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Sicıarası 

Yeni Yçıptığimzz ~4nlaşma 

Romanya ile 4 milyonluk 
'!'icaret Yapabileceğiz 

Tadile 
Muhtaç 
Bir Kanun 

Ahmet Emin YALMAN 

K anunlarda Uk aranacak 
tart, bayatın icaplana

hn doğma.it ye varılmak isteni
len sayeye her cihetle uysun 
lcalmaktll'. AÇık yazılmak ve te
recldütlerin anilne ıeçmek te, di· 
ler mühim bir ..,ttır. Masa ba
tında, b · alerin tesiri altında ha
zırlanan bir kanun bu eaa tart· 
lara uyamaz. Böyle bir kanun, 
cemiyet içindeki münuebetleri 
kolaylafbrmu, umumi menfaat· 
leri konıma•. Aksine o:arak zor· 
haklar yaratır. 

Matbuat kanunu, acele yapılımı 

kanunlardandır. Müphem yerleri çok 
tur. Tatbiki çok gUçttlr. 

En mtlhim ve canlı bir faali,et u 
hasma nizam koymak makl&dile ya 
pDdığJ halde bir. esbabı mucibe 11.yı 
ham hazırlanmamıftır. "'Acabe Jllb 
.._addeden ne Uatedibnlf. tatbikte 
• gaye aranacak? .. gibi ıual'ere ber 
... bir cevap ~ .P. iflçtlr. 
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rln ve acı ~rUbe!erln teatrlle isten 
diif halde ~i 'ınlhim noktalar açık 
brralalmı,ur. .t:ueteıertn cemıyete 
faydalı olmaamı temin edecek ba.11 
lınklnlar da tahdide uframıttır. 

Ne matbuat kanununda, ne de cen 
lranunumuzdA guetenin cemiyet iç'D 
deki ha kik! rolü gözöntlnde tutulır.a 
lbıttır. Umumi menfaat perdeeı a.ı 
tında vazife gören bir gup+enln. bu 
•uat bir menfaatin avukatlıtmı v"D 
IDaaı cemiyet için ne kadar aldatlci, 
ile kadar zararlı bir vuiyet ~ 
df4UnWmemilttr. 

B lr gazete yalnız aÇJlrtan ~ 
ilin olduğu belli edilen yuılar 

lcln bir ılln Ucreti alabilir Guetenm 
diğer k181Dll&r1 umumi menfaat idd! 
lalle yazılmıftD'. Bu nikap alımdaki 
hzı· ardan herhangi birinin aaikı hu 
IUel bir menfaat oluna pzete, bir 
llleınurun rtifvet almumdan çok ağD' 
bir ıuç illemit olur. 

Bir memurun aldıfı rtlfvetln mah 
dut bir datreeı vardır. Balbuld umu 
illi ınenfaat perdesi altındaki llcretıc
~Ya herhangi bir husual menfaat 
bec:uıe yazılar yazan bir guete. rllt 
~ teklinde bir 8U4;U hudutauı IU 

rette yaymıt ohıJ', Böyle bir hareket, 
laıeteniı:ı ıncalr umumi menfaat lletı 
~amna bağ.it bulunan varlık hail 

artıra and:rir. 
ili U aiyuete ait menfaatleri mti 

"-'aa lddlumda bulunan bir gazete 
ilin bir ecnebi kaynata att fi\drler 
~haak makudile böyle bir ka)'!lall 
el lizli Ucnt almumdıki ac1 ve fe 
'b1r ...,_YI ,Wnüne getirelim: Böyle 
~tte rllfvet unsm,'lan c1a 

~. Cuualuk UD8Ul'lan da... Bu 
:..~ bb- hareket: memleketin beJra 

• letikılline ve mukadderatm& ta' ::ne hlkim kalmak huınıundald en 
tir 11 lhenfaat'erine k&rfl bit eufb8t 
za Bôy19 bir cmayet karşı8mda· Ce 

tC.nununun v~ Matbuat Kanunu 
nun dı-.._ tur. ._. k.alma•an büyü bir bOflulJ 

lktısat fy1üstesarımız D:yor ki: 
Pamuk, Pirinç ve Her Türlü Türk 

Mallarını, Romanya 
Dostumuza Satmamız Mümkündür 

B. Kım/ojla Ticaret OJ,,..,.,Ja onlatıyor 
lktmat Veklletl mtıatetan Bay Fa &ebetiml& aenguılepıif, iki ınllyon U 

lk Kurt.otlu Btlkretten dtın sabah bu raJJk tı yapılmıttır. 
raH döndü Oğleden aonra. sa.at 16 Romanyaya 1.900.000 lira kadar 
da Ticaret odasına ge'di, o~dR ibra ticaret borcumuz vardır. Bu "'U&YI 
oaı., taoirlerimize yeni imzalanan ayn bir heup ,ek'inde ve normal ti 
l'J«kuıa ~ya tacaret .ııuaht> careıtmipn _J'l1lde otusı..zle ~p 
• • • - ~L ~· ""· .-.npQI K~ 

yadan neler a.Jacatımııa. neler sat. YMS: anJqınalar muc™nce, '1'0111 
capnm anlattı, tac>rleri ~nvfr ettL madara Romuayaya bt~ bır mi'l•lğa 

8 . Kurtoğluna göre. aömanya ıle ıi"ama ımısm lthaJ edtl~lrtır. l1d 
tıe&ratlmiz ild Uç .ııene evveline kaaar nenalE:lretın ara11111dakı bcaret mUblı 
ilOll.V birkaç yOsbin dradan ibaret Jelelena.cH- bankalann ta•ı•HSUW kal 
ti Halbuki geçen &ene ticaret rr.ılna (Arkam 8 men!&) 

Evlenmeler, Bosanmalar , 

Boşanma Yakaları 
Gittikçe ArtıJor 

Poşanm·a Sebepleri Arasında Ge
çims'zlik ve z:na ön saflarda geliyor 

~"''~ v elıilimis 
•• &ınıeolla 

Ankara, 7 (TAN mulıabtrinden)
TUrkiyed~ aeneden seneye bofaama 
vaka.larum a.rttıjı 6 Jri11Uyor. 'i'ürki 
yede aellflde vaaatl 3000 - 3000 a 
raaında bota-ama Wiıeel kaydedil 
mekt"diı'. Yine memleketimızde bir 
senede yuva kuran çift1eHn ayısı 
vaaati olaraJo 20.000 - 2',000 ara 
amda değifir. Buı 118Delerde bu ra 
kamın 18000 e dtlfttlğil görWOr. ile 
seli iktıaad1 buhranın dünyada en 
çok biaaedlldiği 929 eewmde Tllrki 
ye de bundan mlleeuir olmUfbır. O 
ile!'' evlenenlerin e ldlçtlk rakama 
dlifm~ bunun bir clellliclir. 

Sopama davalarmda rekor iman 
sebep "ge~matsllk"' tir. Taraflardaıı 
birinln . ·vgacı tabiatli olmam, .ar 
h09luk, kıakançlık Veeaire... Hllllaı 
akla gelen w gehniye1' ne vana beJ 
a1 ıeçimaizllk doturabilir. Sopamı 
vakalarmm yüzde 60 ı pçimalslik yU 
ziinden oluyor. ·inci bim ıebe: 
te zinadlT. Bir sene içinde verilen be 
fi.Dm& htıkümleri arumdlı. 300 kad& 
n zina aebebiledlr. 

Z'nadan IODra Mfenmı davala.mı 
da ~4lvacı tarafm dayandıtJ eebepler 
mraalle terk ihmal haeıt•bk tapyy6p 
va. '\teai "ft evli , 'maktır. latatiati 
l g6sterlyor ki Tllrktyede blJl bi: 
den fula evliler ftl'dır. 11'.aJr•t bqkı 
kar1111 veya kocam oldufu için br 

<Aıblr a tlnellde> 

MECLiSTE DUNKU MÜZAKERELER 
Yeni Ziraat Layihası Dün 

Kabul Edildi 
.. 

Münakaşa ve 
l'lilli Müdafaamız için 7 Milyon Lirahk Bir Layiha 

Daha Verildi, Ha~k f an~aları I< uru acak 
Ankara, 7 (TAN muhabirinden)

Mlllet Mecliai bugUn toplandı ve bir 
k~ yeni kanun layıhası üzerinde mU 
zakereler yaptı. Meclise yenıden mU. 
him sayılacak kanun layihaları te.kill 
edilmietir. 

Bugün Mecliste ziraat işletmaıert 
kurumu hakkındaki kanun li;ihNV 
da görüştlldtl. Ziraat Vekili Bay Şs 
kir Keaeblr liyihanm müstacel ola 
rak müzakeresi lüzumunu ilen sürdü 
ve bu teklif kabul ed:ldikten '<>nra 
müzakereye geçildi. Liyihanm &.nnu 
mi heyeti bakkmda ilk sözü Manisa 
mebusu Bay Yaşar aldı. Manisa say 
•avı. 11.yihanm ruhunu Büviik ~firı 
yttklıek bir ferağatle millete teberrU 
buyurduklan çıftlikJer teşkıl eder. 
dedikten aonra. Ankara Nümune çift 
li~i örnek olarak aldı . bundan 13 
.... evvel Bozkır ortasında BüyUk 
Şefin kurdufu ba tenezzüh yerinin 
bue\inkU ileri vazivetim anlattı ve a 
rada ~n senelerde çetin tabiatle 
naaı1 mlll'.adele edildif?ini tebarUz et 
tirdi. Cift'ilrte bugün 12 fabrlka. 6 

• lmaltthane. birçok binalar bulundu 

Çocuklara 
Sinemanm 
Yasak Edilmesi 
ll1i1lf ~dDdi 

B. Fuat 

Dün Mecli.tt: ıözii ilk aran 
fGfar (Manüa) 

ğunu. meyveli ve meyvesiz milyonlar 
la ağaç yetiştirildiğıııi anlatan Ba~ 
Yaşar sözlerini şoy.e 1-itirdi: 
"- Bu eserleri çetin çalışmalarla 

yetiştirerek millete teberrü eden Ata 
türke mınnet ve şilkranlanmı tekrar 
etmemiz llzmıdır." 

Bundan aonra liyihanın mllzakere 
tine geçıdi ve kabul edildl 

Bugünkü ruznamede birinci mUJ'A 
keresi yapılacak maddelerden biri de 
Tllrk gemi kurt&nna şırketinin tasfi 
yesi hakkındaki li.yiha ıdi. Bütçe en 
cümeni llyihayı geri istediği için bu 
gUn görUşUlemedi ve encUmene iade 
edi!di. Diğer bir madde de askeri ta 
y nat ve yem kanununa ek ola~k 
hazırlanan projenin müzakeresi ıdL 

LA.yihanm heyeti umumiyesj bakkm 
da Osman Şevki Uludağ söz aldı. Or 
duda kullanJlacak köpeklere bakı1ma 

ama dair olan bu layiha üzerinde htl 
kiimetle bütçe encümeni arasında bir 
ihtUAf bulıJnduğunu söyledi ve: 
"- Rullantlacak köpeklerin cinsi. 
nev'i belli olmalıdır. dedi. 

(Arkası 6 meni&) 

Bu Adamı Kim Öldürdü?, .. 

Esrarengiz Facianın. 
Düğümü Çözülmedi 

Acaba kim boğdu bu adamı! Za. karanlık lloktalar aydınlanmadı. 
vaJJuıın bOğazma ıpı geç.np bOğan. -. Gelel•m, aoıa yırmı dört ıaat · 
yağına kocaman tatı bağlıyan ve u deki tahkikatm aeyr.ne: 
sonra bedbahtı delme atu kimdir, Dlln aabaJı Ahmet adında bir rent. 
kunlerdir? bl& ada.mı belki tanırım dtlşünceaile 

Dtln, TAN'da okudufunu7' Bahcı. mtJdcleiumumiUğe müracaat etti " 
otıu cinayetinin veya factamun ba oradan morga ganderilen B. Ahmet. 
k:ikf suçlulan ve bu tekilde ölen ad-. ClledJ gördQ, fakat neticede bB,ı9 
mm h8vtyeti. bllttın tetk.k ve tahlDJıı: bir adam •,.,mmad!fnu söyledi. Morg 
!ere ratmen. dlln Ül&ID geç var.~ ~1rtoru hentlz raporunu vermem'I • 
kadar belli oJmamlfb. t·r. Bu meçbu. 611lntın ayaklanndıtld 

Gece aaat on ikiden llODra tahkik pantalonun ceplennden bir avuc: iri 
makamlanm tekrar aradık. eorduır natır çıkanlm1'tu'. Bu k6m0r0 aca• 
ve aorutturduk. P'ftkat. aldıpnra. en ldm koydu? Buram da henüz aydın. 
mtlapet cevap fU oldu: lanlDJf clejilclir. 

- Tahkikat devam ediyor. Rf"nftz (Arkası 8 merda) 

Uzak Şarkta Yeni lnkiıaflar 

(Y~~ı;;mm!a) Çin tayyareleri akınla 
Kim için yaparken Çin iç:n 

Hazırlamyor yeni sipariş!er yapıldı 
Yeni Harp Gemllerl 
lnıa Eclllecekmlı 

Roma, 1 CA.A..) - ltalya, S5 bin 
tonluk iki yeni mrhlı Ue 12 kruvaz6r 
ve mtlhim miktarda tahtelbahir tn. 
'88IDa karar vermiftlr. 

Bu buawsta neeredilen resmi tebh. 
te göre: B rnciklnunda Venedik sL 

rayında yapılan birkaç toplantıdarı 

IOllJ'a Duçe. bahriyenir yenı ~·· 
proıramnu teebit etmiftlr. Bu pmg 
ram mucibince. 35 bin tonluk ik1 zırh 
lı. !:xplorator ttpınde 12 kruvazör ve 
:ntlh·m miktarda tahtelbahir inşa ~
dllecelrttr .iki eaffıharp geqıial Roma 
ve Impero taimlerlni alacaklardrr. 

Programda ~ bQtthı yat 
clblltamlum tzı ... derhal bqla • 
nacUtır. 

Japonyonua ,.,,.,,._. Pi hn tl61ttiili Çintle gümüş ~k · 
holtlur. R..;,,,Je siiniiif lafQwn Çinlileri •irü70rm 

rEn 80D haberi• 8 DCI aayfumzdadır 1 
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Yazan: 
~li Haydar Mithat 

[Tercüme ve ikttbas 

hakkı mahfuzdur,] 

!ı 

Bir Eroin. . 
Davası 

Neticelendi 

iki Kitabın Her Tarafta 

Asliye beşinci ceza. mahkeme. 
ı si, dün mühim bir eroin kaçakçı_ 
, lığı davasını neticelendirmiştir. 

Hadisenin, Militiyadis, Aram is.. 
1 minde iki suçlusu vardır. Bunlar, 
ı geçen sene Hacı Osman bayırın. 

Uyandırdığı Alaka i
l da.ki bir köşkte eroin yaparlar - 1 

keın yakalanmışlardır. O zaman, 
birtakim uyuşturucu maddelerle ! 

. . lin ahs 1 -39-
·1902 senesinde lngifö Başve

kili Cembell - Bannermen 
ile bir yerde karşılaştım ve dedim 
ki: 

- Türk halkı arasında Ingiliz
lere karşı sevgi hiç eksilmeıİıiştir. 
lngiltereye hürriyetin beşiği gözüy 
le bakmak, memleketimizde bir an 
ane hükmündedir. Bize karşı olan 
lngiliz siyaseti nede.o temelinden 
değişti? 

- Bizi Şarkta kuvvetli bir Tür 
kiye alakadar eder. Abdülhamit is 
tibdadmm yıktığı, zayıf bir Tür
kiyeye karşı hiçbir alaka duymu
yoruz. Zaten Mısırın işgali de gö
rüşümüzü değiştirmiştir. Maksat 
Basra yrılunu temin ise buna başka 
yoldan da imkan vardır . . 

Görülüyordu ki Abdülhamidin 
istibdadı Türkiye i~ en kıymetli 
bir dostluk olan lngiliz dostluğunu 
kökünden çözmüş. yıkmıştı. 

Bir hatıra haline düşen eski 
dostluk hislerini hiç olmazsa biraz 
canlandırmak makşadiyl~ baba
nım siyasi hayatını .ve hatıraları
ııı lngilizce olarak rieşrettim. Bu 
kitap Ingiltercnin en me,şhur tabi
lerinden D. Murray tarafından bas 
tırıldı. Kitabın mukaddemesine 
Parlamento azasından, Şark bilgi-
len alimi Butler yazdı. ' 

E ser, umumi bir alaka uyan
dırdı. Bütün dünya gazete

leri, bu münasebetle babamm ha
yatı, Türkiyedeki canlanma hare
ketleri eski Türk - lngiliz dostlu 
ğu hakkında yazılar yazdılar. A
vustralyaya, Yeni Zela.nda kadar 
bütün dünya gazetelerinde çıkan 
bu yazılan da ayn bir cilt halin
de toplayıp neşrettim. 

Ingiltere Kralı Yedinci Edvard, 
6 ve 26 B:Xinciteşrin ve 3 llkkanun 
1903 tarihiyle gönderdiği üç mek
tup ile kitap hakkmda düşüncele
rini bildirdi ve babam hakkındaki 
dostluk hatıralarını tazeledi. Ame
rika Cümhurre'si Teodor Roosevelt
ten. !ngiliz Başvekilinden ve diğer 
devlet adamlarından da derin ala
ka gösterir mektuplar aldnn. 

açık olarak gönderilmişti. Mektup 
ta benim için hayati bir meseleden 
bahsediliyordu. Konsolosun bunu 
bilmesi Türkiyeden gizlice para ge
tirtmeme set çekiyordu. 

Ertesi gün Isviçre gazetelerine 
açı'k bir mektup gönderdim. Hay
ç.ar Beyin konsolosluk değil. hafi
yelik işleriyle meşgul olduğunu, 

kendisine ait olıruyan mektupları 
postadan aldığını yazdım. Haydar 
Bey bu mektubu şahsma bir teca
vüz diye karşıladı. Aleyhime dava 
açtı. Bu dava aylarca Isviçre hal
kının dikkatini topladı. Muhakeme 
salonu daima dolu idi. 
Avukatını Isviçrenin en meşhur 

avukatlarından B. Raisin idi. Ben
den hiçbir ücret istememişti. 

Mahkemede davanın esasını an
latırken, Mithat Paşanın hizmet
lerinden, Abdtilhamidin baba.mı na
sıl boğdurduğundan bahsetti. Ga
zeteler bu sözleri tekrar ettiler. 
Abdülhamit Isviçrede böyle velve
leler kopmasından hoşlanmadı be 
ni ve arkadaşım Hüseyin Tos~u 
Isviçreden çıkartmayı aklına koy
du. 

(ArkBSI Var) 

iç Ticaretimizde 

eroın ıma e m as bazı aletler ı 

1 de ele geçmişti. 
Mahkeme, bu davaıYI dün bitir f 

miş ve her ikisinin de suçlannı 
· sabit görmüştÜl'. Militiyadis, bir 1 

sene 6 a.y hapise ve 2163 lira ağır 
pa,ra cezası ödemiye mahkfım ol ı 

j 

1 

muştur. Aram da bir sene hapis ı' 
yataeak ve 1329 lira ağır para ce 

j zası ~iyece~ir. _ _ __ ~ 

Denizbank 
• • 
lçınFaaliyete 

Geçiliyor 
Denizbankın Istanbul teşkilatı için 

önümüzdeki hafta hazırlıklara başla 
nacaktır. !ktısa.t Vekaleti nakliyat 
umum müdürü Ayet Altuğ, bu işle 

meşgul olmak üzere şehri:rnIBe gele 
cektir. Haber verildiğine göre, Ayet 
Altuğun Denizbank müdür muavinIL 
ğine getirilmesi takarrür etmiştir. 
Umum müdürlük için henüz kati bir 
ma.1fımat yoktur. 

Denizbank muhasebe teşkilatı ic:in 
yaprlan hazırlıklar ilerlt>miştir. De
niz yo1lan idaresi, eski hesapların ka 

Görünen inkişaf u tasfiyesine çalışmaktadır. Diğer de 
niz müesseselerinde de bu yolda bir 

Iç ticaretimizin günden güne büyük faaliyet vardır. 
bir ; .. ı.;qııf gösterd'ği tesbit edilmek Diğer taraftan, deniz ticaret mü 
tedir. Devlet demiryollan nakliyatı dürlüğü, hazirandan itibaren umum 
nın grafikleri bunu açrkça ortaya ko "Yliiıfürlük halinde çalışacaktır. Bıı 
yuyor. 1930 senesinde 83398 baş hay değişmeler kadrolarda fazla bir tadi. 
van, 945 bin ton eşya, nakledilmişken, lata sebep olmıyacaktır. 
193.6 da bu miktar 245602 baş hay -o--
van 2 milyon 109 bin ton eşya olarak Dolmabahc;e Sarayının 
tesbit edilm~tir. Tenviri 

Yolcu nakliyatı da bir yıl· evveline 
göre, yüzde 35,89 nisbetinde, eşya 

nakliyatı yüzde 1,83, hayvan nakli 
yatı da yüzde 96,03 nisbetinde art 
miştir. 1937 yılının 9 aybk eşya nak 
liyatı 2193563 tondur. Halbuki 1936 
yılının 9 aylık yekfınu ancak 1558499 
tondur. 

Otelcilik Sergisi için 

Dolmabahçe sarayının cepheden 
tenviri için yeni tesisat yapılmıştır. 

Sarayın deniz tarafı, parmaklıkl;ırm 
dibine konulan projektörler vaartasi. 
le ve binanın her tarafına ayni' :;.nik. 
tarda ziya verilmek üzere aydmlatıla 
caktır. Projektörlerin tecrübeleri ya.. 
pılmış ve muvafık görülmüştür. 

--<>--

Yeni Afiş Kuleleri 

TAN 8-1- 938 

: 

Fırtınadan 

Seferler 
Aksıyor 

Hamsinin Kilosu 20 Para [ 

Boğaz ve Limaiı Yine 
Balık Akınına Uğradı Fırtına ve soğuk devam ediyor. 

Dün şehrimizde hava tamamile ka. 
palı geçmiş, fasılalı bir şekilde kar 
serpiştirınişitir.. Hararet derecesi, 
sıfırdan yukarı çıkmamıştır. 

Balıkhanede günün hararetli aatışİarı 
la Boğa~çi ve liman, dün de balık isti rı 15 kuruşa kadar diişm\iştür. Us. 
sına ugramıştır. Fakat, bu seferki kumru bollaştığı için kilosu 20 kuruş 

balık ak.mı birkaç gün öncekilerle kı. tan verilmiştir. 
yas edilemiyecek kadar fazla olmuş limanımızda b kl' y L 
tur. Kıyıl<> .. da b" ··k kü' .. k b. k e ıyen unan ve 

._ uyu ' çu ırço t 1 ·ı . b 
kimseler, bol bol ve kolayca balık av a Y~~ gemı .er~e ~seferde hayli ba 
lamışlardır. lık yuklennuştir. Dtinkü balık akını 

Dün balıkhane, balıktan geçilmez karşısında, Haliçte ve köprünün etra 
bir hale gelmiştir. En çok hamsi, us. fında yüzlerce balıkçı sandalı birik • 
kumru ve palamut tutulmuştur. Dün miştir. Içlerinde, sandallarını doldura 
~ila~si:ı1n kilosu bir kuruşa kadar ve rak balıkhaneye birkaç sefer yapmak 

rruştır. Hatta akşama doğru kilosu imkanım bulanlar olmuştur. 

t
2u.? parada~ ham~i satıldığı görülmüş Bu balık bolluğunun birkaç gün L 

:· lstavrıtler, kıkısu 15.20 kuruştan çinde nihayet bulacağı tahmin edilL 
muşterl bulmuştur. Çinakop fiyatla yor. 

Gayrimübadil ~ 
Bonoları 

Niçin Yükseldi ? 

Beylerbeyinde 
Ortamektep 
Açdamıyor 

Bir gün önee 22 liraya kadar çıkan Orta t .drisat umwn müdürü Avni 

Karad.enizde oldukça §iddetli bir 
fırtına vardır. Bu yüzden bir çok kü 
çilk vapurlar, Büyükderede havanın 
dinmesini bekljyorlar. Denizyolları 

ı vapurlarının seferlerinde fırtına yü 
' zünden yine bazı gecikmeler olmuş

tur. Dün öğleyin beklenen Güneysu 
vapuru, bir gün teahhü.rle ancak bu 
gün gelebilecektir. 

Verilen haberlere göre, Anadolu 
nun birçok mmtakalarında kış olduk 
ça şiddetli hüküm sürmektedir. 
Dün, Ankara, Çorlu, Bilecik, Eocaeli, 
Konya, Erzurum ve Erzincan mmta 

I katarına ~ar yağmıştır. 
Mendıres suları yükseldi 

Izmir, 7 (Tan muhabirinden) 
Mendres nehrinin sulan dört metre 
·kadar yükselmiştir. Cellat gölünü 
akıtmak için Tire yolunda açılan ih 
tiyat kanalın yılalınasr üzerine mü 
hendisler mahalline giderek tedbir al 
mıya başlamışlardır. Bakırçaym sula 
rı Büyük Bergama köprüsü seviyesi 
ne kadar yükselmiştir. · 

Göçmenler Gönderiliyor 
Son kafile olarak Köstenceden ge 

tirilen 1699 göçmenin bir kısmı va 
purda diğc._ bir kısmı misafirhanede 
misafir edilmişlerdir. Kendilerine is 
kan müdürlüğü tarafından sıcak ye 
mek ve içecek dağıtılmış, barmdlnl 
drklan yerler ısıtıı:lrnıştır. 

