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BAnALIK GAZETE 
CeW Nuri tleri'nin. -Penamberin Bayatı- T efrikaslle 

YARIN ÇIKIYOR 

• Atatürk ün Sıhhi Vaziyetleri 
Dalgın Geçire~ Aziz Başbuğumuzun 

Gitmektedir 
Dünü Yorgun v_e 

Umumi Ahvali Vahainete Doğru 
fstanbul: 9- İkinciteşrin -1938 

İstanbul 9 (A. A.) - Riyaseticumhur Umumi Katipli-

~n~n: . 
1 ı _ Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaziyetlen hakkında 

.. d . .. . tab.bleri tarabndaıı bu sabah saat 10 da 
1 

mu avı ve muşavır ı . 
1 verilen rapor ikinci maddededir: U ,. hali · d ki 
1 2 _ Geceyi rahatsız geçirdiler.. mumı erın c va-

ziyet ciddiyetini muhafua etmektedir· 
Hararet derecesi: 36,8 
Nabız muntazam: 128, 

RI Teneffüs: 28 dir. 

Reiimin 
Gizli Düımanı 

Yaan: M. ZJı~ SERTEL 

Kırtasiyecilik Şarkın eıı kötü hu
talıklarından biridir. On bef 7Jldan· 
beri inkıllbın TürJdJ818 üfiediğl 
yeni ruh ve zibnlyet bile bugüne 
kadar bu kötü baltahlı tedaviye 
klft gelmemiftir. 

Kutuiyecillğin zararlannı • 1· 
mata lüzum var mı ! 

Kutulyecillk devlet memurlann· 
da m.wtyet hfulnl öldürüyor. Me
mur ınewll~ kurtulmak için l
P lst1zana d61d1Jw. BwM P11P ,. 
liyor. Aradan.,...., ll'1Bllw ıı)fP!• 
me11ı. haJlecttı....., 

İstanbul 9. (A. A.) - Riyaseticumhur Umumi KBtipli· 
ğinden: 

1 - 'Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkın
da müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bu akşam saat 
"20,, de verilen rapor ikinci maddededir: . 

2 - Bugünü yorgun ve dalgın ge~irdil~r. Umumi ahval-
deki ciddiyet biraz daha ilerlemiştir. 

Nabız: muntazam, dakikada "124,, 
Teneffüs: "40,, 
Hararet derecesi: "37 .6,, dır. 

İstanbul 9 (A. A.)" - Riyaseticıunlinr Umumi Katipli
ğinden: 

1 - Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaiyetleri hakkında 
mü~avi ve müşavir tabibler tarafından bu gece saat 24 de ve
rilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Saat "20,, den itibaren dalgmlık artmıştır. Umumi 
ahval vahamete doğru seyir etmektedir. 

Hararet derecesi: "37 .6,, 
Nabız: "132,, ı ı 
Teneffüs: "33,, tür. 

Çemberlagn Cevap Veriyor 

Dünyanın polisi vazifesini 
. .. . . 1 dk' uzerıınıze a ına ı . 

Baıvekll, lngilterenin S• için Nüfuzunu KuDanchimı, 
Almanya ve ltalya ile Anlaımakla Beraber Teslihata 

' 
Devam Edileceğini Söyledi 

Londra, 1 (Hususi) - İngiltere dlnyamn po• ftZlfellnl ---...... ~ ................................ ~ 
~---- ... Uaa~ 
decellz. Çilnkd bugün barbi ·-~ 
ine inhisar ettirmek güçıdr. fnıPtea 
renin sulh için yapacalı te.lr, ~ 
fe)'den daha kuvvetidir. ba ltavwll 
AYl'Uplldan uzak olaq colrafl ftziJ9 
thnlwden; imparatorluk ~ 
hGtan dilılJ'a ile olaa lrtlbatunmda. 
• _,ıa menbaJara maJa olup 
mlllllllaıa " fataı en mübmunl. ,.-
7'z0nde herkese ıulh, ackJaı, ~ 
flmhdendlr. 

Bu bümıc:landır 1d. bu mem1e1rett 
mllıb faal bir ajanı yapmak ı.te
rJz. 

Çekoelovatya meselestnt anlatım
,. ftktim yoktur. 1'akat bu lfte ha
ricll liywtfmlzm nuıı lfledillnl ga. 
termek isterim. Çekoslovakyada w-

[Arkm Sa: 1, scı l d9J 

Frans1Z Matbutı ~ra lt l lt ·ı ~ ./ Ateı Püskürüyor r ı nsa - a ya ı aJ ı 
"Müste:ıtekeler, Müşküllere U ğrugor 
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Dört senelik plan nedir? 

- Hükumetin beş senelik, dört se 
nelik, üç senelik kalkınma planlan 
ilfuı ett'ğini ve bunlardan sı:k sık 

bahsedildiğini işitiyoruz. Bu planlar 
hakkında bir fikir verir misiniz? 
- Hükfunet memleketin ıktısadi kal 
kınına hareketini proğramlı ve pliın
h bir tarzda yapabilmek maksadile 
evelce beş senelik bir plan hazırla
mıştı. Bu plnnda memleket dahilin
de ilk yapılması icap eden büyük 
sanayi vardı. Birinci beş senelik 
plana dahil fabrikalann çoğu yapıl
mıştU'. Kalnn kısmı da bitmek üze
redir. 

Bu beş senelik sanayi programın
dan başka hükumet bir de üç sene
lik bir maden işletme ?rogramı i
liı.n etmişti. Bu program mucibince 
§imdiye kadar yer altında el değme
miş madenlerimizi plnn dahilinde 
i§letmek mevzuu bahisti. Bu prog
ram şimdi tatbik edilmektedir. 

Bunlardan maada hükumet ma
den işletme programının da bir kıs
mını içine alan yeni bir dört senelik 
kalkınma planı ilan etmiştir. Bu 
plfına dahil olan işler şunlardır: Şe
ker sanayü, kimya sanayii, gıda 
sanayiJ, toprak ve su mahsulleri, ev 
mahrukatı, liman inşası ve nakliye 
vasrtalannın çoğalttlması, deniz iş
leri 
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TÜRKKUŞUNDA 

Yeni Talebe 
700 Ü Buldu 

-.0--

Bu Seneki .Kadro 2000 

Kişilik Olacak 
Bava Kurumunun Türkkuşu §U· 

besine yeniden yazılan talebe sayı
sı 700 ü bulmuştur. 

Bu yıl ayrıca Türkkuşu muallim
liği için de 15 kadar namzet talebe 
alınacaktır. Türkkuşunun bu yılki 
talebe kadrosu 2000 olarak tesbit e
dilmiştir. Şimdiye kadar Konya, A
dana, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir 
ve Edirnede açılan Türkkuşu şube
lerinden başka yeniden Balıkesir, 

Trabzon, Kayseri vilayetlerinde de 
üç şube açılacaktır. 
Tükkuşu talebelerine verilecek o

lan nazari bilgiler için bu yıl şehri
mizin muhtelü semtlerinde Türkku
şu dersanelcri tesis edilecektir. 

Talebeler burada haftanın bir iki 
gününde akşamları ders yapacaklar
dır. Şimdiye kadar İnönü kampında 
verilen A ve B bröveleri bu yıl Ye
şilköy tayyare sahasında yapılacak 

imtihan neticesinde verilecektir. 

5. - ilk ansiklopedi ne vakit çı- POLİSTE 
lmrılmıştır?. 

c. - Ansiklopediyi ilk defa vu- Bir Çocuk Yaralandı 
nanhlar yapmışlurdır. Adı bile Yu
nanca kelimelerden yapılmıştır.Bilgi 
çerçevesi demektir. 

S. - Türk halısı niçin dünyanın 
her tarafında meşhurdur? 

Arnavutköyünde Aralık soka -
ğında oturan Leylanın oğlu 11 ya -
şında Beşir evin bahçe duvarı üze -
rinde oynarken aşağıya yuvarlanmış, 
başından yara almıştır. * Erenköy kız lisesi talebesinden 
Muazzez, 8 de HPydarpaşadan hare
ket etmekte olan banliyö trenine bi
nerken ayağı ka~·arak düşmüş, ha -
şından yaralanmıştır. 

Analı, babalı öksüz 
kalan zavallı Alil 

Zavalhnın, Anasına ve 
"Ayrllmayın, Bana Acıyın! .. 

Babasına 
Diye 

Etmedi Yalvarmaları Para 

Anıuı ile babası aynldıktan 
•onra bir J e paylaşılamıyan 

Zavallı Ali 

Dün altıncı h:ıkuk mahkemesin -
de bir macera cereyan etmiştir. 

Mahkeme dünkü celsesinde Ah -
met ve Fatma isminde bir kan ko -
ca hakkında talak karan vermiştir. 
On yıldanberi bir arada yaşayan bu 
kan kocanın 8 yaşlarında gürbüz ve 
zeki bir de oğullan vardır. İsmi Ali· 
dir. Zavallı yavru mahkeme kararı
nın tevlit ettiği elemin ağırlığı altın 
da ağlamıya bir taraftan babası

na, bir taraftan da annesine yalvar
maya başbmış. 

- Ayrılmayın; bana acıyın, ben 
sizin ayrılığınıza tahammül ede -
mem! diye ara bulmaya çalışmıştır. 

Mahkeme, Alinin annesinde kal • 

masına da karar vermiştir. Alinin 
yalvarmabn babasını yumuşatmış, 

Ahmet mahkeme kararına rağmen 

çocuğunun hatırı içın tekrar evine 
dönmiye mülayim görülmüş, fakat 
kadın barışmaya razı olmamıştır. 
Bunun üzerine Ali de ağlaya ağlaya: 

- Öyle ise ben de seninle kalmam 
babamla dönerim diyerek annesin -
den aynlmış ve babasıyle yürüme -
ğe başlamıştır 

Fakat, mahkeme kararına daya
nan kadın arkalarındna yetişmiş ve 
Ahmedi babasmın elinden almış, oğ 
lunun göz yaıı;larına da dayanamadı
ğı için babasına haftada bir defa ge
lip oğlunu görmek ve gezdirmek mü 
saadesini vermiştir 
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DENiZ VE LIMAl~tDA: MAARiFTE: 

BARSAK Çil.AR 

İktisat Vekaletine 
Müracaat Ettiler 

---o-

Kararın Yanlış T atbilc ~ 
Edildiği Öne Sürüldü 

Belediye, dün EmlnönO cihetinde 
yeniden sekiz barsakhaneyi. sıhht 

şartlara uygun olmadıklarım;' ileri 
sürerek, kapatmıştır Bu suretle ka
panan barsak tkarethanelerinin a · 
dedi onu bulmuştur 

Dün kapanan barsakhaneler fUD
lardır: 

Büyük Yeni handa Halı1 Heriş, 

İbrahim Meriçli Şekip Dayıgil, Kar
bis Cinki, Agop Doğanay, Kats Zoy
fer, Koca handa Kadri Uzatan, Safi 
Uzan, Niko ve Abrodoviç. Bu bar -
sakhanelerden hemen hepsinin Al
manya, Amerika ve İngiltere ile an
gajmnnları oldu~u için barsakha -
nelerin kapanması üzerine bu mem
leketlere olan barsak ihracı dur -
muştur. Barsak tüccarlannın mü -
racatı üzerine Ticaret Odası dün 
meseleyi telgrafla İktısat Vekaletine 
bildirmiş ve işe müdahale etmesini 
istemiştir. 

Alakadarlann iddiasına göre, bu 
barsakhan':!ler doğruda.n doğruya, 
iptidai terbiyeleri yapılmış ve artık 
yenilecek bir hale sokulınuş kanı 
barsaklar üzerinEı muamele yapmak
tadırlar ki bunlann hıfzıssıhha ka -
nununun 268 ine\ maddesine tabi tu 
tulmalan lazımdır. Halbuki beledi -
ye bu barsakhanelerl bu kanunun 
hükümlerine tabJ tutarak bunlara 
ruhsatname vermemektedir. 

BELEDiYEDE : 
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____ dyonun Gene 

hyasını İstiyor 
Nafıa Vekilimizin, Bu 

Ricayı Tasvip Edeceği 

Umulmaktadır 
Ankaradaki mükemmel ve yeni 

radyo lstasyonumuzuıı açılışından 

sonra lst.'.llbul radyosunun faaliye
tini tatil ettiğini karı1emh bilirler. 
Ankara radyosunun rengin progra
mına rağmen henüz bir tecrübe dev
resi geçirmekte olması tabiidir. He
ntiz program A vnıpadaki emsali de
recesini bulmamıştır. Sarfedilen e
me~e nnuıran bunun yakında ta
hakkuk ettirileceği kuvvetle me
muldür. Ancak bu programdan İs
tanbul gibi binlerce dinleyicisi olan 
bir merkez hakkiyle istifade edeme
mektedir. Gerek karilerim.izden, ge
rek tanıdıklarımızdan bir çoklan 
Ankaranın İstanbula göre eoğraft 
vaziyeti veya İstanbul semasınm 
fazla hava tebeddüllerine maruz o
luşu gibi sebeplerle yeni istasyonun 
lyl lşfh1emC'diitnf ner siirerek muh
terem Nafia Vekilnden İstanbul 
merkezinin ~ gibf işletilmesi i
çin mfüıaade ricasına tavnssutmmı

zu f~ediler. 
Şimdiye kadar memlekete pek 

çok miisbct ve kty:metli eserler bı

raknnş olan Nafia Vekilimizin him

meti her halde bu ricanın b'afma 

bol bol kAfi geleceğine şüphemi% 

yoktur. 

Zaten Bulgaristan gtbf d<5ıi beş 
milyon nüfuslu bfr memlekette ftç 
radyo istasyonu olduğuna nazaran 
~eni~ yurdumuz f~in bir fstasyomm 
k!ft gelmlyeceği Aşikttrdır. 

C. - Çünkü csk'ıden dünyanın 

en iyi ve ne güzel halılannı Türk 
aşiretleri yapnr1 ve blitün dünyaya 
Türk gemicileri yayardı. Şöhreti hu 
suretle yayıldı. Bugün hile Acem, 
Türki tan vcsn''rc hnlılan Türk ha
lısı olarak tanıtılır. * Kalyoncuda Çukur sokakta o - ---------- Denizbank Adaların 

Suyunu Temin Edecek 

Kaldı ki; Garp hudutlarmımn dı
~nda bulunan ve Türk haberlerini, 
Türk seslerlnt fsttmek, öğrenmek b
tfyen trkda lanmm İstanbul radyo
S'tt daha kolay tatmin edebflecekflr. 
Alelhusus her !stasvonun kendine 
tröre bir çeşidi olacaktır. 

--<>-
s. - A vrupada radyo neşrlyah 

yapmayan memleket var mdır? 

C. - Şfiphesiz, Amnvutluk ve 
Andora San Marino Cumhuriyetleri 
ve l\lonako, Lichtenstein prenslikle
ri. 

--<>-
s. - Her yerde radyo i5tasyonla-

nnı htikilmetler mi idare eder? 

C. - Hayır. Almanya ve Rusya 
da hüktımetin elindedir. İngiltere ve 
Amerikada hu us\ şirketler idare e
der. Fransada hem hükumetin, hem 
husu i ıı"1rketlcrin istasyonları var
dır. İtalyada radyo istasyonlan şir
'ketlerin malıdır. fakat hükumetin 
emri altında çalışır. 

--0--

S.- Orta tahsilli bir adam kaç 
'kelime kullanır? 

C. - Orta tahsilli blT adamın li
sanı 4000 kelimeyi geçmez. l\frslek
lerinde ihfoıns sahibi olanlar daha 
~ok kelime kullanırlar. Gazetelerin 
kullandıi:'l kel:m~ miktan 3000 i aş
maz.. 

-0-

s. - Bellum nedir? 

C. - Atmosferde, madenlerde • 
hatta tabii gaz hı.tinde bulunan gaz. 
li bir unsurdur Bu unsur ynlnız A
merikada vardır. Yanmaz bir gaz 
olduğu için balonlarda kt'lllanılır. 

Yanmadığı ve patlamadığı için çok 
makbuldür. 

