek, 

omuzlan düşecek ve bu adamın in
dinde gururu kaybolmuş zavallı bir 
kadın olup kalacaktL Sonra, belki 

de doktorda ihmaller başhyacak. 
ettiği vaitleri, yem.inleri unutarak 
yine eski alemine dalacaktı. 

Hayır! .. Bu adamın, bu kalpsiz 
adamın esiri olamazdı. Onun istih
zalarına, tahkirlerine maruz kal
maktansa bu aşkı feda ederek gu
rurunu kurtarmayı tercih ederdi. 

Bu son kararla çabucak bir
kaç parça çamaşırını küçük 

bavula yerleştirdi. Amcazadesi Se
mih, yolunu bekliyen bir ikinci ta
lipti ki, eğer bugünlerde teklifine 
muvafakat ederse, on beş güne ka
dar evlenerek bir Avrupa seyaha
tine çıkacaklardı. 

son trene yetişmek için acele e
derken gözyaşları akıyordu. Dün. 
yayı zindan gösterecek kadar göz
lerini kapamış olan bu büyük sev
giyi feda etmek şüphesiz çok güç 
bir şeydi. Fakat, neticede gururu 
kurtulacaktı ya! .. 

Bu acı düşünceler arasında genç 
kadın çantasından küçük bir def
terle kalem çıkardı. Ve şu birkaç 

TAN ,, ________________________ __ 
1 

MEY VA TUZU 
EN BOŞ VE TAZE MEYV ALA

RIN USARELERlNDEN iSTiHSAL 

EDiLMiŞ TABU Bm MEYV A TU

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan t.amamen ta.klld edilebil 

mesi mümkün değildir. Bamnsızhğl 

mide yanmala.nnı, ekşilikJerini ve 

muıaonid inkıbazlan giderir. Ağız ko 

kusoou izale eder. Umumi hayatın 

intiza.mıuzhklanru en emin surette 

l81ah ve insana hayat ve 

bahseder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

•·ııı•ıııı•ıııı•,r •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııaıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı:~ 

RUTUBETLi HAVALARDA 

GRİP ve NEZLE' ye karşı 
en lüzumlu ilaçtır. 

İstanbulda Bahçekapıda Taşhanda 

ı 
iiçüncü katta Sanayi ve Ticaret İşleri 

Limited Şirketi ile Galatada Perşem

be pazarında Aslan hanında Algranti 

Biraderlere: 

İstanbul üçüncü icra memurluğun-
dan: T. C. Ziraat Bankasının İstan
bul şubesinin 27. 6. 31 tarih ve 26. 9. 
31 hitamı vadeli emre muharrer se
netle 20,000 (yirmi bin), 18. 6. 31 ta-

• Bayramda yalnız •. rih ve 17. 9. 31 hitam1 vadeli emre 
- muharrer senetle 8,000, 17. 6. 31 ta_ • 

il 

• 
KIZILAY GAZETESİ 

• rih ve 16. 9. 31 hitamı vadeli emre mu = barrer senetle 25,000 (yirmi beş 

• bin), 17. 5. 31 tarih ve 17. 7. 31 hita 
- mı vadeli emre muharrer senetle 

Ç k ktl r • 4.500 ve 2. 8. 31 tarih ve 
- 1 aca . 22. 8. 31 hitamı vadeli emre mu. 

- • harrer senetle 22,000 (yirmi iki bin) 
- . ilanlarınızı vermekle llem kendinize ve hem de -

• lira ki, ceman 79,500 (yetmiş dokuz 
• Kızllaya yardım etmiı olacaksınız. bin beş yüz) liranın hitamı vade ta-