Bunlardan 950 tanesi lstanbul v1 
layeti içinde yerleştirileceklerdir. vı 
!ayetimize ayrılanlardan 114 aile bu 
gün Silivriye, 123 .aile de öbürgün 
Çatalcaya gönderilecektir. Geri ka. 
lan 749 göçmen de yarın Çorluya 
sevkedileceklerdir. Bu 749 kişi Tekir 
dağı nuntakasma yerleştirilecekler 
dir. ~ 

gayri mübadil bonoları, dün sabah 20 Ankaraya dönmüştür. Gelecek tedri~ 
liradan satılmış, fakat öğleye doğru yılında şehrimizde yeniden, açılacak 
tekrar 25 liraya fırlamıştır. Bu yük orta okulların sayısı 12 olarak tesbit 
selişin hiçbir muayyen sebebi yoktur. edilmiş, yerlerinin tayinine başlan 
Bunlarvı ,cleğiş!irilec~i hakkındaki mıştır. K d • 
şayialar tekzip edildiği için, fiyatla Ancak, müsait bina olmadığı için ara enız 
rın şu günıt::nlc norına.ı L..:.clclo .:.....,.. Bev!erbevlilerin köylerinde bir orta ~ ı- 1 
ği tahmin ediliyor. mektep açrlnıası ha~kın<lakı ıste,,1\ıen PO~ ac Mele 

Bir çok gayri mübadiller, bu ani gelecek sene de yerine getirilemiye Çahcmalar 
yükselik kar§1smda tereddüde düş. cektir. S 
müşlerdir. Çünkü bunlar, geçen haf Karadeniz Ereğlisi (TAN) 
ta fiyatların bir kaç lira yükseldiği lstanbul • Köstence Kaymakam Refik Kuzucunun gay • 
ni görünce bonolarını hemen satmış retile ölgün muhitimizde bir canlı -
lar, faks.t, fiyatların mütemadiyen Yolu a Saate iniyor ıık görülroiye başlanılmıştır. Kızıl 
yükselmekte devam etmesi karşısın ayın 60 mcı yıldönümü • münasebeti 
da şaşırmışlardır. Romen ticaret filosuna iki yeni ge le Halkevi salonunda yapılan ve çok 

Gayri mübadillerden diş tabibi Ali mi ilave ed!lmek üzeredir, "Transil _ samimi geçen toplantı bunun misal. 
Ingilterede hayat pahalı geliyor 

du. Geçim membalarını dardı. Be
raberce çalıştığım Hüseyin Toson 
Beyle beraber 1905 senesinde Is
viçrenin Cenevre şehrine naklet
tim. Orada babamm siyp.si hayatı
nı Türkçe olarak yazmıya karar 
verdim. Kitap, 350 sayfalık olarak 
Abdullah Cevdetin Içtihat matba
asında çıktı . Her tarafta çok rağ
bet gördü. Hele vatanın içinden 
~k istendi. Rusya ve Kafkasya 
Türkleri de derin bir alaka göster 
diler. 

Bu ay içinde Prağda beynelmilel 
bir otelcilik sergisi açılacaktır. Ser 
i..de, dünyanın her tarafındaki bey 
nelmilel turistik evsafı haiz otellerin 
neşriyatı teşhir edilecektir. Beynelmi 
lel komite, Istanbul turizm bürosuna 
da müracaat ederek otellerinrlzin neş 
riyatından nümuneler istemiştir. 

Azmi, dün kendisile görli-;.c:ıen bir mu vanya,, ve "Basarabya,, isimlerini ta. !erinden biridir. Yılbaşı gecesi de 
Şehrimizde yeniden yapılacak afiş harririmize bu endişeler hakkında şıyan bu gemiler, Danimarka tezgah Halkevi reisi Noter Ahmedin teşeb. 

kuleleri için bir tip kabul edilmiştir. şoolan söylemiştir: !arına ısmarlanmıştır. Ağustostan iti. büsile Kaymakamın bruıkanlığı al. 
Elli tane kule yapılacaktır. Bunların , _ Ortada fiyatların yükselişini baren Köstence _ lstanbul _ Pire- tında toplanılmı_ş, sabaha kadar te.. 
yerleri de ayrılmıştır. Fakat kuleler, icap ettiren normal bir sebep olma Iskenderiye hattında işlemiye başlıya miz bir hava içinde eğlenilmiştir. 
gerek para meselesi, gerek projenin dığına göre, bu değişmeden en çok caklardır. Yeni gemilerin sürati 21 Ortaokul talebesinin temsil ettikle.ı:i 
bir defa da mütehassıs Prost tarafın sarraflar istifade ediyorlar. Fiyat art mildir. Şimdi 14 saat süren Istanbul "Ikizler,, piyesi çok alkışlanmıştır. 
dan tetkik edilmesi için Haziranda ya ması karşısında gayri mübadillerin Köstence yolu, bu vapurlar işlemiye ·~=~!!i!!~~~~~i!!i!!~~~~ 
pılacaktır. _ ellerindeki bonoları toplıyanlar, bun I başladıktan sonra 8 saate inecektir. 111 ~ 

B u kitaba dair oana mektup 
gönderenlerden biri, Yusuf 

'.Akçora idi. Mektubu Kazandan ge
liyordu. Meşhur Türk bilgiletj ali
mi Vamberiden de dikkate değer 
bir mektup aldım. Babam hakkın
daki hatıralarını anlattıktan sonra 
mektubunu şu sözlerle bitiriyor
du: "Sultan Hamit, muhitine uy
gun olarak zalim doğdu, zalim öle
cektir. Bakalım milletinizi esirlik 
zincirinden kurtarmıya kim mu
vaffak olacak? Bunu Allah bilir.,, 

1 Sa.mi Paşa Zade Sezai Bey mek· 
tubunda şöyle diyordu: "Bu kitap 
milletin ebedl' bir iniltisi halinde 
kalacaktır. Buna dair düşünceleri
mi Şurayı Ummet gazetesinde ya
zacağım. Si7.e de bir nüsha gönde 
receğim.,, 

Prens Sabahattinin mektubu şu 
sözlerle bitiyordu: "Mithat Paşa
nın hayatı millet için bir fazilet 
dersidir. Bu hayatın hatırasrm 

canlandırmakla vatana büyük bir 
hizmette bulundunuz.,, 

lzmir - Bursa Telefonu 
lzmir, (TAN) - Şehrim.iz ile 

Bursa arasında telefon muhaveresi 
temin edilmiştir. Manisa ve Bahke 
sirle konuşmaları sıklaştırmalt için 
telefon tesisatına daha iki devre ila 
vesine füzum görülmüştür. 

Egede 33 Nilyon Kilo 
Tütün Satlldı 

Ankara, 7 (TAN) - ·Ege mıntaka. 
smda bugüne kadar satılan tütün mik 
tarı 33 milyon kiloyu bulmuştur. Bu 
seneki rekolte 37 milyondur. 

·Malatyada Trahom 
Azahyor 

Malatya (TAN) - Trahom müca 
dele teşkilatı iyi çalışıyor. Büyük köy 
lerde kurulınuş olan daimt teşkilat 
sayesinde, gerek burada ve gerek köy 
lerde trahom çok azalmıştır. 

--O--

Sürmenede Teftişler 
Sürmene ,(TAN) - Trabzon def 

terdan ve husmıi muhasebe ~üdürü 
buraya gelmişler, Maliye ve Hususi 
Muhasebe işlerini teftişe başlanuşlar 
dır. Bir kontrol memuru da tapu mu 
amelelerini teftiş etmektedir. 'fiab 

Kitabın neşrinden biraz sonra zon fındık mütehassısı Kazım, fındık 
Cenevrede garip bir hadise ağaçlarını muayene etmek üzere bu 

oldu. O zamanki Cenevre şeb.ben- raya gelmiştir. Ankara hukuk mezun 
derinin adı Haydardı. Türkiyeden lanndan Osman, yeniden ilave olunan 
bana gönderilen mektup na.srlsa o- hakiDı muavinliğine tayin olunmuş 
nun adresine gitmiş ve sonra bana_ ve vazifes_in_e_ baş_la_mı_ş_t_ır_. 

!arın mukabilinde emlak almak için BiRKAÇ SATIRLA 
Sadabat Paktı Devletleri kapatmıyorlar. Çoğunun spekülasyon Ruhsatiyesiz Yapdan • - • yapmak maksadını güttükleri tah oarphane ve Damga matbaası müdü Sadabat paktı devletleri Hariciye 
Nazırlarının ilkbahcırda Kabilde top. 
lanacaklarıru haber verirken, dört 
devlet erkaniharbiye reislerinin de bu 
nu müteakip toplanmaları ihtimalin _ 
den bahsetmiştik. Iran sefaretinden 
verilen malUınata göre, erkaniharbı. 
ye reislerinin toplanacakları hakkın. 
daki haber doğru değildir ve şimdilik 
verilmiş bir karar da yoktur. 

Topkapı Maltepesinde 

2 Ev Soyuldu 
Topkapı Maltepesinde son günler. 

de birkaç hırsızlık vakası olmuştur: 
Takkeci mahallesinde bir Ermeni 

kadının evi dört gün evvel meçhul 
kimseler tarafından soyulmuştur. Bır 
kaç gece evvel de. demir parmaklık. 
lan kesmek suretile Maltepede tile • 
car Mehmet Tacettinin köşküne hır_ 
sızlar girmiş, bir sürü eşya toplayıp 
götürmüşlerdir. 

Jandarma, bu hidiseler hakkında 

tahkikata başlaml§tır. 

Tek Biletle Seyahat 
Usküdar tramvaylarmda gidilen is 

tikamette, nekadar tramvay değiştiri 
lirse d~ğiştirilsin, tek biletle eıeyabat 
edilmesi hakkındaki proje kabul Mil 
miştir. Yakında., bu yeni §eklin tatbi 
kine başlanacaktır. 

min edilebilir. inşaat rü Fuat, Maliye Vekaletinin daveti 

Ş h 
· · · l d üzerine Ankaraya gitmiktir, 

Birçok gayri mübadiller, dört beş e rın muhtelif yer erin e yeniden 
senedenberi sakladıkları bonoları, yapılan binalarla tamir edilenlerden 
bir hafta evvel fiyatlar 17 _ 18 li bir krsmmm belediyeden alınan ruhsa 
rayı bulunca hemen satmışlardır. Hal tiyelere aykırı yapıldığı veya hiç ruh. 
buki, yükseliş devam edip te 25 lira satiyesiz inşa edildiği görülmüştür. 
yı bulunca şimdi hepsi pişman olmuş Belediye, mıntakaları içindeki yapı 
lardır. ve tamir işlerini sıkı surette kontrol 

Eğer, bunların değiştiriilıeceği şayi etmeleri için şube mühendislerine e _ 
alan doğru ise, bunun bir an önce mir vermiştir. 
gayri.mübadillere duyuırulmasrm isti 
yoruz.,, 

Bir Kadın Çiğnendi 

lzmit Halkevinde 
lzmit, (TAN) - Halkevi gençle 

ri "Beyaz kahraman,, piyesm1 ve 
"Zor nikah,, komedisini muvaffakL 
yetl.e temsil etmişlerdir. 

Tanburacı Osman pehlivan, Hal. 
kevinde konserler vermektedir. 

• T lirk ve İslim eserleri müzesi müdürll 
Abdülkadir Erdoğan, Yunanistan 

müzelerindeki Şark eserlerini tetkik etmek 
üzere Atinaya gitmiştir, 

• Maarif inzibat komisy~nu, dünkü top 
lantısmda, mazeretsız vazifelerine 

gelmiyen sekiz muallimi istifa etmiş say 
mıya karar vermiştir, 

• İstanbuldaki mezarlıklarda numero 
taj yapılmasına başlanmıştır, ıs 

gündenberi bu iş evvela tramvay yollarına 
isabet eden mezarlıklarda bitirilerektir, 

• 
yaıova kaplıcaları m_ü~ür muavini Dr, 

Halim, tetkikat ıçın liU günlerde 
Fransaya gidecektir, 

Şoför Hasanm idaresindeki 1946 
numaralı otomobil, Karaköyde Fat _ 
ma isminde bir kadma çarparak yara 

lamıştır. Şoför yakalanarak takibata 
başlanmıştır. Kadın, hastanededir. 

Odalar Ni~in lsıhlmıyor ? lTAkVil!\il~HAVAI 
'

7'"fkf n~lkrn;;";}ğJs'-ı 
~UMARTESİ Usküdarda oturan bir okuyucumuz 

dlin, bize şunları anlattı: 

"Her semtte olduğu gibi Usküd;;_ 
da da, Halkevinde bir zehirli gaz kur 
su açıldı. Kadın, erkek, genç, ihtiyar 
herkes buraya intizamla devam edi • 
yor. Fakat, kura görecek halka tah
sis edilen odaların bu kiş kıyamette 
ısıtılmadığını görüyoruz. Hatta bazı 
kimselerin, sırf bu yüzden dersleri ka 
çırdıklan da oluyor. Buna bir çare bu 
lunamaz mı?,, 

YURTIA HAVA VAZIYET! 
' 

Yurdumuzda bava umumiyetle kapalı ve 
yaiışh geçmiştir yağışlar Tnbzonda ve Di 
yarbakrrda yaimW', Ankara, Çorlu, Bilecik 
Kocaeli, Balıkesir, Konya, Erzurum ve 
Erzincanda kar şeklindedir Rüzgirlar Trak 
ya ve Marmara havzasında ıimalden kuv 
vetli, Karadeniz kıyılarında cenuptan, ce 
nubi Anadoluda şimalden orta kuvvette es 
mim, ıarki Anadoluda ııakin kalmıştır 

Şehrimizde Hava . 
Dün İstanbıılda hava tamamen kapalı geç 

miş, hafif çisinti ve kar serpİJU:il,İ olınustur 

----.......-..ıu•ını......--

ı inci ay 
Aı:abi: 1356 

Gün: 31 Kasım: 62 

Rumı : 1353 
Zilkade: 6 Birincikinun: 26 
Güneş: 7.26 - Öğle: 12,22 
İkindi: 14.44 - Akşam: l6,56 
Yatsı: 18,34 - İmsak: 5,40 , ___ , _____ ,...__ .. _:..:.:.;._J. 

Rüzdr şimalden saniyede 8 ile g metre 
hızla esmiştir Saat 14 te barometre 755,S 
milimetre idi Hararet en çok 2.2 ·ve en as 
0,5 santigrat olarak kavdedilmistir 



Teruel'de Asiler 
Tam Bir Hezimet 
Altında Ezildiler 
l.ondra, 7 (TAN) - lapanya harbine dair alman en eon haber

lere aBre, T eruel mubarebeei durnWlaa ficldetle devam etmekte
clir. Aailerin ellerinde bulunan ımlzenvmin ehemmiyetine rapen 
hMıklan bütün hacumlar, cümburiyet topçu kuTTetlerinin tid· 
detti bir bomban:lpnanmı m6teakıp 1.-i pGlldbtillmüftir. Aai 
.... Ye topçu kuYYetleri milislerin WHzilerini fidcletli bir &tef 
--abmt olmalanna ratmen hiçbir Dnnaffalayet elde edeme
lllİf!erdir. 

lıf ürriyetsiz 
~emlekeffe 
Me işim Yar? 

Muela de Teruel mmtakumda mi. 
u.ıer yeniden bazı ut mevzilerini zap 
tetmfflerdlr. 

Cllmhuriyet hava kuvvetleri, asile. 
rbı bet tayyareeini dilftlrmüşlerdir 

Sllamanka. iki dU.,man tayyaresi. 
Dl dtltt1rdtlğtlnU ve bazı mevzileri zap 
t.ettlğini haber veriyor. 

11 Klnunuaanlde toplanacak ad~ 
~ mtldahale tAll komitesinden bJ]ıee 
den Dally Telegraph, göntlllWerln 

-o--- gıert almmut için teferrtlatlı b'r p1L 
lern.c1e11 Aynlan A••rlka nm tetkik edlJece#hıl anlatıyor ve bu 

Sefiri Biyle Diyor ffln 400 bin tngflls Uruma mat ola.. 
1.-.... _ . calmı paranın lllomite btltçelinden 

ı......~ 7 (A.A..) -Vuifeatnl ter ftril~DI ve nakledilecek gönunn. 
~ Atmanyadan gelen ve Alman ter J.OO bin bc:lar olduğunu lllve !!. ... lllçt,n terkettiğini izah eden A- edl D 

~ 8ef1rl Dodd, demittfr ld: _Y'_0
_"·---------

- Din merbeBt1lği yasak olan, en.. ll!B-!!!!!!!!!l!!l!!!!iil!i!!!!!!il!-lii!!ll!!!!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tl 
~ t.efebbtıa ve ketifiere mtlaa.. 
ide 49d11nıiyen ve her gtlD ll'k kınleri 
.... PDif bir mmtaklda bir A. 
"-1ka Dlllm..ı1tnın ne fil olabilir!" 

~ Dodd, PG8D yaz, Nllrenberg'de 
-.. Plıttldnln kongreaine ~ et. 
.._ lıltemectiiı aman bu hareketinin 

Vekiller 
Heyetinin 
Toplantısı 

a -

1 
Bir Daha Gelıe ! r Dan .. a Gazetelerinin 1 [Yaan: B. Felek] 

1 Birinci Sa .. f a Hab~_r_le_r_i ___ ,_;;y=~ 
1938 Perisi ' d k k 1 km e1s lılc baJlkh•eye IJtradma mıf Romanya a i Hare et er .... '!.!-":.!"""'eıı.:1!":ı.. ":'. 

Almanyayı Kızdırdı l =~~:;:::.= 
Paria. 7 (TAN) - Romanyanm eblliyetlere kartı tutacalı ai- == ~: 0~~r= 

yuet her tarafta ehemmiyetle mevzuu bahaolan bir meaeledir. bir t.elAt ftl'dır. Adama oarparlar, 

Frwız aiyul m•bafili, Bükrette yapılan lnsiliz • Fransız tefeb- ...,.,..." etmezler. Sadece 
bü"1ne büyük bir ehemmiyet vermemekte ve bunun arada kona- - &k•me·m ı dl;ye t.gmp uzak 
tulan meeeleler arumda ileri aürilldüiünü anlatmaktadır. lafrrlar. 

BerUn. 7 (TAN) - Berlln matbu. Ben ea slyade, orada balıklarla in. 

atı, Bllkretteld Franms - lngtıız te.. ITALYA • m1&rm mUHıebetlerlal mUtalea ~ 
pbbtl81lntl itirazla karwlamakta ve • derim. 
bGytlk demokru'lerin ldlçtlk devlet. Diba aHnut lnlrufa satılan askum.. 
1er itine kanttıjuu ileri 1t1rmekte • Peıte Toplantısında raya bagün otma tatarl&rken .. dün. 
dir. kil ba.lddaa bagünldl daha iri ve da. 

Volkillcher Beobahter, tngD Neler Görütülecek 7 ba gtlsel; aeclen b6yte dtiltö!" diye 
temin ekalliyetler lehbıe mOda • dtqöntlrlm. llal.>1*1 eebebl meydaa.. 
haleetnl menuubahfa eclerbn, Parla, 7 (.LA.) - Roma protoko dadır. Çok çdmuı ondaa. Demek ua. 
J9Cll m!lyon Çeldn. 8ç buçuk ıu devletlerlnln önUmOzdelrl toplantı lmmnı aekumran• kıymetfnJ kırar. 
milyon Almanı J8l"ll tmha ıfyueti MDdan babeeden Pelit Pariaien gue ..... ..,.da öyledir yal Birlblrinlııa 
tatbik ettlllnl hatırlatmakta ve IOl. teat, konferansta Romanya _ ilaca loymetlal dtlftlrtbier. 
Jetler cemi,ettne geçen 18 yıl sarfm. rilitan yaklıpnumm da görtıtWeceği Usatmıyabm. Ola de Bahklumecle 
da Avrupanm muhtelif grµplanndan Dl bildiriyor. bir cevel&n yaptım. Çavalyalar içinde 

. bin kadar pklyet ileri Bft"'11dttftl hal l'igaro p.seteat, Kont Clanonun tef1I eerprdM yerlerde müşteri wk. 
d' ancak elltstntn konusulduiıJnu ve Macarletan De ldlçtlk antant araam Uyea balıklara bakıp acaclon. Hele t.o. 
e ama d.tr karar verlldiJlnl ve Insril da tıh' yakJ"flllaJI kolayJaotırmata panu bir tepete koyup bukWde tart. 
teren'n bunlardan b'r'ne de timdi Ya çalıp.cquu annetmektedlr. Jour ga t*taa eoua ımaua bunun attreo.-ğt 
hudller lehinde yaT'bth trb' mttzaha. zetelli. Ita.lyanm Twıa banumm Mil peyi beklemek Ö8eJ'e müzayede.ve çı. 
nt ettfll g6rlllmedlğhıl anlatmalt.ta. Jetler Cıemiyetl dJtında teekilltlaııdı kartdmalarma içim taladı. Satıbk oL 
dır. nlmaama tefebbUs edeceif kanaatin mak feel bir teJ! Dayutamadrm, 

Usak Şarkta ve Gutıl Anq ._ SURiYE : 
kötesfnde -.. edea harpler ve ye 

al te11••e1er 1818 ....... 1WWal 
IJa .............. 7Aftlr peri, .. 
gldllle ....,. .... ı 

----
Fransa • Suriye 
Muahedesi ip... 

dedir. ~ktan. Balıkbanenln kapMmm 6n8ıa. 

JNGILTERE 
de bet kanlıJa eaab canb hunst satı. 
yorludı. Gtbntlt gibi renklerine im. 
......... O. adan kadar atımı. Ayal 
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Çocuklara 
S;nemanın 
Yasak edi mesi 
Teklif Edi dı 
Ankara, 7 (Tan muhabirinden) -

Kırklareli mebusu B. Fuat M~!iae 
verdiği bir kanun teklifinde 16 yqm 
dan ldlçü çocukların 1111enıalara, tL 
yatrolara glnnelerin•n yasak cLJme 
•ini 18temJttfr. B. Fuat. bu kanİınun 
ltlzumunu 96yle izah ediyor: 

"Alt. cinayet iilmlertnln ıı"'ft.lr ve 
terbiye Ozerındeki tealr!eri çok BÇik. 

tır. Artistler gibi boyanmak, giyin. 
met. onlar libi yqamık ve :-~-ıa. 
da g6rdflttl C&Di ve "'"'ydu.t ~ hare 
lret etmek iatiyen çocuklar u değil. 

cl!r. Siııemaya giren hemen :ıer ço. 
cutun elinde yıldızların bir kaç fo. 
toğrafJ ve hatıl lroJelnıiyonu '- · •n • 
makta old~u görüyoruz." 

B. P'uat 18 yqnıdan küc:fttderin 
nbııs bllgı ve 16rrWeriDI artır .. , k 

t.erb119Vf ft1mlere ve ancak - t.a 
tmmta kadar kabul edilebüecelderıni 
illve edlJ'OI' 
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Mahmut Saim, Yeni 
BirDolandırıcılıktan 
Yine Mahkemede 
Dün Asliye Oçüncü Ceza mahkemesinde, sahte firma ve yalan 

adre:le dolandıncıhk yaptığı iddiaaile tevkif edilen Mahmut Sa
imin yeni bir davasına daha batlanmıtlır. iddia tudur: 

Bir Otel 

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

Genç Kız 
Sehadetini 

1 

Geri Aldı 
DUn sabah ağtrceza mahkeme
sinde Sekine adli genç bir kız şa 
bit olarak dinloolrken tehade.. 
tlnde istintak ha.IdmUğindeki 4-
fad~inl bo7.8.C&k şeyler söyle. 
mlştir. Mahkeme, Yalan yere şe 

ı 
hadet ettiğine kanaat getirdı!ği 
i~n hakkında takibat yapdma
sma karar vererek mliddehımu. 
mlJlğe teslim edilmek Uzere Jan 

8-1-938 

Bugün D P E K s· nemasında 
lK1 B'OYOX FlLM BİRDEN 

ı- Günes Batarken 
Hissi, Muazzam, ve Mükemmel şaheser. Baş rolde: 

EMil YANiNGS 
2- LOREL - HARDi ve 
iKiZLERi T'ORKÇE SÖZLÜ 

BÜYÜK KOMEDi 

Bethoven'in ili.hi müziği ... Tolstoy'un en güzel eseri ... 

.ALAKADX:r:D: =~ KREU1ZER SONAT 
Fransızca. GUzel bir kadmm ıztırabı, Seven bir erkeğin kıskançlığı, Bir gencin 

aşkı, Herkesi düşündüren mevzu, Mevsimin en muhteşem filini .. LIL DAGOVER 

ilaveten: EKLER JURNAL TU RK s nem~~, da PETER PETERSON 
JOHANES HEASTER 

Hırsızı 
Tutuld·u 

-, Mahmut Saim, (Galatasaray_ Fe. 
ner neşr1yat müdürlüğü) başlığını ta 
~uyan kağıtlarla Anaoolunun tanm. 
mış tUccarlanna bir tamim gönder. 
mlş ve kırtasiye, melbusat ve fan:Je 
ticarethanesi için daimi mümessil bu 
lunduracağmı, kendilerine 30 lira ma 
aştan başka yüzde müsait nisbet~ 

b:r kazanç vereceğini de vadetm~ş -1 
tfr. Adapazarrndan bir tnccar ken -1 
disJne müracaat etmiş ve bu mUmee. 
silliğe talip o!duğunu bildirmiştir. 
Mahmut Saim, göndereceğ-: mevhum 
melbusat ve kırtasiye ve farıileye mu 
kab11 ken~isınden ~i lira istemiş, o 
da göndermiştir. 

darm8{'1"8 vermiştir. Sekine bir 
sa.at kadar jaodanna ne,;aretln. 
de kaldıktan so.nra birinci sorgu 
hlklmHğLne verilml!f, burada: 

............................ ~ .......................... .... 
Sultanahmet sulh birinci ceza hl. 

«imi dün, bir otel hrrsızını daha mah 
kum etmiştir. Had'senin tafsilatı şu. 
dur: 

Akhisarlı Şevket isminde b1rl ge. 
çen!erde yanında iki arkadaşı bulun. 
duğu halde Sirkecide Cihan oteline 
gitmiş, 9 numaralı odayı kiralamıştır. 

Dün suçlu ~endisini mtldafaa eder 
ken: 

- Ben ömrümde ilk defa mah 
kemeye getml,tlm. Hakimlerin 
heybeti ~mi ,aşırttı. Başım dön 
dU. Ne söylfyeceğhnl bilemed'm. 
istintak ha.kimllJ?lnde söyledik. 
lerfm do~ur, demlllltlr. 

Sorgu haJdml, Scldneyi ser. 
be8t bırakmıştır. 

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

Amerikall Bir 
Gazetecinin 

Tetkikleri 

8uQü1 Sil •"I~ ~ r Sin:mc.sında 
Vatan iştiyakını tasvir eden bir film. .. 

Sonderece kuvvetli bir dram .•• 
Fevkalade bir sergüzeşt. .. 

Çok büyük bir aşk._ 

misline ender tesadüf olunur, bir şaheser. Baş rollerde : 

JEAN MURAT - CHARLES VAKEL 

BUGUN 

MELEK 
Sinemasında 
Nefis ve şahane bir film sizi 
bekliyor: 

MARLErfE 

DltTRICU 
Şevket sabahleyın erkenden kalk. 

m:ş ve çıkıp gitmiştir. Saat 9 da u. 
yanan arkadaşı Cemal, elb'seslnin 
kaybolduğunu görUnce otelciye mü. 
ra.caat etmiş, sonra da polis işe eJ 
koymuştur. Fakat, Şevket bir tUrlU 
bulunamayınca, otelci, gece nUfue 
kağıdının suretini defterine kaydet. 
tiği için bunun suret!erini çıkartmış. 
ve Sirkec' deki bUtiln otel sahiplerine 
dağıtmış, ayrıca da eşkllini de tarif 
etmıştır, Evvelki gün Anadolu otelL 
ne bir misafir gelm1ş, ki.tip hUviye. 
tini yazarken nUfus kağıdındak! lb -
rahim oğlu Şevket adlarını görünce 
nazan dikkatini celbetmiştir. Kendi. 
sine bir oda göstermekle beraber der 
hal Cihan oteline giderek vaziyeti de 
haber vermiştir. Cihan oteli sahibi 
Şevketi tannnıg ve hemen polise ya. 
kalatmıştır. 