--0--

turan Kasım isminde biri esrar çe
kerken yakalann.ıştır. Cebinden de 
3 5 gram esrar çıkmı§, mahkemeye 
verilmiştir 

Fırtınadan Seferler 
Aksadı 

Bir kaç gün evvel Karadenizde ko
pan şiddetli karayel fırtınası din
miştir. Fırtına yüzünden Karadeniz 
seferleri aksamıştır. Erzurum vapu
ru üç gün, Güneysu da bir gün te
ahhurla dün limanımıza gelebilmiş
lerdir. 

Karadeniz postasına kalkan Anka
ra vapuru da 4 saat teahhurla hare
ket edebilmiştir. 

Almanyada Yapllan 
Denizaltı Gemilerimiz 

Almanyada yapılmakta olan iki 
tahtelbahirimizden Saldıray'ın sü -
rat tecrübelerinden S'"U"a bütün ek
sikleri bitirilmiştir. Saldıray, kanu
nuevvelin ilk haftasında Almanya -
dan memleketimize hareket edecek
tir. Bundan üç ay sonra da Batıray 
gelmiş olacaktır. 

Donanma Manevraya 
Çıkıyor 

Donamamız, başta Yavuz olduğu 
halde limanımıza gelerek Büyükde
re ile Serviburnu arasında demirle
mişlerdir. Filo, Karadenizde mutat 
manevralarını yapmak üzere fırtına 
nın dinmeğini beklemektedir. Ma -
nevralara küçük ve büyük bütün 
cüzütamlar iştirak edeceklerdir. 

Denizbankın tahsil için Avrupa -
ya göndeerceği orta mektep mezum.ı 
talebenin imtihanları dün sabah sa
at 9 dn fabrika ve havuzlardaki ye
ni atölyede yapılmıştır. Bu imtihan
lara 280 kişi girmiştir. Denizbank 
göndereceği talebenin miktarını ta
yin etmemiştir. Müsabakada iyi ne
tice alanlar, bir sene stajdan sonra 
Avrupaya gönderileceklerdir. Stajda 
muvaffak olamıyanlann Denizbank
la alakalan kesilecektir. Staj devre
si esnasında bu talebeye 40 lira ay
lık verilecektir. 

Etrüsk'ün Tecrübeleri 
Yapıldı 

Dün, Etrüsk vapurunun tecrübe -
leri yapılmıştır. Bu tecrübelerde De
nizbank fen heyeti de hazır bulun -
muş ve gemide saatte on milden faz
la sürat bulunmuştur. Bu neticeye 
rağmen tetkiklere bugün de devam 
edilecek ve cuma günü Mersine kal
kacak olan postayı Etrüsk yapacak 
tır. 

Geminin sefere çıktıktan sonra da 
ayni sürati muhafaza edip edemiye
ceği henüz belli değildir. * Denizbankın deniz ticaret mü -
dürlüğü için Haliçteki fabrikasında 
yaptırdığı Hizmet motörü dün sabah 
saat onda denize indirilmiştir. Bu 
fabrikanın yaptığı ikincj motördü"r. 

s. - Nerelerde altın madeni var
dır? 

C. - Cenubi Afrikada, Brezilya
da, Kanada.da iki tane. n:ır tane de 
Rusyada. 

Gilrıilrı 

Altın ekseriya nehir yataklannda 
veyahut eski nehir yataklarında, 

kumlar içinde veyahut kuvarç ma
denlerinde bulunur. 
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s. - Fotoğraf mak:ınesini kim 
yaptı? 

- Niepce adında bir Fransız. Bu 
muhteri 1813 de tetkikatına başla

mış ve ancak 1827 tarihinde ilk reı
mi çekmeğc muvaffak olmuştur. 

S. - Litv01no( kimdir? 
- Sovyet Rusyanın 1928 denberi 

hariciye komiseridir. 
Kansı İngilizdir. İngilizceden nıs

f•Y• tercüme edilmiş blr~ok eserleri 

vardır. 

l - Belediye, sıhhi ıarUara uymıyan sekiz barsakhane hakkında kapanma ka

ran v.roı, bu resim, kapatılall barsakhanelerden birine a1tUr. 

Ecnebi ve Ekalliyet 
Mekte~lerine Tayinler 

Ecnebi ve akalliyet okullarının 
kadroları üzerinde bazı değişmeler 

yapılmıştır Yapılan değişmeler dün 
maarü müdürlüğüne bildirilmiştir: 

Denizbankla temas edilın~ ve Deniz
bankın muht~lif su tankları ile bu 
ihtiyacı temin etmesi hususunda an -
!aşma olmuştur. 

rııtt -~ı'et unne", ları ~bh:dm hf, 
Nafia Vekntmtzden, 1stanbttl ve d- , 
van dlnleyicflerlnln dileklerine ter
cnman olarak İstanbul radyosunun 
•,.l<Tar faalyete geçirllınesinf rica e
ıforlz. 

Notrdatn d~syon kız lisesi edebiyat 
muallimliğine Ser. Mişel. Fransız o
kulundan Mesut. Getronogyan ede • 
biyat muallikliğine mülkiye mezun
lanndan Afife Alman lisesi türkçe 
muallimliğine flaydarpaşa lisesin -
den Etem Pangııltı lisesi edebiyat 
muallimliğine Hamdi tayin edilmiş -
tir. 

Banka, suyun beher tonunu bu 
tanklarla 40 kuruşa nakledecektir. 
Bu sular kısmen belediye tarafınd.uı .. ..,._.-.. __________ ııııııı•llıaııııııı..._ .. _~.---~· .. -111111 ... ~ 

lstanbul için Yapılacak 
Broşür 

İlk mektep talebelerinin yurt hak
kındaki bilgilerini çoğaltmak maksa
diyle her vilayet maarü müdürlüğü 
kendi viliıyetleri dahilindeki abide -
leri, binaları, resmi hususi müesse • 
seleri gösteren broşürler vücude ge
tireceklerdir. 

İlk mektep muallimleri talebele -
rini şehir dahilinde gezdirerek bu. 
broşürlere göre izahat vereceklerdir. 

İstanbul ilk tedrisat müfettişle -
rinden teşekkül edecek bir komisyon 
İstanbul hakk.ndaki broşürleri ha -
zırlamağa başlayacaktlr. * Talebe ile daima temasta bulu
nan muallimlerin iyi geçinmeleri ve 
kadın muallimlerin talebenin karşı
sına makyajlı şekilde çıkmamalan 
mekteplere bildirilmiştir. 

yeni yapılacak kısmen de eski mev 
cut olan depolan doldurularak ora
dan terfi makintıleri vasıtasile evle
re verilecektir 

Zincirlikuyu Mezarhijın• 
daki Yollar 

ZincirlikuyudaJd asri mezarlık i
çindeki yollar umzim edilmiş, bu 
yollardan bir kısmına katran dökü
lerek asfalta .;evrilmiştir Mezarlık 
dahilindeki yollıınn hepsi bu sene 
asfalta çevrilecektir Bununla bera
ber mezarlığa bu sene de daha ölü 
gömülemivecektir 

Aradaki lhtilCif 
Halledildi 

Kömür lhtiyac:na 

Karşı Tedbir Ahnıyor 
Zonguldaktaki Sömikok fabrika -

sı son günlerde Ankara İzmir ve A
danadan aldılt siparişler için çalış -
tığından İstanbuJa kömür verme -
mektedir Bu yüzden İstanbulda bir 
kömür buhram başlamak üzeredir. 
Fabrika ancak ikincitcşrin sonlarına 
doğru İstanbula kömür sevkedebile
cektir Maamafih Ankara memunn 
kooperatifi lstanbuldaki kömür ihti
yacını karşılamak için hariçten kö
mür ithal etmek milsaadeslni alını~ 
tır. Bundan '>aşka kooperatif İstan
bula münhasır olmak üzere kok kö
mürünün tonunu 26 liradan 25 lira
ya indim iştir Nakliye ücretleri bun
dan hariçtir. 

Şişhane karakolunda Tozkoparan 
caddesinin başladığı köşede mevcut 
bir arsa yüzünden Evkafla belediye 
arasında çıkan ihtilaf halledilmiştir. 
Evkaf burada sinema yapmaktan 
vaz geçmiştir. 1 

Yalnız bu başlangıç noktasının 
alt tarafında bir apartıman yaptıra
caktır. 

TAKViM ve HAVA 1 

1 O lkinclteırin 1938 
PERŞEMBE 

11 lnd ay 
Arabl: 13:17 

GOn: 30 Kamın: 3 
Rum1 1354 

Ramazan: 1T Blrlnclteşrin 28 
GUnco: cı.ıo - Öğle: ıı li7 
İkindi: 14.39 - Akşam: lCl.58 
Yatsı: 18.31 - 1ms5.k: 4li9 

YURTTA HAVA V AZ1YETI 

Yeşilköy Meteoroloji lst.asynnundan ah
nnn mal<lmata göre. hava, yurdun Doğu. 
Cenubu Şark! Anadolu ve Karadeniz kıyı
ları bölgeleriyle, kısmen Orta Anadnluda 
çok buluUu ve mevzii yağışlı. E~edt az 
bulutlu, diğer yerlerde de bulutlu geç
miştir. Rüıgfırlnr Karndcm~ ı<ıyıl nnda 
Garbi, diğer bölgelerde umumıyetlc Şi

mal isUkameUnden orta kuvvetten esmiş
tir. 

:! - DQn Dcnlzbanktn Avnıpaya gönderilecek tnlcbclcrln imtihanı yapıldL Re

simde, m&abakaya girenlerden bir grupu görüyoruz. 

İstnnbulda hava az buh.tlu geçmiş, rOz 
gl\r Cenubu Gnrblden ~anlyedc 1 - 3 
metre hız.la e.smlştlr. Sa t nn d6rttc ha
va sühunet! 763,1 dl. En yüksek süh.ınct 
42,7 derecedir. En dOşill sü':ıunct te 1,9 
santigrat olnrak kaydcC'Jhnlştir. 
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~UGüN_I 
Arap • Yahudi 
Mücadelesi 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

80 Şehrin Su 
ihtiyacı Temin 

Ediliyor 
İngiltere hükilmeti ile Filistinhı 

A Ankara, 9 (TAN Muhabirinden)-
rap halkı arasında başlayan ve . d b"lhaas 

kanlı bir şekilde devam eden müca· Dahiliye VekAleti yur ~ ı a 
d ı . . . k !abalık üfuslu yerlerindeki su 

e e, yenı hır safhaya girmektedir. 8 n . . 
F" • · • . ihtiyacını &tidermek içm. birkaç se
ıhstın biı Arap memleketidir., . 1A lı bir ..61rilde çalış-

Bunda b' k' • .. h . ok nedenben P an ~ 
. ır ımsenın şup esı Y : d H lihazırda nüfusu 10 

Bınlerce yıl önce burada bir Yahudi 1 ~akta ~ a 80 ~hir ve kas:ıba
~cv.leti varmış, bir Yahudi medeni· bınden .. _ansu tesisatı rkmal edil-
~etı Yaşamıştı' Bu da tarih kitapla· ı dan 24 unun lı d "f 10 bin 
ı-ına geçen maziye ait bir hakikattir. miştir. 1940 yı n

80
a nehu ~su. . f -i 

f' k .. d yukan olan ş nmızın enn 
a at bu hakikatin bugünle, bugu • en . . 
·· · tesisatı ikmkal edılmış olacaktır. 

nun realitclerile hiç bir miinasebeb su ih 1 ı.-~ 11 · · 
k B ··t·· bunların a e ıl':Ue ennın 
almamıştır. Binlerce yıl evveline u un . • . 

ait tarih b'l .
1 

. .. b .. nkü 8 milyon liraya balığ olacagı tahmın 
.. ı gı erme gore ugu . ktedir 1940 - 1945 seneleri 

dunynnın mukadderatını tayine kal· edılme · A .. 

kacak olursak diinyayı altüst et • içinde de ikinci bir pjlaııla nufu~u 
ckt ' 5 b' le 10 bin arasında olan şehır-

m on başka bir şey yapmış olma- ın . • 
ya! lerin su tesısatı yapılacaıdır. 

Geçmiş tarih bilgilerine ve hatıra· 
la.rına göre bugünin c:anh vakaları• 
nı dcğiştirmeğe> milletleri yurdla • 
nndan söküp tarihi yurtlarına ia • 
deye imkan bulunmadığına göre 
Filistinin bir A.rap yurdu oldufunu 
kabulden başka çare yoktur. 

Filistin Arapları da diğer arap 

ınemleketleri gibi mukadderatlarına 

sahip olmak, hilr ve mfistakil yaşa

nıak istiyorlar İngilizler, Mısır, Irak 

gibi Arap memleketlerinin istikllli • 

:ni tanıdıklanna göre Filistinin de 

İstildalini tanımaMna, Filistin ile de 

İttifak muahedesi yaparak impara • 

torlak muvasala ve müdafaasını te· 

Zel~ele Mıntakasında 

Yeni Evler Yapddı 
Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) -

Köşkekr zelzele mıntakasında evle
ri yıkılan köylülerimiz için yapıl
makta olan 2103 evden şıındiye ka
dar 700 ev bitmiş, 700 1tıle bu ~vle
re yerleştirilmiştir. 1397 evin ı;atı
lan kapatılmış, kapı ve pencerele
rinin takılmasına başlanmıştır. Ge
ri kalan 300 ev de on güne kadAr bi
tirilerek köylülere teslim edilecek-

tir. 

rıraat Hakkmda 
ınin etmesine bir enge1 bulunmamak Konferans Verilecek 
icabeder. Hakikatin de bu merkezde 

olduğu anlaşılıyor. Fakat iki mem· 

lelıetin bu piJde aolaf111a1arına ma

ni olan bir amil, Filistine akın eden 

Yahudilerdir. · 

1ngiltere Umt11nt Harp sırasında 
bir taraftan arablara hürriyet istik· JA 1 

al ve vahdet v&detmiş, diğer taraf· 
tan Yahudilere de Filistinde milli bir 
Y1lri temin etmeğe aöz vermişti. O 
zaman anlaşıldığına söre b Yahudi 

·1iir 11rap memlcltctini Yahudileş-
·rmc'.k gibi bir gaye takip olunma -

)'acaktı. 

Halbuki böyle olmadı. Avrupa • 
nın bir cok memleketlerinde Yahu • 
dilerc yUz verilmedi"i hatta Yahu· 
d"] "'' ı eri kapı dışarı etmek yolunda her 
~Y Yapıldığı ve her tazyik reva gö· 
ruldUğü icin Yahudi muhacereti al
dı Yürüdü. ve Filistin Arapları, ken-
diler· · • d b" ını, varlıklarını tchdıt e en ır 

vaziyet karşısında buldular. 

Filistin Araplan, bu vaziyet kar
şısında, Yahudi muhaccretini dur • 
durm..:ı. · · k. etme· 
d

. •. ~ ıçın ne vaptılarsa ar 
ıgı d • y 

n en, sonunda silaha sarılmaga 
tnceb F"I' . ur kaldılar ve bu yiizden 1 ıs-
tınde e . . . •nnıyet ve inzibatı tcmın va· 
zıfesin· .. . İ . ·ı 

• • 1 uzerıne alan ngıltere ı e 
Fıhsti n Arahlan arnsmda kanlı çar· 
Ptşnıalnr başladı. Bu çarpışmalar de· 
varn ediyor. 

1 
d']Arada Filistin; Araplarla Yahu • 

ı er ar ·v asında pav ederek bu ı."'ı 
unsuru • 
d 

nıeınnun etnıek yolu tutuJ-
uysa d . h' l a rncınleketlerıne sa ıp o · 
~ak isteyen Araplar da, Filistine ııa· 

•
1
P olnıayı ktaran Yahudiler de bu 

sıyasct k b . c arşı geldil.,r ve bu yiizden 
u sıyasct de ·n· tt" ı as e ı. 

Şi.rndi bir taraf tan mücadele de · 
vaın d' e 1Yor. Di"'er taraftan mesele· 
nin han· . • .,. 

1 ıçın <'nrc aranıyor. • 
İngiltere hiikfııneti tarafından bu-

lunan en. . . . . 
. son çare, taksım sıyasetnıı 

hır tnraf b 
h 

. a ıraka•·nk Arapları ve Ya· 
udıleri , . 

d 
~ uvarluk bu masa etrafın· 

• a topla • 
l
• k nrnaga davet, ve bu suretle 

a a ada l 
1
. . r ar arasında meselenin hal· 
ını te · ının etmektir. 