• llan sayfalarında sant. 40 .Kr. Müracaat yeri : • rihlerinden itibaren yüzde dokuz fa-- = iz, yüzde üç komisyon ve yüzde on 
- lsıtanbulda, Postahane ka.rtıamda Kızılay &atıf bürosu .• ücreti vekalet tahsiline dair, daire-
• Tel: 22653 İstanbul da, Postahane arkasında ilancılık Şir- = mizin 37 /2679 numaralı dosyasına 
•ıııı•ılll•llll•llllKı keti. Tel: 20094 - 95 ı llll•IJll•llll•lll:• müsteniden, ikametgahınıza gönderi-

len ödeme emirleri ikametgahlarınızı 
terkettiğiniz ve nerede bulunduğu -

, ' nuz malum olmad1ğından bila tebliğ 

,-11~1~,ıı~ı-ııı~~l~~~;ıı=~ıı iade edilmiş ve icra hakimliği tara-

p A T 1 

fından hakkınızda bir ay müddetle 
ilanen tebligat karan verilmiştir. İş-
bu ilan tarihinden bir ay zarfında 

borcu ödemeniz veya borcun tama-

mma veya bir kısmma ve yahut ala
c:aklmm takibat icrasına dair bir itira 
zmrz varsa yine bu müddet içinde bil
dirmeniz lazrmdır. bildirmediğiniz tak 

dirde bu müddet zarfmda 74 üncü 
madde mucibince mal beyanında bu-
lunmanız, bulunmazsanız hapsen taz 
yik olunacağınız ve hakikate muha
lü beyanda bulunursanız hapis ile 
cezaland.ırılacağınız, borç ödenmez 

Kan çibanlan, el ve ayak pqmıak larrnm aramnıdaki kaşıntılar, dola· 
ma, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, 
argenlikler, koltuk altı çıbanları. 

veya itiraz edilmezse cebri icraya de 

1 vam edileceği, ödeme emri makamı
.il- na kaim olmak üzere ilan olu

nur. (4382) 

Tedavisini en erken ve en em in bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuarı T. A. Ş. 

Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünden: 

Kuleli Askerl Lisesine ücretle, genç ve tercihan iç hastalıklarında ihti 
sası olan bir ta bip alınacaktır. Istek lilerin Lise Direktörlüğüne müracat 
leri "711,, ''474,, 

satın süratle karalamıya başladı: 

" ... Turgut, sen yalnız bana de

ğil, bütün kadınlara aşıksın sen, 

başını koyduğun göğüslerde bir 

muhabbet ateşi, bir aşk raşesi an

yan bir Don Juansın .. Ben ise; yal 

nız, mağrur bir kadınım.-

Mektubumu okuduğun vakit bi
raz teessür duydunsa kendimi bah
tiyar addederim. Fakat sevgili dok

ton,ım, umarım ki, bu bahtiyarlığı 
havai gönlün bana çok görecektir. 

Sen, konduğu çiçek kırıldığı için 

bir başkasına konmak üzere uçan 

bir kelebekten farksızsın.. Şüphe

siz şu anda yalıya arkasını dönen 

otomobilin yeni maceraların izle
rinde uçup gidiyor.. Tahminimde 

yanıldığımı zannetmiyorum.. Beni 
kurtaran gururuma daima m~dyu

nu şükran olacağım. .. ,. 

(23 ikincikıl.nun nüshamızda çıkan "İ
llin ve Felsefe,, başlıklı hikaye de Bayan 
Kerime Nadirindir.) 

Ankara ikinci noterliğine: Anka

rada Seçkin sokağında 1...3 numaralı 
mağazada. kain {Ankara şark paza.. 

rı Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü 
Aker Kardeşler ve Abdullah Şefik 

Köklü) kollektif şirketi unvanlı şir. 
kette merhum zevcim Abdullah Şefik 
Kölclliye ait hissemizi bütün hukuk 
ve vecaibi ve zimem ve matlubatı ve 
bilcümle mükellefiyetlerile beraber 

namıma asaleten ve küçük çocukla.. 
n.m namına velayeten bu kerre yük.. 

sek dairenizde imza ettiğim beyanna 
me mucibince Hamdi Köklüye devir 

ve temlik eylemiş olduğumdan keyfi.. 
yetin alelusul ilanını dilerim. 

Ankara Aıınfartalar caddesinde Oa 
ferzade apartmaınıJ1111 2 numaralı 

~iınde mukime Refia. Köklü 

RE S j M L·I ZABITA ROMANI: 23 

Yeni Ankara Garı Büfe ve Gazinosu ile müştemilatı 
kiraya veriliyor. 