- Bay reis, bert.m firmam sahte 
değildir. !sterseniz Kültür direktör. 
lüğilnden sorunuz. Benim Galatasa... 
ray, Fener diye bir mecmuam var _ 
dır. Ben kendis1nden elli lira aldım. 
istediği eşyayı göndermiye vakit kal 
madan tevk'f edildim. Altındaki mü. 
hürüm de sahte değildir. Bu bir hu. 
kuk davasıdır. Ceza ile alikası yok. 
tur, demiştir. 

Jorj Piyer isminde bir Amerikalı ılavPten: EKlf R JURNAL dünya havad·sleri 
gazeteci şehrimize gelm'at;r. A.meri.. ~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~·-•••••••• 
kalı mes!ektaşımız, diln kendisile gö. s p 1 

Müddeiumumi dosvavt 'stediği için 
mahkeme talik edilmiftir. 

-0-

Hariçten Şarkı 
~iparişi Kab1AJI 

Edilmeyince 

rüşen bir muharririmize demiştir ki: r= AN Y Q l Ç l ÇEK l ERİ 
- B!r dünya seyahati yapmakta. İspanyolca büyük operet. MadridaaOperası artistleri ve Flarmo;~I 

ynn. Bundan evvel blr kere daha dev T gaan 
r:alem yapmış ve Türklyeye uğrama orkestram tarafından \\;;JI R K S!nemaamda-. 
mıştım. Buradan sonra, Yunanistan, 1 
Mısır, Filistin, Suriye, Irak, Hlndis- Ş h d b F R d 
tan, Blucistan, Efganistan, Malaya. • e za e aşı E A H Sinema a, 
Çin, Japonya, Havaya da gittikten Bu aktamdan itibaren yalnız bir hafta 
sonra memleketime dönece~m. 1 Fransızca sozıu. ReJisoru: 

Dün mahkemede sorgusu yaptldık. 
tan sonra şahitler dinlenmiştir. Suç. 
lu, otelci ve mal sahibile de yüzleş. 
tirilmiştir. Nihayet, hlkim •uçun lt
lend ğine kanaat getird :ği için ken
disine 7 ay hapis cezası vermie, ve 
derhal tevkü etmiştir. 

Şakir ve Raif adlı iki arkadaş, ev. 
velki gece kafayı tuttuktan sonra 
Divanyolundaki Şen bahçe gazinosu. 
ua gitmifler. hanende ~an 
garkı lstem'glerdir. Hariçten garkı 
siparişi kabul edilmediği :çin arzula. 
n yerine getirilmemiş, onlar da gazi. 
no sııhibine küfretmışıerdir. 

Memleketin'zde ettiğim ilk intiba. 
1 

Büyük Türk san'atkarı ERNST LUBITSCH 

Türkiyenin, başka memleketlerin elli 1 z AT ı s u N G u R :.-c:;e•1t•n•slar_:_2-4_•.1•5---6•.3•0-9•d•a-, 
senede yaptıkları inkişafı 13.14 sene ı Profesör 
\ç'nde v\lcuda getinnif oldutudur. 

Türkiyede ilk defa olarak YEPYENi 

MANYETIZM, FAKiRiZM ve iSPiR IZM 
ÖLÜM 

Müfettiılik Yapmamıılar ! 
Dün ik'si de sövmekten ve sarhoş 

luktan suçlu olarak meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine verilmişler, SuL 
tanahmet sulh birinci ceza hakimi 
sorgulannı yapmıştır. Karaları bu. 
gün tefh;m edilecektir. 

Otuz memlek,.tte tahsil gençliği 

hakkında tetkiklerde bulunuyorum. 
Burada da Türk çocuklarının tahs 1 
şekillerini tetkik edeceğim. lşte bu 1 hünerlerini gösterecektir. Fırsatı kaçırmayınız. 
maksatla. bugün Universiteye gittim Yerlerinizi evvelden tedar'k ediniz. Tel. 21359 
Istanbul unıversitesini, tesisat, sis - ::.iı'•••••••-•-

Yol ve Yapı Limited Şirketi, Ke0 

dir ve Keten Sanayii Türk Ano~ 
Şirketi mUesaüı ve mUdUrrerlnden .ı 
maruf tüccar ve müteahhitlerd Şevket ve H kmet ad1arında ikı sa. 

Hastanede Öldü 

tem, program ve umumi bakım itiba 
rile dünyanın en iyi ünivers;telerin -
den biri olarak gördüm. Burada tah. 
min ettiklerimden çok daha iyl şeyler 
g1SrU~r ve öğren:yorum. Tetkikler!m 
10 gün kadar sürecektir., 

tik, takibata başlamış ve tabibi adil 

bıkalı hakkında. hukuk fakU~tcsme 
ait mühürleri taklit ederek sahte ııe
hadetname tanziminden O.)layı t~hk! 
kata başalnmıştı. Hadise birincı ist;n 
tak dairesinde tetkik ve tahk k safha 
sındadır. Bu iki suçlu kendilerinin 
sahte olarak maliye müf etiştlğı de 
yaptık an şeklinde itirafta bulunmuş 
!ardı. Fakat öğrendiğ mize göre, ma. 
liye teftiş heyeti arasında bu isim 
ve hüviyette h iç kimse bulunmamıt
tır. 

Maksut Cafer isminde blr usta 1 Enver Karan da cesed1 muayene e. 
iskeleden düşerek yaralandığı ıçın derek ölüm sebebinin tesbiti ;çm mor 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış, ga kaldırılmasına !Uzum göstermiş. 
fakat dün ölmüştür. MUddelumuml- tir, 

' 

_Nalan bana bir oyun yapmış olacak!. Bu felike 
tin hakikat olmuı kabil değildir! ... diyordum. 
Başım uyuşmuştu. Kulaklarımda derin uğultular 

vardı. 
_ Ben geldim ... Buradayım ... Gelin beni alm .. B.u 

halden kurtarın ... diye bağırmak istediğim ha;lde hıç 
sesim çıkmıyor, kısılmı§ çenelerim kmııldanmıyOfdu. 
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KAYIP - Ankara 189 uncu alay 
dan aldığım askerlik tezkerem yandı. 
Yenisini alacağımdan hUkmU yoktur. 
Cidenin Yenice kariyesinde Kırlangıç 
Ramiz 

Bay Mehmet Muratoğlunun eti 
yan Hatice Muratoğlu müptela ol 

ğu hastalıktan kurtulamıyarak v 

etmiştir. Bugün -cumartesi gUn 

saat 11 de Şişlide Omer Bey a 

manmdan cenazesi k&ıdınlarak 
vikiye camiinde namazı kılındık 

sonra aile kabristanın_ defnolun 

t.ır. 

_ Nasıl? diye haykırdım, öyleyse bunu bendeıı 

neye gizledi? 
- Gizlemesi icap ediyordu .•• 
- Vesime Al:l'ah qkma beni fazla 11.zme !. Ne 

halde olduğumu gör\lyorsun. •• 
- Fazla birşey söyllyemem Kenan!.. San.' bert' 

yi bu kağıtlar aıılatacak... . 
Vesime ayağa kalktı. Hıçkınklarmı mendllile bO 

ğarak: 

- Zavallı Nalln ! .. diye mınldanth. 
Sonra kapıya doğru yUrUrken bana döndll : 

Bu hal ne kadar sürdü bilmiyorum. Yüzümde şak 
tıyan tokat eesleri beni kendime getirdi Beybabamla 
Vesime yüzüme, göğsüme su serpiyorlar, koJa.rımı 
bacaklarımı uğuyorlardı .• 

- Nalln öldü mil? .. 
Beybabam asık bir yüzle. 

-45- - NalA.n klğıtlan gazeteye kendi sarmıştı ... Bd 
hiç açmadan sana verdim... Son dakikalannda. ~ 
keti bana teslim ederken: "içinde bir kUçilk yadigU 
da var ... Sakm dUştıreyim deme!.. Böylece kendin• 
ver! .. " dediydi. 

- Hayır! .• Hayır! .. diyor ve kendi kendine söyle 
.oir gibi : 

- Allah Allah! .. Ne zaman geldi bu çocuk'!. Bu 
musibet tellillığını da hemen kim yaptı? diye mırıl 
danı yordu. 

Vesimenin gözleri kızarmıt ve Jişmişti. Kendini 
tutmıya çalıştığı halde ağlıyordu. 

Beni karga tulumba edip içeri götUrdüler; bir ka 
napenin üstüne yatırdılar. Hi.ll ağlıyamıyor~um. 
Sanki gözya§larım birdenbire kurwnuştu. 

Biraz sonra kendime geldim. Hemen yattığım yer 
den doğrularak Beybabamm e'lerinı tuttum: 

- Bu felaket demek ki hakikat? dedim. Yaıabhl! 
bıı kabı! mi?. 

Beybn.bam baş•nı iki yana salladı: 
- Eceı ! dc dı Sıra onun deği di; fakat .. 
Su •u. ağlnmıyn baş:ndı Bu yaş1 ar benimkileri de 

g ~ um ün derinlikl('rir.den çağırmışlaı dı. Biı den bire 
öy.e bir gözyaşı tufanına yakalandım ki, hıçkırıkla 
nm az kaldı beni boğacaktı. 

Beybabam beni yavq y&V8f göğsüne ~ekmie ve 
başımı avuçlan ara.ama almıttı. Biraz kendime gel 
meıni bekledikten sonr-. sorduı: ' 

- Sana Nalanm öhillğtlnO. kim 116:vledi!. 
- Hilmi Bevin torunu!. 

- Dün bu zamantar gelmiş olsaydın, son nefesin 
de yanında bulunmuş olurdun .. 

- Beni bekledi mi? diye sordum . 
- Bekledi ... Birkaç defa senin ismini s52rlerken 

duydum... · 
Biribirlmize sanldık; demek Nalan ölmUştü? Ar 

tık yoktu demek ... Yarabbi! Ben bu sonsuz hasrete 
nasıl dayanacaktım ?. Hayali kafamda, sesi kulakla 
nmda duruyordu. Handanı sordum. Babasmm akra. 
balarının yanında olduğunu ve Ilhami Beyin de bu 
gece oraya gideceğini söylediler. Beybabanı öflte ile 
başını sal'adı. Dişlerini gıcırdatarak: 

- Hain herif! dedi. 
Ve birdenbire kalkıp gitti. 
BUyUk anneyi yatakta bulmuştum. Znvalh ihtfyar 

kadın UzUntüsUnden Adeta hasta olmuşt;: Fersiz 
gözlerini silerken içini çekıyor: 

- Benim güzel yavrum ... Pek genç öldü ... Daha 
çok yaşamalıydı .. diye ağ: ıyordu 

O akşam yemek filan yemeden odama çeküdim ve 
yatağımın üzerine kapanıp ağladım, ağladım. Çok 
geçmeden kapının tokmağı bir el tarafından QCVril 

mi§ti. Birdenbire öyle tuhaf bir hisle sarsıldım ki, 
heyecandan kalbimin durmasından korktum. Nalln 
lainıa böyle, herkes yattıkt&n llOD1'& gelip odamın 
b:n11111n ~ 

Gözlerim kaptya dikilmiş bakarken içeri Vesime 
girdi; bana parmağile "sus!" işareti vererek yanı 
ma yaklaştı. Arkasında birşey saklıyordu. Karyola 
mm kenarına oturdu. Gözlerimin içine bakarak : 

- Kenan! dedi. Buraya Nalanın son vasiyetini 
yapmıya geldim .... Al! .. Bunlar senin.. 
Arkasında sakladığı şeyi çıkanp uzattı. Bu bir 

gazete kağıdına sarılmış küçük bir paketti Merakla: 

- Ne var bun~ içinde? .. diye sordum. 
- Okuyacaksın! dedL Onları sana teslim etmem 

için rica etti ... Ben vazifemi yaptım ... 
Gazete)i açtım. içinde bir deste kağıt vardı ki, 

Üzerleri Na.lAnın ince yazısile doluydu. BunWır ar&Sm 
da bir de kapalı zarf gözüme ilişti. UstUnde şu satır 
lar okunuyordu: 

"Kızıma! .. On sekiz yaşına bastığı zaman! • .'' 
Gözlerim yeniden buğulandı . duman andı. 
- Bunlan bana mı yazdı? dedim. 
- Evet! .. Niçin inanmadın?. - ..... . 
- Kena.n!. Nal!nı çok severdin defil mi!. 
- Hlll seviyorum. 
- O da seni sever miydi?. 
- Bir kardeş gibi!. 
- Aldanıyorsun çocuğum... Nalin seni bir kar 

det Eibi d~. seven bir kadın gibi severdi. 

Odada yalnız kalmca hemen klğrtlan llmbanJSı 
~nüne serdim. Hakikaten aralarında,· beyaz bir klğı 
da sanlmrı küçük btreey vardı. Açtım. Bu, Nalanıll 
her zaman sol elinin orta parmağında taşıdığı iri yt, 
kut yU.zUkttl. Fena oldum. Yıllarca bu yllzUğü taşıyaJI 
güzel, beyaz parmaklar gözUmUn önüne geldi. Acabl 
bu halkada o parmaklardan kalan bir damla sıcak!JJ 
var mıydı? .. Yokladım. Soğumuştu. Onu sol elimd 
yUzUk pannağma geçirdim. Şimdi sıra önümdeki ıc.t 
ğıtlan okumıya gelmişti. Nalln bunların hiç birıd 
tarih atmamış. numara koymamıştı. Fakat sırasi.Jf 
Ust üste yığmış olacak. 

Bu notlar beni büsbUtUn perişan etti. Bethahtı1'1 
mın derecesini tayin edemıyordum. 

Yüzlerce defa okuduğum ve hatta ezberled ğim .,.a 
yazılan olduğu gibi defterime egçiriyorum. 

(Birinci klğrt) 
"'Dtlnyada senin bana yaptığın fenalığı hiç kiııd" 

kimseye ya.pmamıştır Kenan! .. Bi:r hasta kadının •,ı 
biyle oynadığın yetmiyormuş gibi, onmı hayntmı ~ 
bir oyuncak ettin ... Beni çok, pek çok seviyordun dl 
~il mi?.. (Ar1uulı Var) 
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'l'.AN,ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her Şeyde ternız. dürüst, samimi 

olmak, kariin gazetesi o.Lmıya 
çalışmaktır. 

T ·~ K k k H 'i r c ı n 1 ecavuze arşı oyma ~=~:~;\~r~e~" 
-<>-

-ABO?ılı'"E BEDEU-
Turkiye Ecnebi 

Mümkün 
140o Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
?so > 6 Ay ısoo > 
400 > 3 Ay 800 > 
ıso > ı Ay soo > 

hfuıctıerarası posta ittihadına dahıl ol 
:ıYan ıncmteketler ıçin 30, 16, 9, S,5 lıra 
t r: Abone bcdelı pcşındir, Adres değiş 
~l'lnck 25 kuru~tur, Cevap ıçın mektup 

Olacak mı? 
ra 10 kuruşluk pul illvcsı lizundır, 

~~======================== t GONON MESELELERi 

~uaırm Nihat 

Günün Meselesi Oldu 

[Yazan: M. Zekeriya] 

:ı.ıuauiın Nihat günün meselesi ol. <lu. 

~ gazetelerinden blrj bir deli. 
te onun tlnıarhaııedeyken yarım ya.. 
~ anlattığı bazı lıntıralanru nak 
~Şı)or. Halbuki bunJann çoğu 

~ate uygwı değildir. lUuallim NL 
'~ne bir kadına it.şık olmuş, ne Şark 

'iialetJerlne gitmiştir. Kendisi de o 
g~teye bunlaıı tekzip için bir mek.. 
tup göndermi5tir. 

li lluna gazetecilik demezler, kör tak 
~ilik derler. 

% Oiinıhuril et gautesi de dün nıual. 
Nihadı ete alıyor, bu adam neden 

tıi.i.liiınüyor, diye bir sual soruyor ve 
lla.Jlk.i bu faciada.o biz mesul imişiz 
~· . 1 neşrıl atımızı mualıaze edıyor. 

1 '1Ua.Uiın Nihat niçin bu kara sefa.. 
ete dti.5ınüştür.? Neye meza.rhkla.rda 
lattığı halde ,. .. lı«nın.•or? Niye SO se. 
~~· :>'"'" ~·~J 

ik nıuamm olduğu halde tekaüt 
~ı alnulor? 

IJ~tUn bu suallerin cevaplanm mu. 
' 

1ın Nihaduı hatıratında bulacak.. 
~lllıt, CUnıııuriyetin hatası, bu batı. ;tr okumada.o hüküm vermesinde -
. r. Tavsiye ederiz, lfıtfeın bu faciayı 
~utllrılatunızda takip e<llniz, o va.kit 
'36.~ . tıallerj sonrul a lüzum görmiye -
. -SlıılU. 

• 
'<itap Sergisi 
Set ~Y~ğlu Halkevinin açtığı kitap 
hıt gi -.ı gezdiniz mi? Ta\ siye ederiz, 
lceı;!tta burala uğra),nız ve memle. 
~ l apılan n~riyat hakkında bir 

r e(li.n· ı 

~11 
Ser;d: te.'>hir edileo kitaplann 

lJtı tatı ancak beş yüz tanedir. Son 
\~I ıiçiınde ne.-.redilen kitaplann ye 
'-t b111ıdan fazladır. Fakat kita~ı
g~glye karşı kiifi derecede alaka 
il~ l'ınedikJeri için, burada bütün 
1tıa...:Y'tı bulwıdurmaık mümkün ola.. 
~ ... 

)'~t'1la.n lstatistil<lere göre Tiirld. 'Son senelerde kitap ocşrJyatı 
"ı rrtı ... En ı;--0k chenuniyet verileo 
ti~I' içtimai) at ve ekonomiye ait 
tur -~an ikinci dereceye düşmüş -
tlat' Şu.. ise göze görünmiyeıook ka.. 
lllliJı~ltu~tır. Fakat neşriyatın asıl 
'Ilı ktsmmı çocuk kitaplan teşkil 
~le ~ ... Bu da göster:i;ror ld, em 
%.1;.l<un.ı sınıf yeınl nesildir. Rütikı 
lletı ~~ de onlarda olduğu için bu 
~ eıe b~ı sevlndirmiye kafidir. 

~ar' talebesine, kitap se.rgiıı;inl 
tap et etıneıerlnJ ta\ siye ederiz. Ki. 
)'at abtıak için değilse bile, yeni 11~ri 
lltı ~kında bir rıklr edinmek, muel 
~e~11 1-unıak bakrmmdıın bunun kıy 

\'e a.L 
""'enımıyeti vardır. 

l; • 
'YQtromuzun 

._,u"Qffakıyeti 
l'a~~lelertnıız bir mliddettenberl ti-"mYa ı. • 
~ ltır ti l\llrşı Wcayttlrler. Halbukı 
huYük latl'osu süratle Uerli:ror ve 
~bu C&erıer veriyor. Dram losmı. 
it~... ~e.ki l'eJM!rtuvan hakikaten 
<l~ V C<lecek büı.'lik eserlerle dolu-. e d'k J 

~~.... 1 kate !}&Vandır ki, haJk en 
~e Cidd• " 

taıı~ 1 Ve klasik eserlere ehem-
..,, et "'~w.- •· B "mleden ola. ""' efıh. "'""WI'. u cu 
~ltt 'l'iyatrosumın bu yıl temsil 
~l)ıı-.....Ul\raı Lir, peJ· bli:viik bir rağbet 
ı...:•Q Ştij • . 
~'l\ıiiJd r: 'I'iyatromuz da bu esen 

B ugün bütün dünyayı dü
tündüren mesele teca

vüze karşı gelmenin yoludur. 
Bu yüzden en ço k dütünülen 
mevzu, "tecavüz,, ün bir me
sele olma)c bakımından leh 
ve aleyhindeki fırsatları ölçüp 
biçmektir. 

Londrada çıkan Economist gaze 
tesi bu mevzua tahsis ettiği bir ma 
kalede diyor ki: 

"Tecavüze karşı iki kat'i hakikat 
göze çarpıyor. biri teknik, diğeri e 
konomik mahiyettedir. Teknik ha 
kikat bugünkü harp fenninde mü 
dafaanm hücuma, kati surette faik 

olduğudur. Tecavüze karşı ekono
mik engel ise, dünyadaki iktısadi 
kaynaklardan en büyük kısmın te 
cavüz fikri beslcmiyen devletler e 
linde bulunmasıdır. Fakat bu amil 
Ier, ilk bakışta göze çarptığı dere 
cede kati mahiyeti haiz dP.ğildir. 
Çünkü müdafaanın hücuma üstün 
Iüğil, iki tarafın azami derecede 
müsavatına bağlıdır. Yoksa Habeş 
müdafaası gibi bir müdafaanın !tal 
yan hücumu gibi bir hücuma. karşı 
gelmesine imkan tasavvur oluna 

mazdı. 1938 senesinin en büyi\k teh 
likesi, demokratik ve gayri nıüteca 

viz devletlerin, bilkuvve mütl'l<!aviz 
olanlara bir av gibi görünmeleri 

dir. Çünkü tecavüz fikrini beııliyen 
ler, diğerlerini henüz hll%Irhksız 

ve maneviyat bakımından sarsık 

görmektedirler • 

Fakat tecavüz fikrini besli 
yenler de, vakalarla karşr 

li-.a"rA.I'--' _..,li- ••- • •• .. -.a..o- .,........ 

züne bakmıya cesaret ediyur. 
larsa, herhalde kendilerini pek 
iyi bir vaz'yette görmüyorıa .. drr. 
Çünkü tecavüz fikrinin son 
altı yıl zarfında tuttuğu yol, 
kendisini mukadderatın çok ağır 
istihzalarile karşı karşıya ge.. 
tirm.iştir. Fakat tecavüze kurban 
olanların kendilerini rnüda.faadan 
aciz kalmaları. ve milctller cemiye 
tindeki arkad~Ja.rmm, taahhütleri 
ni ifadan çekinmeleri, mütecaviz 
Jere hiç ummadıkları neticeler te 
min etmiştir. Japonya, Mançuride; 
ltalya, Habeşistanda, h'ç bir enge_ 

le rastgelmeden ileriledi. Fakat mu 
kadderatın istihzası bu hadiseleıi 
takip etti. Çünkü fethedilen mem 
Jcektler birer nimet ve bereket 
kaynağı sanılmıştı. Halbuki bunla 
rm bilakis geniş sermayeleri yut 
mıya müheyya birer kuyu olduğu 
görüldü. Zenginlik ve refah geti 
ren bir gen~leme uman iki mernle 
ketin herbiri, yeni tecavüze macera 
ıarma atrlmıya mecbur kaldı. !tal 
ya tspanya işine ve Japonya seddi 
Çin içine girdi 

• taıyanm ve Japonyanm bu 
1 gidişine bakarak, henüz 

meydana atılmryanlarm tereddüde 
uğraması çok muhtemeldir. Fakat 
Almanyanm ala Japonez, yahut a 
la Italyan bir hareketine karşı 
durmak mümkün müdür? 

Günün en mühim meselelerinden 
biri budur. Hitler Almanyasının 

siyasetini kararlaştırmak. yolun~a 
son söz.: söyliyecek ricalın bugün 
yeis içinde olduldarıru iddiaya im 
kan yoktur. Fakat dahilde kendi e 

serleri olan iktı adi güçlüklerin, 

yahut yeise dil en bir mUttefiğin· 

tesirile yeise uğra.malan çok muh 

temeldir. 
Yedi büyilk devlet içinde, belki 

de Italya, Sinyor Mussolininin ça 

bukl~trrdığı silih yarışma en az; 

dayana.bilecek olan gibi görilnU 

gdtı~ Cidden büyük muvaffakıyet 
)r_ tir. 
~dik .. 

ve Ankaraya da bir tiyatro kL 
Iışaııd artistlerimizi tebrik etmek za.n ıra.n 

O!jelerinde mutavazıana ç.a. vazif~· 

yor. Duçenin siyaseti Italyaya şim 
diden orta ve cenubu şarki Avrupa 
da nüfuzunu kaybettirmiş ve Itaı 
ya bu nüfuzu yeniden silahlanan 
müttefik Almanyaya devretmiştir. 
ltalya, iktisat bakımından zayıftır 
ve şimdiden ağır bir yük altında 
dır. Onun Almanya lehinde Tuna 
boyunca ve Brenner üzerindeki fe 
dakarlıklanna mukabil Fransa ve 
Ingiltere hesabına Akdenizde ve Af 
rikada nüfuz ve arazi araması muh 
temeldir. Fa.kat nevmidane bir ma 
ceraya atılmak için Almanyayı da 
.kışkırtmak Ihımgelir. 

Acaba ltalya böyle bir te.şeb
büse girişirse muvaffak o 

iur mu? Böyle bir hadisede Sin 
yor Mussolininin kullanacağı en mü 
him koz, Berlin - Roma mihveri 
Almanyanm Avrupada tekbaşm:ı 
müttefiksiz kalmak endişesidir. 
1914 Temmuzunda Avusturya -
Macaristan diplomatlığının Alman 
yaya karşı muvaffakıyetle kullan 
drğı koz, bundan ibaretti. Alman 
ıar, belki de bir defa daha zayıf bir 
müttefiğin peşinden gitmek iste 
mezler. Almanya ne 1914 senesinin 
temmuzunu, ne de daha sonraki se 
nede müselles ittifakın UçUncü rük 
nü olan Italyanm sabık müttefik 
Ierini arkadan vurmak için bitaraf 
lığı bile terkettiğini unutmamıştır. 

Alman erkanı harbiyesi. imkan 
bulduğu takdirde. ltalyanrn lspa.n 
ya ateşine attığı kestaneleri yan 
maktan kurtarmak istemiyecektir. 
Almanyanın !talyan maceraJan 

hakkındaki endişelerini bu sırada 
diğer müttefiki olan Japonyaya ait 
keskin endişeler teşdit ediyor. Al 
ua.ıı.ro.rıııı UltıKSauı, J apouyayı, mU 
nasip fırsat hillul ettiği zaman Sov 
yet Rusyava karşı kıskacrn bir ko 
lu gibi kullanmaktı. Japonlarsa 

başka tUrlU düşündüler. Viladivos 
toktan Tokyo ile Osakayı bombar 
dıman edebilecek devlete hücum e 

decekleri yerde Çine yüklendiler. • 
Japon koçu boynuzlarını Çinin ça 

murl-arma o kadar soktu ki belki 
de onları bir daha oradan çıkara 
mryaca.ktır. Almanya bakımından 

vaziyeti büsbfitün berbat eden bir 
nokta. kızışan koçun Çindeki Al 
man ticaretini de ayaklar altma al 
masmı ve arka ayakla.rile de Jngil 

tere imperatorluğuna ve Amerika 
ya saldırmasrdır. 

• 

m 

lf:;.' 
K;J;OE '~ 

Tokf:P • ,~ o . ,,,. 
Shanghflı ~ ~ . . 