Bu ·· Yuzden yakmda bir yuvarlak 
masa k f on cransı toplanacaktır 

Fil" · ' 
.. ıstın Arapları, bütiin Arap ale· 

nıının ·· h h nıuza erctini de kazanmış bir 
. a~de oldukları kin memleketlerinin 
ıstıkliil ve b'"t·· ı····· .. . d tı un ugu uzerın e ısrar 
edecekleri süphe g''tü • o rmez. 

O halde yuvarlak masa konferan-
sının mu rr k . va a ıyctı, bu esasın tanın-
masına ve y h d" . . a n ı muhMeretinin a!I· 
garı Yan·ı F'J' · · . ' . ı ıstındekı Arap ekseri -
Yetını hiç b. k" . 
b

. ır va ıt tehdıt etmeyecek 
ır hadde · d. ·ı . . ın ırı mesıne bağlıdır. 

Al ~sı takdirde İngiltere ile Arap 
.emı .arasındaki münasebetlerin mil 

hiın hır tahavy.iil e:ecirn.-i ı-a..ı-ı.. 

Ankara, 9 (A.A.) - Ziraat Veka· 
leti tarafından perşembe günü akşa
mı saat 19 da Ankar.\ radyosunda 
Adanada ve Türkiyede pamuk vazi
yeti hakkında münakaşalı bir görüş
me yapılacaktır. Bütün memleket 
münevverlerini aliı:kalandıracağın -
da şüphP olmıyan hu münakaşanın, 
dinleyicileri yakından ilgilendirece
ği muhakkaktır. 

Konferansı..-W(!te~p te :x;üksek 
rekkep bir koro tarafından Ziraat 
Marşı söylenecektir. 

Bir Muhasebe 

Mütehassısı 

Getirtiliyor 
Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) -

Dahiliye Vekaleti vilayet hususi ida 
r .:lerinin muhasebe usulleri üzerin
de esaslı tadilat yapılması büdce ve 
hesap formüller-inin basitleştirilme
si mevzulan üzerinde esaslı tetkik
ler yaptırtrnı,tır. Vekalet, merkezi 
Brükselde bulunan !beynelmilel şe

hir birliğine müracaat ederek bir 
mütehassıs istemiştir. 

Amerikada Seçimi 
Demokrat Partisi 

Kazanıyor 
-o-

Dün, Neticeler Kısmen 

De!li Oldu 
Nevyork, 9 (A.A) - Bıı akşam sa

at 15_15 de umumi intihabatın aşa

"ıdaki rakamları neşredilmiştir: 
g . l' . d 

~f ebır.;an J\of ec ısın e: 

216 Demokrat, 131 Cümhuriyctçi, 
daha 42 mebusluğun neticesi belli 

değildir. 

Ayanda: 
20 Demokrat, l 1 Cümhu:iye~~i, 

daha dört yerin neticesı belli degıl-

dir. 
Valilikler: . . 

k t 15 Cümhunyetcı, 32 
8 Demo ra, . . • 

valilik henüz belli değıldır. • 

s-im 111üctıdelesinde' kifl 
...,. öldü 

Harlan, (Keptueky) 9 (~; 
Müntehipler arasuıda vuıkub .. .. 
arbede esnasında dört kiş! olm~ş .. 
tür Polis sekiz kişiyi tevkif etı:ruh ş .. 
tir.· 1933 senesinde yapılan intı a .. 
bat esnasında da Harlan kontluğun
da çıkan kargaşalıklar esnasında 20 

Pariste yaralanan 
Alman kitibi öldü 

Roma· Tokyo 
Hava Seferi 
Geri Kaldı 

Almangada Yahudi aleghtarlığı 
Son haddini buldu 

Londra, 9 (HUBUSi) - Mısır ile A

vustralya arasında mol& vermeden 

uçarak rekor kıran İngiliz bombar

dıman tayyareleri Singapor ile Lon

dra arasında da yine mola vermeden 

uçarak bir rekor kırmıya karar ver

mişlerdir. 

Pari5, 9 (Hususi) - Lehli bir Ya
hudi genci tarafından vurulan Al
manya sefareti üçüncü kah"bi B. 
Roth, bugün ölmüştür. Ölmünden 
kısa bir zaman evvel, Her Hitler ta
rafından birinci katipliğe terfi edil
mişti. Hastayab ugün de kan veril
mişti. Hastaya bugün de kan veril
men, B. Roth'u kurtarmıya imkan 
hasıl olmamıştır. 

Almanyacla Y ahucli aleyhtarlığı 
a:>n hacldini buldu 

Berlinden verilen malfımata göre, 
Yahudiler aleyhindeki nümayişler 

Ecnebiler Hakkında 

Yeni Kayıtlar Kondu 
Bern, 9 {A.A.) - Milli meclis 39 

reye karşı 101 rey ile Vaut Kantonu 
kanunuesasisinin yeni maddesine 
federasyonun garantisini bahşetmiş
tir. Bu madde ile faaliyetleri umu -
mi nizama muzir olan ve komünist 
entemasyolaline veya sair bir bey -

ne1milel veya ecnebi teşekküle doğ

rudan doğruya veya dolayısile men 

sup olan teşekküllerin mezkur kan

tonda faaliy~tte bulunmaları mene -

dilmektedir. 
-o

Gazeteciler Sendikası 
Reisi Öldü 

Paris, 9 (A.A.) - Beynelmilel ga· 

zeteciler federasyonunun mümessili 

ve milli gazeteciler sendikası reisi 

Georges Lourdon 70 yaşında oldu· 

ğu halde ölmüştür. 
-0-

Yapabilecek? 
Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) -

Kültür Bakanlığı bir kimyagerlik 
kanunu projesi hazırlamıştır. Bu pro 
je ile kimyagerlik birkaç nev'e ay
rılmaktadr. Kültür Bakanlığı pro
jenin hazırlanmasını mucip sebep
leri lay.ihastnda izah etmektedir. 
Layihada kimlerin kimyagerlik ya
pabileceği taısrtili edilmektedir. 

ve neşriyat Azami haddi bulmuştur. 
Bir sinagog yakılmış, biri de yıkıl
mıştır. Viyanada polis şefi bütün 
Yahudi mağazalannın Almanca ve 
Yahudice ile yazılmış levhalar asına 
lannı istemiştir. 

Doktor Gobelzin gazetesi olan An 

grif "Yahudi katillerle müşevvikle
ri" serlevhası altında yazdığı yazı

larda İngiliz ricalini de Yahudilerin 
müşevvikleri arasında göstermekte 
ve Çurçil, Eden, Atlle, Duf Kuper 
ile Fransa Müstemlekeler Nazın 

Mandel'in resimlerini koymaktadır. 

Beyrut, 9 (A.A) - İtalyan tayya

recileri Maner ile Lualdi Beyrut ci

varında karaya inerken tayyarenin 

iki ufak kanadı kırıldığı için Roma -

Tokyo hava seferinden vazgeçmiş

lerdir. Tayyarenin telsiz memuru 

bir elektrik deşarjı neticesinde ya
ralanmıştır. Bununla beraber tayya 

reciler Roma - Beyrut yolu sürat re

konmu bu mesafeyi saatte vasati 
474 kilometre süratle beş saatte ka

Yugoslavyada Bir tedereıc kırmıya muvaffak olmuşlar
dır. 

Kimya Fabrikası Açlldı 
Belgrat, 9 (A.A.) - Dün akşam Sefalete düşen 

çıkan bütün gazeteler Stoyadino-
viçin huzurne Şabatz şehrinde açı· Çek Almanlarına 
lan büyük kimyevi maddeler fabri .. 

kasından bahsetmektedirler. yardım edilecek 
Gazeteler, milli müdafaa ve iktı • 

sat bakımından kuvvetli ve müsta • 
kil bir Yugoslavya vücude getirmek 
için büyük bir enerji ile çalışan Sto 
yadinoviç hükumetinin yorulmaz fa· 
aliyetini tebarüz ettirmektedir. 

Nakil Vasıtaları 

Grevi Büyüyor 
Dublin, 9 (A.A.) - Nakil vasıtala 

rı grevi umumileşmiştir. Bütün tram 
vaylar ve otobüsler depolarda kal .. 
mıştır. İki bin kişi greve iştirak et
mektedir. Grevciler, sendikanın mü
manaatine rağmen taleplerin isaf e· 
dilmediği takdirde işe başlamıyacak 
larını sö~lemektedirler. Grevciler iş 
--•n•nuc ....... V'eae ottrri2UJU gorilldü-
ğü için yol verilen bir memurun 
tekrar işe alınmasını istemektedir • 
ler. 

-<>-

Romen Yeliahdinin 
Yıldönümü 

Bükreş, 9 {A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Veliaht Mihail'in 17 nci yıldönü
mü münasebetile Rumanyanm bütün 
kiliselerinde ayinler yapılmıştır. 

Berlin, 9 (A.A) - Kundt tarafın
dan geçende ihdas edilen Alınan nas 
yonal sosyalist meburlanndan ve a
yanından mürekkep parlamento gru 
pu bir tebliğ neşrederek Alman sa
liıhiyetar mahfellerinin son hadise
ler neticesinde sefalete düşen Çekos
lovakyalı Almanlara yardım edil
mek üzere Kundt'un emrıne miihim 
bir mebl8ğ verdiklerini bildirmiştir. 
Pragda Çek makamlarının muvafa
katiyle bir "Tasfiye ve rensiıkat için 
Alman iş ofisi" ihdas edilecektir. 

-<>-

lngiliz Krahnın 
Amerika Selahati 

Nevyork, 9 (A.A) - Nevyork Ti
mes gazetesi yazıyor: 

"Vaşingtonda İngiliz Kralının ya
pacağı ziyaretin hususi mahiyette 
olduğu noktasında ısrar edilmekte
dir. 

Chamberlain'in Krala refakıtt e
deceği hakkındaki haber hayret u
yandırmıştır. Çünkü bu takdirde hu
susi olduğu söylenen bu ziyarete 
resmi bir mahiyet izafe edilmiş ola
caktır. 

hıgiliz Karikatürii: Eldiven tecrübesi: - Bu eldivenler biraz pahahcadır fakat kuvvetli 
adımlarla el mkmık için iyidjr 
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.ClEK 
Bu Bir Ahlak 
Meselesidir 

Ya.zan: B. FELEK 
Bir kaç hafta evvel iki çeki odun 

almak istedim İki çeki odun almayı 
bir bardak su içmek kadar kolay san 
dığım için bit mühimsemeden Fın -
dıklıya düştüm. Baştan başladım. 

- Gürgen kata? 
- 380 k:unq 
Pazarlık olmadığı için tabii: 
- Daha aşağı olmaz mı? diyeme

dim. Çıktım. Yandakine &ittim, sor
dum: 

- Güqen kaça? 
- 360 kurut. 
- İki çeki verir misiniz? 
- Şimdi hazır yok. Yarın geliniz. 
Ertesi &Wıü &ittim •• Bana o sözil 

söyliyen yok. Bir diğerine: 
- İki çeki gürgen istiyorum. De

dim.. Yan bakarak: 
- Şimdi işi.mh var. Bir başka gtla 

geliniz. Dedi. Çekildim 
Bir başka matazaya gittim: 
- Gürsen kaça? 
- 370. 
- Canım başkalan 360 kmüfa 

veriyor. 
- Yqtır. 

- Veriniz bakalım iki ~ki-
- Ha! İş deii~ti. O zaman 380 Jm. 

nq. 
-Neden! 
- Çünkü az aldığınız için ıuıldly• 

artar. 
Oradan da ~ıkhm. Bir diğer yer -

den 370 kuruşa pazarlık ederek al -
dım. Ve öğrendim ki; piyasada kali
tesi ne olursa. olsun üç yüz elliden 
390 kuruşa kadar odun satılıyor veı 
hatta bu arada bir sürü eksik tartı 
cilvesi de oluyormuş. 

Bir ufak fıkra nakledeyim: 
Bir çömez, hocanın birinden ilmi 

cifir denilen ve görlilmeyen bir şe
yi keşfeden bir ilim öğrenmiş. İca
zet alacakmş. Cemiyet yapmışlar. 

Bir çok başka hO<'alan da davet et -
mişler. imtihan heyeti toplandıktan 
sonra asıl muaHim, parmağındaki 
Jiiiriiiiiaü .,un,. avacuna aldıtan 
sonra çocutu ~atırtmıılar 

Boca sormuş: 

- Oğlum şu cJimde ne var baka
lım? 

Çocuk eline kağıt kalemi alıp ~ 
takım şifreler ya:rdıktan sonra: 

- Elinizdeki ,ey yuvarlaktır. 
- Güzel! Hele biraz daha gayret! 
Çocuk biraz daha hesap ettikten 

IODr8! 

- Madenidir. demft. 
Boca telaşla 
- Tamam! Haydi biraz daha ç .. 

hş bakalım! 

Çocuk biraz daha hesaptan sonra: 

- Ortası deliktiz. demiş. Hoca 
- Hah! Deyiver evladım. Madeni, 

yuvarlak, ortası delik. Ne olabilli 
canım? 

Çocuk biraz daha dilşftndilkten 
sonra: 

- Değirmen taşı efendim! ceva
bını vermiş. 

Bu cevaptan müteessir olan hoca 
haziruna: 

- Bir adamda istidat olmazsa ben 
neyliyeyim. Değirmen taşının avu -
casığnııyacağını idrak edemiyene 
ne öğretebilirim. demiş. 

Piyasara ihtikar olmasın, halk sı
kıntı çekmesin madrabazların elin
de hırpalanmasın diye kanun, ni • 
zam yua ve tedbirler koyuyor. U • 
kin biraz da insaf ve ahlak lazım. 

Bocanın talebesine dediği gibi 
böyle şeylere intibak edecek huy ol
mazsa ne yapılabilir? Her satıcının 

başına bir müfettiş, her oduncuya 
bir kontrolör konmaz ki: 

Bu, her şeyden evvel bir ahlik 
meselesidir. 

Macar Kıtaları 
işgale 

Devam Ediyor 
Budapeşte, 9 (A.A) - Macar A

jansı bildiriyor: 

Macar işgal kıtalan dün kendile
rine tayin edilen yerleri ışgal etmiş 
lerdlr. İşgal tam bir intizam '!Ç nde 
cereyan etmiştir. Halk her tarafta 

" 
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aları Aşırıp enne 
iğıt ve Taş Koymuş 

• 
uçlu inhisar Bekçisi, 1,5 Sene 

Hapse Mahkum Oldu 

Bir Kadın 
Bir Ay Hapis 

Yatacak 
Dün, dördüncü asliye CC!1a mah

kemesinde bir kadının bir ay yirmi 
se.ıtb gün hApse mahktim edilmesile 

Dün ağırceza mahkemesf, posta Kanber Cevdete paketi yaptığını söy neticelenen bir davaya bakılmıştır. 
torbasından paralan aşırıp dn yerine liyerek uzanmış, memur da mühür- Mahku.m ola~ kadının smi Nuri
ambalaj kağıdı ve taş dolduran Bü- liyerek postaya vermiştir. Merkezde yısdlr-_İ~drn~a gore, Nuriye geçen pa 
yükada inhisarlar idaresinin bekçi- paket açılınca, içinden iki tarafa bi ~ gunu ka:ası ~a?aettinden: 
si Kanber hakkındaki duru'l:n'\ayı bi- re l' lık ik' k. ğıt lira konmuş an- - Gezınıye gıdıyorum .. diye lztn 

:.--· r ıra ı 3 
' a•nnq Ş hz d b 't · Kn tirdi. Suçu sabit gördüğü için ken- b Iaj k. }ftd ·1 bir miktar taş çık- :.-• e ll e aşına gı mış, zun 

a 3
0• 

1 1 
e is'Jlinde bir erkeğe mülaki oıarak be-

disine bir buçuk sene hapis cezası mıştır. ıahrce gı::?.miye başlnmıştıt' 
verdi. Suçlu çaldığı 1428 lira ile be- Suçlu ke~d~n~ ~üd.~faa_ cderke.11 Bahaettin ötedenberi karısınnı lıa• 
raber 2856 kuruş mahkeme masrafı- grupun sıkletim ılerı surmuş ve : ierinBen şüoııt.leninniş, karıJı evden 
m da ödeyecektir. _ Grupun içine para konsaydı 493 cıl.,nca takiLe başlamış, biru sonra 

Mahkeme karanndan öğrenildiği- gram gelecekti. Taşla ve anbalfıj ka- drı Nuriyevi Kazımla görünce gidip 
ne göre hadise şöyle olmuştur: ğıdı ile beraber tartılan pakette bu- poJise haber vtrmiş ve karm ile Klı· 

Kanber 1935 yılında Büyükada in kadar gelmiştir. Eğer ben orada, me- 1.mı yakalatmıştır. Bu sırad:ı karnn 
hisarlar idaresinde bekçi imiş. !da- murun önünde el çabukluğu ile pa- <i;ı Kazım da Blıhaettin ile knvgaya 

· · · d . A başlamışlar, halk ve polis her ıki ta-
rerun ıtımadını kazanmış. Vezne ar rnların yenne taş ve anbalaj kağtd• rafı ayırmış, fakat bu arada Nuriyt. 
Cevdet postahane vasıtasile merkeze koymuş olsaydım. sıkletin aynı de- ı~t·l·asına >-tr iki şamar ic.dırmiştir. 
gönderilecek paralan grup halinde recede olmasına imkan, yoktu. Bunu Dün d''ird:.incü asliye mahkemesi 
kendisine verir, o da torbaya koyduk b d d 1 N · · h 

- memurlar yapmıştır eli ordu. t~ suçun . '111 <.. ayı unv~''l ~u a 
tan sonra mumla torbanın ağzını mu . ' Y . • k"ıne etmış V•? suçunu sabıt gorerek 
hürlermiş. Memur bir gün kendisine Mahkeme dmlenen şahıtlerın sl5z- '>ir ay, yirmi sekiz gün ha"'se mah-
on bir adet elli 32 adet 10, 95 adet lerini ve müfettiş raporlarını nazarı kıiın ctmi~rr. 
5 ve yüz adet de birer liralık kağıt itibare alarak suçun sabit olduğu -========:c:======== 
paradan müteşekkil bir grup vermiş neticesine varmış ve k~armı ver
ve paket yapmasını emretmiştir. miştir. 