Devlet Demiryolları İkinci İşletme Komisyonundan ~ 

.... 

1 - Yeni inşa olunan Ankara Gan içindeki büfe, büvet, gazete sa.bŞ 
yeri ile garın yanındaki büyük ve lüks gazino binası ve mü.ştemilAtı üç 
sene müddetle ve pazarlık usulile kiraya verilecektir. 

2 - Bunların senelik muhammen kirası 7000 lira.dxr. Ve yekdiğerinden 
ayrılmaksızın toptan olarak kiraya verilecektir. . 

3 - Taliplerin uzun müddet Ankara, İstanbul gıöi büyük şehirlerde bı 
rinci sınıf bir gazinoyu muvaffakıyet ve ehliyetle idare etmiş olduklarmI 
ve halen böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kudrette bu 
lunduklanna dair ve bu cihet vesikada sarahat~n yazılı olmak şartile tica. 
ret odalarından alınmış bir belgeyi ve nüfus veya hüviyet cüzdanlanruıı 
asıl veya salahiyetli makamlarca musaddak suretlerini pazarlık gününden 
beş gün evveline kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. İdare bunları 
tetkik edip kimlerin pazarlığa iştirak edip edemiyeceğini pazarlıktan evvel 
kendilerine tebliğ ve tefhim edecektir. Tesbit edilen müddetten sonra geti 
rilecek vesaik kabul edilmiyecek ve esbabının pazarlığa iştirak hakları sa. 
kıt olacaktır. 

I 

4 - Şartnamler Ankarada !kinci Iştetme Müdürlüğünde Haydarpaşa.da. 
Birinci İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. 

5 - İhale 7-2-938 Pazartesi gUnü saat 15 te Ankarada İkinci Işletme 
Müdürlüğü binasında toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. 
İsteklilerin (1575) lira muvakkat teminatlarını Ankarada Umumi lda.re 
veznesine yatırarak muayyen gün ve saatte komisyonda ha.zır bulunmlan 
ilan olunur. (131) (294) 

• • • 
Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden : 
İdaremizin muhtelif işletmelerinde istihdam edliınek üzere 17'7 lira ne 

retle BEŞ TABİP ALINACAKTffi. İhtisası olanlar tercih edilecektir. 
Sinleri 45 den fazla olmamak şartiyle taliplerin ufak bir Tercümeihal 
ve Fotoğraf ile zat işleri müdürlüğüne müracaatları. (208) (487) 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan : 

Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derecede ve 

sırada ipotekli olup bulunduğu mevkün şeref ve ehemmiyetine, gerek cep

hesini teşkil eden tarik ve gerekse arka kısımlannın denize nezareti itiba

rile ve zemini büyük apartman inşasına müsait Beyoğluna ve Tophaneye 

olan kurbiyeti dolayısile hanenin yıkılması takdirinde kalacak arsa m~ 

hallinde üç hane veya iki büyük apartman yapılacak bir tarzda kabili tak
sim olması ve üç cepheden sokakla muhat bulunması nazarı itibara alına

rak tamamına üç yeminli ehlivukuf marüetile 11157 on bir bin üyz elli 

yedi lira kıymet takdir edilen Kabataşta Fatn'ı.a Hatun mahallesinde Gü

müşsuyu caddesinde eski 19 yeni 23-1 (Son numaratajda 80 No. yı almış.
tır) No. ile murakkam bir tarafı General Cemil kızı İsmetin müfrez kona-