J 

apuı 

-
J apon diplomasisinin Tngiliz 

ce konuşan mileteri bireş 
tirmek hususunda kazandığı par 
lak muvaffakıyet belki de Alman si 

yasetini yeni bir yola sevkedebilir. 
Çünkü Japonların saptığı çıkmaz, 

Rusya Uzerindeki tazyiki zaiflet

mektedir. Almanyanrn Rusyaya 
karşı bir maceraya girişmek fikrin 

de olmadığı anlaşılıyor. Çünkü ma 

ceranm Japonya ile birlikte Sovyet 
Rusyaya yüklenmekle kalmıyarak 
bütün dünyanın ve ingilizce konu 

§an bütün milletlerin ona karşı ha 

reket etmesinden endişe ediyor. 

Japonyanın Uzak ŞaTkta genifleme hareketinin muhtelil salha
lannı fU haritalarda kolayca görüyoruz. Siyah yerler Japonyanrn 

iatila ettiği toprak parçalarıdır. 

Kuvvetlerin bu şekilde tevezzüü 

yüzünden Almanyanın Şarki Avrupa 
daki ihtiraslarını, Rusyaya saldıra 
rak değil, belki onunla anlaşarak 

tatmin etmesi çok mümkündür. 
Böyle bir vaziyet bUtUn devletleri 
yeniden düşünmiye mecbur edecek 
tir. i'akat herşeyden evvel bugün 

kü gerginliği hafifletecektir. Hiç 

olmazsa milletler bir müddet için 
yanyana yaşamak imkA.nmı bula 
caklar ve örs ile çekiç vazifesini 
yapmaktan korunacaklardır. 

Alman diplomasisinin 1938 de 
Alma.n milletine yapacağı en bU 

yük hizmet Rusya ile antant yap 

m.8.ktir. 

Bir Köy 
Yeniden 
Kuruluyor 

Antalya, (TAN) - lki yüz evden 
ibaret, fakat pek dağııuk olan Melli 
köyü halkı bir araya gelmek arzusu 
nu göstermişlerdir. Ziraat \'ckiletı, 
kurulacak yeni köy için meC'canen 
kereste verileceğini mUjdelemiştir. 

Valinin başkanlığında ve Nafia, 
sıhhat müdürlerinden mürekkep bir 
heyet, yeni köyUn kurulacağı ı.:;;ı hada 
tetkiklerde bulunmuş, halka evlerinin 
yapılacağı yerler gösterilmiştir. Bu 
evlerin pllnlan Nafia mUdürU tara 
fmdan çizı1ip köy!Uye verilmiştır. Di 
ğer dağınık köyler halkının da bu mu 
aveneti görerek birleşmek istiyecek 
leri umuluyor. Yeni Melli köyll, kara 

IAntalya 
Lisesi 
Büyüyor 

Antalya, (TAN) - 933 yılında ku 
rulan lisemizde talebe mevcudu 8!.:!7 
den 1160 a yükselmi3tlr. Lise olarak 
kullanılan iki bina, ihtiyaca kafi gel 
memektedir. Bu yüzden senebaşında 
bir hayli talebe kaydolunamamıştır 
Aynca bir lise binasının daha inşası 
hakkındaki teşebbüsler neticelenmek 
üzeredir. Valinin gayretler le Yenika 
pı mevkünde yapılmıya başlanılan 

lise binası yakında bitecktir. Gele 
cek ders yılında lisemizde kız ve er 
kek talebenin iki bini bulacağı umu 
luyor. 

dan gelenlerin Antalya hududunda 
~örecekleri ilk asri köy olacaktır. 

-<>-
Konu! Demeden Ç)nce 
Azıcık Realist Olamalt 
mıyız 1 

[Yazan: Aka Gündüz] 
-2-

Azizim Bay Toprak. 

(Vatandaş, Tiirl<çe kotlnş) u kime 
söy'lüyonız \ 'e bunu ltlıı ~en istıyo-
ruz? 

Rumd8ıtl mı. }~rmenh~~41 mi? Tııse-

\•iden mi? Araptan mı? Ar.1n,·ut1nn 
mı? Bo naktnu mı? Çerl<c ten ıui ': 
Kürtten on? Türktcn mi? 

llkönce hunu ta;) in etmek pel• fay
dalı ola.ea&tır 

Di7'diğlnı islınlcrln soııuııclo.n baır 
byalım: 

Bir: Biz bunu M bn ta Tüı ktM f -
tlyeceğiz. Türle; Uuıııca koııuşu)or! 

Arnavutça konu u~ or! Bul~t.:rl'n l,il
nuşuyor! Arapça konuşu~or! Ku~ 
konuı;n' ,r! Konusnnlan nlay a lny, 
evleri dizi dizi ayıp dökmiye Hu.um 
yok. Siz de pek l)i bilirsiniz • 

Ve yine pek i~I hnhrlarsnın: fd: 

-Türk kardeşler! Türlcçe konuşu-
nuz. 

Diyen iki Türk geno1, Tuı1•ç • ko-
11 uşmıyan Tiirk lmrcfosleri tarnf ıdan 
acı teoo.v\i:rJere Uh'Tnnuşlnrdı. 

Gru·etelerio yazdığl gibi ıkanun tek 
lifinİ7..t,, konuşnuymılnra ce7.u \ cril
mes!ıni isted.i#'imz doğru ise, hu lmr
deşler:imize verilecek oeza.lanıı "e.•t1a 
hı mUşeddooe bakmımd:ı.n,, dol~unNl. 

olması icap c::ler. E\ler' ıde Türl•ce 
konuştunnı)ıın, --n.türetttp hatası de 
ğil, tekrar ediyorum: lfo, m~. tur, 
mı, yan- a) lıkçılan tanır nu ınız? 
Ben tanının. 

Bu gaflete. alışlmnhJ;truı ötürü di
ycme)iz. 

l\lü..'ladcle on beş ~'ll.')tn:ı girdö Ru
rada doğanlar on beş ne, beste ı; ten 
ler yirmi! ine, oıula ı:,elenl r ) irıni be
~ine ve ilô.h, bashtar. llayhnba arı ile 
Bayanannelcri de oo be l,l<lm: beri 
öz Türkiyetle ve Tlirıldü~riiıı fizünde
dirler. Iliila alışkıınlıklarmdruı \az
geçemiyenler varsa bu derece .. n.Juıt 
alışka.nlığa uğnyan clillerJ hac.:ını:ıt
lamaktnn baş1rn tcda\ i l olu ) oktur. 

Kaldı ki ana \attum, hu gihilcn1oa. 
çok daha eski gelip ) aşı~ anlar \ar. 
Onlara da. hacamat yerine ça),ı ır...aı

kası istıer. 

Şu kiiçiik toplu iğncciğin ucıııno 

kendi dilimize blrnzıcık bnhrcl.kt.:ı.n 

soora artık istecliğimiz boyda ç..n al
dız kullana•,iliriz. 

iki: Çerkesten i ti~·ec ğiz. 

Bir defa kati .bir \atn•ı birı'ği, <lin 
birli~i esnsı var. Onu ..- 3 le hıraka~ 

hm. ~rıkes; Tiirk tar:ihiıne. '.fıirl .. top
rağına Türk polihkasına. l'~rl< aile
sine, Türk tuuuna o knılnr l.n~'lıaımş 
tır ki Türkte.n TiirkQC~ i rınsıl hakla 
ve şiddetle istlyors le omlan da o ka
dar hakla \ 'e şiddetle tstemel'yız. 

Uç: Boşnak ta bô) ledir. Uoş.ıak 
demek bir millet demek değil, Bosna. 
lı demektir. Asırlarda.u beri dinimi
ze, dilimize, tarihimize. politikamıza 

o derece kaynanu hr ki buglinkü nos 
nadaki Boşnağm bugUnıkii adı Türk
tür. (Tur~lıı) derler. Ve onlar bu şan 
lı adı ta.5ınınktıı.n memnun ,.e mesu~ 
turlar. nırakmı:t. ha. .. -ı.a yorlerı. su da 
kikada Anlmra sokaJdannda Tiirkc;e 
bilmiyen minimini va\•rucuklar dolaş
maktadırlar! Türktoo ı.,tcdiğiınizi 

Tiirk olandan da istemeliyiz. 
Dört: iki ç.eşit Arna\'ut \8rdır. BI· 

ri Ama\ ut Amavuclu; biri Türldin 
ha.vnsma, SU),ına, toprağma, tnrihi
nf! ve muknd<lern.tıınn knynnmı Tür
kiyeTUrkU Arnnvut.BirinC'lııhı hnvnsr 
\ 'C tebaası başkadır. Ondnn hunu ısti
yem~iz. ikincisi ber.ıılcndir. .Boo. 
dir. Buıı.u ondan da isterlz. 

Beş: Türkiyecle bir Arap C'.n.min.'it, 
bir Arap mlllet:i yoktur. Arapç,a ı.o
onşa.n Türkler vardır. Arap tebansı 

olaııArabrn kendi dilio0i konıı ... mo ı bir 
haktır. nb: Arnrçn lmnu,.nn Tiirkh e 
tP.lhanı;c, Tiirktmı hrıldo-ııır ı .. t 1·•nr111:. 

Altı: Kürt '11 r llPn lrn r 1c t f • da 
Arapça konusrw T ırk ti --.ılır 

l\'içiın bun'nn on -.·r:u1 l lı " 
A~Tıca bir •lr d"n lıir hl ı 17 ıu. 

ğundan. Din rnlitikftCı ·ve hıtı~ acı 
değildir. Ne miikt>mel bir hamlt> e~ 
tik t.e ayırdık. Fakat buna karşı din 
manevici ve göniilcüdür. Bir realite 
ki izahı uzun sü.rer. Zaten kö§eoı de 
pek dar. 

-YARINA-
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Uzak Şarkta Yeni inkişaflar 

Heşiktaşla Fenerin Çin tayyareleri akınlar 
Şampiyon11uk Meselesini y~p~rke?, Çin iç~n 

s o·· d.. d ··ı yenı sıparış.er yapıldı 

Yenı Yaplığ4m 
Anlaşma 

(Başı ı ındde 

drrılmıştı,-. Para muame.eleri ~ $l 

ıki memıeketın Merkez banKal 
rafınuar yapılacaktır. 

Romen parası ikiye aynlmı 

Bir kısım paranın yüzde 38 bir p 
fark· \Qidır. Yunanlılar burıdan 
fa.de c de• ek bize nazara.ıı yüzde 
noksan fiyatla zeytin satıyorla 

BiT.Jm ı!;Jn bir Türk lirası 82 ley rap açına on ur u er Londra, 7 (RADYO) - Şanghay harbinin m .. raflarmı karşılamak u 
da beynelmilel imtiyaz mmtakasında zere dört mılyar yeni tecavüz ede
Ingiliz çavuşu Turner. bir Çinliye kar cek olan fevkalade bir bütçe projesi 
şı hoyratça muamele eden bir Japon ni tevdi edecklerini zannetmektedir 

ra.k tcsb·t edilmiştir. Romany:ı 
tiOO bın lıralık benzin Vt! 60') bin l 

(Yazan: Eşref Şefik) 

Bir devrelik liğ maçlan neticesi11-
de Beşıktaş mı, yoksa Fenerbahçe ID! 

§ampıyondur? 

Bir haftadır spor idarecilerini. mü.. 
him bır mesele imiş gıbi işgal eden 
bu suale herkes bı.r başka havadan 
nem kaparak cevap verıyor. 

Gar.bi şu ki. spor şubelerinin f.ennf 
ve ;dari yürüyüşünü tanzim.le mültP.l. 
lef olan lstanbul mmtakası mahafilin 
de de Beşiktaşın şampiyon!••~una doğ 
ru bir temayül varmış ..• 

neferine ihtarda bulunmak yllzünden Çinliler bütün cephelerde 
bir yumruk yemiş. ve sonra da Ja,. h"" k 

k 1 
. ln .

1
. ..d f ucuma geçece 

pon as ere~ gı.ı~ mu a aa mınta Hankov, 1 (A.A.) _ Çin yüksek 
kasma girmış. lngılız çavuşunu yaka k d h t• · ş Ka ş k'" 

k b. ··dd sürlikled"k uman a eye ının ang- y- e ın 

\ 

lıyara ır mu et ı ten son sı· -·ı d t - to 1 tıl d k t" reı ıg n e yap ıgı p an ar a a ı 
ra yere yat1rarak yumruklamışlar - . . 
d M .. d h 1 d 

1
. üf tı.; .. · planlar tespıt olunmuştur. Çın kuman 

, ır. u a a e e en po ıs m e wqı d 1 d h 1 ·f ı · b · 
1 V t t d k 

. .h an arı er a vazı e erı aşma gıt· 
os a aya yemış. ve en nı ayet k .. 

"ki • d be t b ktl 1 d '"'- me uı:ere buradan ayrdm1şlard1r. 
· sı e ser s ıra mış ar ır. ~ B 1- 1 d · tih d b 

N 1 gil ilnd d t 
. . 

1
• u p an ara aır tereşş e en azı 

c;en oe n e e ngılız po ıs h .. . . . . ., . . aberlere gore Çın kumandanları 
"l'ltifettışı aynı 1$ekı de da vak yemıştı . . d. k da tak" d"l ··daf 
" · glind · b" 1 .1. 1. . şım ıye a r ıp e ı en mu aa 
'""ynı e yıne ır ngı 1z po ısı ay .. · t · · b""t'" h ı d t . ,,ıs emı yenne u un cep e er e aar 

!ık kereste alacağız. B•ına rnuk 
ihr~ <'~tmuzın yüzde altını:ııuı pa n 
ve pirinç olarak yapacağız. B 
ıçın ıiev.et taahhüt altına ~ırmı~ 
ilk defa olarak Romen pazarları 
bu ıki l'ürk mah geniş ölçiide yer 
ıal;ileCE'.kt;.r. Romanyaya yal'l8C 
m~ ıı, .. uı•at, dört milyon lirayı c 
bileccktır. Bu vaziyetin nırkaç m•l 
!ıra oahr inkişaf etmesi de rruınk 
görüH .. yor Bu sene bir b·ıcuk mily 
lird.rık. fakat gelecek ~en~ ici:rt 
yon liralık pamuk ve pirinç ihraç 
bi1N·~siz. 

D• F B .kt d ıı muameleye maruz kalmıştı. k f'kr' . "'daf . 
Bir kere eliminasyon'lu olmıyan ?tr ener • eşı aı mı..ıçın an enatantane t T ku t1 . b ku da ruza geçme ı ını mu aa etmış· 

~m~ummbk~~looti~in~r-~---·-----------·-------------- ~~ vve~ q m~ nı ı~~ 

Fıyat meselesine gelince: dünya 
yatlarını pamuklanmıza tatbPca 
k.fı.n yoktur. Romanya da bu fiyat! 
kabw etmemektedir. Ronıanya, 

makıarıru Mısrrdan temin edi} 
\·c hunun yüzde ellisıru sterlin 
rr.iitebaklsini de ktrestc ve ~aire 
ödemoktedir. Ha ' l:ıı ki ınenıleke 
den pamuk ve p1.rinç almak için fi) 
lar miısa ittir. Romanyaya serbes 

1'elfess Mollet Japon makamatma Çin k d 1 ·· d - k 

mek, kuvvet farklarını puva.nla ve at Halkevinin Tertip F-~~~~~~~~~~~~1, 1, =t'.dt dh:tiaı· bir! ~htatr kgo~~~;re~·znbu dçe- ve aralarında büyük mesafeler olan 
nuntaka şampiyonluğunu kabul et • l.r--_ . . . _ uman an arma gore agmı 

• a ıse enn e erı u.ı u yu n en ve g n· il k 1 tı d · · h. 
tığı. yed ği gollere göre ölçülen mUsa D • • ı• . e m na a a a ıyı ımaye e-

Ett.-... L• M I 151p ın nn derece vahim .,,r netice hA.sıl o- i"' . J d 1 k b .. 
bakalarda nekadar doğrudur?. Bu c; 191 19 GÇ arı ı 1 ,, ıcnıhm anlatmış ve Japon atasemiH ı emıyen apon or u arma arşı u 
heti başka bir yazıya bırakıp, arar D • d ün cephelerde ve ayni zamanda taar 

Eminönü Halkevi liğ maçlarının : ~ ıvanın a 'Ari Haradayi zivaret ederek ayni ih 117, P<lilmek lltzmıdtr. 
saçına döndürülen birincilik işine ge. d" dU .. haf an tekrar ,.tmiı:rtir. 
Çiyordum. or ncu tası bu pazar yapllaca.k lstanbuJ takas d" i ıı.... h 

tır. Hahcıoğlu sahasında öğleden ev. mm 
1 ıs P IQ e Siyasi safha 

Beşiktaş neden birinci imlş? ÇUn. vel Halıcıog-ıu • Langa ve Rarrtl - A. yeti dü.n mm taka merkezinde top Tokvo. 1 ( A.A.) - Japon hariciyf" 
kü h ç m g~ı -b' t' 1 ad - "bi s • anarak Fenerlıahre • Enosis mü 1 a u ·ye 1 0 m ıgı gı "" lemdar B takımları. öğleden sonra dıı ~ ,; namına söz sövlf"mivf" salahivet · 
tığı gol adedi Fenerden dört tane ayni klüplerin A takımları karşılaşa sabaknsı hakkında tahkikat yap. ı ı ·ar bir zat. Dahilive Na7.TTlnm bir 
fazla imiş .. Eğer eliminasyon tarzm. caklardzr. 1 nuş ve maçın hakemi _sazl .rezca ~f\<-munih• <-Tkan hf!vRnatrndıın baht:ıP 
da olan bir mtisabaka mevzuubahis cıl Da h d ··-ı ,..ı m ikinci defa ola.J'1W dınlemfştlr rlPrek "hu hevıuıat. Sı1~tPeı1s'nun Oıı 

vutpaşa sa asın a og e.,-n saRt Ayrıca Topkapı klühll ha!-i,-kanı 
saydı, bıç yenilmemiş olmak mantıkı 13 te Aksaray _ Demirspor B takırr 'ıiliye NezarPtine tayininden dört 
b1r rüçhan teşkil ederdi. Ve esasen lan, öğleden rı:mra da A takınılan 1' erit ile Bl'tti klüp oyuncuiıtnn •ıtfta evvel vuku bu im ustur Ru iti · 
eı· · ki" d ki b ı~kk , lnn Haydar ve hakem Nihat A. i ımmasyon şe ın e u te ıs ·ye oynıyacakJar::!ır. ı . ım dinlenml lerrllr. ! '"'arla mumailevhin sahsi fikirlerin · 
göre, Fenerbahçenin çoktan tasfiye - Karagümrük sahasında öğleden e'· ~ "•n ibarettir ... demiştir. 
ye u!'.;'Tamış olması gerekti. veJ Bozkurt • Akmspor B takım!an • -- ~ Tokvo. 7 < A.A.) - lngiltere ile Ja 

Fenerin tasfiyeye uğramadığı ka. öğleden sonra da A tak1mlan çarpışıı lddiah Boks Maçı mnya arasında çı'mııısı muhtemf"ı 
bul ediliy.:ır ki, Beşiktaşla arasmdakı caklardır. Yılntz • Çağhyan klUpleT' ·,ir harp hakkmda sekiz Japon genE' · 

fark aranmak isteniyor. 

Cem'i bir spor olan futbolün tasfi 
yesiz müsabakalarında bir takım.uı 

derecesinin, hücum kabiliyeti kadar 
müdafaa kıymeti ile ölçüldüğünü ise 
Avrup:ıdn çocuklar bihyodar. 

Ayak topunun nizamnamesini ve 
her şeyin; Avrupalılara kabul ettır. 
miş olan Ingiliz!er puvanlan müsavi 
takımları gol farkına nazaran ayrrt 
edebilmek üzere orta mektep çocukla 
rmın dahi ba.şaracaklan basit bir :e 
nasüp kaidesi koymuşlardır. O kaıde 
ye nazaran futbolde bir takımin mfl. 
dafaası hücum kabiliyetl kadar kıy. 
metlend1rilmektedlr. 

Nitekim lngiliz klüplerinden Notu 

Covnty ile Votfordun vazıyet!eri at. 

tıkları ve yedikleri gl.'.>Jler ve puvanla 
n ıtibarile pek bariz bir ısek;Jde R'OI 

meselesini hallettiği için mi.sal olarak. 
aşağıya alıyorum. 

Notts Conty'in 27 puvanı var. 32 
gol atmış. 16 gol yemiş. 

Vatforod'uıı 27 puvanı var. 39 gol 
atmış fakat y"nni gol yemiş. 

Ingilizler söyled ğimlz basit tena. 

süp kaidesi mucibince, 39 gol atanı 

32 gol atmış olan klübün altma tered 
dütsUzce yazıyorlar. Belki de guete 
!erindeki o sırayı mürettipler kendi • 

lik!erınden yapıyorlar. ÇUnkU mesele 

o kadar kaidelenmiş b·r haldedir. 
Gelelim Fenerle Beşiktaş vaziyetL 

ne: 
Fenerbahçenin 24 puvanı va.r. 40 

gol atmrş. 10 gol yemiş. 
Ayni puvanda olıın Beşiktaş ise 

44 gol atmış, 12 gol yemı§tir. 

Bu vaz'yette Beşiktqnı Fenerlf' 

nin A ve B takımları da aynı sahada Ne Oldu? -.ıli arasmda ı?e<'el"ne vamlan mU:r.ı> 
ltıırsı'aıuır.ııkhırdrr 'RAk·rköv sahasın '·pre1eri tefsir eden Hinode mecmuaR' tstanbulun tanınmış boksörlerin 
da da. Bakırköy istiklal ve Altrok B •;vnr ki: den Yorgos ile Kiryako arasında ay. 
takımlar öğleyin, A takımlan da öğ ıardanberi devam eden bir idd:a var. "Bu l?f"neraller. u,.ak Sarktaki ha' 
eden sonra bir mar yapacaklardır. G 1 k •e menfaat'erini müdafaa etmek içir ~ ur. azete ere ço defalar geçen mey 

dan okumalara rağmen bu iki boksöı 1dbetini tehlikeve kovmak istemive• 

Hakkı, Şeref, Haşimin 

Cezalar.d ırdması 
istendi 

Bükreş muhtelitine karşı çı'l<arılıı.n 
lstanbul muhtelitine davet edılclik 

len halde mazeret göstermeden gel-
m;yen ve •ki gün sonra lig ma"'" .. ın. 
da kendi takımlarında oynıyan Beşik 
taştan Hakkı ve Şerefin GalataF ·~a~ 
dan Haşimin spor kurumu tarafından 
cezalandmlmak ihtimali olduğunu e' 
1elce bildirmiştik. 

Spor kurumu nezdinde vaotığr:ı. .11 

tahkikat. verd fmiz bu hıı .. · ···-;n 

bir türlü karşı!aşamıyorlar. "'~ltcrcyı moğlıil'\ otmplr ;,.ın cııHnh;-
·an'mak lazımgelmediği kanaatindf' 

Meydan okuduğu halde müsabaka lirler. 
dıın kaçan tarafın ?yice anJaşabilmE'~ Japony, için mUhim olan nokta 
ıçin Beyoğlu Halkevi snor k:>mltf'Rır ·pndisinin mücadeleve ha-nr bulund11 
ien b:r zat iki döğtişçüntin çarprşmı:ı ğunu gfüıtermekten ihıırettir.,, 
•una delii'et etmiştir. 

Dün matbaamıza ~elen Yorgos her Harp cephesinde 
Tokyo, 1 (A.A.) - Resmi ten1=;?· 

türlü şarta razı olduğu halde Kiryıı 
konun döğtişten kaçtığını mrarla söv ~ımali Çinde Shantung eyaletinde 
ı"'nıf'ktP.d:r. harekata devam edilmektedir. Tsı 

man - Nankin şimend;fer hattı uzu:ı 
luğunda faaliyette bulunan Japon yii 
rüyüş kolu. 4 9'>nkanunda Tsimanm 
t20 kilometre cenubunda kain Klifo\' 
şebr·ni işgal etmiştir. ikinci bir Ja 
pon yürüyüş kolu 6 sonkanunda KU 
fovun 50 kilometre garbinde kilin Tsi 
ıinge taarruza başlamrştır. 

doğruıuğunu tahakkuk ettirmlcıtir 
İstanbul futbol ajanı yukarda ismj 

geçen oyuncuların ~ezalandırı!,..jRS 

icır spor kurumu nezdinde teşeblıu 
S!lta girişmtş ve hildiseyi b;r rapo,. nrı 
1 nde umumi merkeZf" ırnndermiştit 

Mecliste Dünkü 
Müzakereler 

Hankov, 7 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Dün Hangçov civarında vukua gelen 
çarpışmalar sonunda şayanı kayıt ne 
tıce!er elde edilmemişfü. Çin takvı 
ye kıtaları Çientang nehrini geçerek 
hücum hattına vasıl olmuşlardır. 

(Başı 1 incide) 
Bay Osman Şevla bu projenın tek 

rar encümene hava.'e edilerek orada 
bir daha görüşülmesini istiyerek sö 
mnü bitirdi. 

Bütçe encUmeni mazbata muharri 
·i formülün hilklımetten alındığını . 

ve arada ihtilaf bulunmadığını sövl· 
ıerek bu iddiaya cevap verdi Bunun 
·izerine layiha şu şekilde kabul edi 
dl : 

- Askerl hizmetlerde kullanılar 
öpeklerle bunlann yeti!:ıtirile<:ek VP 

"tllarına aşağıda gösterilen tayinat 
rttndelik olarak verilir: 

bir muhtelit encümen teşkilini teklif 
etti ve bu teklif kabul edildi. Meclis 
Pı:ızartesi günU toplanacaktır. 

Ankara. 1 CTAN muhabirinden)
Geçcn sene Meclisten çıkan bir ka 
nunla, Milli Müdafaa Vekaletine 21.5 
milyon liraya kadar taahhüde girmek 
müsaadesi verilmişti. Bu para bava 
kuvvetlenmizi inkişaf ettirmek ve 
arttırmak yolunda sarfolunacaktı. 

Hükumet yeni bir kanun hazırlıya 
ı-ak BUyUk Millet Meclisinden ayni ie 
ic;in 7 milyon lira dahe istemiştir 

Bugünlerde umum1 heyete sevkedilf" 
"ektir. Yeni proje Ttirk ordusunu mo 
iern silahlarla teçhiz etmek karan 
nın bir safhasını teşkil etmektedir. 

Dün Vubu tayyare karargahını 

bombardıman eden Ç.n tayyarelerı . 

altı düşman tayyaresini tahrip etmiş 
\erdir. 

Çin tayyarelerinin, pazartes; gil 
nü, Vuhu civarında, evvelce söylendi 
ği gibi bir değil. fakat ·ki Japon top 
çekerini batıraığı teeyyüt etmiştir. 

Ik! hafta süren bir stikun devresm 
den sonra Klangsu'nun şimalinde mu 
hasamata tekrar başlanmıştır. Japon 
\ar, Hveim ngvag'a doğru tazyik ıc 

ra eylemektedir. 

BA:)MAKAL.EDEN &IABAA'.C 

Tadile 
Muhtaç 
Bir Kanun 

(Başı 1 incide) 
zetecilik edememesi de bulun.malıdır. 