• ----=811mmı:ılllllB!!!llllllllll:IUil:mınmmımıı•nıııı-iil!llll!l-.,,w.,.; -------

SAHTEKARLIK : 

Enis Fahrinin 
Muhakemesine 

ün Bakıldı 

KANUNA MUHALEFET: 

Usulsüz şekilde 
Çalışııken 
} aka/anmış 

Dün asliye birinci ceza mahkeme- Unkapanmda, Atlnınataşırıi.\ F. <> 
inde sahtekarlık ve dolanüıncılık ca Mehmedin 132 numaralı fırınında 

i)·aptığı iddiasile Ankarada tevkü edi oturan Yugoslavya tebaasından Sa
lcrck Istanbula getirilen Enis"f'ahrinm lih ancak Türk tebaasının yapabıle
rouhakemeslne devam edildi. !ddiays ceği seyyar simitçiliği yaparken ya • 
göre Enis Fahri şöyle bir tekLıf \'.np- kalandığı için, dün, Sultanahmet sulh 
mıştır: birinci ceza mahkemesine verHmış -

- Bayan senin Paşabahçeslndc tir. Hakiın Reşit suçluyu görtir gör· 
bir yalın var. Yeni belediye planına mez: 

ırsızlık Suçlusu 
Bir Çocuk 

-<>
Memurlar Kendisini, 

Eşyalarımı Çaldıijı Evin 
Önünde Dolaşırken 

Yakaladılar 
On beş yaşında bir çocuk cüret

karane bir hırsızlık vakasının suçlu
su olarak yakalanmıştır. Hadise şu
dur: 

Evvelki gün Kuruçeşmede tram -

vay cadesinde doktor İbrahim Hay
darın evinden bir sürü eşya çalın-

mıştır. Suçlu olarak yakalanan Ab

dullah, duvara tırmanmak suretile 
bahçeye atlamış, birinci kat pence
resin in camını kırarak içeri girmi~-
tir. Elin -geçirdi blr ya c:al" 
fmın içine yorgan, iç çamaşırı, gra
mofon plağı gibi bir sürü eşya yer
leştirdikten sonra ayni yol.dan savuş 

SON SiSTEM 1 GILIZ 
HAYA DAFJ TOPLARI 

İngilterenin tayyarelere karşı 
kullandığı e nson sistem 3, 7 pus
luk toplar dakikada 12 mermi atı
yor, 7 mil yüksekte uçan tayyare
leri bombardıman edebiliyor. To
pun ağırlığı on tondur, ve bir kaç 
dakika içinde kurmak mümkün
dür. 

Topu işletmek için dokuz kişi
ye ihtiyaç vardır. Biri ateş etmek 
vazifesi ile mükelleftir. İki kişi ke
şif vazüesini yaparlar. İki kişi mer 
minin ne kadar yüksekte infilak 
edeceğini tayin ederler. Bir kişi 
de kumanda vazifesini ifa eder. 

İki kişi mermileri (G) yatağı-

na koyduktan sonra bir üçüncü 
de H telini kullanarak mermiyi 
şarjora sokar. Daha sonra (A) ko
lu çekilir ve mermi atılır. Mermi 
atıldıktan sonra mermi yatağı F 
cihazının yardımile eski yerine 
döner. B kolu, cihazı el ile kul -
lanmıya yardım etmektedir. D. ko 
lu, cihazı otomatik bir şekilde kul 
lanmak içindir. C kolu otomatik 
mnkanizmanın hareketi sırasında 
el ile işliyen kısımları kesilirler. 
E elektrik ışığıdır. J ateş platfor
mudur. K teleskop cihazıdır. 

Bu top, tayyare da.fil toplann 
en bem başlısıdır. 

,:liilmm~~~~~mccam11mESW11--, 

NA T T A 
Acentahijı 

Nevyorlc Sergisine 
Quen M ..,,, • N"' ... - ..... di 

Transa tlantikleriyle 
Amerikanın e n muazzam 

ote ller inde 

göre burası sanayi mıntakasına ay - - Salih sen geçen gün een::? gel
rılmıştır. Bir Alman grubile temns din. Ben senin cezanı tecil etmiş -
ettim. Burada muazzam bir fabrika tim, niye yine ldin dedi Suçlu 
kurduracağız .. Büyük bir :;ervete ko· kendisini şöyle müdafaa etti: 
vuşacaksınız. Evvela bu yauyı yıırn· - Bay hakim ben açım. Türk ta
lım, kaldıralım. Sonra da inşaa.tıı ba~ biiyetine geçmek için çallŞlvorum. 
lıyalım. Nüfus kağıdı alacağım. Fakat param 

Bayan Zehra bunu hakikat san - yoktur. Ne yapayım. Bana bir akıl 
mış, Enis Fahriye vektılet V.!rmiş - öğretiniz de onu yapayım. Veyahut 
tir. O da yalıyı yıkmış, enkazmı 300 müsaade ediniz, ekmek paramı ka
liraya satmıştır. Tulumba ,.e ı.cııire- zannyım?. 

muştur. Yerlerinizi hazırladı. Hemen müracaat ediniz. Hiıdise farkedilince zabıtaya ha -

yi de kendi evine kaldırmış ve sonra Hnkim Reşit mahkemenin bu gibi 
da ortadan sır olmuştur. işlerle meşgul olmadığını, ancak suç-

Başka bir şekilde de Tahsin ve Fe- lan tetkik edeceğini söyledikten son
ride isminde iki zatı dolandırmıştır. ra davaya geçti. 
lş müddeiumumiliğe aksedinc~ de Şahitleri dinledi. Dosyayı tetkik 
kendisi lstanbuldnn uzakl"t»tı ytı:-. etti. Suçluya 10 lira para ceıası ver
Müddeiumumilik, hakkında gıyabi di. Ceza tecil edildi. 
tevkü müzekkeresi kestirmiş ve An- MODDEIUMUM l L l KTE : 
karada yakalatmıştır. Dün mahke.mc 
de şahitler dinlenecekti. Bunl~rdan 
bir kısmı gelmemişlerdi. M·.ı"akc.ıll':ı 
bunların çağınlması için başka bir 
;güne bırakıldı. Enis Fnhrini:ı b • gibi 
iddialarla başka mahkemeleru~ rr.u
lhakerneleri olduğu anlnşıl1·~ı '';in, 
rmüddeiumumilik, davaların tevhidi 
için bu dosyalan da arattırnuıkU1dır. 

ni a er, Dün 

em ye Ge medi 

Bir Fındık Taciri 

ahkemeye Veril ı 
Sultanahmet birinci ce~ mahke -

mesi dün fındık nizamnamesine mu
halif hareket ettiği ileri sürtilcn f1r
dık tüccarlarından Joze! hakkmdnki 
iddiayı tetkike başladı. Türk~fi~ .io -
zcfin A vrupaya ihraç etme& uzerc 
hazırladığı fındıkların yüzde yedi 
nisbetinde çür.ük bulunduğunu td -
bit ,etmiş ve derhal ihracını dur~~r-

Dün Beyoğlu Sulli Birinci ceza makla vaziyeti de müddeiumum1Iıije 
mahkemesinde gazinocu Bekirof ta- bildirmiş ve takibat yapılmasını ts -

temiştir. Nizamnameye göre fındık
rafından di!':çi Avni Bayer hakkında larda ancuk yüzde beş çürük kubul 
açılan hakaret davasına devam edil edilmektedir. 
di. Mahkeme evvelce bitirildiği için Suçlu kendisini müdafaa ederken: 

M .. • t - Bay hakim muayene "·nnlıs yn-dun suçlu mudafaasını yapacaıt ı. . . , ~ s .. 
. . pılmıştır. Nızamnamede çuruk kul -

Mahkemeye gelmemıştır Yalnız avu- lü ve bozuk kelimeleri kulla•ıılmı5 -

ber verilmiş ve tahkikata başlanmış Tafsilat için: 
tır. Memurlar, evi gözden geçirdik- _..., NA TT A: Galatasaray - iT A: Perapalas kartıst 
leri sırada bir çocuğun caddede do-- ---------------------------- -
laşt1ğını görmüşler ve onun bu ha- ., 

ıinden .şuph~lendikleri için ke~d.isini j yarın Akşam Sineması 
veçirmışlerdır. Sorguya çekılınce, 

sminin Abdullah olduğu sonradan 
anlaşılan çocuk kekeliyerek kaça -
makh cevaplar vermiş, sıkıştırılınca 
hadiseyi olduğu gibi itiraf etmiş ve 
çaldığı eşyaları, gizlediği yeri me -
murlara göstermiştir. 1 

Hadise yerince niçin tekrar geldi
ği sorulunca şu cevabı vermiştir: 

- Vaziyeti müsait bulduğum tak
dirde ikinci bir sc!er yapacaktım. 1 

Suçlu çocuk, evrakile beraber 
müddeiumumiliğe teslim olunmuş - : 
tur. 

Gülle ile Yaralanmıı 

(Günahkar Kızlar Mümessilesi) ANNIE D U CAUX ... e 

JULES BERRY'i ABEL GANCE'in en son ibda'ı 

A sızı 
Atk... Macera... Lüks ve Zarafet fi lminde takdim e decektir. 

ila veten: EKLE R JURNA L Marsilya Yangm Faciası ve 

Filistin Hadiseleri. 

•w 

------~---B\llllmmm!l~--c....--~ 
Sinemasında Dün Akşam 

Dün, Eminönünde, çocuklar de
mir gülle ıle oynarlarken İbrah\rnin 
sekiz yaşındaki oğlu FahretUn&':l kn 
fasına düşürmüşlerdir. Ç~uğun ka-
fatası şişmiş. polis çocuğu Istanbul Cidden b üyük bir şaheser olan ve bilh assa 
Tabibiadillerlne götürmüştür. Tabibi kadmlann görmesi lazımgelen 
adil Enver Kc.ran çocuğu muayene s BAT 
etmiş ve vaziyetini tehlikeli gördü- A 
ğü için SıhnS İmdat otomobilini ça- Mükemmel Fransız filmi büyük bir alaka ile takip edilmitt ir. 
ğırtarak BcyCtplu Çt.>euk hn~tanesine 

ER 
kaldırtmıştır Polis gülleyi atan ço - Bat rollerde: 
cuklar hakkıııda tahkikat yapmakta- --- ALBERT PREJEAN ve DITA PARLO 
dır. 
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R 
ANKARA RADYOSU 
Perfembc, 10.11.1938 

Saat 12.30: Müzik (muhteill TQrkçf 
şarkılar), 13.000 - Saat ayan ve haber • 
ler, 13.10 - 14 Müz.ik (Küçük orkestra) 

Zamp:ı - uvertür - (Herald), Le pe' 
tlt Duc operetinden, potpuri (Lecocq) 
Valzerlled (Mamel), Balayı (W. Noak) 
De5 Könlgs soldaten - ma~ (R. Kattnigg) 
Llebeslcld (Engel Berger). 

18,30 - Müzik (Balkan oyun havala
n), 19 - Konuşma (köylQ ve ziraat :ııııatf) 
19.15 - Saat ayan ve haberler, 19.n: -
Müzik (lnce saz faslı), 20 - Müzik (odJ 

mOzlği). 

Piyanist (Ferhunde Erk•n), Viyolonısf 
(Necdet Atak), Bestckftr piyanist (Ulvi Ce
mal Erkin), Piyano ve keman için sonat 
(Ulvi Cemal Erkin) Piyano sesleri (Ne
cil Kftzım). 

21. - Saat ayan ~ haberler, 2110 ..
MOzfk (Yurt hnvalnn), Orta Anadolu vt 

Rumeıı havalan. 21.45 - Bl.r dram ~ 
Uyuyan kadın (Yazan - Anı!re de I.ore) 
Türkı-eye çeviren: Ekrem R~t). ~ ..
Müzik (radyo orkestrası el Hasan Ferli 
Alnar), Prometheur uvertOr - Balet (Be
ethoven), Balet sultl (Lulll Mottl), Prezlo

sa uvertür - (Weber), Si j'ctals Rol - uver"' 
tQr - (Adam), Kafıı:er Walzer (j. Str:ıus:ı) 
23. - Müzik (Opera - Pl), 23.45 - 24 -
Son haberler ve yarınki program. 
SENFONiLER: 

20.45 Roma kısa dalgnsı: Sl'llfonfk kOb 
ııer (İtalyan eserleri). 21.15 Bükres: 
S nfonfk konser. 

HAFiF KONSERLER! 
7.10 Berlln kısa dalgaıır. Sabah kon

seri (8.15: Devamı). 9.30: Pr.rls Mcmdl· 
ynI; PWk, 10.15: Plllk, 10,45: Plllk. 11.35 
Keza. 10 Bcrlln kısa dnlgası: Viyana 
radyo orkestrası konserini nnkn. 11 ,40 
Roma kum dalgası: Arap musikisi. l:Z 
BQkreş: Pltık musikisi. 13 Paris Mon· 
diyal: Konser nakli. 13 Berlln kısa dal· 
gası: Hafif musikisi (14,15: Devamı). 
13.10 Bükreş: Motzol orkestrası (J.C.30: 
Konserin devamı). 17.45 BerJin kısa dal 
gası: İş sonu konseri. 18.30 Peşte: Ope-
ra orkestrası. 18.50 Berlfn kısa dalgası: 
İş sonu konseri. 19.10 Roma kısa dalga• 
sı: Arap musikisi. 19,15 Bil.kreş: Sih1ce
~nu orkestrnsı. 20,25 Peşte· Çigan or
kestrası. 20,30 Parls Mondlyııl: Plftk., 
20,35 Bfikreş: Romen romıınslan. 20,35 
Roma kısa dalgası: Hafif musikisi. 21 
Parls Mondlyııl: Karışık konser. 21,45 
Berlln kısıı dalgası: BOyQk askerl ban• 
do. 22,20 Peşte: PlAk muslkf!i. 22,31} Pa• 
rls Mondlyal: Konser nakli. %3 ~~ 
Grlcftln eııcrlcrlnden plllklnr. 23 But ., 

OPERALAR oP!RETt.:cH: '4 • 
12.15 Roma kısa dnlgnsı: nnımnış 

pera parçalarından 14,45: Keza. 