ğı, iki tarafı Küşadiye sokağı ve dördüncü tarafı d~ Gümüşsuyu caddesile 

muhdut müşterek nısfı masure tatlı suyun dörtte üçü hissesile müfreı 

bahçeli konak tamamının evsafı; kapıdan içeriye girildikte karasimon bir 
antre, her iki tarafta iki oda ve diğer kapılı bir sofa üzerind~ yüklü do
laplı bir oda ve bir hela .ve bölmeden sonra keza bir oda ve bir hela ve 
bölmeden sonra keza bir oda ve bir bela mevcut olup zemini mermer bi
risi havuzluk. olmak üzere üç kurnalı iki hamam ve arkada bir oda ve bab 
çeye çıkar taşlıklı bir koridor, bahçede hariçten ve bahçeden girilir üç 
mermer tekneli bir mutfak ve bir külhan mevcut olup bunlardan hamanı 
haraptır. Bahçede bir kapı, iki göz ahır, bir uşak odası ve bir havuz olup 
buranın suyu Güm.üşsuyu namile maruf tatlı su ile temin edilmekte olup 
halen akmadığı anlaşılmıştır. Bunlardan mutfağın çatısı çökmüştür. Bah
çede birkaç tane ağaç vardır. BİRİNCİ KAT: Üstünde camekanlı bir sofa 
üzerinde ikisi yüklü beş oda, bir hela mev,cut olup elektrik tesisatı vardır. 
Ahşap kısımlar da yağlı boyalıdır. Sahası 42 M. murabbaı, hamam 38 met.
re murabbaı, mutfak 36 M. murabbaı ahşap oda, 30 metre murabbaı sun
durma, 186 M. murabbaı bina olup mütebaki 704 M. murabbaı da bahçe 
olan gayrimenkulün tamamı açık art tırmaya konmuş olup ilan tarihinden 
itibaren şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 4. 3. 938 tarihine 
rastlıyan ciıma günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma sU 

retile satılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanun hü
kümlerine tabi olduğundan mezkur kanunun on beşinci maddesine tev
fikan ikinci bir arttırma yapılmaksız m tayin olunan ilk arttırma gününde 
artırmat bedeli muhammen kıymetin in yüzde 75 ini buldu.ğu takdirde en 
çok arttıranı üstünde bırakılacak ve yüzde 75 ini bulmadığı takdirde sa
tış 2280 No. lı kanun hükümlerine tevfikan geri bırakılacaktır. Arttırµıa 
ya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pek ak~ 
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmesi lazımdır. Bi
riken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve tellaliye ve vakıf icaresi 
satış bedelinden ödenir. Yirmi senelik taviz bedeli müşteriye aittir. Satış 
bedelinin peşin ödenmesi lazımdır. İcra ve İflas kanununun 126 ıncı mad
desine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimen
kul üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile birlikte yirmi gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde baklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadarların işbu kanun maddesine uy
gun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almk istiyenlerin 
934/2254 dosya numarasile dairemize müracaatları ilan olwıur. 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
işbu gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse 

bankaca takdir edilecek kıymetin % 50 si kadar ken• 
dilerine ikrazatta bulunulabilir. (583) 

BUR~DA. ON 
AOAMIMlZ VAR. 

O HALDc CANİNİN 
EVİNİ BASA.RAK 

BİR~OK. AYAK. İZL.'EçÜ AL~IDANı 
• J 

iZLER. ARAYALIM. 
t BULDllJ(.. BiRi ç,oK. . BİR KAL1E!.l. . 
A{;IK. - -- YAPft,.SHJ_J 
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EMNİYET~Li MÜSTAHZAR 
• 

• 
MİDEYİ BOZMAZ-KALBi YOR/V\.AZ 

Fl;NA$Pi.N ~AŞELE.fti 
GRIP,NEZLE,BAŞ,DIŞ,ROMATIZMAvE BUTUN AGRILARLA SANCILAR iÇiN 

• A • • 

BiR TEK KAŞE ALMAK KAFiDiR 

--
FENNiN BiR HARIKASI : 

EViNiZDE 

BiR PUDRA 
MUSABAKASI 
YAPINIZ 

Ku11andığmız pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygun 
gelmiyor. Bazı sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıkla
rında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışın

lara mahsus bir pudra kullandıklarında keza kendilerine daha uy
gun gelebilir. Bunu anlamanın çaresi, yUzünUzUn bir tarafında bir 

renk ve diğer tarafında başka renk pudra tecrübe etme
0

ktir. 
Posta, aımbalii.j vesair masarife karşılık olmak üzere Istanbul 622 
P<>sta kutusu adresine (T. T. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul gönder
diğiniz takdirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhte
ıif renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra gönderile

cektir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini de 
hildirmeği unutmayınız. Bu suretle yalnız kendi başınıza veya ar

kadaşınızla beraber tecrlibe ederek hakiki bir pudra müsabakası 
Yapmış olursunuz. 