Gazetenın sütunları umumun malı 
dır. ister menfa.at, ister kın ve garaz 
~aikiyle bunlara §ahsi olarak tasar 
ruf etmiye gazetecınin hakkı yoktur. 
Gazetesinı namuslu bir vatandaşın 
tıaysıyctinı kırmak, aile hayatmı IE-

çın kullanan bir gazeteci en ağır ce 
~ara layiktir. 

BuM mukabil gazeteci, hususi men 
faat1en yağmaya uğratan. kanunlatt 
muattal bırakmak ve hususi menfa 
itleri gizliden gizlıye yürütmek isti 
yen şer unsurlarına karşı sadık bir 
bekçi· vazifesini serbestçe görebilme 
ıidir. Yazdığının besa.bıru verirse. 
maksadının kimseye hakaret değil, 
müstenur şekilde cemiyet.e fenalık e 
den unsurlara karşı cemiyetin temız 
ığini korumak olduğunu isbat ederse 

en esaslı bir vazifesini gördüğüne 
tıUkmedilmelidir. 
Yanı Matbuat Kanunu tadil edilir 

ken, gazetenm şer maksatlarına aleı 
edilmesine karşı en şiddetli siperler 
ırnnulmalı. memleketin umumi menfa 
ati, vatandaşların namus ve haysi 
yet masuniyetı temin edilmeli: fak.at 
buna kal'fJ ancak bayır ma'<satlan 
ıçın kullanılabilmek Uzere münakaşa 
hürriyeti de en genı§ bir şeki~de ko 
runma.lıdır. 

B ugilnkü Matbuat Kanunu bir 
davaya mevzu olan bir hadi 

seden, gazeten;n, tahkikcittan bükme 
kadar biç bir sebep ve bahaue ile bab 
sedemıyeceğinı söylUyor. Buradaki 
maksat. gazetesı olan vataarlaşlu oı 

mıyan vatandaşın mahkeme buzu "Un 
da müsavi bır mevkide bulundurulma 
sından ibarettir. Yoksa bır gazete, 
umumi menfaate ait bir mücadele VE' 

atılırken. alakadar taraf ilk gilnde 
bir dava açmak auretile gazetl!yi sı.s 
turabilU"Se münakaşa bürriyeytinin 
faydaları muattal bir hale düşmüş •> 
lur. 

pirinç ihraç edebileceğiz. 
Bay Kurtoğlu sözün burasında 

eli kı: 
"- Pamuk için kaliteye çok f • 

etmek lazımdır. Romen pazarlann 
ihtıyaçlarmı gözönünıle tutarak ot 
gö.ıdermezsek bu pazarlan bizim i 
kapatmış oluruz Pamuk hraca 
imkan nisbetinde bir eldCTı vapma 
ta zaruret vardır. FaKat bunda · 
sar mahiyeti olacağını katiyen 
netmeyiniz. Hükümet ilk parti ol 
rak Romen pazarlannm isted'ği Jc 
ı:tede bir mikdar pamuk satmak 
retilc piyasalarda Türk malını iyi 
vazivette tanıtmıya çahşacaktrr .,, 

Romanyaya gönderilecek Tüt 
mallarınm tesellilmünden evvc!l ta 
'erimız kredi ile mal ı.ı.ln~ileccklerdit 
K ı>rtn};: nesa.ıııt .... .ıa u·ııııııenn.•• 1' 

ıunuyor. Yurdumuza yıreDııecek 
men malfarını da ithıılat~ılarımız k 
lavı1kla alabileceklerdir R"'manya 
her tUrlü Türk mah ~tmak dimiıd 
dir Romenler taze ba'1Klars 'ıasre 
kalmışlardır. Nehir bahklanndan 
cıaıımışlardrr Taze. tuzlu. kuru. sııl
muralı velhasıl her nPV' .,alJklannV 
xı zorluksuz olarak Romanyaya 
tay ıkla ithal edebileceğiz.. 

Bay Kurtoğ'lu bilhassa dedi ld: 
"- Romanyaya taze sebze Vf" 

c;ek ~atmak suretile de oır milyon liri 
q ın hiliriz. tki milyon liralık zeyt!O 
yağı ithal eden bu dost memleketi 
hu yağlan ve zeytinle'!i biz peklla (1 

n?hi triz Susam için •le Rorr.anya ı~ 
1-ıir müşteridir. Senede 4 milvon ıitf 
ltk pamuk. 3.5 m'lvon liralJk pirin~ 
2 milyonluk zevtinyağ gibi ma:idtl 
vıt!"dumuzun ~I yeti~t 1 

... dif?ı maddf 
ıı:ıırdır Bunları biz verebiliriz" 
"- Şurasrnr ilave edeyim ki. ~ 

tiiccarlar Romanvava ma' gönderı:" 
den evvel orava tUcı~:- gönderin1• 

Jıomanvndıı tek bir Ttirk ticarethllfl 
~i vardrr Yunn.nhlarm ticaret.hane!' 
ri kırktan fazladır ... 

Eu Adam1 
Kim ö:dürdü? 

. (Başı 1 ıncid'' of 
Facianın tahkıkatını yapanları 

~undüren cıhetlerı de anlatalım: 
Bu adamcağız ~caba nas11 öldü;; 

yh nastl öldürilldti? Doğrudan dol' t, 
ya suda boğularak mı öldti, yoksB·~ 
~arda yabancı el!er taraftıı~~n bOğıf 
dııktan sonra mı denize fırlatıJdJ! 

milsavı bir dereceyi alabilmesi içın 

nekadar gol yemesi icap ederdi ?Sua 

lindeki meçhulU Avrupa mUrettipleri 
nin aktldan buldukları şu tenasUpıe 

çıkarmak işten değildir: 

10X44--40==X bunun neticesi on 
bir adedi olarak meydana çıkar. Be. 
ş ktaşm on birden fazla gol yediğine 
nazaran bu kaideye göre Fenerle mü 
savi addedilmemesi lazımdır 

Haber aldık ki. bu mf'seleyi A vru. 
paya soracaklarmış. . Bu kadar bas·t 
ve her sene lng'lterede tatbik edilen 
bır şeyın lstanbulda şüpheve düşülmE' 
si bizi haylı müşkül mevkie sokar 
zannmdayun. 

350 gram et. 450 gram ekmek. !'i 
-mLm tuz. 10 gram sabun, 600 gram 
"')({un. 30 gram gaz, 

Bu 21da istihka.klarmm avnen ve 
rilmesl mümkün olmadığı zaman \ "P 

·rerlerde mübadele esasına göre hare 
'·pt edilecektir. 

Bu srrada bir mebusumuz dl"!i ki· 
"Eğer bu gaz, havag-azı 1egilse. 

..,etrol divelim. değiştirel·m." 
Fakat bövle bir değiştirmeye lÜ 

·um ~örülmedi. 
Celseve nihayet verilmeden evve' 

rktısat Vekili Şakir Kesebir kilrsUy" 
-:-elerek. halk bankalar1 tes'si hakk1P 
tiaki kanunla buna ek lfı.vihanm beş 
altı encümenden geçmesi lazmıge·dı;;; 
ni, bunun uzun zamana bağlı bu!u"rtu 
ğunu, halbuki kanunun müstacetcn cı 
kanlması lAzmıe-eldil?ini sövliverek 

Şanghay, 1 (A.A.) - Röyter mu 
habiri bildiriyor: Çin mahafilinden 
öğren;ldiğine göre, Çin hükumeti, 10 
Kanunuevvel tarih·nde yabancı mem 
leketler silah ve mühimmat fabrika 

Ziraat Vekaletinde törleri nezdinde, ağır topçu batarya 
Ankara, 7 CTAN muhabirinden)- lan da dahil olmak üzere, 20 milyon 

Ziraat Vekaletinde iş1erin genı.şleme dolarlık silah ve mühimmat siparişi 
si üzerine hukuk mllsavlri ikive erk~ 
nlmrş. hukuk mUşavir muavinliğinin 
-:le kaldınlmas1 kararlqtrrılmıştrr 

Bu hususta Meclise bir layiha veri" 
-niş tir. 

topraklay; hası 
Ankara. 7 CTAN muhabirinden)

l'oprak kanunu layihasmm hazırlık 
ıan etrafında. ikt gün evvel bir tstaıı 
~ul gazetesinde çıkan haberde. layiha 
nm esasları olarak gösterilen husus 
tar, alakalı makamların katı tekzibi 
ne uğra.nnştır. Layiha etra.fmda. ha 
zrrhklar devam etmektedir. 

yapmıştır. 

Sipariş 10 bln modern tüfengi, mü 
ilim mikdarda hafif ve ağır makina" 
tüfengi, 100 bin gaz maskes·ni vp 
'llUhtelif bataryalarr ihtiva etmektı 
r:lir. Bu sipariş. biri Hindi Çini ve Yu 
annan, diğeri, Sovyetler Birliği Sır• 

kiang ve Kansu olmak üzere iki yoı 
dan Çine ithal olunacaktır. 

Siparişin Satma'ma pa.rasmrn tki 
sUlUsü peşinen tediye edilmiştir. Ge 
ri kalanı, teslimde verilecektir. 

Mebus olan ga.r.etecilerin masuniy( 
ti meselesi de halle mühtaç bir dava 
dır. Bu masuniyet, mebuslarm Ku 
rultayda söz hürriyetini korumak 
maksadile konulmuştur. Bir gazetec 
mebusun. bu masuniyete sığınarak 
~ir vatandaşı. gazetesi vamtasile lah 
l<ir etrriesi~e imkan verilmemesi lıi 
~ımdır. Matbuat Kanununun ga;et.?cı 
•ere taalluk eden bu noktayı da ha 
'etmesi ·ıe bütün gazetecilen mahı{f' 
'l'Je huzurunda müsavi bir mevkide bı1 

1undurması temenni edilecek birşı·~ 
dir. 

Lşte .. Bu cihetler henUz halledi!~r' 
cte~ldir. Ve belkı morgun vereccgt 
por bu meGhulleri çözecektir. .1. 

Yukarda demiştik ki .. PantaloT1 
ceplerinde kömür bulunmuştur 1"' 
kikatı yapanlara göre bu kömOr P-' 
çaıan. cesedin denize çabuk batrrı'' 

' ,.·, ba'3ka.ları tarafından konıılrtı•1• 
·ur. Net;ce olarn k arıcsı k sövle dl' 
ıı leceğiz: Zabıta tahkikatına de"J 
.,.,.Hvnr ....,/, 
ıH.OJışur Her kanunda oıduğÜ 6 
\fatbuat Kanunu hakkında da bir tt 
Hçll tasavvur erulebillr ki .. da t~ 
mi menfaatin dUrUst ve hakiki 
surette konınmasıd1r. 

IdarecilerlılLzin A vrupalilar naza. 
nnda garip bir hale düşmemeleri lçfn 
klüplerden birinden biri hakkından 
vaz geçse fena olmaz galiba. .• 

Tokyo, 7 (A.A.) - Asabi gazetesi 
Harbiye ve Bahriye Nazırlarmm, Çin 

Matbuat Kanununa ait münalr.a§e 
larda gazetelere ait menfaatle umu 
ma ait menfaatler a.numıda bir ndd~ 
yet aramak adet olmuştur. Bu görüu AhmP.t Emin YALMArJ 



~ " TA Nm Cocu1< Tli\vpst 

üka/atlı bulmacamız: 

Timsahlar Baloya Gidiyor 
\

FAYDALI BiLGiLER ,: 

Her Cantı. Soyunu 
Çabalar Yaşatmı'/a 

Yediğimiz şeylerin hangisine bak- kU: Bebeğe şeker oğlaktan ve buza. 
sak, tabiatin onlan bizim yememlz ğıdan fazla lizımdrr. 
için hazırl•ıdığını sanırız. Ekmeğimi- Süt, yalnız yavrunun cinsine göre 
zi yapalım diye topraktan buğdaylar değişmez. Mevsime, vakte göre de 
vetişiyor, tavuk o canım yumurtala- değişir. Yavru, ilk doğduğu gtı .. "'!'

.., h•?. vivelim dive vanıvor. ağaclar de ananm siltU daha başkadır. BüvQ 
tlirlU tilrlü meyva!annı bize verivor dilkçe daha başkalaşır. tçinde bazı 
Bu:nlann henmı bi:r vivonız. ~vf- maddeler azalır, veya çoğalır. ÇiinltU 
yol.uz. Hepsi de vücudumuz1ı yarıyor veni doğan btr yavru ile mesela bir 
~ıınki tııhiAt hP.n~ini biıdnı tramımızı aylık. iki aylık yavrunun vücuduna' 
doyurmak, vücumuzu beslemek, zev 1avm o"an şeyler bir değildir. 
'rimizi yerine getirmek için hazır:a- Fakat şöy'e bir bakışta bUlUn s'lt., 
mış. ler az çok biribtrine benzer. Hepsin. 

rvet ilık bakışta insana bu bövle 1 df' vağ. şeker. türlü tür'ü tuzlar ve 
görünüyor amma işin içyUzU bambaş nrotei.n denilen bir madde vamrr. 

Sudaki küçük timsah öbürlerine .
Ben sizinle ge'.emiyeceğim. Çünkü, a
yakkaplanmı, şapkamı, yakamr nere 
ye koyduğumu unuttum. Halamla 
büyük annem arıyorlar. Bulurlarsa 
gelirim.,, <'iyor. 

Bulduğunuz kadarının üstlerini çiı.ip ka. Bunların hiç biri insanların ye- l-ler ~wvanm vavrusuna göre hıın
biT.e yollayınız. Kur'a ile 50 kişiye bi mesi i<:in değ-ildir. Tubiatte her canlı 11mfan hPrhan"'i hiri va biraz fazla, 
rer gUzel hediye vereceğ!z. Cevaplar ~y kendi _soyunu yaşat~ak için dün- vahııt biraz noksandrr. 
onh"" gUn içinde (TAN Matb _ vaya l?elır. y~ar ve nıhavet yok o- Mesela· lneğin ı:ıütü insan sütiinlin 

~., aası ı y rt w • ,, • b"t 
Çoc 

k) dr . . ur. umu a. tavugun cınsının ı · •rpkrsı deı?ildT. OünkU onu b w 

u a . esıne gelmış olmalıdır. -nesi ic:indir. Olen tavuklarm yerine , . . . . • • uza<rı 
Hepsini bulanlara muhakkak hediye ı..11 "''"""...+Alarnan VPtı; tJ1v111flqr "'· ıçsın dıve tabiat mege vermiştir. Am Timsahın kaybettiği şeylerle hala

mu, ann"!annesi.ni arayıp bulunuz. verilecektir. kar. Buğday tanesi tohum olup y~ni ma kücUk çocuklar hatttl büyük in-
;uı?davlar vermek icindir. Yani ken- sanlar da ondan içerlerse buzağıya 

60 Numarah 

Hediye 
Bulmacamızdan 

Kazananlar 

ii cinsini uzatmak içindir. O taneler varadığı kadar yaramas bile yine 

'.\lmıısa bu•'May da böv1e vıHar ve v·ı ' pek. pek iyi bir yivecek olur. 'Bunun 

lar düny~a bulunmaz bT mevsim için çocuklar bol •bol süt içmelidirler, 

~elip geçer. bir daha görünmezdi. tş. sütü çok sevmelidirler. 

60 numaralı mecmuamızdaki "Mü 
katatlı Bilmece". mizi doğru halle
denlerden hediye kazananların lis
tesi: 

kızı Bedaa.t, Kayseri Cümhuriyet 
mahallesi Cami sokağı 1 numara.da 
Mehmet Billur, Adana Gazi paşa o
kulu 681 Sacit Akman, Bilec k orta
okulunda 281 Ali Dizdar, Adapaza
n ortaokul 202 Cahit Tunalı. 

~e bütün yiyecekler tıpkı yumurta ve 

'ıuğdav gibi dünyaya bizim yememi1 

ic:ln değil. kendi cinslerinin yok ol
maması için gelirler. Nasıl çocuklar 

insanlarm yer yüzünde tükenmeme

si.ne yarıyorsa onlar da kendi soyla-
Birer ·bUyilk sulu boya ,kazanan

lar: 
Malatya lisesi sınıf A-1 de S. Al 

pan, Düzce Namık Kemal okulu 748 
RUştU Dinçer, Istanbul Çapa Ncv
baha"r mahallesı Münif sokak lJ"fan 
,Etikan, Ankarada Ankarapalas ar
kası 10 numarada Kemal Mengü, Di 
ga G. M. Kemal M. 54 numarada Hu 
rfye Çaltı. 

Birer küçük sulu boya kazanan
lar: 

Beyoğlu ortaokulundan 147 Nuri
ye Poryaz, Çanakkale baytar Ali 
Ziyn kızı Nuran Aytan, Yozgat ur
taokul 165 Vefik Erdemir, Bıu~a 
Bursa Çatal fırın karşısı No. 45 
Perihan, Ankara Hamamarkası Ak 
yol sokak 8 numarada Yahya. 

Birer büyük kutu kalem boyası 
kazananlar: 

U§ak orta okulunda 458 Nebil, 
lstanbul Nişanatşı Rumeli ca.drlesi 
i ·numarada Tulgarcan, lstanbul ·&
renköy 5 Ulker, lzmlt pazar yerın
ie 148 numarada testici SUleyman 
Vurdöndü oğlu Hakkı, Bursa Naı-' 
baı;ıtoğlu ilk okulu 11 .Semih. 

Birer küçük kutu kalem kazanan 
lar: 

Usküdar Sultantcpe okulu 173 
BeITin, lzmit Kozluk mahallesi GU 
Ustan sokağı 8 numarada Sacit, ls
tanbul Kasımpaşa ortaokulunda 77 
Sem:ba Görer, Alaşehir ilkokıJlu 
312 Adnan, Sivas lisesı 530 Mehmet 
rirkeş. 

Birer bUyilk oyuncak kazananlar: 

İstanbul Maçka Kahtane cndd~i 
l8 numarada deniz binbaşısı Osman 

Birer kUçUk oyuncak .kazanan- ,j rınm tabiatten silin.memesine yarar-
lar: · !ar. 

Kadıköy Süreyya apartıman 5 nu 
marada Gülsevin Barlas, Adana bi
rinci ortaokul 186 S. Unkürk, Ma 
raş Sorğu hakimi kızı Ayşe Ağar. 
Bergama MalmüdürU oğlu Dhan Un 
er, Bandırma Istiklü caddesi 6 nu 
marada Fatma Güneş. 

Birer Albüm kazananlar: 

Istnbul Osmanlı Bankası Yenica 
mi şubesi memurlanndan Slileyman 
kızı .Süheyla Siler, G'ölcük ilkokulu 
127 Engin isen. Istanbul Kumkapı 
ortaokulu 1056 Nur.i Şenturan, Kay
seri lisesi 448 Remzi Demir, Adana 
birinci erkek orta okulu 356 C~'ıit 
Dinçsoy. 

Birer mürekkepli kalem kazannn 
lar: 

44 Uncu ilkoku'da 27:'.: Reyhan 
Alp, Beyoğlu 52 nci ilkokul Gülizar, 
Istanbul Erkek Lisesi 1743 IBmet, 4.4 
Uncu okul 592 Sal&hattin Kaymak, 
Usküdar Oısaniye Harem iskelesi 
caddesi 42--44 numarada Saim .Kut
ta§. 

Birer kartpostal kazananlar: 
Istanbul Beyazıt Demiröz apartı -

man Sam.ye ErtUrk, Istanbul Pcr
tevniyal lisesi Burhan Aköz, Kayse
ri inhisarlar barut depo aatış memu 
ru Lutfi Yalçın oğlu Kemal, Ayvalık 
gümrük muhafaza bölUk kumanda 
nı oğlu Sacit Uğursoy, Vi7..ede ~Um 
muhasebecisi Reşit oğlu Adil Aksoy, 
ı\nknra Tabakhane mahallesi Tu 
ral sokak 4 numarada Sümer Doğan 
cı, Ka}•eeri asliye hukuk hlı.kimi oğ 

Yalnız bir şey vardır ki tabiat onu 

! gerçekten bir yiyecek olarak verir: 

Bu da silttllr. lnsan sUtü, kliçük be

beklerin yıyeceğidir. ineğin sütün 
buzağının, koyun sütü kuzunun. ke
çi sütü oğlağın yiyeceğidir. Vahşı 

hayvanlarda da bu böyledir. Bunun 
için ta biat herkesin sütüne, kendi 
yavrusuna lazım olan maddeleri koy 
muştur. Mcse'a keçi sütünde inek ve 
insan sütünden daha çok yağ varclır. 

Neden? Çünkü: Keçinin yavrusu bu 
zağtdan da, insan yavrusundan da 
daha fazla yağa muhtaçtır. Bunun 
~ibi insn. sütünde de inek ve keçi sO
tünden daha çok şeker vardır Çiln-

ıu Muammer Gültepe, Gaziantep Da 
yı Ahmet ağa ilkokulunda 34 7 Gö
nUı Çalın. Usküdar lhsaniye Çit so 
kak 9 numarada Rüstem Ozcan, A 

dapazarı Istiklfil mahalesi Çemen 
sokak 2 numarada HürmUz. 

60 numaralı mecmuamızdaki 

"Renkli tablo" yu en lyi boyayanlar 
ve alacaktan hed yeler: 

1 - Diyarbekir Faik paşa mahal • 

lesi Bıyıklı Mehmetpaşa _sokağında 

44 numarada Mevlfıt, bir sulu boya 
takımı. 2 - Bursa Setbaşı ipekçilik 
caddesi 33 Temmuz okulu 137 Ne 
vin, b:r kuru boya takımı, 3 -
Beyoğlu 16 ncı ilkokul 74 Ayten Ay 
dm, bir kuru boya takımı, 4 -
Şişli Osmanbey Ahmetbey sokak Saf 
fct npartıman 3 numarada Nımet 
YUcc, bir kuru boya takımı. 

Bilmez misiniz bazı · hastalara siit

ten başka yiyecek vermezler. Hast~ 

yalnız elit içerek yaşar ve iyifoşlr. 

Bebekler de öyyle değil midir? Bir, 
hatta bir buçuk, iki yaşı.na kadar on· 

tara hemen hemen yalnız sut içi: 
rirler. Çocuk onu içerek büyür ve 
gürbüzleşir. 

Bir çokları su grbi diye sütü kıy
metsiz bir yiyecek sanırlar. Yiyec~ 
ğin kuvvet' isi katı olandır sanır!ar. 
Ne kadar yanlış bir düşünce. Bir par 

ça şekeri ister krtır kıtır yiyiniz, is
terseniz biraz suda eritip içiniz. Bir 

fark olur mu? İkisinde de midenhe 

giden şey o bir parça şeker değil mi
dir? Su, yalnız şekerin ' boğazınızdan 

lfolayca kaymasına yaramıştır, o ka

dar. Şu halde süt te katı olmadığı 
için kıymetinden birşey kaybetmez. 

l'abiatin, msana ve hayvana bağışla

:lığı bu yiyecek, yiyeceklerin en iyi

•idir. Onu seviniz, bol bol içiniz. 

Yeni Yılın Çaprast 
Bulmacasının Halli 

SOLO N SAGA: 
1-Kaymak. 
3 - Loş. 
4-Ad. 
5 - Nar. 
6-Acımak. 

YUKARDAN AŞACI:: 
l - Güzel. 
2 - Yalancı. 
3 - Yanık. 
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Çocuklara Masallar: 

OLMUŞ HiKAYE: 

T ANın Çocuk ilavesi ., 
;ı 

Arobacı: - Varol, dedi, Ali gibi 
bir yiğit yetiştirmişsin senin gibi art 
neler varolsun. Hepimizi o kurtardı\ 

Sonra bütUn meraklılar olup bite
ni kısaca anlattılar. Yolcuların hepsi 
bu küçük yiğite ve annesine birşey
ler hediye etti. Bir tanesi pek zen
ginmiş. Çıkarıp kadıncağıza bir yr-

- Bununla Aliye bir at alm. Gdle
cek sefer buradan geçerken onu at 
üstünde göreyim, dedi 

' 
Küçük Alinin 
Kahramanlığı 

Biri de büyük bir şehirde yüksek 
bir adammış. Aliyi yanına alıp okut
mıfa söz verdi. Alinin babası yoktu. 

Dul anneciği bunlardan hiçb1ruıi ya
pamıyacaktı. O kadar sevindi ki .za
vallı kendini bir rüyada sandı .. 

Bir hafta sonra köyün ileri gelenle 
rinden Durmuş Baba Aliye istediği 
atı seçti. Bir ay sonra da küçük Ali 
Şehre, (okul) a yazılmıY.a gidiyor-

temez durdu. 
Haydut: "Haydi, yolcular; ça~k 

olun diye bağırdı, bekliyecek vaktım ' ., yok, çabuk paralan, mücevherlerı.,, 
~ Yolcular şaşırmışlar, .korkularından 
~ taş kesilmişlerdi sankı. 

:?:::.- -" Ali çitin arkasmd~ bunları g~rü-
. ~-.;;. yor, hırsında.n, kedenndcn yennde 

Bundan belki iki yüz sene önce duramıyordu. Acaba arabacı da nlye 
idi. Küçlik bir köyde Ali adında bir öyle .cansız duruyordu. Bir şey yap
çocukla bir de annesi vardı. O za- ı sa ha vdudu kac;ırsa ne olurdu san
ma.nlar şimendifer:. .?ça.k ~alan yok- ki: .. B~u dilşünlince aklına ~emen 
tu. Bir şehirden obur ~eh.re posta demin yaptığı kar topları geldı. Aca-
arabalan ile gidilirdi. ba .... 

Küçük A~i:nin en büyük merakı Hemen yerinden fırladı. En büyük 
akşamları yolun üstünde durup kar rtop~anndan birini sıkıp taş gibi 
geçen arabayı selamlamaktL Araba- katılaştırdı. Haydudun yüzüne attı. 
.cı ile de pek dosttular. zavallı, iyi nişan alamamıştı. 'föp 

Bir kış giinil .Ali yine o dörtyol haydudun değil atm yüzüne rastladı. 
ağzına gitmek için annesinden izin Hayvan Urktii, bir sıçradı. Haydut 

istedi. Annesi: bu beklemediği sıçramadan müvaze
- Peki yavrum amma, dedi, bak nesini kaybetti. Yere yuvarlandı. O 

hava pek fena. Karanlık çöküyor. Sa zamana kadar taş gibi cansız duran 
km geçi kalma. Bilirsin oralar tehli- ihtiyar araban birdenbire yerinden 
ateli yerlerdir. Onüne bir yol kesen fırladı. Haydudun üstüne atıldı. Yere 
lıaydut çıkar. Odün kopar. . düşen tabancasını aldı. Bu.nu gören 

Ali he.men dönec~ğine söz verdı. yolcular da yardıma koştular. ~a~~
Annesini öpüp sokaga fırladı. Kar dudun elini kolunu bağladılar. Yuzu
yağıyordu. Yollar tenha idi. Köy nü açtılar. Çoktandır aranan bir ele
Jıalkı çoktan evleri.ne çekilmişti . . Fa- başı olduğunu anladılar. 
kat Ali hiç korkmuyordu. O yıl on Arabacı: "Kim attı bu kar topu
iklsine basmıştı. Kendi kendini art~k nu!., diye merakla aranıyordu. Ali 
bir köy delikanlısı sayıyordu. Hıç ortaya çıktı: ••aen, dedi, Mehmet da
TUrk delikanlısı ko=-kar mı? yı ben attım amma ata değil, hay-

.Soğuktan biraz hızlı yürümüş ola- d~da atacakbm.,, 
cak ki yola va.n.nc.a -~raba sesini. duy- _ Daha iyi oldu oğul. Haydut böy 
madı. Bekler.ken üşumemek içın el- le şeyden tınmazdı yoksa. Sen bir yi
lerini hoh!amıya başladı. Son:a aklı- ğitsin Ali, bizi kurtardın. 
ına bir oyun geldi. Boş duracagına yol Kadın erkek bütün yolcular sevinç 
!kenarındaki çitin warkasrna gizlene- içinde W.~ler. Küçük Aliyi biri bırakıp 
ıcek, orada bir y.ıgrn kar topu yapa biri kucaklıyor, yüzünden gözlerin
ıcaktı. ihtiyar araba_cı onu meyd~da den öpüyorlardı. Onu arabalarına al
görmeyince soğuktan . çıkama?ıgına dılar. Arabacı yıllardan beri ilk defa 
hillunedecekti. Halbukı, Ali bırden- olarak yolunu değiştirdi. Köyün uza
bire çitin arkasından onu bir kar to- ğından geçip gitmedi. Köye daldı. 

u bombaı:dnnanma tutacaktı. 