SADAKAI FITIR 
En iyi İyi soo 

Bugcıaydazı: 15 14 J.J 
Arpadan: 24 20 19 
Üzümden: 84 61 54 
Hunnad~ 00 ]33 00 

Yurdumuzun hava mOdafnası esbabtd 
lemin huııumında pek me:ıkOr mesaisi g6-
rülmekte olnn ve ldı~ teberrQatı KJr.:ıJ.aj 
ve Cocuklıın Esirgeme Kurumu gibi h,.. 
yırlı teşekkOller ile pa,.lnşan Türk Hınrl 

Kunununa her veçhlle yardımda bulun
mak mIDılm bir vazifemizdir. Blnııen~ 
leyh bu bapta Diyanet 1$lerl reısııl 
tarntından verllmlş olan fetva muci"' 
blnce ııadaki tıtır Ye zektt ne m0"' 
kellef olıınlarm -havadan gelecek teh"' 
ilkelere karşı 1'W'dumuzu, mmctfınb:I. kO" 
rumak Uğrunda pek teyitli ve devamlı bit 
surette çalışan • mezkdr Türk Bava ka "' 
romuna yardımda ve bu ft!lle ne de mt'm' 
leketfmlze hizmette bulunulması lQmmd 

sadakal fıtrm nevi ve mlktnrlle berabd 
lltın olunur. 

Safiye 
Bllkre;, seyaha
tinden avdet e
decek artisU
mlz yann ak
şamdan itibaren 
Tııksimde Abide 
karşısında 

fatanbuf M DftDaD 

iZZET GAZiNOSUNDA 
Seanslarına devam edecektir. katı İrfan Emin vardı. Oda müdnfa- ı tır. Ofis benim fındıklanmın içindP. 

nsını yazılı vereceğini ileri sürdü. bozuk da aramıştır. Fındığın çiirÜ· 
Mnhkcme ayın yirmi birine, saat o- ğü, küflüsü belli olur. Fakat boru -
na bırakıldı. ğunu kırmadan anlamıya iınktın yok 

tur. Bunu benim gibi kimse de an
lıyamaz. Eğer bozuklar cı:tarılırsa 
fındıklanmın nizamnamey\? uygun 
olduğu anla~ılır, diyordu. 

--0-
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' İPEK ve SA AY Sinemalarında HIRSIZLIK: 

in enecek 
Asliye 1kirıci ceza mahb.emt!'\i.nde, 

dün arka i:ışı Ramazanın yasıJ.,:ı nl
tından 9 lirasını çaldığı için tevkif e
:iilcn Mun ~.n muhakcme-ıi.ııe de\·am 
edildi. Mahkemeye Bursa müddciu · 
mumiliğinrfm gelen bir t.":ı.erede 
Mnr.ırin BuT~&.da Ayvalıkh Mustafa 
oP.Ju Enver A!ayın da 355 lir ıs .~ı çal 
dıgı için oraya gonderilmas! isteni
yordu Mahk~me, buradakı suçu da
ha evvel i.le·1'i:ı olduğu için evvelfı, 
but Adaki mu•uıkcmcsinin lıiti. ııme -
r;in , e şat"ıitl('rin çağırılnı<ı<;ına k~

vcr<>r k ouı u mayı ba~'!:& br gu-

Mahkeme şahitlerin ça_ıtınlmnsı
na karar verdi. Duruşmayı başka bir 
güne bıraktı. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Tahkikatı 

Müddeiur:ıumilik, dün, şüpheli bir 
ölüm tahkik&tına el koymuştur. Ev
velki gün gece yarısı polis Bcşiktaş
ta Murat Keçıciyan isminde 75 yaş
lannda bir ihtiyan ölü olarak yolun 
üstünde bulmuştur. Tnbibiddil S:ılih 
Haşim gec~ cesedi görmü~ ve ölüm 
sebebinin tayini için morga kaldı -
nlmasına Hlzı.r.ı göstcnntştlr Mor -
gun verec~ğl rapor;;ı göre tahkikata 
dev m edilt.!CEktlr. 

Bu Akşam 
Tamamile Memlelietimlzde ve ald olduğa sahneler MILO ADASINDA çekilen 

AYNAROZ KADISI 
Baş rollerde: Behzad - 1. Galip - Emin Beni - Hafide - Mahmud • Şevkiye • Muammer. 

HAZ DM 1:1 VASIFD 
~umaralı koltuklar her iki ıinema gişesinde satdmaktadD'. Telefon: iPE K : 44289 • SARAY: 41656 
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TAN'ıft lıeden: H•b•r· 
de, fikirde, lıertetde 

temiz. dOrO.t. samimi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çıılıımaktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene %800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 " 

, 400 " 3 Ay 800 " 
150 ,, 1 Ay 300 ,. 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
, otmıyan memlekeUer için abone 

bcdclJ mOddet IU'8S:lyle 30, 16. 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiııtirmek zs kuruştur. 
Cevap için melrtuplıır 10 · Jcunıs
luk nul llAvesf lAr.ımdır. 
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Is tan bul 
Belediyesi 
Zenginleşiyor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

İstanbul beledi7esinin en büyilk 
Qafı parasızlıktır. İstanbul dünya
nı.n en dnğıntk şehirlerinden biridir. 

Floryadan Kuaklara, Kavaklar • 
dan Suadiyeye kadar uzanan ve kü
çüJc: küçiik köylerden ibaret bulunan 
kocıı İstanbul şehrinin bütçesi, Av -
rupada derli topJu orta §ehirlerin • 
kinden fazla değildir. Bu kadar 
dağuuk bir sahada böyle dar bir büt
çe ile büyük işler gömıcğe imkan 
Yoktur. 

İstanbul beledivesinin kendl~ln -
den beklenen hiz~eti görebilmesi i
çin varidat kaynaklarını zenginleş • 
tirrnek zarureti vardır. 

Bütiin büyiik sehirlerde belediye • 
Ye varidat getir~n kaynaklar istan
bulda hususi ellerde idi ve bala da 
nıüh• . ını bir kısnıı şu veya bu milesse· 
senın elindedir. . 

Bunları peyderpey belediyeye dev-
rehnek bel d' . . 1 • k • e ıyeyı :ıengın estirme , 
l'e ondan sonra da ondan iş .istemek 
doğru olur 

* " ""~ı ellerin elilide idi. 
Biitiin nakil vasıtaları yaban-
cılar tnrafmdan istismar edili:rnr • 
du. Bu müessc clerin senelik gelir • 
lcrj bir kaç ıııil~ on liradır ve bu mil
Yonlar şimdiye k:-.\dar yalnız, ecnebi· 
ler· ı· ın c ınc geçnwkle kalmaz, mem-
leketin de dışına giderdi. 

Nafia vekaleti. memleketin am
nıc hizmetlerini istiınsmar eden bü
tün ecnebi mücsı;eselerini tasfb·e et· 
llıck siya etini tukibe ha ladığı gün
dcnberi bu şirketlerin bir kısmı sa· 
tın alındı. imdi de Tüne] ve Tram
\'ay şirketlerinin satın alınması ka -
rnrJa~tı. 

Şüphe yok ki r.ert>k elektrik. ge • 
tek traınvav, gert-k Tiincl Şirketleri 
erge~ belediyenin eline geçecektir. 
0. Vakit hu şirketlerin kiirı helediye
n~n knsasınn akacak \'C ht>lcdi;re ~im· 
d~ Parasızlık yii7iinden yapamadığı 
bır ~ok hizmetleri ifaya imkan bula
caktır. 

Zaten belediye bir tııraftan da .:e-h· . s 
•r içinde otobils ı )etmek Uı:eredir. 

Otobu"s · · ··t · b0 h crvı ı en mu evazı ır e • 
snpJn b~ledi •e e senede bir· mflvon 
l~raya ~·akın bir gelir temin ed~ek
tır. Binaenaleyh helt'diyemiz zengin· 
lcşıne yoluna girrniştir 

* Zaten şehir plônının tatbiki ve f,. 
t~nbulun gUzeUeşmcsi belediyeye 
hır çok yeni ma:.rallar yiikleyecek • 
t' . 
•r. Bu masrafların altından kalk -
~ak ve şehri imnr edebilmek için ye 
nı g~Jir menbalarına ihtiyaç vardır 
b Fııvaki imar isinde hükumet de 
F elediyeyc yardıma karar \'ermiştir. 

nkat belediyenin kendisine müte -
lnadiyen • vergiden hariç, yeniden 
varidat 1-;~ynaklan bulmağa &alışma-
sı ve h··ı .!'. • ta u tumetın yardırnından müs-
~ bir hale gelmesi hir zarurettir. 

L 

Tokat Belediye Reisi 
Seçildi 

Tokat <TAN) - Belediye rlya.c;e -
~~e doktor Remzi Topçam scçilmiş
ır. 

Burada belediyenin başarması IA
zıın gelen pek çok ve mühim işler 
;;~ır .. En başta su meselesi geliyor. 
m'·· akıkn, her köşe ve bucağından 
i~tcmadiyen sular akan Tokatta i

ç ecek su maalesef yok gibidir. 

nkılibın 
Sistemimize 

C Dmhuriyet HükUmetinin memleketimizde teessüs etme
. d b ri aradan on bet ıene geçti. Bu müddet zarf m-
ıın en e üh. . . h 

da büyük inkılaplar yapıldL Fakat bunlann en m ·· ~~ u-
kuk aahumda yaptık. lnkılabm hukuk aahaamdaki inkiaafı 
pek vasi ve tümullü obmıfhır. 

926 senesi T eşrinievvelinde 
meriyete geçen Medeni Ka
nunla ilk karşılaşbğmıız za
man muazzam bir tahavvülün 
heyecanı içimle bu tahavvül
deki derinliği dütünmiye Ta· 
kit bulamamıttık. Aradan ge
çen uzun senelerin tatbikatın
dan sonra başımızı arkaya çe
virerek eski hukuk prensiple
rimizi dütündüğümüz zaman 
bu inkılabın vüı' at ve tümulü
nü daha iyi kavrıyabiliyoruz. 

H erşeyden evvel şunu söyle
meliyiz ki; inkılAp;; huku

kun bütün içtimai hayatımıza te
mas eden noktaJan üzerinde yapıl 
mıştır. Medeni kanunla borçlar ka 
nunu; şahsın ve cemiyetin bütün 
medeni hayatını idare eden pren
sipleri tayin etmiştir. Yeni ceza ka 
nunile; cemiyetin mevcudiyetini 
ve bakasını teminat altına alan bü
tün ceza müesseselerinin tatbika
tı gösterilmiştir. Deniz ve kara ti
caret kanunlan yepyeni esaslarlle 
bütün licaret meselelerini hallet
mişlerdir. Hukuk ve ceza usulü 
muhakeme knnunlan hak ve ada
let tabirlerinin ifade ettiği mücer
ret mefhumların, içtimai müna • 
sebetlerin maddi şekillerinde en 
doğru ve en isabetli olarak tahak
kukunu temin edecek olan muha
keme ve merasim usullerini topla
mışlardır. İcra ve ifl{ıs kanunu hü 
kümlerin icrası hususunda alacak
lının, borçlunun ve bizzat cemiye
tin menfaatlerini mevzun bir tarz 

-t«. \YIPhltı"T-- - • - ~,----

Bu suretle yeni kanunlarımız; 
şahıs ve cmiyeti alakadar eden bü 
tün hukuki miınasebetlere şamil 
hükümleri ihtiva etmektedirler. 
Hepsi de medeni alemin ve garp 
hukukunun kabul ve tatbik ettiği 
esaslardan mülhemdir. 

C ümhuriyet adliyesünn sene
lerdPn beri tatbik ettiği bu 

yeni kanunların knffesinc hakim 

GÖNÜL 

--YAZAN: ·---.. 

Avukat Hamdi 
Halim Mayatürk 
Aradan ge~en uzun se
nelerin tatblkafmdan 
sonra baıımızı arkaya 
çevirerek eski hukulc 
prensiplerimizi dü§ün
düğümüz zaman bu in
lcılôbın vüs'at ve §Ümu
lünü daha iyi kavrıya· 

billyoruz. 

olan tek bir esas v.ardır ki o dn hu 

kukun mahiyetine dair olan te • 
lakkiden ibarettir. Bu telakki mo
dern ilmin ve garp medeni Memi
nin, hukukun mahiyetine dair o
lan telakkisinin aynidir. İşte inkı
labın hukuk si4itemimize yaptığı 
tesirin en kısa ifadesi budur. 

* H akikat halde değifeD 
teY yalnız kanunlan

mız değil, daha ziyade bun
ların daya ıdığı hukuki pren· 
ıiptir. Biz hukukun prenai
pinde, sisteminde inkı~ 
yapmıtızdır. Bunun için bu 
inkılabın mahiyeti gösteri!
mek istendiği zaman yeni 
kanunlarımızdan ziyade hin
nefı bu hukuk prensipinin 
izah edilmesi lazım gelir. yeni hukuk premu:nmı2 yanı 

hukukun mahiyetine dair 
olan yeni teldkkimiz nedir? Eski
sine nazaran nasıl bir fark arze
der? 

Eski hukukumuz dinden neşet 
ediyordu. Yani hukuk felsefesinde 
(Ecole theolojique) denilen ve hu 
kukun esasını Allahın iradesinden 
ibaret addeden bir sistemi kabul 
etmiştik. Hukuku, dinin dünya iş-

İSLERi , 

l{oc z Sizden Memnun mudur ? 

Kocanızı memnun etmek i!'ter 
mibini:ı? O haldı~ aıjağıya 

ynzdığım dokuz kaideyi dikkatle 
tetkik ediniz. Bıınlan hayatınız • 
da tatbik edehilirsen'rz, hem koca· 
nızı memnun eder, hem de mesut 
olursuntt7.: 

ı - İtiyat, iki tarafı keskin bir 
kılıç gibidir. Çünkii alışkanlık .ku
surlan kapatır, fakat ayni zaman
da me:r.:yetlcri de unuttunır. Onun 
için sizlere tavsiye ederim, evlen
dikten !lonra da kocanıza daima ca
zip ve yeni gijrlinmeğe çalışınız. 
Bu güç bir iş değildiır: Hcrgiin de
~işen yeni bir ~ahah tuvaleti, ku
fağın arkasına hcrgün ba~ka bir ko 
kudan bir iki damla, oda.daki va
zolarda hergün taı:e bir çıçek. hü
Hisa biraz değişiklik bu maksadı 
temine kafidir. 

% _ Kıskançlık sahnesi yapma-
yınız. Çiinkii kıskançlık manasız 

. d. ve hiç hir fn~·Clası olmı-
bır şey ır . 

b
. Artır Fakat huflut~uz hır 

yan ır zn · •. 
. . d giistcnncyrnı:ı.. Ondan 
Jtıınat a . . d 

. .,.örfınmeym ız, on an 
fazla cnıı11 t> • 

. t emniyet beslemesınl 
da sıze am 
istemeyiniz. . 

ı tf k sizin fç:ın ibadetler 
3-1\U ll 

k ddes bir yer olma • 
yapılan nıu a 

lıdır. · d . k k ·ır nı aşktan zıya e ne-
Bır er c ı ·• 

• ki daha kolay fethe-
fis bır yeme ? . böyledir. 
dilir. Bu acı bır ~eydll', 

Kaldı ki. erkeklere itina Oc hlr ye
mek hazırlamak, ayni 7.nmanda o
na oıevginizi söylemek demektir. 
Bu suretle bir taşla iki ku~ ,,ur
muş olursunuz. 

4 - Mütemadiyen sefaletten ve 
fukaralıktan hah etmeyiniz. Sa -
tın almasını ve snrfetmcsini öğre
niniz. Kocanızın kundurası tamir 
isterken yeni bir şapka almıya 

kalkmayınız. 

5 - Kocanızın öteye beriye si
garasının kiillcrini dökttlğiinden 

~iklyet edeceğinize, yatak odasına 
kadar onun bulunabileceği her 
yerde sigara tablası bulundum • 

nıu. 

ı - Her fırsattan bilistifade is
tilklôlden bahsetmeyiniz. Ona sor
madan ne eve misafir davet edi • 
niz, ne de vaki davetleri kabul e
diniz. 

7 - Umumi hadi!elerle alnka
dar olunnL Oiinyada kıyamet ko
parken kndının bunu bilmem~i 
kodnr erkeği sinirlendiren bir şey 
olamaz. 