Tokalon pudrasınm her tene uygun yeni ve orijinal renkleri var
dır. Bu pudra havalandınlmış, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan mü
teessir olmaz. Gazeteler, iki Amerikalı yüzücüsünün sudan müte
essir olmıyan bu pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyun
larından sonra bile tenlerinin kat'iyyen bozulmadıfım yazıyorlar. 

Nümune istiyenlerin çokluğu k~ııında gönderme i•inin 
bir kaç gün geri kalma.tının mazur görülmesini muhterem 
l'lıÜfterilerimi2den rica ederiz. 

K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 

• ~AGU YAN' ~a • 
Meşhur rakkaseler 

AMIRA Cemal 
ve 

ZEYNEP Elsude.nı 
Solist M U A L L A 

ve arkadaşlan 
Yeni ve zengin program 

Seanslar tam 21 buçukta başlar 
Yerlerinizi evvelden temin ediniz 

Telefon: 40335 

Kendir ve Keten Sanayii 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

MECLİSİ İDARESİNDEN: 
İdare meclisinin 21/1/1938 tarihli 

içtimaında Şirketimiz ortaklannm 
senelik umumi heyetinin sureti adi
yede içtimaa daveti karar altına a
lınmıştır. 

Ticaret kanununun 361 inci ve da
hili nizamnamenin 49 uncu madde
Sİ.1\e tevfikan 21 şubat 1938 ta-.ihi
ne müsadü Pazartesi günü saat 14 
de Galatadaki Manhayim hanınin 3 
üncü katındaki Şirket merkezinde 
aşağıdaki ruznameyi müzakere et-

i 
mek üzere en az (5) beş hisseye ma
lik hissedarların içtima gününüden 
bir hafta evveline kadar şirket mer-
kezine veya Milli Bankalardan biri
ne hisselerini tevdi ederek mukabi
linde duhuliye varakalan almalan 
ve toplantıda bulunamıyacak hisse
darların da nizamnamesinin 59 un
cu maddesine göre diğer ortaklardan 
kimi vekil edeceklerse bildirmele
ri ilan olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mürakip ra

porlarının okunarak 1937 se
nesi bilanço ve hesaplannın 
tetkik ve tasdiki pe İdare mec 
lisi ve müraldbin ibruı. 

2 - Temettilatın sureti tevzii. 
3 - Nizamnamenin 27 inci mad- ' 

desi mucibince vazifesi hi
tam bulan· üç idare meclisi a
zasının yerlerine yeniden aza 
intihabı. 

4 - 1938 senesi için mürakip in
tihap ile verilecek ücretin ta
yini. 

İstanbul Asliye muhakemesi ikinci 

ticaret dairesinden: Ziraat Bankası 

tarlamdan Galatada Manokyan ha

1 lik ve 10 lull 
kutuları varchr. 

nında 1 - 2 N o. da Marko Eğiz aley- 20 
hine bir kıta emre muharrer senede 

müstenit alacağı olan 400 lirayı öde- 25 
............................ mediğinden meblağı mezbunın yedi 

KALIN 
1 N C E 15 KURUSTUR. 