Köy halkı posta arabasını Alinin ka
pısında görünce şaşırıp dışarıya dö
kUldüler. Annesi de şaşkın şaşkın 

bir oğluna 'bir arabacıya, bir yolcu
lara bakıyordu. du. 

' .... '"'' "' ' ' ' '"""'""',,,, ' ,,,,..,,,...,.,,_,,..., ,,_,._,,,, , , ,_,_,...,...,""""' ""''"" •.# 

fESIMLI HiKAYE: • . f$Y"""'\Y:-., 

l Kocafıl 
i~~,,,,,,___,,,.,:_,_,,,,,.,,,,,.,.,,,.,.,.,.~ ..... ,_,.. 

1 - Köprü filin ağırlığına dayana
mayıp kırıldı. 

3 - Koca fil hem kendini, hem ar 
kadaşlarmı kurtarıyor. 

2 - Compppp Baş aşağı suyun içi

ne. 

4 - Karaya ayak basarken. 

TANın Çocul< ilavesi 

. 
if.TE BUNU 
BİLMİYORDUM ! 

Çin Seddi 

Bundan 2rno yıl önce Çinliler ül
kelerini -Tatarlarla öteki düşman
larından korumak için,- çepçevre 
bir duvar içine almışlardı Bu kalın du 

Napolyon Bonapartın 

Küçüklüğü 
Meşhur Fransız lmparatoru Napol 

yon Bonapart küçük iken çok uyur
muş. Sofra.da önüne konuJan yemeği 
soouna kadar yer ve hiç bir zaman 
şu yemeği istemem öteki· yemeği iste 
riın filin diıye şikayet etınezmiş. Na
polyomın bu oburluğunu bilen ev 
halkı da, kilerdeki dolapta bir yemiş 
veya tatlı eksildiği zaman kabahati 
hep ona yüklerlenniş. Hele evin hi~ 
metçisi sanki gözüyle görmüş gibi 
hep Napolyon yemiştir der dururmuş 
fakat bir gUn bütün bu iftiralardan 
kurtulmak i<fın iyi bir fırsat düş

muş. Bir bayram giinü Napolyonun 
amcası bir sepet turfanda incir ile 
misafir gelmiş. Akşam yemeği olun
ca herkes sofraya oturmuş fakat ki
lerde incirleri aramıya giden hizmet
çi tabağı boş getirmiş: Bunun üzeri
ne Napolyonun annesi oğluna: 

- Bu akşam ceza olarak yemek 
yemiyeceksin yalnız su ile ekmek ve
ırecerom. Napolyon her zamanki gi
bi: Vallahi ben yemedim anne diye 
ağlamıya başlayınca amcası - oğ
lum o incirleri yediğin birŞey değil. 
Fakat ben onları buraya yalnız gös
termek için getirmiştim. Onlar ze
hirli ve yenmez incirlerdir. 

Bu sözleri işiten kır Ka-
rolin ile Paoli.n .hemen ağlıyarak an 
nelerinin kucağına atılmışlar: - An 

varm adına ''Çin Seddi,, derler. Bu 
seddin uzunluğu 2500 mildir. Her mil 
de resimde gördüğünüz gibi bir kule
si var. 

Ayda Yaşıyan 

insanlar Var mı? 
On beşinde aya dikkatle bakınız. 

Sanki gökte yusyuvarlak bir yüz si
ze bakıp gUlümsüyor gibidir, değil 

mi? Halbuki: Bilginler ayda hiç bir 
insan olmadığım söylüyorlar. Çünkü: 
ayın etrafı, bizim dli{lyamız gibi ha
va ile kaplı değildir. Hava olmıyan 
yerde de iri.san yaşıyamaz. 

O, yuvarlak bir insan yilzünü an
dıran çmgilere Tele.skop'la bakarsa
nız, burun, ağız, göz sandığınız §ey
lerin dağ, yanar dağ, uçurum vesai
re olduğunu anlarsınız. 

ne inci1'leri biz yedik. Bizi affet. De
mek artık öleceğiz ... Cezamızı çeke
ceğiz? Bunun üzerine Napolyohun 
amcası kahkaha ile giilerek : 

- Zehirlenmekten ölmezsiniz. Fa
k~at belki mide fesadına uğrarsınız. 
O incirler zehirli değildi. Ben hırsı
zı meydana çıkarmak için öyle söyle
dim. Napolyon: - lncirlerl onların 
yediğini ben de biliyordum diyerek 
~ kalpliliğini meydana vurmuş. 

Bu konuşmaları oda kapısından 
dinliyen .hizmetçi kadının gözleri 
yaşarmış: - Ben bu yavrucuğun bu 
kadar asil ruhlu olduğunu bilmiyor
dum. Napolyon muhakkak büyük bir 
adam olacak demiş. 

Hakikaten Napolyo.n imparator o
lunca ihtiyar hizmetçiye bunu gör
mek nasip olmuş. 
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Kahkaha Kösesi 

•••••••••••••••• 
Hiç 

Eskiden Anadolunun bir yerinde 
tuza' "hiç,, derlermiş. Bir gün bir 
köylü kadın küçlik oğlunu Pazara 
göndererek tuz aldırmak. istemiş. Fa 
kat unutmaması için hep ağzıyla 

Hiç - Hiç diye tekrarlamasw söy
lemiş. Çocuk hiç hiç diye söylene 
söylene giderken deniz kenarındaki 

1 

balık tut~n bir balıkçıya rast gelmiş. 
Balıkçı hiç hiç diye çocuğun dua et 
tiğini sanmış ve bağırarak: Neden 
hiç tutmamamı istiyorsun. Yumur-
cak Allah artll'Sm desene. ÇQcuk .. 
korktuğu için tuzu unutmuş ve Allah 
artırsın diye söylene söylene yürü

miye başlamış. Bu sırada bir cenaze 
geçiyormuş. Bu sözleri işiten biri oğ 
lum cenaze geçerken Allah rahmet 
eylesin derler deyince Çocuk bu sefer 

Allah rahmet eylesin diye diye yolu-

na devam etmiş. Fa kat bu sırada 

bir adam iki ineği ipinden çekip gi-

1 

•••••••••••••• 
Büyükbaba Şefkati 

• 

Büyük baba ile torun tiyatroculuk 
oynuyorlar: 

Büyükbaba (Uşak rolUnde)-Ytlk 
sek sesle efendim, misafirler geldi. 

(Yavaşça) baban da eve döndü. Şu 
perdeyi üstünden atsa.o pek iyi eder
sin. 

Yerinde Cevap ' 
Anne çocuklarına ayakla işliyen 

bir otomobil almıştı. Çocuklardan bi
ri oyuncağa hep kendi biniyor. Karde 
şini bırakmıyordu. Anne sordu: 

- Yavrum biraz da kardeşini bı
raksana binsin. 

- Bırakıyorum anneciğim. Ben o
tomobille yoykuşu iniyorum. O da 
yukarı çıkarıyor. 

Meşhedi, Gibi ? 
Yerdeki çocuk (Ağacın tepesin~ 

kine) - Şimdi sen tA oraya kadar, 
yalnız başına mı çıktını diyorsun. 

Ağaçtaki Çocuk - Ne münasebet 
canım .. Ben daha bu ağaç kUçücilk diyormuş. Onun böyle dediğini işi

tince kızmış bir iki tokat indirerek: ı b~ ~d~k:O .~e oturmuştum. Bil 
- Daha bunu şimdi satın aldım yudil, büyudu bu hale geldi. Ben hl-

.. . w 1 la üstündeyim. 
sen bana boyle dua edıyorsun. Ugur-
lu kademli olsun. Çoluk çocuğunu 

beslerniye yarasın. diye dua et.. de
miş. Bu seferde zavallı çocuk böyle 
söyiliye söyliye giderken bir ada.m 

görmüş elinde bir kedi ölUsil ile gidi
yormuş. Bunu işitince o kadar kız

mış kediyi üstUne fırlatmış. Neden 
böyle .söyleniyorsun diye azarlamış. 

Çocuk bunu bir çiftçinin öğrettiği
nl söylemiş ve ne diyeyim ya amca 
deyince hiç bir şey söylemeden dos

doğru işine git deyinre çocuğun 

aklına "hiç,, alacağı gelmiş ve he 

men elindeki para ile tuzu alarak e
vine dönmüş. 

RENKLi TABLO 

Tam toplan bitirdiği vakit uzak
tan atlarm çıngırakları duyuldu. Ati 
jÇitin arkasına gizlendi, ara bayı . gö- ki3lırcı.ı:rı.i3rilıgı 
zetlemiye baş~adı. Fakat birden bire 
ıgerlsindeki kilçlik tepeciğin arkasm: 
)da yUzü yarrya kadar örtülü bir at
lının saklandığını gördti. ''Eyvah, de 
di, işte bir haydut Postayı .soyacak 
herhalde.,, 

Atlı çocuğu görmemişti. Gözü hep 
yolda idi. Araba yalclaştı. Haydut bir 
<ıenbire atını tepemin arkasından yo
la sürdü ve bağırdı: "Dur, ya.knrnn 
y.oksa!,, Eli.ndcki kocaman revolveri 

l

fJilAhmz arabacının üstüne çcvirmiş
lti. Zavallı arabacı .pe yapsın, ister is-

1 - Amerika yerlilerinden iki kar 
deş babalarının atlarını aramıya çık

mışlardı. 

~ 

2 - Gide gide nihaıet onla.rJ iki 

tepe arasındaki bir derede buldular. 
Dere sellerle taşmıı;tı. Etrafı nerdey
se su basacaktı. 

S - Erkek çocuk hemen sula in-

di .. Atlardan birinin üstUne bitjip kar 
dcşini.n yanma döndü. 

4 - Haydi, dedi, sen de tlrkaya 
bin de k<>oup baba.mi& öteldle~e ha-

f;.;~~ ı~\ -W ~'§- "'-•,. , · !>-- - -a . 

ber götürelim. Yoksa haberleri olma 
dan onların oldukları yeri de su ba
sacak. Çabuk bu felaketten onları 

kurtaralım. 

5 - lki cesur kardeş atlarını dört 
nala sürdüler. 6 - Daha fazla gecik. 
memek için bir tepenin başından baba 
larına su~ t.qtığııu haber verdiler. 

7 - Tam vaktinde yetişmişlerdi. 

Baba bütün etrafmdakil~ri toplayıp 

tepeye kaçtığı ?.aman eski y~rlerini 

su basmıatı bil~ 

Bu kuşu tanıyanınız yoktur: Pa 
pagan. Tüyleri parlak ve çok renkli 
bir kuş. Papaganın ne renklerde ol
duğunu iyice sorup bu resmi o renk
lere boyayınız. Bize (on beş gUn 
içinde) yollayınız. En güzel boyıyan
Jardan Uç kişiye birer hediyemiz var. 
Fotoğraflan da mecmuamızda bası
lacaktır. Matbaaya on beş günden 
sonra gelen cevaplar müsabakaya gi 
rcmiyecektir. Bwıun için biraz acele 
ediniz. Adres: .(TAN Matbaası 1 
kocukl_, 
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INıaısoo <§Jc~du? - Nasou yaşaı<dlo? - INJasoo batto? 

Borsalarda 
Günlük 

1"o. 7 

itilaf 
- 1K1NC1 KISIM - Y cwzn : Ziya Şakir 

Satışlar 
Fırkası lstanbu!da 

Tekrar Nasıl Diri di? 
Dün zahire piyasasına 408 ton buğ 

day, 69 ton arpa, 45 ton çavdar, 27 
ton mercimek, 14 ton nohut, 42 ton 
m1sır, 24,5 ton kuşyemi. 11 ton fa 
sulye gelmiştir. Yumuşak buğdaylar 
5,32 - 5,35. sertler 5,25, arpalar 
4,11 - 4,12,5, çavdarlar 4,38, fasul 
yalar 8 - 11 kuruştan satılmıştır. 
Piyasa gevşekliğini muhafaza etmiş 
ve gelen ma11ann bir kısmı satılma 
ıruştır. Yemekli.kin zeytinyağı 37-38 
kuruştan müşteri bulmuştur. 

E:sasen Pariste iken istifaruzı da 
kabuı etmemiştik. Fırka bizim de 
ğij, sizin .. Buyurun fırkanın müh 
2ilnu. •• 

Dem.işti... Fakat Şerif Paşa.. bu 
%lifi reddederek: 

- Hayır Sadık Bey!. Artık, ıd 
~inle çalışmam .. Eğer maksadınız, 
l>ara ise, istediğinizden fazlrunnı 
"ernuye hazırım. Ancak, şu şart 
ile. .. Şu mührü Kahireye götürilr 
SUnUz. Müzayedeye koyarsınız. E 
ğer on para. veren olursa, ben Bize 
on bin Ingiliz lirası vermiye hazı 
l'nn. 

biye cevap vermişti. 
Maamafih, Şerif Paşa.nm göster 

c1iği bu istiğna, Miralay Sadık Bey 
üe diğer ilç arkadaşınm işlerini sek 
~r etmemi~ti. Bunlar, (fırka.) na 
ıııu altında fırıldaklarını çevirmek 
te devam etmişlerdi. 
Miralay Sadık Bey, Osmanh hU'kit 

tlıeti ile harbeden devletlerin m&ddt 
Ve nıanevt yardımı ile kendisine bir 
tlıevki temin etmişti. Mısırın, göste 
ti§e dilşkiln olan zengin zümresi 
ile münasebetlere girişmişti. 

BütUn arzu ve temayülleri, (Pa 
Ça) olmak, sırmalı elbiseler giyip 
l>a.rlak nişanlar takmak, ve Nazır 
ihıvanı taşımak gibi heveslerden ı 
baret olan bu zenginleri elde et 
inek için propagandalar yapılıyor: 

- Siz, fırkamızın buradaki va.. 
tiyetine bakmayın. Istanbulda, A
lladoluda ve Arabistanda yüz bin
lerce (lhvan)ımız var. Bunlar, giz 
lice faaliyette devam ediyorlar .. Bir 
taraftan onların gayreti, diğer ta.. 
?'aftan da (lngiltere devleti fehfme 
ISi) run kuaret ve 'Satvet ısayeeinde 
llek yakın bir zamanda .. Inşaalla _ 
hilıTahman.. dUveli itilafiye ga 
lip gelecek .. Muhteşem lngiliz filo 
lar ılstanbula girerek, o melun itti 
hatçıların başlan ezlJecek... O Z&

lnan, zatı devletinize mutlaka. bir 
.<Nazırlık) hazırdır. 

D:ye, zengin ve zahirperest Mı. 
81?'hların damaklarına birer par -
tlıak bal çalınarak mukabilinde bir 
hayli paralar çekiliyordu. 

l§, bununla da kalmıyordu. Ora 
daki (Entellicens Servis) e de yar 
dım ediliyordu. Ve tam yirmi iki ki 
§i, Türk milletinin ve Tilrk yurdu
~Un zararına 'Olarak, bu müthiş ca 
8\ıs şebekesinin kasasından munta 
ı&rnan aylık alıyordu. 

liicaz Kralı Şerif Hüseyin~n oğ 
lu Emir Abdullah, bir aralık Mısıra 
gelmişti. Bunlar, derhal Emir Ab 
<iUUaha mUracaat etmişler: 

- isterseniz, bir fedat göndere 
liı:n. Talat Paşayı öldUrtelim. 

Diye bir teklifte bulunarak pa 
tarlığa g:rtşmişler .. bu vesile ile 
tnur Abdullahtan da bin lngiliz 
lirası çekmişlerdi. 

Y apılan hareketler bunlara 
münhasır kalsa, 0 kadar 

~hernm.iyete şayan görülmezdi. Ni 
hayet, adi bir dolandırıcılıktan iba 
tet telakki edilirdi. 

Fakat.. Bu zümre mensuplarmm 
lle derecede vatana ihanet hisleri. 

le nıeşbu oldukları başka şekiller
<ie de kendini göstermişti. 

Mesela_ bunların içinde - (Ha. 

laskaran grupu) na da mensup o
lan, (Manav oğlu Nevres Bey) is 
lltinde bir erkan harp binbaşısı var 
<lı ki, ordu mensuplarına yakışmı
~acak hareketlerinin tekerrür et -
~esi üzerine, lttihatçılar tarafın 
<lan, ordudan ihraç edilmişti .•. Nev 
ı-ea Bey, o gUndenberi, lttihatçıla 
% en amansız bir düşmanı kesil -
ltt:şti .. Ve derhal, Sadık Beyin bay 
l'ağı altına girmişti. 

Nevres Bey; lstanbulda. (HallS 
~an) meselesinde de mühim bir 
~01 oynaQıktan sonra, Ma.hmut Şev 
et Paşanın katli hadisesinde, 

' diğer emsali gibi - firar et.. 

mi§; Mısıra gelmişti. Burada da 
Sadık Beyle birleşmişti. Fakat kı 
sa bir miiddet sonra, başka bir fa 
aliyete girişmişti.. Çanakkalenin 
dilşmanlar ta.rafından şiddetle bom 
bardıman edildiği sıralarda (Sa_ 
kız) adasına gelip yerleşmiş .. (Çeş 
me) den tedarik ettiği adamlar va 
srtasile, Çanakkalenin Türk milda 
fua cephesinde cereyan eden ahva 
li muntazaman takip ederek, ken 
disi de muntazaman lngilizlere bil 
dirmişli.. Çanakkalenin çelik sine 
si karşısında mağlup olan düşman 
lar oradan çekildikten sonra, Ma. -
nav oğlu Nevres Bey. Filistine geç 
miş .. bu defa da oradaki Türk mü 
dafaa cephesi aleyhıne faaliyete 
girişmişti. Ve bu, harbin son gUn 
lerine kadar böylece devam etmiş 
tL 

B ir misal daha .. TUrk •ordu_ 
su Romanyada ilerliyerek 

(Bükrcş) e gird'ği zaman; Mısır 
dan oraya gitmiş olan (Sabık To. 
kat mebusu, Mustafa Sabri Hoca 
Efendi) de ele geçirilmişti. 

Hürriyet ve ltiJ!f Fırka.sının bu 
meşhur rüknü, oradan lstanbula 
ve lstanbuldan da; - o sırada. iti 
lifçılardan ve muhaliflerden bazı
larına menfa ittihaz ed:ıen - (Bi 
lecik) kasabasına gönderilmişti. 

yi müteakip Istanbul işgal altında 
iken; ayni manzume, (Peyami Sa 
bah) gazetesinin sütunlarına da ge 
çirilmişti. 

I
• şte, umumi harp içinde de 

(HUriyet ve ltilli Fırkası) 
ile onun bayraktar ve taraftarları 
nm hal ve ahvalleri, bu merkezde 
idi. 

Bu ağalar, Efendiler, Beyler ve 
Paşalar; her yerde ve her mUnase 
betle, iti!iıf devletlerinin (mansur 
ve muzaffer) olmasına dua ederek, 
harbin neticeslni, ve lttihatçılann 
mağlubiyetini dört gözle beklemiş 
lerdi.. Maalesef, bu intizarda ooşa 
gitmem.işti . Harp, büyük bir fela _ 

ketle, ve tam onların istedikleri 
§ekilde neticelenmişti. 

ittihatçılar, bu felaketin kahir 
darbesi altında ezilmişler .. Erimiş 

ler .. ortadan silinmişlerdi. Artık 

meydan, onlara kalmıştı ... lstanbul 
daki itilafçılar, tam altı seneden
beri Ittihatçılara diş biledikleri 
kuytu köşelerden bu meydana fır 
lamışlardı. Anavatan haricinde ka 
lan Itiliı.fçılar da, memlekete dön
)lliye başlamışlardı. Dönenlerin a.. 
rasında, - Harbiye Nazın, topçu 
feriği Ferit Paşaya gönderdiği des 
tan şeklinde ınektubundıın bir par 
çasmı bu yazımızın başına koydu 
ğumuz - (Hüriyet ve ltilaf Fır_ 
kası lideri, miralay Sadık Bey) de 
vardı. 

Arkası \.'ar) 

Türk Borcu üzerinde 

cu: muamele oldu 
Dün borsamızda Ünitilrk üzennde 

az iş olmuştur. 18,70 liradan açılan 

birinci tertipler 18,60 lirada kapan 
mıştrr. Ikincl ve UçUncil tertipler 
18,55 liradır. Anadolu ve diğer milli 
tahviller üzerinde hiç iş olmamıştır. 
Yalnız Aslan çimentosunun kuponla 
rma yUz kuruş faiz vereceği söylen 
diğinden bu hisseler 9,95 liraya çık 

1 mıştır. Londra borsasında bir sterlin 
f 147,41 frank ve 5 0007 dolardır. Unf 
türk Pn.ri!lte 289 franktır. 

Yugoslav Demiryolları 
Memurları Dün Gittiler 
Yugoslavya demiryollan idaresine 

mensup 40 memur, ticaret ve tarife 
1.şleri müfettişlerinden Velimiroviç'in 
reis1iğide olarak şehrimize gelmişler 

dir. Kafile, ayın üçünde Ankaraya 
gitmiş ve dün sabah şelrimize dön 
milştür. Yugos!av misafirler, dün 
Boğazı, müzeleri ve vehrin diğer gö 
rülecek yerlerini gezmişler, dün ak 
şamki ekspresle Belgrada dönmü~er 
dir. 

Bundan başka, 20 kişilik bir Ro 
men heyeti de şehrimize gelmişler ve 
evvelki akşam buradan ayrılmışlar 
dır. 

Burada ikamete memur olan Mus 
tala Sabri Efendi, ·bir akşam ya.. 
n.mda, bir ikl fırka. arka.daşile is - . 
tasyon civarında geziyordu. Bu zilin 
re ile hiçbir alakası olmıyan ve te 
sadüfen orada bulunan (Aka Gün 
düz) Bey de bunların arasında bu 
lunuyordu. 

Mustafa Sabri Efendi, Romanya 
da nasıl bayat geçirdiğinden bah 
se girişmi§tl Ve bir münasebet ge 
tirerek: 

- Orada.çok güzel bir (müna.. 
ca.t) yazdım. !sterseniz, okuyayım 
da dinleyiniz. 

L O k M A Nii1!itt!ın~tfliifli.i 
@:r.:ı~t:~li11ItfMfilill~~ M E K i Mi N" 
ö G ~ T L E R i ~ı~itt~ıiı~~2~ılfü1~11ı~~1fü~;~1i~füifüi~i 

Demişti. 
Aka Gündüz Bey, mesleği oıan 

edebiyata temas eden bu sözle alA 
kadar olmuş: 

- Hocam! .. Oku da, dinliyelim. 
Diye mukabele etmiştl 
Mustafa Sabri Efendi, manzume 

sini okumıya başlamı§tı. Manzume 
nin muhteviyatı, lttihatçılardan şi 
ki.yetti... Fakat Mustafa Sabri E 
fendi, sadece bu şikayetle, ittihat 
çılarm yaptıkları işleri dizip dök
mekle kalmıyor .. bir nakarat ha -
linde: 

(Allahım ! .. Şu ltilaf ordu!anna 
nusrat ihsan et. Onların vasıtasiJe 
bizi zalim Ittihatçılann elinden 
haliı.s eyle .. ) 

J)uasmı tekrar ediyordu. 
Bu kadar ilim, fazıl, akıllı, bil_ 

bassa son dereoede dindar geçinen 
Mustafa Sabri Efendinin bu duası 
birdenbire Aka Gündüz Bey;n di 
mağmı sarsmıştı. Eli, yavaş yavaş 
cebindeki tabancasma kaymıştı. 

Fakat, Mustafa Sabri Efendi ile 
:Aka Gündüz Beyin arasında bulu 
nan, en mutaassıp HUriyet ve Itilat 
çılardan (Melami tekkesi şeyhi 

terlikçi Salih Efendi) Aka. Gündüz 
Beyin eline sarılmakla beraber, o 
da büyük bir heyecana kapılmış: 

- Hoca! .. lttihatçılara, garez 

olabilirsin. Onlar hakkında, ağzına 
gelen sözU, söyliyebilirsin .. Fakat 
din dilşmanlannm muzaffer olma
sma dua etmiye dilin nasıl varı -
yor? .. Acımıyor musun, bu mille.. 

te .. bu devlete. .. 
Diye bağırdıktan sonra Mustafa 

Sabri Efendiyi oradan kovacak ka 

dar öfkeye kapılmıştı. 
istitrat.en şunu da arzedelim ki; 

Mustafa. Sabri Efendin;n (müna.. 
cat) tarzında yazılmı§ olan bu man 
zumesi, Romanyada bir gazete ta 
rafından neşredilmişti.. Mütareke 

iptidasında mı, Sonunda mı? 
idrarla kan gelince merak eder

seniz büsbütün haıksız saydmazsı
nn. Hemen hekhne müracaat e~ 
mek Uı.zundır. Fakat heklminlz si
ze iptıidasmda mı, yoksa 80nunda 
mı geldi, diye soracaktır. Buna dik 
kat etmed~ hekime gidenenh., o 
vakit onun sorgusuna taaccüp e~ 
u -.kte ha.~~a çı.ka.rsuuz.. 

lptid.Mmda gelirse, kan idrar 
yolunun mesaneden sonra.ki kı.,.. 

mmda.n yahut prostattan geliyor. 
demdltir. Bunun sebebi bir lüzum 
üzer.ine t.akılan sondanm kend.tne 
yanlış bir yol açma...,ı, yahut o n
zuvlann birinde bir kanseır hasta.
hğı oldu~ınu teşhis etmek, tabü, 
hekimin işidir. 

Sonuıııda gelirse, m~aneden ge
liyor demektir.Mesanede taş, polip, 
iltı'hap ~"8.hut tiarıser olduğu vakit 
kan böyle t ·aı.nnda, mesane en son 
da.'.llla.Jan çıkarmak için sıkıştığı 
za.ma.n gelir. 