S - Eve ai't işler için onu iş sa
atinde ve çahşma bürosunda ra -
hatsız etmeyiniz. 

9 - Ufak tefek şeylerle ona 
sinirlendirmeyiniz. 

Bu nasihatlerimi tutarsanız me
stıt olmanıza mfini kalmaz. 

lerine taaDOk eden emtrlertnlu ve 

hükümlerinin bir mecmuası ola • 
rak telakki ediyorduk. Hukukun e
sası ve membaı Allahm .kelamı ola
rak tanınan Kur'anıkerimden iba
retti. Hukuku mutlak bir met -
bumdan ziyade bir (Hulaıku lslA
miye) mannsına alıyorduk. Vakın 

hukuku islft.mm felsefesi o1an <U
sulü fıkha) göre hukuk! hüküm-

lerin membm yalnız kitap değil

di. Bunun vanındn biT de sünnet, 
tema ve kıyas da vardı. Bunlar 
da hukuka esas teşkil etmekte !di
ler. Ancak ince bir tahlilde hepsi-

nin aslı kitaba yani Allahm lrııde
sfne miincer oluyordu. E~ huku -
kım en kuvvetli Alhnlerlnden BO
yük Ali Haydar d~rdu ki: Bir a
sırdaki müçtehitlerin ittifakı de
mek olan (tema) bunların zat! fi. 

kirlerinden ibaret olamazdı. Ancak 
(Kitap) ve (Sünnet) ten tnşiııp e1: -
mek prtile hukuka esas teşkil e
debilirdi. (Kıyas) a gelince: Bunmı 

da rüknü esasisini (asıl) denflen w 
(kitap) ile (sünnet) ten ibaret olan 

bir prensip teşkil ettiğinden dola
yı bu da ayni ~sa mOncer olmak
ta idi. Eski hukukçular hukukun 

bu d1nt mahiyethıi o derece kUT • 
vet1e muhafaza etmek fstemiş}erdl 
Jel (örf" teamill) denilen hukuk! 
mfirutsebetler ftin kabul ettiğl kai
delerden fbaret olan btr esam bile 
ancak (Ktta-b) m emrfn,.. :muhalif 
bulunmamak prti1e muteber ed -
detml§lerdi. 

JnkılAbımıza tekaddfim eden bft 

tün edvarda hukukun bu dinl mef 

bumu kabul olunmuştur. Ticaret 
kanamı gibi tedvin edilen kanmı -
1ar bile - menşei din ohnammım -
dan dolayı • kanunu asliden fsö-

:na olunın~ bir ~tte-1cl&.1 
f!'!ltnnn;n. ışre eski huktıkunmzun 

mahiyeti btmdnn !baretti. 

* 
H albuki inkılazm kabul 

ettiği hukuk mefhu
mu hu telakkiden tamamile 
ayndır. Ve aralarında tutu
lacak kadar bariz ve kati bir 
fark vardll'. Çünkü: inkıla
bın, hukukun mahiyetine 
dair olan telakkisi dinle asla 
al8.kadar değildir. Bilakiı 
din gibi (dogmatique) ve 
sabit bir müessesenin huku
ka bir esu teşkil edemiye
ceğini kabul etmiştir. 

• 1 nkıldbın hukuku modern n -
min ve garp nlcminin kabul 

ettiği hukuktur. Bu da, hukukun 
içtimai hayatın bir (şeniyet, reali· 

tel si olmnsından ibarettir. Huku
ku teşkil eden ve onun inkişaf ve 
tekamülünü sevk ve idare eden un 
surlar içtimai hayatın mevcudiye
tini ve tekamülünü sevket -
tiren ve tedvir unsurlardRn 
başka bir şey değildir. Hu
kuk, tarihin ve cemiyetin bir 

mahsulüdür. Tabiatin ve içtimai 
hayatın icaplanndan doğmuş bir 
müessesedir. Hukukun mesnedi ta
biat ve insandır. Ona ~kil veren 
hedef tayin eden y tahii ve ic;ti
mat ihtiyaçlardır. Hukuk bizzat ha 
yat ifadesidir. Ve bunun içindir 
ld hukuk tarfhtn seyri fçind,.. müte 
madiyen deği en ve tt>kAmül tden 
lçtimat bir mfiessesedlr. 

İşte tnk'ılnbımızm kabul ettiği 
h'l.l'kuk premıtbf w slstMnf budur 
Ve yeni kanunlıınmlZln hükümle
rlndP bu sfstMn ve nrens1bin bariz 
tecE>llfvatı görülmektPdır. 

Eski ve VPni bu iki hukuk s1s
temi 8M!Slndaki farlo ~östermek 
fcfn rtlmı:ıf hııvat1m17da pek mü -
hfm tesiri olan bir flti misal fil-re 
debilirlz: Eskiden medeni münase
betlerimizi idare eden kanunlara 
göre din ihtllflfı miras fizerinde te
sir yapardı. Ölen bir odamın oğlu 
başka dinde ise onun mirasçısı o
lamazdı. Halbuki medeni kanunu
muzda böyle bir hüküm yoktur. 

Din ayrılığı mirasçılık ft.zerlnde 
müessir değildir. Kanunlar arasın 

daki bu fark, eski ve yenl huku -
kun mahiyetlerindeki farktan ne
şet etmiştir. 

Eski knnunlanmız nile hukuku 
nu cemiyetin sıkı mürakabcsi al
tına almamıştı. Bunun içm boşan
malar kan kocanın keyif ve arzu
suııa tcrkedilmişti . Halbuki yeni 
kanunlarımız aileyi tamamen ce • 
miyetin malı ve onun aynlmaz 
bir cüzü tel.Akki ettiğinden dolayı 
boşanma kararını vermeğe ancak 
cemiyetin mümessili olan hlkim 
salfilıiyettardır. Kan kocanın ar
zulan müessir değildir. Bu fark da 
ftd hukuk telakkisi arasındaki far 
km neUcesldlr. Çünkü; yeni hu -
kuk yalnız içthnat hayatın ve ce
miyetin icaplannı kendbine esas 
tttihaz etmiştir. Halbuki eski hu
kuk bu tcaplann değil dinin tcstrl 
al tında td1. 

M er't kanunlarm h!çbirlnde hal 
~gösterilmemiş olan btr 

dava ne knrşılaşan htıkmı nasıl 

karar verecektir? Yeni kanunu 
medeni bu hususta hfild.ml v!ızn 
kanım mevldlnde tutmuş ve eğer 
kendisi vhıı kanun olsaydı bu hu
susta nasıl bir kaide vazedecek i
diyse ~ göre hükfun vermesini 
kabul etmiştir. Halbuki eski ka -
:muılarmımia h8khnin bu salAh'
yeti yokm Bu fark da hukukmı 
eski sistemi arasındaki farktan i
leri gelmiştir. Yeni hukuk, kano-
nu içtima! hnyntm bJr ifad~ ola
nık kabul ettiğinden dolayı bu ifa 
denin hA.kimin ağzından söylenme 

sinde bh' beis görmemişttr. Hal -
buki eski hukuk kanunu dint b!r 
esasın ifadesi addettiğinden hald-
~~ryen.u-1n1ım

mıştır. 

İşte bu mlsaDer gösteriyor ki 

hergünlkü hayatmuma daima te -
sadüf ettlğimh: hadiseleri halle • 
den yeni kanunlanmımı kMfesi
ne htoom olan tek bir prensip var 
dır: Bu dn hukukun mahyetine 
dair olan yeni telakldmizdir. İnkı
labın, hukuk sahasında yaptığı 

pek vAsf ve §'Omullu tahavvülfuı 

mesnedi budur. Bugüne kadar ge 
çcn on :iki senelik tatbikatla bu 
yeni hukuk telnkkisindeki isabet 
daha ziyade tahakkuk emiştir. Bu 
tatbikat; tarihin ve hayatın icap
lnnndnn mülhem olan yeni hukuk 

sistemimizin mahsulü olan kanun
larımızın ruhumuzdak adalet te
lakkisine daha uygun olduklannı 
göstermiştir. 

~ -
·Bu da bir fikir 

Büyük kelimeler, aptallann 
küçük fikiırl rini ifade edebilme
leri için icat edilmiştir. 

* Dilnyada en büyük kuvvet 
alışkanlıktır. 

* Ya dığı müddetçe iyı1ik yap.. 
mıynn insan hayvan gibi ölür. 

* Kaduı ne kadar ihtiyarlanıa 
genç göriinrnek ona okndnr pa
halıya mnl olur. 

* Bir çok kimseler, başkalan-
nın kendisini, kendi gördüğü 
gibi görmesini terler. 

* BaZJ kimseler kendilerini 0 
kadar yüksek a-örürlcr ki, bu 
irtifa başlannı döndilrür Ye 
gözleriıı1 karartır. 

* Kadlll1l sevgisini itiraf 
erkekten hayır yoktUl'. 

* Erkek elde ~dinciye kadar, 
kadın elde edildikten sonra se-

5 

dının S 
Sigara iç esi 
Ayı mı? fo.~1.'3'< 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Her cemlyetitı, her devirde kendi

ne ayıp telakki ettiği bazı kayıtlar 

vanlır. Bunlar cemiyetin nenfnnti
ne, gidişine, yfıkselişne yardım et
tikleri milddetçc lüzwnlu kaideler, 
örflerdir, ahlaki düshırlnrdır, hürmet 
ederiz. }'nkat akıl ve mantık haricin: 
de kaldıkları, batıl ve snbit fikirler 
haline geldikleri zaman cemiyete za
rar veren Cımillcrdir ki, bunlan mu

hafazaya mecbur değiliz. Dini salta
natın, hoca ve papaz zihniyetinm 
hftkiın olduğu ort çnğdn bu ayıp zen 

cirinin hnlkalan insanın nefes alma
sına mani olacnk kadar birbiri içine 
girmişti. Bir ucu kilisenin minberi
ne bağlanan bu zincir, şnrkta11t garp

ten, bütün cemiyet 81.Dlrlnnndan ge
çer, ahlak, faz.ilet, nnmus namı altın
da insani nn fert olarak, cemiyetle
rin kitle olarak hareketlerine ı;ed 

çekerdi. 
Asırlardanberidir, akıl ve mantığa 

değil, softa zihniyetli miirtecileria, 
milteassıp ahli&kçılann prejüjelerino 
(aablt fiklrcrlne) dayanan bu ayıp zlıı 
cirini bileklerimizde taşıdık. Hele 
kadın bu dnclri yalnn bileklerinde 
değil, ayaklarında değil. nıhunun i
çinde taşımıştır. Serbe.tj d~ncenin, 
asri ilerlemelerin, her devnm bu zin
drin bir halka.mu. koparmıştır. Esas 
itıöarile erkekle mfisnvi medeni hak
lar alım, vatandaş t Illkki edilen ka
dın bu esaret zfnclrlnl blteklerinden 
siyaseten koparmakla, içtimat olarak 
kopanm~ değildir. Orf, Met, prejiljo 

gıöl ltibad telCıkldler kadını bu nyıp 
~berlnhı l9nde tnlU7or-

* Kadmm sokakta slgan içmesi ı;. 

J'IPhr. 
Niçin? Bu l1l81in cevabını akıl vo 

mantığa uyar bir §Ckilde vereni duy
madım. Prejüjey dayanan bir iüyat 

ta .akal - :mantık anmıak ta abestir. 
Kadının evinde, nmumt bir salonda 
sigara içmesi ayıp değildir. Faknt so
kakta içerse, ahlftk severlerin hisleri 
rencide oluyor. Tahta çatımn altında 
içilirse normal, göklerin çatısı altn
da içilirse anormal 

Bir zamanlu kadının sokakta yüzil 

açık gezmesi de ayıptı. Hele saçım 
atöstcrmesf, çıplak kolunu göstermesi 
mürtecilerin taassup hislerini zangu 

zangır titretmiye kafiydi. Bunlar iti
bari telakkilerdir. Zaman ile de.ti • 
şir vcı kıymetlerini kaybederler, ho
lo prcjüje h tine eeldikleri zaman, 

donmuş fikir mfistchaselcridirler ki 

terakkinin ayafına zinch vururlar. 
Akıl ve mantık itibarile yanlış ohnı. 
yan cemiyetin diğer fertlerine zaru 
vermiyen hareketleri, çember altına 
almak, ferdin en haklı hllrriyetine te
cavtlzdfir. 

Ben sfgannm sokakta l~rsem, ım
na ne oluyor? Namus, fazilet, ahlak. 
sigara dumanı mıdır ki, ben sokakta 

iiflersem, helezoni halkalar savu • 
rnrnk nçmnlar! - Ortn sırda irili • 
senin minberine, son asırda taassu

bun dirseğine bağlanan zinciri bis 

kopardık. N mm ve fadlct bizim dı
~ızda değil, içimizdedir. Bu asrt 
terakki e tekimfilün bir icabıdır. 
Ahlak, fazilet nnmı altında cenıı • 
yetlerin önfine konan taassup ve ce
halet kayıtlan bu sokakta sigara iç
mek gibi duman nkidcler oldux.... • • 

ı,;u ıçın 

yıkıldı. Hcrşeyi olduğa gibi muh • 

f zn, irticoın düsturu. Rnrcket ha

linde olan ve daima değişen bir dfin

yada, daima değişnıek, ve ileri 
0 d w • y 

ogru gıtmek, bu da içtiıruıt tcrnk -
kinin düsturu. 

Vapur Azhğından 
Şikayet 

Yalova '1'AN) - Kı§ başlayınca 
vapur seferlerinın azaltılması Yalo
valılan rnemnun etm işt" İs 
buld . em ır. tan -

a ışi olanlar bu yüzden orada i-
ki gece kalmak mecburiyeti ile k 
şı!a!1yorlar G~en sene bu cihet a~ 
zonune alınarak İstunbuldan 9,35 g tc 
kalkan vapur 12,10 a alınmış ve 
zur ortadan kaldınlınıştı. nıah 
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Güneşli F utbolcül ri 9 Ay Beklet
mek F utbolüm ... z için Zararlıdır 

Almanyaya Bu afta 
içinde 2 Milyon Ki o 
Pamuk ihraç E i di 

Piyasa 
Evvelce gelmiş yumuşak buğday

lıırdan yüz elli bin kilo !'i.16 - 5.17 ,5 
kuruştan, sert buğdayların k!losu 
4,32,5 - 5,02,5 kuruştan satılmıştır. 

Başka Takımlara Girmek isteyecek Güneşlilerin 
Adedini Muvazene Bozulmayacak Şekilde 

Tahdit Etmek De Kabildir 

Almanya yurdumuzdan mühim 
miktarda pamuk almağa başlamış

tır. Muhtelü mıntakalara ait pamuk
lardan Klevland ve Akala cinsleri 
olmak üzere bir hafta içinde iki mil
yon kilo satın alınmıştır. Bu pamuk 
ların kilosu 40 kuruştan verilmiştir. 
Bu büyük satış üzerine bütün yerli 
fabrikalarımız pamuk toplamağa baş 
lamışlardır. Piyasada görülen canlı
lık üzerine fiyatlar 45-46 kuruşa 
fırlamıştır. Iğdır pamuklarmın iyi 
şartlarla standardize edilmiş olma
sı ve pamuk kooperatifinin gayreti 
ile ihracat satışları devam etmekte
dir. Yerli fabrikalarımızdan dün ki
losu kırk kuruştan Iğdır malı ola
rak 15000 kilo, Sakarya pamukla
nndan 40000 kilo satın almışlardır. 
Fiyatlar siftir, 

Almanya iftik de 
Ah yor 

Almanya, tiftik almağa başlamış
tır. Son üç günde fiyatlarda canlılık 
görülmektedir. Oğlak cinslerinin ki
losu 130-140. birinci mallar 120, 
orta mallar 115-118 kuruş arasın
da verilmektedir. Üç gün evvel Al
manyaya büyük bir parti yüklenmiş 
tir. Bu hafta içinde Almanyadan ye
ni permiler gelmesi bekleniyor. Bu 
permilerin geçen seneden daha yük -
sek miktarda olması da muhakkak
tır. Takas permi fiyatlannın yüksel
mesi Fransanın da tiftik almasına se
bep olmuştur. Fiyatlar idareli oldu
ğu için Fransaya 40,000 kilo tiftik 
satılmıştır. Ancak bu satışın takas 
fiyatlanndan ileri geldiği ve muvak 
kat olduğu da söyleniyor. 