Arada Büyük Fark Var --• gün zarfında mahkeme veznesine de

Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak

lit edilmemiştir. Bu pudranın, en bUyUk meziyeti bilhassa çocuk cilt

leı-ı için hazırlanmı§ olınası ve terkibinde tahriş edi~i hiçbir madde 

buıuıunamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI. 
Şişman vilcutlil yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. VUcu~~ ı~

~\'alarrnda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha muessır 
ll' Pudra henüz ke§fedilınemi.ştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) lan ile karıştırmayınız 
Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satınalma 

l<o-· . 
•
11•syonundan : 
1 V ıf - ~· uygun bir tanesine dokuz Ura kıymet biçi-

- as ve ome6ıne leıı <ssoo den 7500) taneye kadar battaniye kapalı zarftan pazarlığa 
ı .. ı... ~"' satın alı.nacaktır. 
-..ıvılen 15. 2. 938 salı günü saat on ......y- • 

2 .ş . k rşılığında komisyondan alınabilecek bu 
- artnamesı 338 kuruş a . ed ıı 

llaıa.rlığa girmek istiyenlerin (4625) liralık temınat ve şartnam e yazı 
Vesika}arile birlikte belli .riin saat on beşte komisyona başvurma-
ları o-;-
~187) (439) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Nepiyatı ldare Eden: 8. SAIJM 
GA...... • k ti. ~--1.A • .ıw yer TAN Matbaası 
-.:~ecilik ve N~riyat TUrk Llmitet Şır e .oaıu•.ur;& 

po edilmesi aksi takdirde iflasına ka-

rar verilmesi talebini mutazammın 

dava arzuhali sureti müddealeyh i-

kametgahını terkeylediği ve hali ha
zır ikametgahının da meçhul olduğu 
tebliğ varakasındaki mübaşirin meş
ruhatından anlaşılmakla dava arzu
hali suretinin ilanen tebliğine karar 
verilmiş olmakla tebliğ makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu-' 
nur. (4383) 

[Levazım Satınalma 
Komisyonu llônları 

Ordu hastaneleri için 400 adet çe. 
lik somyalı demir karyola 4 Şubat 
938 cuma günü saat 15,115 te Topha
nede satmalma komisyonunda '"?&r 
lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah 
min bedeli 10800 lira ilk teminatı 810 
liradır. Şartname ve nUınune.si ko _ 
misyonda görülebilir. lsteklilerin ka.. 
nun! veeikalariyle beraber teklif mek 
tupl&rmJ ilıale saatinden bir 88&t fl'l
vel komis)'ona vermeleri. (396) (397) 

] Jı. 

SiLKD 

',~KURTUL uş-, 
Doktorlar, bankacılar, ki.tipler, mektepliler velhasıl biltün mürekkepli 
kalemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasından, 

dan, ucun bozulmasından kurta
ran yegane TIKU dolma kalemi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Almanyanm bu icadı mü
rekkepli kalemle yazı yazmak 
mecburiyetinde olan halkı haki
katen bu yazı yazmak etiyeti.n.. 
den kurtarm11tır. 
TIKU ucu aşınmaz, bol mtlrek
kep alır kuvvetli basılır 3 - 4 
kopye çıkarabilir ve açık hıra -
kıldığı halde her ne ,ekilde du. 
rursa dursun mürekkep akın.as 

kurumasın-

ve kurumaz. 1'IKU en sağlam ve kullanışlı m~kkepli kalmedir. 

Siyahtan Maada Y eıil. Mavi ve KirmıZI 
Renkleri de Ayni Fiyatta Satllmaktadır. 

Her yerde arayınız. Fiyatı 3 liradır. 

Deposu: Havuzlu Han No. 1, Iatanbul Taşraya posta ile g0nden1ir. 



Kar ve ~amurda eski ICistiklerle idareye çahşmak, emniyeti asgari der~ceye indirmek demektir. 
Eski lastikler patinaia tutulunca ~em harab olur hem de sizi yarı yolda bırakır. Kışda ve ilkbaha· 
rın ya~murlu aylarında zincir ihtiyacı olmadan kullanacağınız: 

Sure Grip Modeli GOOD YEAR Lastikler 
size vereceği . emniyetten ayrı . olarak daha fazla kilometre yapmak suretile ehemmiyetli bir 
tasarruf temin edecektir. Yeni dış ICistik ahrken iç ICistik almayıp . eski. iç ıastiklerle . idareye ça· 
llşmak büyük bir hatadır. Dış ıastiğin ömrünü kısaltmamak için yeni,, dış . ıastiğe yeni GOODYEAR 
iç lastikleri takP1ak menfaatiniz i _ktizasıdır. . 