Kanın hangi vaziyette geldiği de 
ehemmlyetlidir. loıımn yürtirken. 
bir arabada 88.I'Sıldığı '"Akit idrar 
yolundan kan gelt1'5e me88.llede taş 
bulunduğuna df'l?i.1et eder. Bunun 
ak8ine olarak, hcrhangl vaziyette 
kendi kendine gelirse, meısanede 

kanser yahut polip bulunduğu 

ihtimalini gösterir. Her l'azlyette 

kendi kendine geldiği vakit s&11cı 
Ollln'a, c.erahat te ~ıkarsa mesane
de iltihap yahut Ka.n~r llıtlma.. 
U olur. Fakat her UıttmaJ mutla.ka 
gerçek dernek değildir. 

Kan bazılannda hem lptldıunnda, 
hem sonunda, hem de bilttln idrar 
müddetince gelir. O halde böbrek
ten geldiği a.nla.şıbr. Böbrekten ge 
len kan mesaııede kalarak orada.ki 
ma.yie ka.ryştrğı l~ln bütün idrar 
bmlı 011JJ'. 

Bu balde yine vaziyet hatıra gel 
mPJldJr. Hareket eısnasmda kan ge 

Iiyoru böbrekte ~ ihtimali var
dır. Hareketsiz zama.nlarda da g~ 
liyorsa böbN'kte kanser Uıtlma.Jini 
ha.tara getirir, o vaklt kan gittlk
çe çoğalır. Bölırel<t.e verem h.a.s~ 
lığı da durduğu yerde kan getirir, 
fa.kat kan gittikçe azalır. 

Kanın pıhtılannm şekline de 
d1kkat etmek l)i olur. Çü.okU kao 
pıhtısı kı. a ve kaJ.ııı olursa, 
daha ziyade, mell'J.aOOden geldiğini 
göstorir. Böbrdkten ve idrar yolu 
oun mesaoeden sonraki kısnundan 
gelerı ka.n pıhtı.~ı ince ve uzunca o
lur. 

Gelen kan az mrdır, çok mudur! 
Ona da dikkat edersln.lz. Az olursa 
ta., ıs-aJıut verem hastalığını batır· 
latır. (J:>k olursa kanser UıHmaJinl 
tetklk etmek 13.zun olur. 

Bu saydığan hru talıklarm hepsi 
herk~te olmaz. Onuın için idrarla 
ka.n gelince hekime müracaat et
mekle beraber en kötü ihtimali, 
kam.ser hastaJığrru hemen hatıra ge 
tirmlye lilzum yoktur. 

Kan çıkarapn kanser kırk ya
şından, elli yaşından soora, daha 
ihtiyarlıkta olur. O vakit kan çok
ça gelir, hem de kan çıkaran za
yıflar, kurur. 

Orta ya,hlarda kan en çok defa 
ta.,tan gelir, hem de böbreklerde. 
mesanooe sancı olur. Bundan ha.,. 
ka idrar durduğu yerde bir 9i)küıı
tü bırakır. 

Gençlerde ohmca, mesanede fa
kat eın ziyade yahut daha ~onraki 
kıSımd& müzmin yahut had bir il
tihap hatıra getirir. Gen~ adamda 
böbrek veremtnden dola~, kan gel 
mest de mUmkUn olmıukla beraber 
bu bat~tabk pek te çok de~ldlr. 

Bundan ba.,ka gençlerde de, or
ta ya.'lılarda da, ihtiyarlarda da 
böbreklerin yahut mesanenin sad&
ce kan top!,u"&nk lhttka.n hisll et
mesiyle de oradan kan gelebilir. 

inhisar Maddelerinde Tenzi At 

1':utf ak Tuzu Fiatı 
Ucuzladı Yüzde 30 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü, mutfak tuzu fiyatlarmı yüzde 
otuz nisbetinde ucuzlatmıftır. Çamath tuzlasında dört kuruş otuz 
paraya satılan mutfak tuzunun fiyatı üç buçuk kuruta indirilmit
tir. Bu tuzladan muhtelif şehirlerdeki depolara gönderilecek mut
fak tuzlarına yalnız depolara kadar yapılan masraflar ilave olu
nacaktır. 

1 
Mutfak tuzunun, muhtelif şehirler -------------

de masraf dahil olmak üzere, depo T • • k p 
satış fiyatları ~bit edilmiştir. ur ara s 1 

Buna. göre mutfak tuzunun depo 
!arda satış fiyatı Ankarada 4 kurU§ Kor 
39 santim, lstanbulda 3 kuruş 80 san ma 

Kararnamesi 
tim, lzmirde 3 kuruş 60 santim, Sam 
sunda 3 kuruş 90 santim, Trabzonda 
3 kuruş 93 santim, Adanada 4 kuruş 
18 santim, Mersinde 3 kuruş 88 san 
timdir. Bu vaziyete göre Anka.rada (Türk parasının kıymetini koruma 
mutfak tuzunun kilosu 50 para, ts h~dnki knmııın. isthındeo tatbik 
ta.nbulda mutfak tuzunun kilosu da edilmekte olan 11 sayılı kararname 
1 kuruş 45 santim ucuzlamış bulun ile tadilleri "'e ekleri yerine konulmak 
maktadır. , 1 üzere Maliye Vekaletince hazırlanan 

Inhisa.rlar umum mUdUrlUğü. pe 12 sayılı ~ramame Veld!ler Heyetin 
rakende ve çuval ile tuz satışı yapan ~kabul ed.lmiı , 23.12.~3' ta~hinden 
dükkiı.ncrlarla. tuzcularm normal kar ltıhareın merlye.t me\'kılne gırmlştlr. 
ile satış yapmalarını temin için milıt Çok milhlm e nslan ·bulunan bu lı:a 
inhisar şubelerinin belediyelerle dai rarll.8n!eyl olmyuculannuza aynen 
mi temas halinde bulunarak, ihtikara vermiye ba lıyoruz:) 
meydan vermemelerini de teşkilatına • 
bildirmistir. 12 numAra.h kararname 

Gemfitke tuz yok Madde l - Tilrkiyedeki bankalar 
Gemlikten alman haberlere göre, milşteriler ne ait olarak nezdlerinde 

bu geniş reytin mmtakasmda zeytin h~en mevcut ve bun~a.:1 so?ra .. tevdi 
len tuzlayabilecek tuz bulunmadığı edilecek alelllmum dovızlen Cümhu
ve civardan da tuz tedarik edileme riye~ Merkez Bankası veya şubelerine 
diği anlaşılmaktadır. Zeytinciler, ln tevdıa mecburdurlar. . . 

hisa 'd · li tl kendile Ancak bankaların bırınci fıkrada r ı a.resıne m racaa a .. .1 d" . d . 
· t .. d ·ı ed' w. takdı' de zey gosterı en ovız me~ uatı harıcinde 

rıne uz ~on erı m ıgı r . d' w 

tinl · b 1 .ın ... b'ld' · lerdir olmak üzere ıger bankalardan bul 
erm ozu aca6u~ ı ırmıl)I · d kl d" . kr d'l · b h"k" _ u an ovız e ı en u u um 

~ 

Balkan Memleketleri 

Tütün Kongresi 
Balkan memleketleri tütün kongre 

si bu ayın 17 sinde şehrimizde topla 
nacaktır. Kongreye Şark tütünü ye 
tiştiren Yunanistan, Bulgaristan ve 
Yugoslavya i Jrak etmektedir. Kon 
grede memleketimizi, inhisarlar ida 
resi, lsta:ıbul Ticaret odası ve Türko 
fis gibi alakadar müesseselerden se 
çi'ecek bir heyet temsil edecektir. 

Kongrenin ruznamesi hazırlanmış 
tır. Balkan memleketlerinin tütün 
istihsal ve ihracat işlerinde el ve iş 
birliği meselesi görüşülecektir. 

BORSA 
7 - 1 - 938 

PARAL~R 

~olar 
Frank 
Lıret 

Betçıka Fr, 
Drahmi 
lıvıcre Fr1 
Leva 
Flonn 
Kron Cek 
Sihn Avusturya 
Mark 
llotı 

Pengo 
ı.e,. 

Oınar 

Kron lııveı; 

Sterlin 

Altın 

Ba.nltnot 

122.- 125.-
80.- 86,-
99.- l06.-
8o.- 8•.-
18.- 22.-

570.- S80.-
20.- 23.-
65.- 70.-
78- 82.-
21.- 23.-
26.-
20.-

20 .so 
n-

21.- zs.-
12- 14 -
48- \2-
130- 32-

1525,- 630,-

1075,- 1077,-
273,- Z74,-

ÇEKLER 

Paria 
Nevyork 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd&a> 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Budapqte 
Bü.kr~ 
Belcrad 
Yokohanu 
Stokdolm 
Londra 
MoskoV& 

'erlıt IC ı r>e.n~ 

23,53 23,435 
0,7985 0,7950 

15,1757 15,1112 
4,7072 4,6844 

87.30 87,8840 
S,45 43,4338 
63,8975 63,5930 

1,4346 1,4278 
22,7425 22.6343 

4,2220 4,2019 
13,7380 13,6725 
1,982~ 1.9730 
4,2025 4,1828 
4,0135 3.9944 

106,55 106.0413 
34,465 34,7442 

2,7442 2,7310 
3.0988 3,0840 

626.- 629,-
23,6225 23,735 

... "'---_____ _, .. 1 

den hariçtir. 
işbu tevdıatm eshabt tarafından 

istimali bu kararnamen'.n hUkümleri 
ne tabidir. Mezkiır tcvdint için Cüm 
huriyet Merkez Bankasınca mudi ban 
kalara verilecek faiz had1eri Cümhu 
riyet Merkez Bankasile mudi banka. 
lar arasında takarrür ettlıilir. 

Alım, ntım i lerl 
Madde 2 - Kambiyo ve ecnebi 

banknot ve evrakı nakdiyesinin alım 
satımı yalnız bankalar marifetile ya 
pılır. Borsa acentalan ancak banka 
lardan aldıkları alım ve satım emir 
terini icra edebilirler. 

Bankalar kambiyo murakabe mer 
ellerinin müsaadesini haiz olanlardan 
gayri, ihtiyaç erbabına kambiyo ve 
döviz satamazlar. 

Kambiyo borsası bulunan mahal 
lerde bankalar her giln alıp sattıkla. 
n kambiyolan gişelerinde tak"'as et 
meyip aldıklarını borsaya arza ve 
sattıklarını da oradan talebe mecbur 
durlar. Bir gUn zarfındaki alım ve 
satımlardan mütevellit olan ve 2500 
(iki bin beş yUzl Tilrk lirası muadili 
ni geçmiyen küsurat ertesi güne 
devrolunabilir. Borsa olmıyan mahal 
!erdeki bankalar gilnlilk muamelele 
rinden mUteve11it farktan Cümhuri 
yet Merkez Bankası bulunan mahal 
terde o bankadan yoksa diğer banka 
lardan tedarik edebilirler. 

(Arlcası Var) 

~ 

KUYUCAKLI YU Uf 
Beraet etti 

Sabahattin Ali'nin yazmış ol 
duğu KUYUCAKLI YUSUF 
Romanı, emsallerine faik bir 
san'at eseridir. 

Cümhurlyet )liiddeiuınu:nlsi 

• 
Sabahattin Ali kanaatimce 

son nesil hikayecilerinin en 
kuvvetlisidir. Ve KUYUCAK 
LI YUSUF Romanı memleke 
timizin ve edebiyatımızın yüzü 
nü ağartacak kıymetli bir sa 
nat eseridir. 

Re,at Nuri 
KUYUCAKLI YUSUF 100 Kr. 
KACNI Hikayeler 50 Kr. 
SES H ·kayeler 30 Kr. 

Sabahattin Ali'nin roman ve 
hikayelerini ner zaman için 
zevk ile alaka ve neşe ile oku 
yabilirsiniz. Her kitapçıdnn is 
teyiniz:. • • 
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Darülacezeye 
Hasret Çeken ..• 

F elçten uzaklaştım, ölüme 
yaklaştrm. Anlıyorsun değil 

mi? Dinle! Uyandığnn vakit felç
ten korkunç olan bu tehlikeyi sez
dlın. Ne kadar çok kan kaybetti. 
ğimi anladım. Kıpkızıl, her yeri 
kap'.runış, kuru bir kan batağınm 
ort11smda güçlükle doğrulabildim. 
Dehşetli bir zaf içindeydim. 

lşte Bakırköy seferi! 
Evet, Bakırköy emrazı asabiye 

ve akliye hastanesiyle münasebe
tim bu seferle başladı. Oraya git
tim. Nasıl gittim? Anladın değil . .., 
mı. 

Eski bir dostum olan Doktor 
Lı1tfi Akif merhum hem kudretli 
bir doktordu, hem insandı, hem 
adam. Orada beni o kadar adamca 
korudu, tedavi etti ki on dört gUn 
de kendime geldim. O Bakll'köy 
iyi bir yer. Dört ay tebdilhava ra
poru verilerek taburcu edildim. 
Müddetim bitince giderdim, Uç beş 
gün yatırırlar, iyi bir muayeneden 
geçirirler, birkaç ay daha uzatır
lardı. Bir yıl sürdU. Fakat zatım 
hala ve şiddetle devam ediyordu. 
Kaybedilmiş birçok ·kanı telafi için 
ne yapılması lazım geldiğini ben 
de bilirdim amma neyliyeyim ki 
söylesem teslri yok, yapsam maaş 
razı değil! Anlıyorsun değil mi? 
Dinle! 

U•• ç ay. sekiz ay, bir yıl... Yet
mez mi? Maarif Müdürlüğü 

haklı olarak hastaneden sordu. 
Hastane heyetince sıkı ve umumi 
bir muayeneden geçirildim. Şu me 
alde bir rapor verdiler : Geçirdiği 
felci tuliin.ii eyser yüzünden umu
mı z8..fı devam ediyor. F.ski faali
~-etine avdet etmeSi imkansızdır. 
M.alUlen tekaUtlüğU icap eder. 

Bir tas dem yahu! Bir tas dem 
veren yok mu şu mütekaide! Ağzı 
mı kurutmayın! Kuru kafam ba
na yeter. Ha şöyle ömrüne bereket. 

Evet, tekaüt edildim. 

Tekailt edilince; o güne kadar 
tam verilen maaşım da pek tabü 
olarak kesildi. Kesilsin zarar yok. 
Yerine tekaüt aylığı gelecek. Bu
nunla beraber insa.n insandır. Ne 
kadar adam olsa ara sıra insanlığı 
tutar. 

Bana da insanca bir merak çaL 
tı: Acaba ne kadar tekaUtlUk ve-
receJcler? Bu işlerle uğraşan ma
liyecilerden soruşturmıya ~la
dım. 

- Eh, mallllen tekaOt edilişi.ne 
göre aşağı yukan 28 - 30 liradan 
aşağı vermezler, ded'ler. 

Sevindim doğrusu. Oh Yaşıya.
bilirim, dedim. 

Paça.lan srvadon. Tayyare hızr 
gı'bl bir hızlandım. Sıkı bir takibe 
başladım. Bu sayede Uçüncll ay so 
nunda muamele sona erdi. Bera
tım geldi: Asli beş yüz kuruş ma
aşla çırağ çıkanldrın. Zamm.iyle 
on dört kağrt lira tutuyordu. 

Bir çok hususi mekteplerdeki 
muallimliıklerim hesaba katılma

yınca sefaletin ortasında ben katı
la kaldım. 

Ş afak attı! 

Şafak atmaz da ne olur .. 
Tan yerleri bile kararır. O para 
ile bu ziif içinde yaşamanın inıka
nı var mı? Bari çalışabilecek der 
manım olsaydı. Usküdarda dutlu 
kahvede (Yıldız) otelinde oturu
yordum. Otelden iskeleye gidebil
mek çi.?1 en az dört yerde mo1a 
veriyordum. Anladın değil mi 

o·nıe ! Şimdı ne yapacaktım? Ce-
1'ap vermek içın vutkunma. dinle! 
5aıııı soruyor um. mu kadder o'an 
') vıta s rııv ırıım Şimdi ne ya. 
'> ' • ıııı 'Bır ay kadar te~ ı ;ibt> et . 
~ım Hayır ! Munıkiln değil! Neka 
3ar tutumlu davransam nafile, bu 
para ile yaşannıJyordu. Dari dün _ 
va hasta cismim gibi viran kaldı; 
ııe cihan kaldı, ne kan kaldı, yaran 
lı:aldı. 

zatım o derece keskinle§ti ki 

Hint fakirleri gibi iradem arttı, 

zekam ışıldadı. Bir düşünüş ham
lesiyle akıl ettim: Darülaceze mU
dürii Cemil Bey. 

Di.n:le ! Anlıyorsun değil mi? Ce 
mil Bey çok eski bir, adam dostum
du. Ona gittim. Vaziyeti anlattım. 

- Gel! dedi. Ben seni alırım. 

Aylığın da yanına kalır. Tahsilde 
olan çocuklarına harçlık, sana da 
tütün parası olur. 

Resmi muameleyi yaptırdı. 
Kurban Bayram.mm beşinci gü

nü, bayram seyahatinden köşkleri. 
ne dönenler gibi yorgun argın Da
rülacezeye gittim. 

Anlıyorsun değil mi? Dinler Ora 
sı Darülaceze değil, darüşşafkat, 
darüli.nsaniyet. Bana evsizlerin ko
ğuşunda çok temiz bir yatak verdi
ler. Ilk defa rahat ytizU görrfüm. 
Çorbanın sıcaklığını, tadını orada 
budum. Inmeli olduktan sonra ge 
çen hayatımın en asftde, en kaygı
sız zamanlarına orada kavuştum. 
Da.rUlicazede beş ay kaldım. 

V aktaki ela gözlU Ağustosun 
sonl'Srma geldik; yine her

şey:mi yel üfürdü su götürdU. 
Kimbilir kimler neler haber vermiş 
ler. Müessese pek sıkı bir tef. 
tiş baskısına uğradı. Ben C'!mll 
Beyin ve müessesenin bana gös • 
terdiği adamlığa karşı burada da
ha fazla barmarnazdım. Pılıyı pır
tryı topladım. !stemiye istemiye 
Darülacezeden ayıı1dım. 

Körler. topallar, kötürilm1er, SlS 

kalar, bitkin ihtiyarlar, silrUne sU
ıiine güneşe çıkan kadınlar, anor
mal çocuklar ... Hepsi. hepsi ayn 
ayn benim dostlarımdı. Sevgilile
rimdi. 

Onlardan avnlırken sevgi'isinden 
ayrılan bir de1ikan1J hüznü hisset
tim. Döndüm döndüm arkama bak 
tım. O koca binanın içindekilerini 
göreme;:.rince hepsini gö.nlllme dol
durdum. Yürüdüm. yürüdüm içime 
baktım. Dostlanm, sevgililerm. 
benzerlerim hep. hepsi gönlümde 
olarak yürUdiim. Hürriyet Abide
sinin yanından geçerken bir daha 
dönüp baktım. Oracığa çöküver
dim. Dnrii1A.oezeye düşmek süphe
siz ki ajfanacA.k bir hıtldir. Havrr. 
ben oradan çıktığıma ağladım, has 
retle. sevgi fle aı?ladım. 
Anlıyorsun değil mi? Dinle! 
Bak. şimdi de ağlıyorum. içim 

alev aldı. Gözlerimin akan suyu 
yetmivor: bana bir tas dem ver! 
Ver! Bana tas, ta~ nPnı ver! 

· (Arkası Var) 

• 
(Son Posta) Yazı işleri 

Direktörlüğüne 
U~ beş gündür ga.zetoohde (Fa. 

nık Küçük) :imza.sile ve (Tirnar. 
hane ha.tıralan) serlevhası altın. 

da hayatımdan bahseden bir yazı 
görüyorum. 

Ben, ömrilmde ne (Kerkük)e ne 
(Süleymaniye) ye gittim. Ne de 
(Cemile) Hamm namında bir kız 
se\rdlm. İfatiyen aslı olnuyan bu 
yazılan.ıı tekzibini ve badema hen 
deın bahsedilmemesini rica eder, 
aksi takdirde mahkemnye müra • 
caate mecbur kalacağımı hürmet. 
Jerirnlo bihllrlrlJ\l. 

!Uualllm: Nihat Umar 

Bafranın Haritası 

Yapılmak Üzere 
Bafra, CTAN) - Yeni beş yıllık 

ımar programına dahil işlerden biri 
olan . kasabamızın bugünkü haritası 
nın yapılması işi Ik'ec..ye encümeni 
tarafından Mllhendis Nail Ulktimen 
ilf' ortağı 1lilhat Bayrıye ihale edil 
m1ştir. 

Ucret olarak meskfuı ı krsmm her 
hektan için 23,5 , gayrimeskfuı kısım 
larm hektan bakşma da 11 lira veri 
lecektir. Işe bu ayın onunda başlanı 
lacak ve 10 ayda harita bitmiş ola 
eaktır 

Aydın İçin 

Çalışma 

Planı Hazır 

r ....................................................... . DENiZYOLLARI KOOPEAATıFiN 

Aydın, (TAN) - Belediyemiz beş 
senelik bir çalışma programı hazırla 
mıştır. Bu programa göre elektrik te 
sisatı geniş'etilecek, asrl kabristan, 
buz fabrikası, soğuk hava depolan. 
koruluklar, sokakların toprak tesvi ; 
yesi ve kaldırımları yapılacak, kana 
lizasyon i.şi mütehassıslara etüt etti 
rilecek. çay mecrası ıslah olunarak 
mevcut setler genişletilecektir. Bu a 
rada Cümhuriyet meydanı imar olu 1 
nacak, .süt çocuğu bakım ve müşave 1 

re evi yeniden ve asrı bir şekilde in 
şa edilecek, belediye binasının mebni 
bulunduğu adadaki binalann istimin 
ki suretile modern bir belediye daire 
si yapılacaktır. 

Bugün bunlar için borç almmıya 
cak, plan belediyenin varidatile tatbik ! 
edilecektir. Şehir Meclisinin ilk top 
lantrsmda planm tasdikı ve tatbika 
başlanı1ması için 938 bütcesine ta.hsi 
sat konulması istenilecektlr. 

Sandıkh Hnlkevinin 
Gezileri 

Sandıklı, (TAN) - Halkevi köyctl 
lük şubesi azası, geçen kanunuevvel 
içinde 14 köyü gezmişlerdir. Bu gezi 
terde. kalkınma işleri hakkmd11 köylü 
'erle konusulmuş, kinin ve mümasili 
ilaclar dağıtılmış. köylü çocuklara 
d('ftPr. ka..'P,.,, hedivP ei!Hrrı;~ir. Köy 
~ez:ler1ne devam edilecektir. 

i K OCATAS SUYU ve GAZOZUNU 
HER YERDE ARAYINIZ 

Çünkü, E~cataş suyu Istanbulun en hafif ve şifalı sularından biridk. Mikyası ma' derecesi birdir. 
zım ve müdrirdir. Membamda fennin en son terakkiyatma göre toplanınakta ve emaye borularla sah le 
tlrilmektedir. Şişeler her defasında sodalı kaynar su ile ve otomatik tesi ~atla dezenfekte edilmekte ve el 
meden doldurulmaktadır. Şimdiye kadar Karakulak suları hakkında gösterilen emniyet ve rağbetin 
cataş suyu ve gazozlan hakkında dahi esirgenmemesini Kooperatü muhterem müşterilcrınden rica t! 

Kooperatif halis Karakulak sula nnı gene eskisi gibi satmakta devam edecektir. 
Kooperatif Tophane. Telefon: 44893 
~lerkez Deposu Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 
Beyoğlu Ba~·iliği Taksim Aydede caddesi Talat !neli 
lstnnhul Bayiliği Sultanahmet, Akbıyık. Şeref Memişoğlu. Telefon: 21934 
Kad!Möy Bayiliği : Muvakk'thane sokağı No. 15. Telefon: 60466. 
Giıln.tn Bayili~ Necatibey cadilesi No. 84 Mehmet Ali. 

Bugiınku pro~ram: 

ISTANRUL RADYOSU 

ÖGLE NEŞRİYATI: 

Bursa Ticaret ve Sanayi Od asından : 
Odamız istihbarat müdürlilğüne ayda 100 lira ücretle aşağıda 

evsafta ikincikiı.nunun 20 net perşem be günU saat 14 de Bursa Ticare 
Sanayi Odasında yapılacak imtihan la bir memur alınacaktır. 

Isteklilerin yazılı gün ve saatte ellerindeki vesaikle beraber B 
gelmeleri rlca olunur. 

1 - Fransızcadan türkçeye fürk çeden fransrzcaya her nevi te 
leri yapabilmek, fransızcada.r. mcıa.da almanca veya ingilizce bilmesı se 

Saat 12.30 Plakla Türk musikisi: 12,50 tercihtir. 
Havadis: ı3,05 Plakla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 Son, 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,430 Plakla dans musikis\, 19,00 Safiye 

Piyano ve keman refakatile, 19,00 Kon[e 
rans: Selim Sırrı Tarcan (İki malül) 19,55 
Borsa haberleri 20 Sadi ve arkadaşları ta 
rafmdan Tiırk musikisi ve halk şarkıları, 

20,340 Hava raporu, 20,45 Ömer Rıza tara 
fmdan Arapça ııöylev, 20,4S Semahat Öı 
denses ve arkadaşları tarafından Türk mu 
sikisi ve halk şarkıları. (Saat ayarı), 21,lS 
Orkestra: 1 linka: Tschernomor marche, 

2 - Ticaret ve Sanayi lşlerine ait muntazam istatistikler, gra!ikl 
pılabilecak iktidarda olmak. 

3 - Türk olmak, cezayı müstelzim bir fiil ile mahkfun olmamış ol 
vazifesini muntazaman ifaya mani olacak hastalıkla mallıl olmama 

4 - Lise tahsilini ve askerliğini bi tirmiş olmak, yaşı elliden 
mamak. 