: Anadolu arpaları 3,36 - 3,38 kuruşa 
ı ihracatçılar tarnfmdan mübayaa edil-

mektedir. 

: * i Otuz ton çavdar kilosu 4,04 Jrurue
• tnn, Trakyanın kuş yemlerinden on t iki bin kilo 5,20 kuruştan. beyaz da-

Güneş futbol takımı lağvedileli
denberi top oyunu meraklılarının 

ve klüpçülerin zihinlerini bugünler
de işgal eden tek bir mesele var; 
başka klüplere geçecek Güneşli o
oyunculann dokuz ay bekleyip bek
Iemiyeceklcri meselesi ... 

Biz bu işi evvela İstanbul futbo
Iü hesabına tetkik edeceğiz. Yazımı
zın sonuna doğru da kısaca nizam 
cephesini inceliyeceğiz. 

ren Güneşlilerin intisap etmek is -
tiyecekleri klüplerde oynamalarına 
müsaade etmek en doğru hareket o
lur. 

Esasen geçen seneki lig maçları 
bir devre üzerine olmuştu. Bu sene 
de ilk devre nihayetlenince takım
larm ınralan belli olmus olur. Bu 
fikri kuvvetlendiren diğer bir ihti -
mal de var. Güneslilerin birinci dev-
r<.' sonunda birinciden dördüncüye 
kadar sıralanacak klüplerdcn başka 
Verlere ı?itmelPrİ nek mümkün değil 

dir sanırım. Bir ikisi gitse dahi bi
rincidPn dördüncüye kadar sıra a -
lan takımların muvazenesini boz -
maz. 

Arzu edilirse, flk sıralarda ııelC'n 

klüplcrin ikinci devrede ve Milli 

kümedeki hakları da gözetilerek 

muhtelif takımlardaki Güneşlilerin 

sayıları da tahdit olunabilir. 

....... _ _,._" ---· ........... __ 11111•111•1•xı111uıııı:u :ıımıı--üt•!!WNA-P ., ........ ____ ., ___ _ 

BORSADA: 

Of is, Buğday 
Alımına 
Devam Ediyor 

MADENCiLiK : 

istihsal 
/ Miktarında 
Artma Var 

İki giindenberl buğday piyasasın- İktısat Vekaleti Maadin Umum 
da canlılık başlamıştır. Geçen hafta Müdürlüğü 1936-1937 seneleri !
piyasamıza çok mal geldiğinden fi- çinde yurdumuzda istihsal olunan 
yatlar dört buçuk kuruşa kadar düş- muhtelif madenler hakkında mühim 
müştü. Mevnıdatm azalması fiyatla- bir istatistik neşretmiştir. Umum 
nn biraz yükselmesine yardım et- müdürlük toprakaltı servetlerimizin 
miştir. Dün Anadoludan buğday ge- tedricen inkişafını gösteren esaslı 
tirilmemiş ve evvelce gelmiş o1an1ar rakamlarla bu madenlerin vasati kıy 
satılmıştır. Mevrudat iki üç güne ka- metlerini de tcsbit etmiştir. Yurdu
riar azalmış olursa fiyatların muva- muzda keşfedilmiş ve keşfedilmemiş 
zeneli olarak beş buçuk kuruşa ka- madenlerin işletme iş1elerinde nlm
dar yükselmesi ümit ediliyor. Top- mıs yeni tedbirlerle, baZ'l imtiyaz 

+ rı 5,15 kuruştan Antalya mıntakası i susamlanndnn çift çuvallı olarak o-
• tuz bin kilo, ldlosu 17 ,20 - 17 ,25 ku-t ruştnn satılrn:~tır-:.. 
İ Edirnenln beyaz peynirlerinden • J klz hin kiloluk bir parti ırnosu 38,09-
: 38,33 kuruş arasında ve ita.şer pey-

i 
nirlcrl kilosu 65 kuruştan bmbtuM 
tcsllmJ olarak satılmışbr. Kara, Ul'
fa, Diynrbakırdan piynsamıza bol 
mlktarda sade ,.ağı gettrilmiştir. Ge
tirilen ynğlann bir kısmı sablmıştır. 

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

Yumurta 
İhracatı 
Artıyor 

Mahliemeye VerUen 
:Yumurta Tacirlerinin 
Sayısı 16 yı Buldu 

Güneş futbolcülerfnin İstanbul 
futbol kudretini epey arttırdıkları 

muhakkaktır. O kırattaki oyuncu1a
rın cok olmadığına da şüphe edeme
yiz. Ekserisi genç olan o futbolcüle
ri dokuz ay bekletirsek, hamlıyacak
larını, belki de oyuna karşı uzaklık 
duvacaklarını hesaba almahyız. O 
cocuklar:t Mil1i ve şehir takımların
da ihtiyacımız var. Muayyen bir üs
lı'.'ıpta futbol oynıyan Güneşlilerin 
ayn ayn klüplere dağlldıklan vakit 
yeni arkadaş1arfie bir yadırgama 
devrest geçirecekleri de tabiidir. 

Bu halde bolunan ve eşleri yanm 
dilzineyi geçmiyen Güneş tbolcü
lerlni dokuz av atalete mahkUm et

Başka klüplcre geçmek istedikleri 
takdirde bir sene bekleyip beklemi-
11eceklen herkesi a!akadar eden Gü
neşin kıymetli f utbolciileri. 

Fransada ecnebi profesyonellere rak mahsulleri ofisi Anadoludan ve ruhsatiyelerin İptali hakkındaki 
yapıldığı gibi, her takımda azami buğday mübayansına devam etmek- lcararlar jc;tntistik brosürOne konul
kac; oyuncunun bulunabileceği, bu tedir. Ofis şimdilik pi asam1%8 bu~- ~;u~~~· 19:: senesinde krom mndc

sene için muayyen utu-k a~ı t, ctay çıkarmayacak ve ileride fiyat- kardıkları krom miktan vasati 
tasrih edilebilir. lann yükselmemesi için nazım vazi- 4,051,790 lira kıymetinre ve 192.508 

Son hafta içinde yumurta ihraca
tında canlılık başlamıştır. Bu hafta 
sekiz yüz sandık yumurta ihraç o
lunmuştur. ihracat Almanya, Yuna
nistan, ltalyayadır. Geçen sene bu a
yın ihracatına nazaran yüzde yirmi 
fazlalık görülmektedir. Bunun sebe 
bi yumurtaların iyi kontrol edilme
lerinden kontrollü yumurtaların 

iyi fiyatlarla talep olmasın • 
dandır. İtalyanlar sandı~nı 520 
lirete, Almanlar 80 marka, Yu -
nahlar 250 drahmiye şif olarak 
mübaynatta bulurunnktadırlar. . . .. • .... .., ..... 

Yumurtacı ar 
Yumurta kontrolü sırasında görtl

len teknik yanlışlıklar yüzünden 
mahkemeye verilen yumurtacılarm 
adedi on altıyı bulmuştor. Bunlar 
birinci defa olduğu için ikişer lira 
cezaya çarptırılmışlardır. Tekerrttr 
devam ederse ve bilhassa üçilnc6 
def asında yumurtacının ihracat ft
c;ikmn ellerinden alınacağı gibi bet 
bin lira para cezastle iki sene hapse 
mahkOmiyetlerl kontrol nizamname
si hükümlerindendir. 

mekle klasla~dan epey kaybettire· \""""'"" "~-"J/llr""" l 
ceğimizi düşünerek nizamın manb~ y 0 

Bu gibi çarelerle klüplerin hakla- fesini görmek üzere lüzum gördük- tonu bulmuştur. On müessesenin 

ne vaziyetin icaplarını telif etmek azan • rı muhafaza edildiği gibi Güneşli 0 - çe birer miktar buğdayı satışa çıka- imrar ettikleri linyit kömürünün 
vuncular da mecburi bir atalete mah racaktır. 575,065 lira kıymetinde ve 116.397 

lazımdır. t 
Nizamname. btr ayuncmıun baş - t E 1 ş 1 ·k '

ka klübe geçeceği vakit dokuz ay - ş re e l '-

kCım kalmış olmazlar. ton miktarındadır. Zımpara madeni 
Manmafih bazan en lüzumlu şey- i-ıleten alh müesesenin on beş mer-

- " d 1 lt d ld ğu Egenin Ozüm Mahsulü 
bekle1™'.sini, baş1anmış müsabaka - '1"1"-1' ~...,.,.,.,..,.~ ~ ler gözonun e ve e a ın a 0 u kezden imrar ettikleri maden 153 

halde bir türlü bulunamaz ve na- Ege mıntakasından bu yıl yetmiş 
}arda takımlar al"8Slndaki muvaze - Kanaatım· cc, lig maçlarının bugü-i hak yere saatlerce aranılır. 
nenin bozulmam.ası ve klüp idarec - ne kadar elde edilmiş puvanlarını 1 1 

beş milyon kilo üzüm istihsal olun -
muştur. Bu miktarın kırk beş mil -
yon kilosu muhtelif dış memleketle

re ihraç edilmiştir. İhracatın fazlası 

Almanyaya olmuştur. İncir rekolte

si de 250 bin çuval tesbit edilmiştir. 

Ancak yüz otuz bin çuvalı son haf
taya kadar ihracat için satılmıştır. 

Egenin portakal ve mandarinaları 

da bu hafta piyasaya çıkarılacaktır. 

lerfle oyuncularının ahlakt r.ıbrtala- Bu mese c de o sun gözönünde du-
nnın bozulmaması bakımından mec- birinci devrenin sonuna kadar mu - ran lüzumlu şeyi fazla araştırmadan 
burl kılmıştır. hafaza edip, ikinci devreden itiba - bulsalardı .. . 

Nitekim bu meselen!n bl5vle oldu- -mt:ıımmmııııımııı:ımıınııımım--•-•• ... ,• ... 
11
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ğuno, ayni nizamnamenin diğer mad Vaka Çıkaranlar Birinci Küme 
delerinden açıkça anlıyoroz. 
Kapanmış bir klüpten başka kliiJr 

]ere J?eçecek ovunculara dair olan 
maddelerden 27 nci maddenin hük

mü şöyledir. 
Klübün hükmt ~hsiyettni tama -

men kaybederek kapanması takdi· 
rinde oyuncular müddet bekleme -
den diğer takımlara girebnirler. 

36 ncı maddede ise. kapanan klüp 
1erin üyeleri müddet beklemeden di
ledikleri klüplere girebilirler. 
Şu cümlelere nazaran, bizim ni

zamname Avrupalılarm oldukça e
hemmiyet verdikleri muvazene mese 
lesinde oldukça mfü::amahakar dav
ranmıştrr. Çünkü da~acak herhan
gi bir klüpten diledikleri klüplere 
intisap edebilecek oyuncu1ann rakip 
takıınlar arasındaki muvazeneyi boz 
mıyacak surette adaletle hareket e
derek müsavi aderlerde taksim edi
leceklerine ihtimal vermek mümkün 
değildir. Demek, dağılan herhangi 
btr klüpten başka teşekküllere ge -
çecek oyuncuların rakioler arasmna
ki muvazeneyi bozmaları kabul edil
mlstir. 

Bölge Tarafından 1 Kulüpler Hasılat 
Cezaya Çarpıldı işini Görüşecek 

!.stanbul bölgesi Güneş klübünün 
bir kısım şubelerini lağvetmesi üze
rine bazı hususat hakkında görüşül
mek üzere birinci küme klüp murah 
haslarını bu akşam bölgeye davet 
etmiştir. 

Bundan bir kaç hafta evvel her üç 
sahada çıkan müessif hadiseler dola-
yısile bölge bu hareketleri 
yapan oyuncuları tecrübe e-
derek kendilerine tebligat yap-
mışhr. Bu meyanda Vefa -
dan Latif ve Saime ikişer ay, Meh
mede bir ay ceza verilmiştir. Topka
pıdan ve Anadoludan Anadoluhisa
rında hadise çıkaranlara ayrıca ceza 
lar verilmiştir. 
, NOT: Sahada her ne vesile ve se
beple olursa olsun, en ufak bir ma
raza çıkarmanın ve işi kavgaya dök
menin kô"künden aleyhtarı olduğu -
muzu şimdiye kadar yaptığımız neş
riyatla göstermiş olmamıza rağmen 
bu sefer de bir kere daha açıkça 

söylemekten çekinmeyiz. Gençleri -
mizin muhakkak infiallerine mani 
olamamalarını spor ruhu noktasın -
dan bir nakisa sayarız. Bununla be
raber kendilerini böyle cezalara uğ
ramalarına acımaktan da nefsimizi 
alakoyamayız. Ancak daima olduğu 
gibi spor işlerinde nizamın hakim ol
masını, bu işlerin düzenli gitmesi 
için ilk şart saydığımızdan bu defa
ki cezaların verilmesile tarzını doğ
ru bulmadığımızı yazmayı da vazife 
bildik. Çünkü Türk Spor Kurumu
nun htilô. tatbik edilmekte olan ceza 

Bu toplantıda lig maçlannm ha
sılat meselesi görüşülecektir. Çünkü 
hasılat evvelce tesbit edilen bir ba-
remle taksim edilecekti. 

KlGp adedinin dokuza inmesile bu 
barem tabiatile bozulmuştur. Lig 
maçlarının ayni şekilde devam ede
ceğine göre barem dokuz klüp üze -
rindı>n trsbit edilecektir. 

Talebe Bir üsamere 
Verdi 

Çanakkale. (TAN) - Orta okul 
talebesi belediye sinemasında gü -
zel bir müsamere vermişlerdir. Ev
vela İstiklal marşı çalınmış, ve di
rektör Kemal bir hitabede bulun -
muştur. Daha sonra "Vatan ve va
zife,, eseri temsil edilmiş, mono1oğ
lar söylenilmis ve milli oyunlar ov -
nanmıştır. Talebe, çok muvaffak ol-
mus ve nlk1şlanm1stır. 

B - Yüksek disiplin divanı, 
C - Bölge disiplin divanları ol

duğu yazılıdır. 

* Almanya hesabına çalışan bir 
firma dün piyasamızdan 160 bin ki

loluk bir parti kızıl yapak satın al

mıştır. Bu yapakların kilosu 53-54,5 

kuruş arasında verilmişitr. 
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Ç E K L E R 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milflno 
Cenevre 
Amsterdanı 

Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
BQ~ 

Belgrad 
Yokohnma 
Stokholm 
Moskova 

5.98 
125.60. 

3.345 
6.tll75 

2B.!i225 
68~~925 

50.3575 
21.2~5 

1.0925 
1.5325 
4.325 
5.9e 

23.R275 
24.7875 

0.S125 
2.11075 

34.9125 
30.8025 
23.6925 

ESHAM ve TAHViLAT 

İkramiyeli Ergani 19.20 

bin 322 liralık 12,115 tondur. Ayni 

sene içinde istihsal ve imrar olunan 

diğer muhtelif madenlere gelince: 

11,627,912 liralık 1.504.991 ton ma
den kömürü ile 74,792 ton sömikok 
ve 14,761 ton briket, 4,295.880 lira

lık 214,794 ton çimento, 790.859 li
ralık galen (kurşun), 476,939 liralık 

17,143 ton çinko, 192,709 liralık 

4,664 ton borasit, 161,107, liralık 

2,765 ton kükürt, 157,200 liralık 400 

ton bakır, 131,421 liralık 6,734 ton 

çinkolu kurşun, 85.G30 liralık 8,563 

ton kil, 84,724 liralık 1255 ton anti

muvan, 51 414 hralık 483 şişe cıva, 

49,235 liralık 43 ton molibden, ve 

49,002 liralık 980,042 litre maden su
yu ve mermer, lüle taşı, zırnık, man

ganez, değirmen taşı. amyant. man
vezlt gibi muhtelif madenlerle bera
ber hepsinin yekiın kıymeti 23 mil
yon 45, 117 lirayı buluyor İhraç olu
nan madenlerden bir miktarının ge
tirmis oldu~ döviz yekunu 7 mil
von 574,250 liradır. 