Oaylet Oemlryollar1 ve limanlara 1$1etme U. idaresi ilanı 
BU l M A C A 2 - Kalman Marltc;a: L S - Linke Lllpou ,..J.. • ppsee de porcelainc, S - Guttman: vals' 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: lent, 22,1s Ajans haberleri, 22,30 PlAkla 
sololar, opera ve operet parçaları, 22,SO 
Son haberler ve ertesi rünün proıramı 

23,00 Son 

• SOLHAN SA<iA; 

1 - Kirletmek - Kocası ölmG~ lcadm 
2 - Renk - Hazır manasına remici ıstı 

la hı 
S - Viiki - Nanenin yansı 
4 - Koyun ve sığır sürüsü 
S - Vapur odası 
6 - İzhar edilen fikir - Birinin yerine 

relen d teri 
7 - Kümes hayvanı 
8 - Erkek - Alimcesine 
Si - Nota - Süt veren hayvan 
10 - Tutuşturma 

e VllKAl{llı\N -.Sı\01: 

ı - Tapuda ııat~ hakkında verilen soz-
Bir ha 

2 - Göz: r'nıri - Taraflar 
S - Kurum - Taaccüp edatı 
4 - Bir şark vilayetimiz - Söz verme 
S - Bağlar - Gümbürdeyen çalrı 
6 - Saki bir müshil 
7 - Uzun bir ağaç - Deniz meıafe öl 

çüsü 

Si - Hükilmdar - Rutubet 
10 - Nota - Keçinin erkeITT 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
.Uuguu: 

• Kabata, lisesi Mezuıüarı Cemiyeti 
kongresi, ııaat 13,30 da Emnönü Halkevin 
de toplanacaktır, 

• Galatasaraylılar Cem!yetiıün yıllık top 
lantısı saat ıs te Cemiyet merkezinde ya 
pılacaktır, 

• Halkcvleri Sosyal Yardım şubeler= na 
mma saat 22 de Tokatlıyanda bir balo veri 
lccekt r, 
llıı.fta l~rnde: 

• Etlbba odası kon~esl. tO Klnunsaıü 
Pazartesi günü toplanacaktır, 

• Eminönü Halkevi Ar ıubeainin salon 
orkestrası ilk konserini önümüzdeki pazar 
tesi günü saat 20 de verecektir, 

• Gelecek çarıamba &'Ünü, Beyoflu Hal 
kevinin 70 kiıilik orkestraaı Saray ainema 
unda Wr .._ ·--..ı..w. 

Al\"KARA RAUYOSU 

ÖGLE NEŞRİYATI: 
Saat 13,30 - 13,50 Muhtelif pllk neşri 

yatı, 13,50 - 14,ı5 Plak : Türk musikisi 
ve halk şarkıları. 14,15 - 14,30 Dahili ve 
harici haberler 15,30 dan itibaren muzik 
öfretmen mektebinden naklen, Cumhur Baı 
kanlığı Filarmonik orekstra heyetinin kon 
ııeri, Şef Prastorrius, 

AKSAM NEŞRİYATI: 
Saat 18.303 - 18,35 Plik neşriyatı, 
Saat ı8.303 - 18,3S Plak neşriyatı, 

18,35 - ı9,10 Çocuklara karagöz : (Küçlik 
Ali) 19.10 - 19.35 Türk musikisi ve halk 
ıarkı\an, ('H\\cmet Rıza Sesgör ve arlcadaı 
!arı ) 19 35 - 19,50 Saat ayan ve arapça 
neşriyat 19.50 - 20,IS Türk muıı kisi ve 
halk şarkıları, (Servet Adnan ve arkadaşla 
rı.) 20,15- 20,30 Hukuki konuşma: Hukuk 
ilmini yayma kuruma tarafından. 20.30 -
21 ,00 Türk musikisi ve halk şarkıları, (Se 
lihattin ve arknda,ıarı) 21.00 - 21,15 A 
Jans haberleri 21,lS - 21,S5 Stlidyo salon 
orkestrası, 1 - Monfcrd Chanson Slave 
2 - Lchar Libellentanz 3 - Monrerd Se 
renadc Italicnne 4 - d'Amveroise Miramar 
5 - Mich'els Czardes No: l, 21.55 -
22,00 Yarınki program ve 1stiklll nureı, 

SENFONll~ER 
ı9.15 Bükreş: Senfonik konser 

HAFiF KON~ERLER 
7,ıo Bertin kısa dalgası : Haftasonu kon 

seri (8.ı5: (Devamı) 9,.20 Paris Kolon 
yal: Pllk, 10 Berlın kısa dalga11: Danı 
musikisi, 13 Paris Kolonyal: Plak, 13 
Bertin kısa dalgası: Haf f musiki (14,lS: 
Devamı) 13,10 Bilkreş: Pllikla şark tablo 
lan (14,25: Devamı) ıs.ıs Berlin kısa 
dalgası: Aııkeri bando, 16,15 Ostrova, Brü 
no, Prag: Hafif musiki 17 Hamburc. 
Liypzig, Breslau, Sopran, tenor, Ksilofon 
vesaire, 17,40 Varşova: Plak musikisı 
(18,15: Keza), 18,05 Bükreş: Plakla muh 
telif milletlerin köylU dansları, 18,30 Peş 
te: Çigan havaları. 18,3S Roma kısa dal 
rası: Karışılc konser, 19,15 Llypıig : 
Mandolin ve armon k musikisi. 19,15 Var 
şova : Çıgan heyeti 20.10 Llypzig: Pllk 
konseri, 20,10 Vıyana: Asker bandosu. 
20,20 Prag: Keza. 20,30 Roma. Bari : 
Karışık musılci ( Millno. Toriııo keza) 
20.35 Viyana, Graz: ŞrammcJ ve Macar 
orkestraları. 21 Kolonya : Orkestra tenor, 
ıopran, saksofon. Baıı-bariton, armonik 
21 Varşova : Karışık konser. 21,30 Roma, 
Bari: Karışık musikı (Mılino, Torino ite 
za) 22,45 Bükreı: Hafif musiki nakli, 23 
Roma, Bari: Karışık konser, 23,10 Pe:;te: 
Uvertur, vals ve operet musikisi, 23,30 
Prag: Operet, vals ve fantaziler, 

OPERALAR, OPERETLER 
12,lS Roma kısa dalgası: Mascagnl'nln 

(L'Amko Fritz) operası. 14,4S Roma la 
sa dalcası: (Trovatore) operası, 16,45 
Berlin kısa dalgası: Operet mus kisi 
(Franz Süppe) 21.30 Plorans. Napoli : 
Leo F•ll'in (lstanbul sülü) isimli opereti. 
22 Milino, Torino Roma lnsa dalgası: 
Zandonai'in (Ekcbu'nin ııuvrisi) ısıınJi 
operet, 

ODA IUUSIKISJ 
17 , ıs Roma kısa dalgası · Od~ ınusik"si 

konscrı, 19.25 Vıya11& : Ev musikısı, 

ltESITAl.I.ER 
13,15 Roma kısa dalga11: Şarkılı Ital 

yan muıikiı!, 16,30 Bertin kısa dalcası: 

Brahms'm ballad ve Rapsodileri (Piyano) 
18,15 Milano, Torino : Piyano konsen, 
20 Floranı, Napoli: Sarkılı konser, 20,2S 
BUkreı: Piyano resitali (Beethovcn, 
Brahms, Debusay) 22,4S ViYana: Viyolon 
ıel resitali <Pinııo refabtile) 

Evvelce ilan edilmiş olan İzmir - Afyon hattı üzerinde Turgutlu 
tasyonunda yapılacak istasyon binası ile Alimantasiyon binası in§ 
kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltme ye konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşi! bedeli ceman 40.000 liradır. 
.,ı il 

2 - Mukavele projesinin 4 üncü madesinde yazılı inşaat müd 
30-8-1938 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

3 - İsteklilerin bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı Devlet 
miryollarmın Ankara. Haydarpaşa, Sirkeci. Afyon ve İzmir vezne 

den 200 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
4 - Eksiltme 19-1-1938 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de De 

Demiryollan lşletme Umum MUdür!Uğü Yol Dairesi binasında top 
cak Merkez birinci Komsiyonca yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebi1mek için isteklilerin teklif mektubu ile bir 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Ko 
yon Riyasetine tevdi etmiş olmaları lAzımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3000 liralık muvakkat tomin 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı ves;kalar. 
c) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. (4743) (8724) 

• • • 
Muhammen bedel ve muvakkat teminatları a§ağıda yaZth muhtelif 

lokomotif aksamı ayrı ayrı ihale edilmek ~ile 8-3-1938 salı günü 
15.30 da Ankarada İdare binasında kapalı zarfla satm alınacktır 

Bu işlere girmek istiyenlerin aşağı da yazılı mikdarlarda temin~tla K 

nun tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklif! 
aynı giin saat 14,30 za kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazrmdır 

Şartnameler 165 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezne! 
de satılmaktadır. 

Kalembı Muhammen 
Eksiltme Eşya.nm cinsi mikdan bedeli 

No. Lira Lira 

Pistonlar, piston koUan, tir 
var kollan, muyluları dingil 
ve kontnnaniveller. 92 65000 4500 n Emniyet süpap1 arr, regülatör, 
kros. glisyer, şandel ve emsali 
armatürler. 74 52455 3872, 

m Buvat a.gresler tampon gresör 
Jer ve buvatgres mahfaza lev 
haları 68 33150 24~6. 

(8742) 
• • • 

Muh-ammen bede1 ve muvakkat teminat mikdar':ı.n aşağıda yazılı 
grup tezgah grup grup ihale edilmek şart.ile 9-3-938 Çarşamba eü 
saat 15 den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı z:ı. 
satm alınacaktrr. 

Bu l.Şlere girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen mU\·akkat teminatları 
ka~unu~ ~yin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekli 
rim aynı gUn saat 14 de kadar Komisyon Reis ' iğine verme!eri 18.zımdır. 

Şartameler 160 kuru§ mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez.nelerind 
satılmaktadır. (30) 

Tezgahın cins ve mikdan 

53 adet torna tezgah 
11 adet fre7,e tezgahı 

8 adet demirhane tezgiihlan 
34 adet dökümhane tezgah ve ede 

vatı 

23 adet Ahşap işleme tezglhlan 
8 adet Rovelver torna tezgahı 

Muhammen bedel Muvakkat 
Lira nat Lira 

298000 16150 
65000 4500 
60000 4250 
50000 3750 

32000 241)0 
55000 4000 

YENf NEŞRIY AT 

DENİZ MECMUASI - Gent'T 'nJrTf1I 

deniz şubesince çıkarılan bu mt'C"Tlua~ 

Klnunusııni 9438 tarihlı 347 ına sayııll i 
tipr etmiatir, 

• 
Alman a~ık deıüz filosu ile denlnltt I 

milcrinin müşterek hareketi, ismi nJtırıd 
deniz kurmay binbaşm Sururi Akalın t 

rafından tercüme edilen eser de Deniz iti 
maaamın son nflshaaile beraber verilınckt 
dir. 
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Siz de bu kremden şaşmayınız • 

BALSAMiN KREMi 

• 
• 
• 
• 

Uütün cihanda elli senedir dalına• 
üstün ve eşsiz kalmıştır. -

KREM BALSAMIN • 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec- • 
rübe mahsulü olarak vi!cude ge- • 
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir .• 

KREM BALSAMIN -
Şöhretini söz ve şa.rlatanlıklıı ~ 
değil, sıhhi evsa.fmm Londra, = 
Paris, Bertin, N ev-York Güzellik • 

e ~ QL,U.:~!illl'aiıWıllll~.-..---.-_..w- Enstitülerinden yüzlerce krem • 1 llJ"aSmda birincilik mökô..fatıru = 
~ D i K KAT : kazarunJŞ olmaılda is bat etmiştir • 

ı kREM BALSAMIN Gündüz için yağsız, gece için yağlı= 
~ ve halis acıbadem kremleri olarak. 

11ört nev'i vardır. -
~ kREM BALSAMIN Otedenberi t~nı~~ış hususi vazola· · 1 nnda satıldıgı gıbı son defa suretı = 
~ -
§ll'ıahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elveriş· • 

li hususi tüpler derunünde dahi satıl maktadır. Fiatça daha ehven ol-
' §duğu kadar pek kullamşlı ve zarif olan • 

~ kREM BALSAMIN tüple~ bütün nevil.erile t~nmmış, ec-_ 
l ~ za ıtrıyat ve tuhafıye magazalarmdıı • 

Venü BDır 
CILD 

OçONCO 
GON 

Açık me
sameler 
ve siyah 

benler 

Beyaz ve 
yumuşak 

Ebediyen kaybolmuştur! 
Çirkin siyah benler, sivilceler, cil

din sert tabakaları, renk.siz ve sol
m~ bir ten... Bütün bunlar açrk 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayrisaf yağlı madd~le
rin ne su ne de sabun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil
din taharrüşüne sebep olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cilt guddelerinin taharrUşünü ani

yen teskin eder. Mesamatm derin

INGfl.,tZ KANZUK ECZANESi .- liklerindeki gayrisaf maddeleri ve 

BEYOOLU - tSTANBUL = 
~ııı•ıııı•ııı11•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıır• 

~vrupa ve Amerika ve · lstanbul 
Universilesine Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

birektörlüğünden: 
tal :-- Maden mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler iç~ ~eo1o~~ 
t hsıl ettirmek üzere 7 Talebe Avrupa ve .Aımerikaya ve kezalık JeoloJı 
ahsn için 6 talebe de İstanbul Üniversitesine gönderilecek ve talipler 
aı-asnıda müsabaka yapılacaktır. 

2 - Jeoloğluk müsabakasında 1 den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Av-
~'Pa ve A.merikaya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar olanlar ise 
~titü hesabına İstanbul Üniversitesinde okutturulacaktır. 
3 - Taliplerin aşağıdaki şartlan haiz olması lazımdır. 
J\. - Türk olmak. 

.,~"e - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve Sıhhati tam olmak, 
1hhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 
~ - Olgunluk İmtihanı vermiş olan lise veya Kollej mezunu olup 

nsızca, Almanca ve İngilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 
]) - Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukan olmamak. 

tı/- Mühendislik için müsabak~ 3 Şubat 1938 Perşembe, Jeoıo~l~k .. için 
~ 1.J.sabaka 4 Şubat 1938 Cuma günleri Ankarada M. T. A. Enstıtüsunde 
apııacaktır. Talebelerin İmtihanda üssü mizanı doldurmuş olmaları 
Satttır. 
~ S - Maden Mühendisliği İmtihanı hesap, Hendese, cebir, mihanik, Fi
~. kimya ve yabancı dillerden biri "İngilizce, Fransızca, Almanca". 
~ Jeotogluk imtihanı: Riyaziye "Hendese, Cebir" Hayvanat, nebatat, 

01oji, Fizik, kimya ve yabancı dil !erden biri "!ngilizce, Fransızca, Al
llıaııca.,, 

S - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mec
~ hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et
lııek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil gön 
d 
ereceklerdir. 
7 - İsteyenlerin Nüfus Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakasını, Mek

~ll Şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretleri 4 Kıt'a Fotoğraf 
\ıe dilekçelerini 29 - Kanunusani - 938 Cumartesi günü öğleye kadar An
~!'ada M. T. A. Enstitüsii Genel Direktörfüğün~ gönderme]e~ ve 31 Ka 
llııusani 938 pazartesi günü sıhhi muayenelerı yaptırılmak uzere sabah 
~eYin saat 10 da Adliye Sarayı karşısında M. T. A. Enstitüsü Dairesinde 
llltuımaları ilan olunur. (8622) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Artırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

'tüksek M'"h d"s Mektebi binası dahilinde (Elektrik Laboratuvannda) 
) u en 1 dilAt k 
.a.ı:ıtırııacak olan (1041) lira (81) kuruşluk keşif bedelli ta a açı ek 

l\ılt 
?neye konulmuştur. 
~ksiltmesi l7-1-1938 tarihine rastlayan Pazartesi günü ~~at .~4 de 

)a,'Pılacaktır. İlk teminatı (78) lira (15) kuruştur. Şartnamesını go:me~ 
~teyenle . h .. ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüş 
~ rın er gun . . .. t1 
~Y"lındaki Mektep binası dahilinde müteşekkil komısyona muracaa an 

ı:ı olunur. (8653) 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
'hnalma Komisyonundan : . . . 
~ l - Eldeki vasıf ve örneğine uygun olarak on bınden. on iki bın beşyilze 
~ıl~r kilim ve bin iki yüzden bin beşyüze kadar portatıf çadır kapalı zarf 

'llhyle aşağıda yazılı tarihte satın alınacaktır. 
2 - s t 1 cak b. k"lını· e (350) kuruş ve bir portatif çadıra (630) 

it a m a ma ır ı k ılı~ ında 
. l'llş kıymet b" ilm" .. ;.. Kilime ait şa.rtııanıe (219) kuruş arş g 
~ iÇ lŞl.U. d 1 bilir. 
İ)ortatif d · d arasız komisyon an ama . a ça ır şartnanıesı e p . . . 25 k 
- Eksiltmclerine girımek istiyenlerin kilim ıçın (328l) l~a ( ) u-

lı.ı.k v rt tif d . . d (708) lira (75) kuruşluk temınat makbu
. e Po a ça ır ıçın e . 1 d'" d" ·· 
Ue ı::ıart ed 1 "kaları muhtevi teklif mektup arını or uncu " nam e yazı ı vesı . 
~dded .. el komisyona vermış olınalan. 
i e yazılı gun ve saatten evv b .. .. t (lO) da 

- A - Killin eksiltmesi 19-1-1938 çarşam a gunu sa.a 
0 B Portatif çadır eksiltmesi 20-1-1938 perşembe günü saat (l ) 

(4746) (8725) 

siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabii hadlerine 

irca eder. Esmer ve sert bir cildi oe
yazlatıp yumuşatır. En kur\.\ bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 

yorgunluk çizgileri ve bumun par
lak ve yağlı manzarası tamamen za. 
il olur. Beyaz rengindeki bu yeni ·ro

kalon kremi terkibinde taze krema 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi mu 
kavvi, besleyici ve beyazlatıcı mad
deler me"cut olduğundan 3 giin zar
fında cilde yeni bir güzellik venr, 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi 
her sabah kullanınız. 

NOT - Yüzünüzde buruşukluklar 
varsa, yüz adeleleriniz zayıflamış 

ise, cildinizi Biocel ile beslemeniz 
lazınıdır. Cildinizdeki Biocel'in ayni 
olan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hayvanların cild hüceyrelerinden is
tihsale muvaffakıyet hasıl olmuştur. 
Pembe rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
kalması için matlO:p nispet dairesin
de kanştırılmış olarak Biocel cevhe
ri vardrr. Akşamlan yatmazdan ev
vel tatbik ediniz. 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en b;...:nci _ft..,.tdı:r. 

N 1 Z A ~ 
Kepekleri ve saç dökülmesini teda· 

vi eden tesiri mUcerreb bir U!çdır. 

-- --
- - - - -- - - -

25ince 15 k l 
.20 Kahn UrUŞ U~ • 

Müzeler Artırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak işin mahiyet ve 
evsafı 

KöpUklU yangın söndürme filet 
!erinin asidiye tahvili 

Miktarı 

Adet 

135 

Tahmin 
bedeli 
L K. 

270.00 

Muvakka' 
teminat 
miktarı 

L. K. 

20 25 

Ih.alenin nerede ve hangi gün ve 
saatte yapılacağı 

13-1-1938 tarihinde Pazartesi 
günü saat 14 de Müzeler Genel 
Direktörlüğünde. 

Topkapı Sarayı Müzesinde mevcut Hızır markalı Yangın söndürme makinalannm Asitliğe tahvili hususu a<;ık 
eksiltmeye konmuştur. Olbabdaki şartnameyi görmek isteyenlerin Müze1e r Genel Direktörlüğüne . Yangın sön 
dürme lletlerini mahallen görmek arzusunda olanlann Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğüne, eksiltmeye gire 
ceklerin ~e eksiltme gününde mu vak kat teminat makbuzlariyle Ticaret o dasmdan almış olduklar. vesaiki ha 
mi1en Komi!'!Von h::t~kanlığ-Tna mürac n:ıt pvlPmPlPri <~~"''" 
~ ................................. . 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve hissesi Hisseye gôr(• 

1799 Aksaray Lin.ga Katip 
Ka-nn 

2040 Usküdar lcadiye 

2251 Yeşilköy 

2477 Edirnekapı Kariyei 
Atik Ali Paşa 

5863 Arnavutköy 

7926 Kadıköy Caferağa 

8014 '.Aksaray E. Katip 
Kasım Y. Yalı 

8082 A.rnavutköy 

8210 Usküdar Selamsız 
Yeni Mahalle 

8316 . Çengel.köy Kuleli 

E. Langa Bostanı Derunu E. 29-31 
Y. Katip Kasını Bostanı Y. 39 
Karabet Kalfa Kurt Çelebi 10 

E. Kariye Çeşmesi 
Mahallen Bademli 

Camii Şerif 

E. Yenimahalle 
Y. Abdulhak Molla 

E. Moda 
Y. Halis Ef. 

Langa Bos.. 
tanlan 

E. Büyük 
Ayazma 
Fıçıcı 

Kara Ocaklan 

E.7Mü. 

E. 21 Mü. 
Y. 44 
E. 24 
Y. 74 

E. 63 Mü. 
Y.4 

E. 8 Y. 35. 
35/1..35/2 

E . 129.131 
Y. 135.137 

E. 60.60 MU 
Y. 42-44 

E. 7-8 

Arsanın 3/ 10 His. 

:Arsa 

Müfrez Arsa 

Arsa 

Hanenin 12/42 his. 

Dükkan enkazı ve 
Arsa 
Içinde ahşap hane 
ve kulubesi olan 
Bostanın 10/ 72 
His. 
Ahşap hanenin 
~His. 
Bahçeli A .., ....... ,.. iki 
hanenin 6 '12 His 
Taşocağı le ıskele 

mahalli 
!ki hane arsası 

mutı ammen (( 

420 Açık ar. 
tırma 

1150 Kapa!ı 

zarf 
500 Açık ar 

tırm 'I 

200 ,, 

300 
" 

400 

1000 Kapı:ı ı 

zar · 

120!5 
" 

500 Açık 

760 
2030 

tı11 

Kap 

YAVRUNUN s,rürbüz, tombul,sas'llam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATİ vedir.Bahcekaoı SALiH NECATI 
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Dünya mevaddı gıdaiyesi arasır.da en büyük mükafat ile zafer nişanını; diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu 

suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

H 
·vlTAMlt~ 

KALORi 

G 1 DA 

SIHHAT 

/A 
ZL 

/A N 
Mısır Özii 

·Turlu Özii 
irmik Özu 
Yulaf Özu 
Pirinç Özü 
Badem Özu 
Çavdar Özü 
Buğday Özü 
Buğday özü nişastası 
Patates Özu 
Bezelye Özü 
Yesil mercimek özü 
Kırmızı mercimek özü 

1Ulahın yarattığı saf hububatı an alman vitamini ve kalor1st, kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan OzJU Un larma doktorunuz şehadet eder ki, hayatm ve tahhıtin en mugaddi ve en mtlkemmel g'da.srdır. Hasan OztO 
Unları çocukla.ruııza tam afiyet tem in eder. Neşvünemalarına ya.rdun eder. Onlan çabuk büyütür. Neş'eli tombul. hastalıksız yapar. Ha.san OzlU unlarile cok leziz muhallebi ve corba ve vemek yapılır. MuUakll 

H A S A N markasına dikkat. 

AS 
Çam fuhğmm özünden çıka.nlmtf saf yağ olup vitamin, kalori :tibarile dünyada mevcut bütün kuvvetli ve gıdai maddelerden daha fazla bir aıhhat ve afiyet temin eder. Umumi zayıflığı 

kansızh~ı ve b:lhaaaa veremi kat'iyetle iyi'ettirir. fştihayı ziyadeleştirir. bir kilosu vücude birkaç kilo temin eder. Hasan fntrk özü yağı icmeden baskülde tartılmız. Hasan deposu ve şubeleri. , 

ıa 

GRiP, BAŞ ve DIŞ AGRILA 1 

NEVRALJi, ARTRITIZM, ROMA TIZMA 

ve bütün ağ rdarı d:ndirir. 

Askeri Fabrikalar Uı:num Müdürlüğü 
Ticaret Kaleminden : 

30 Ton Alemlnyüm 
10-1- 1938 gün il pa.zarlığı yapıla. cak olan bu Alem.inyümün görUien 

lüzum üzerine pazarlığı 1 Şubat 1938 Salı günU saat 14 de bırakılmıştır. 
".teklilerin pazarlık için bu gilnde gelmeleri. (22) (102) 

, ..... _... ~ -t • - • .. ... ••• "' • ... • ' • . ·~ ': 1 

Eczanelerden 1 - 12 lik amba-

18.jlannı ısrarla arayınız. 

Taklitlerinden Sakınınız. 
. ;; I ~ ·,'I." . ,41-. •. , . ' .. 

Uykusuzluk, asabi öksü

rükler, uabi zayıflık, hat 

ve yarım bat ağrısı, bat dön

mesi, baygınlık, çarpmb ve 

sinirden ileri gelen bütün 

rahataızlıklan iyi eder. 

r-• 19 3 8 ·
Matbuat Almanağı ç11<tı 

Kütüphancnızin en cuzeJ eseridir 
1937 yılının tar.hı. en me$hur muhaı 

nrlenn makaleleri - Gundelik. hal 
talık , aylık gazete ve mecmualarda 
ısımlerinı cordütünüz bütun muhar 
rirlerın resımlerı. ıstatıstikler - fay 
dalı bilgiler, 

F:YATI 50 KURU$TUR 
Bütün kitapçılardan arayına 

Toptan satıs veri: lstanbul 
BASIN KURUMU - Taksım -

Sahibı: Ahmet Emin VAl.~IAN 
Umumi Neşrıvatı idare Eden: 

S . SAi.iM 
~azetecllik ve Neşrıyat rürk Llrniteı 
Sirkeli Bıuuı tuh ver TA 1'I mRthAP · 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü 

Ticaret Kaleminden : 

350 ton kurşun satın alınacaktır. 

İsteklilerin 28-İkincikanun-1938 t4rlhli Cuma ~nfı sl'lııt 14 ~" o/,. t~ 
teminatlariy:e birlikte Ankarada Askeri Fabrikalar Ticaret kalemine 
gelmeleri. 

Şartname: Her gün saat 13,30 dan 15,30 za kadar Ankarada Ticaret 
kaleminden, İstanbulda: Fındıklıda Askeri Fabrikalar Yollama MUdür
lfüfünden parasız alınabilir. (4740) (8707) 

Niçin Herkes Tardın~an Terci~ E~ilir 1 

Çünkü: 
GrioiJJ 

Büfün ağnla.ra, hut81' 
başlangıçlanna karşı ttı 

slri yüzde yüz olaıı ~ 
hl~ zararsız en tcunıe 

müsekklııdir. 

GRiRiN 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarmda, baş, diş, mafsal ro· 

matizma. i.sap ve adale ağrılarında icabında 1i!nde 
3 ka§e kullanabilirsiniz 

Ta litlEr:nden Sakı-ınız ve Her Yerde ısrarla 

Jandarma Genel Komutanh9ı 

Ankara Satın Alma Komisyonunc!an: 
1 - Metresine altmış kurus fiat tahmin Pdilen Vl\Slf ve orneı?inP 1JV«"

11 

vUz elli bin metre yazlık ku.maı: 10--1-1938 Pazartsı günü saat onda pi 
nalı zarf u!'uliyle satm llltnarR ktır. ~ 

2 - Buna ait şartname dört yüz em kuruş karsrlığında knmfsyon_dıı 1 
'llmabileceği eksiltmesine girmek ısteyenlerin 157501 liralık ilk ternırı'b 
makbuz veya banka mektubunu ve şartnamede yazılt diğer belgeleri rrı~ 
tevi teklif mektuplann.ı belli gUıı ve sa.at dokuza kadar komisyona ve 
mi§ olmalan. (4619) (8496) 