ODADA: 

Pazarhksız Satış için 
Bir Anket 

Bu hükümlere nazaran. Güneş o
yuncularımn dokuz av beklemeden 
dnl'dikll'ri takımlarda oynamalan 
mümkündür. Yalnız bizim nizamna
menin ruhunu ve manh(i:mı nazarı 

itihıırt" almarlnn sadecP ifndeı:inin ba
cıH t ... r.,:..; irlnrlP mnhnmı kal1rsak 
f"!ttnoc: ldiihiiniin hPnÜz hükmi sahcn 
vPfini kavh('tmedil!i veva ktiibürı 

knpanmadıi!ı ileri sürülebilir. Mad -
:lelere böyle bir mann vermekle hem 
yanlış hem de Türkiye futbolü na
mına znrarlı hareket etmiş oluruz 

talimatnamesinin ikinci maddesinde 
teşkilatta ceza vermeğe salahiyetli 
ancak; 

Halbuki son cezalann bölge heye
ti tarafınpan verildiği tebliğ edildi
{!ine göre bu işte cezanın lüzumu 
noktasından değil veren heyetin 
c;nlfıhiyeti noktasından nizamsızlık 

olduğu aşikArdır . 

\.....,, _______ '""""™ ___ ./ 

Pazarlık51z satış usulü etrafında 
tetkikler yapılarak odaya bildiril -
mesi için odaya merbut bütün esnaf 
cemiyetlerine birer tnmim gönderil
mistir. Tamimde cemiyetlerin kendi 
... snafından ayn ayn soruşturmalar 
vapmasmı ve kanunun tatbikabn -
dan zorluk görüp görmediklerini ve> 
·1azar1ıkı:·- satıstnn pa7.arlıkh !öat1-
•m ı;röre ne gibi müsbc>t fikirler edin
rlikleri öğrenilmek istenilmistir. Pa
zarlıksız sc.tışlarda ihtikar bulundu
ğu ve bu noktadan oC'aca tetkikler 
yapıldığı dol,'TU değildir. . annındavım. A - Genel merkez. 

Bursada Açılan Kurs 
lktısat Vekaletinin öf tik ve ya

pak standardı için yetiştirilecek J'&" 
ni kontrolörler için Bursada açılan 

kurslara yirmi beş kişi devam etme
ğe başlamıştır. Kurslar daha bir a'f 

sürecek ve muvaf.fak olanlar bir 
müddet staj gördükten sonra yeni 
vazüelerine başlıyacaklardır. 

istasyon Civarında Bir 
Stadyom Yapıhyor 

Sivas (TAN) - İstasyon civarında 
büyük bir stadyom yapılmaktadır. 
Masraf vilayet bütçesile Türk Spor 
Kurumu tarafından verilmektedir. 
Önümüzdeki yıllar içinde yüzme ha
vuzlan ve at koşusu yeri de yapıla
cak, bütün stadyom için 100 bin 
lira harcanacaktır. 

Sıvas (TAN)-fstanbulda ve diler 
piyasalarda buğday ve arpa fiatlan 
düşkün olduğu tçin buradan uek U 

sevkiyatta bulunulmaktadır. * Sıvas (Tı\.N' - Zara kasabaa 
beklediği temiz içme suyuna kaVUf" 
muştur. 

Ayakkabı Fiyatlarında 
Yükselme 

Ayakkaplan fiyatlarında yüksel • 
me vardır. Bunun sebebi, ayakkabı 
deri ve köselelerinin hariçten takas
la ithal edilmesi, ve takas primlerl
'lin yıjkc:elmiş olmasıdır. 

İddiava eöre. kiiciik ··e büyük ima• 
lathanelerin ayni nisbette mıunnel• 
vergisine tabi tutulmaları da küçüle 
imalathanelerin fiyatları arttırmuı• 
na sebep oluyor. 
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atürk-Atatürk 
Trakya Mektupları : 

Edirneye Ansızın 
Kış Bastırdı 

Avrupanm 
Siegfried 

Seddi Çini: 
İstihkamları 

Atatürk, Anasının Bütün Haklarını Ona 
11 Ebedi Bir Ömür 11 Kazandırarak Ödedi 

Şimdi En Büyük Mesele 

Odun Kömür Derdidir 
Edirne, 7 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Edirnenin yazı da, kışı da 
yamandır. 1stanbulunkine benzemez. 
Hele bu yaz sıcaklar bizi o derece 
yıldırdı ki, kışın karını, sovuğunu. 

ayazını hasretle andık; andığımıza. 

anacağmıza bizi pişman etmezse çok 
iyi.. Çünkü soğuklar şimdiden ba.ş · 
ladı. 

{tj 
~ 

Dünkü misham1zın birinci sa
hifesinde: "Bir ana günü is

tiyoruz!,, serlevhası altında çıkan 
yazıyı okumuşsunuzdur. O yazı. 
ŞU vaadle bitiyordu: 

"Analar için bir "gün,, yapma -
mızı istemekte ne kadar haklı ol
duğumuzu isbat etmek için; mes
leklerinde ve sanatlarında yüksel
miş zevatın analarına neler borç -
lu bulunduklannı öğrenip sütun
larımıza geçireceğiz!,. .. 

** 

D ün, bu vaadi yerine getir • 
mek vazifesi benim hisse -

ıne düşmüştü Bu vazifeyi üzeri -
me aldığım anda, ilk hatırıma ge
len ana en büyük Türk anası, yani 
en büyüğümüzün anası oldu. Eli
ıne '"Türkün altın kitabı,, nı al -
dun. Onun ilk sahifelerinde, ço -
cukluğundan bahseden "Atatürk'" 
anasınnı kendi hayatında oynadığı 
büyük rolü de anlatıyor. 

Atatürkün hayatı ile, Türk mfl
lethı.bı hayatı arasındaki münase -
betin büyülcl.üğiinü ölçebilenler, 
Atatürkün anasma1 • Anatürk., a
dından daha münasip bir sıfat bu
lamazlar sanırım! 

Atatürk; çocukluğınıdan ve A • 
natürkten bahsederken: 

.. _Benim. diyor, çocukluğuma 
dair ilk hatırladığım şey, mektebe 
gitmek meselesine aittir. Bundan 
dolayı anamla babam arasında şid 
detU bir mücadele vardı. Annem, 
ilahilerle mektebe başlamamı isti
yordu. Rüsumatta memur olan ba
bam, o zaman yeni aç1lan Şemsi 
efendi mektebine devam etmeme, 
ve yeni usul üzerine okumama ta
~ftardı. Nihayet, babam işi ma -
hirane idare etti: 

Evvela merasimi mutade ile 

mahalle mektebine başladım. 
L R1, ..._.._.__..., _ _____:, _ _...._ "-=s.-...a..c ;r-

pılınış oldu.) bir kaç gün son
ra da mahalle mektebinden çık

tım. Şemsi Efendinin mekte - • 
bine kaydedildim. Az zaman 
rıonra babam vefat etti. An -
lıemle beraber dayımın nezdine 
Y~leştik. Dayım köy hayatı geçiri
Yordu. Ben de bu hayata karıştım. 
Bana da vazüeler veriyor, ben de 
bunıan yapıyordum. 
Başhca varif P. tarla bekçiliği i

di Kardeşimle beraber bakla tar
lasının ortasındııki kulübede otur
duğumuzu. ve kargaları kovala -
lnakla uğraştığımızı unutamam. 

Çütlik hayatının diğer işlerine de 
karışıyordum Fakat böylece biraz 
•akit geçince annem benim mek -
tepsiz kaldıtım için endişeye baş
ladL Nihayet, Selanikte bulunan 
teyzemin evine gitmeme, ve ınek· 
tebe devam etmeme karar veril -

'ICibar dilenci manhğı 

Zenginin evine, kibarca dilenen 
tanıdıklarından birisi geldi ve dert 
Yandı: 

- Sormayın halimi. Doktor be
lli fena buldu. Mutlaka Yalovaya 
gidip yirmi otuz gün dinlenmeli, 
hol gıda, bol hava almalı, dedi. 
Bana yardımınızı rica ederim. 

Zengin 15 lira verince heri!: 
- Fakat, dedi, bu Yalovada ni

hayet üç beş gün yetişir. 
- Ne yapalım dostum, sen de 

r alovaya gitmez, burada evinde 
0 n on beş gün idare edersin. Ah
val malum, fazla para harcanacak 
sıra değil. 

Kibar dilenci parayı cebine koy-
duktan sonra mağrurane ayağa 
kalktı: 

- Ma1i buhran, olabilir, dedi, 
lakin unutmayınız ki ben sıhha
tim icin para esirgeyenlerden de-
1'Yilim.! 

Sinklcr Levis'in odası 

Anatürk 

.. __ ................... --..................... : 
: : 

ı_ 

YAZAN: 

Naci 
Sadullah 

: 
: 
: 
i • 
i 
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dt: Selinikte mülkiye idadisine 

kaydolundmn!,, 

· Hiç şüphe yok ki, Ata türkün 
eşsiz dehasını inkişaf imka-

nından mahrum bırakabilecek hiç 

bir tesadüf, hiç bir kuvvet tasav
vur olunamaz Acaba onun. men
baı tükenmeyen ve yatağına sığ

mayan bir nehir kadar coşkun ze
kası; bir ana himayesinden öksüz 
kalsaydı. hayatın en büyük engel
lerini, birer süpürüntü gibi mec -
rasının kenarın3. atamıyacak, ve 
mukadder zafeı lerine kavuşamı -
yacak mıydı? 

Kim demiş? 
Hiç şüphcmh yok ki, anasının 

o endişesi ve o karan Atatürkün 
gayesine erişmesini ancak gecik-

mekten kurtarabilmiştir. 
Eğer biz. zafor ve istiklfille be-

raber bütün inkılaplara kavuşmuş 

isek ve Cumhuriyetin sekizinci. 

veya onuncu yılını değil de, on be

şinci yılını idrak etmiş bulunu -

yorsak, bunu bir millet yaratan 

adamın anasin~ borçluyuz! 

Fakat biz Atatürkü de, hepimiz 

gibi, herkes gibi. anasına borçlu 

sayamayız. Çünkü büyük Atatürk, 

anasının bütün haklannı, ona '"E

bedi bir ömür., kazandırarak ö -
demiş bulunuyor. 

Bundan da anlıyoruz ki, "Ana,, 
ya olan "borçlar,,, ancak Atatür -
kün ödeyebilec:::ği kadar büyüktür. 

Edirne ovası Balkanlann ayazı
na karşı açık olduğundan, hazan öy
le şiddetli kışlar olurmuş ki; termo
metre sıfırdan aşağı 18-20 dereceye 
düşer ve sokaklarda · dolaşanların 
- eğer varsa - bıyıklarından iplik gi
bi buzlar sarkarmış1 

Edirnelilerin kıştan pervaları yok 
tur; şu şartla kı. kıştan evvel kış -
lığını tedariklerni~ olanlar .. Mesela: 

1 - Beher soba için on çeki kadar 
odun, 

2 - Bir torbacık kırmızı biberli 
tarhana (ağzınız3 layık, elhak pek 
nefis oluyor!) 

3 - İrmik; süt ve yumurtadan ya 
pılmış erişte ve kuskus, 

4 - Bir küpceğiz halis üzüm pek
mezi, 

5 Bir iki düzinecik tavuk, kaz, 

hindi, 
6 - KB.fi miktarda reçeller ve 

turşular ... 
Eski bolluk zamanlarda Edirne -

nin yerlisi olsun; yabancısı olsun 
bu saydığım kış azıklannı vaktinde 
tedarik edip evinin bir köşesine a -
tarımş. Fakat bugün bu malzemeyi 

K ı .., L ı·nyit fiyatları temin etmek her babayiğitin kan 
aş meyvacı ıgı olmasa gerek 

• db• ) 0· d ••k td• Yukarıda saydığım şeylerin için yeni te ~f er Jf en yu Se J mühimi odundur. Mamafih bu son 

d S k• senelerde bu hı:ı.ve.lide taş kömürü de 
Kazaya 11könce Bir Tonu Beş Lira an e iZ revaç bulmuştur. Burada en çok (lin-

K d Ç kt yit) denilen ve Uzunköprü tarafla -
Baytar Lazım Liraya a ar 1 1 nndaki ocaklardan çıkarılan kömür 

Soma (TAN) - 300 e yakın işçinin ler sarfedilmektedir Bunun tonunu 
Kaş, (TAN) - Kazamızın çok ge- · ı .. 

gece gündüz çalı!;tıın ve gu"nde iki 10 - 12 liraya veriyorlar. Kü u ve 
niş olan arazisinde hayvancıhğile - o· 

k b·ı yu"z ton kadar ı"stı·hsala·tı olan kömür kurumu öteki kömürlerden biraz faz mühim bir tnevki işgal etme te, ı 
h assa Yunanistana ve 12 adalara her madenlerimizden çıkarılan linyit fi- la ol:nakla beraber, çok güzel yan • 
sen e on b inlerce bayvan ihr aç olun- li!ler n ynKS'e .kalınası halli:nı ,ıı'-- ·~~aıt'ta ve ooundan çolt s t un bir ha-
maktadır. Buna rağmen hayvancılı- kıiyetine sebep oluyor. raret temin etmektedir Linyit fiya
ğm inkişan için esaslı tedbir alın - Orman kanununun tatbikinden tının İstanbuldan gelen diğer ma -
mış değildir Hatta burada bir bay- evvel tonu beş liraya satılan linyitin den kömürlerine nisbetle yüzde yet-
tar bile yoktur fiati bugün sekiz liraya çıkarılmıştır. miş nisbtinde ucuz olması sarfiyatın 

Toprak altı geçit 

ten iki asker çık

maktadır. Bu re

simler resmen a

lındıkları için ya 

pılann daha ta -

mamlanmıyan va 

:r.iyeUnl gösterir. 

Slegfried hattı

nın toprak alU 

bir muUağı 

Altmış 

metre toprakaltı 

bir tuvalet oda-

sında askerler 

yıkanıyorlar 

Hububat ihracatı ve çok vasi olan Ocaklarda çalışan işçiler kendi günden güne artmasına sebep oldu -
ormanları da Kaşın başlıca kazanç cmniyetlerine karşı daha fazla ihti - ğundan, mevcut ocaıdar kış ortala -
membalarıdır Geçen snedenberi tat marn gösterilmesini istiyorlar . nnda istihlake kafi gelmemektedir. 

Hitler, Sieglried hattı hakkında 1938 Eylül 12 de Nuren
berg nutkunda şu izahatı vermişti: 

bik edilen yeni kanun, ormanları tah 20 gün kadar evvel, ocakların bi- Edirnede kış yaklaşınca odun 
rip olunmaktan kurtard1ğı içi·n· iyi rinde müthiş bir yangın çıkmış, Ba- arabalarının ı?eçişini seyretmek baş
neticeler vermişse de kerestecilik ya lıkesirin Sıtma!)mar köyünden Ali lı başına bir eğlence teşkil eder. Bu, 
vaş yavaş sönmekte ve maişetin~ b~ ve Mehmet, diğer bir köyden Davut sanki bir odun arabası değil, bir ge
sahaya vakfetmis olanların vazıyetı ve Savaştepeden Safer bir çok yer - lin arabasıdır. Enli vün kuşaklı köy
her gün biraz daha zorlaşmaktadır. leri yandığı ve derileri soyuldu - lü dayı, elinde uzun değneğile ara-

Esasen harice yapılan kereste o- ğu halde müşkülatla muhakkak bir banın önüsıra yürür Araba şehre 

K ikt' ölümden kurtulabilmişlerdir. girer girmez, baltalan omuzlannda 
duu ve kömür sevkiyatı. aş ısa-

ed. Maden idaresi bunları Manisa odun yarıcılan tarafından selamla -
diyatının belkemig~ ini teşkil ıyor. • 

lıkl hastahanesine göndermiştir. Yara - nır. Halk, hele odun alamıyanlar, yo
Kaşta limonculukla, portaka·l· cı . a 

ları iyı, ·1eşerek hastahaneden çıkan lun iki tarafına dizilerek bu geçit res 
mandarinacılık da günden gune ın-

bu zavallılar aylarca iş göremiyecek mini hasretle temaşa ederler. 
ki~nt eylemektdir. İpekçilik te so~ _ 
~ k vaziyette bulunuyorlar Kendilerine Köylü dayı lafı uzatmayı ve oy-

zamanlarda ehemmiyetli bir mev 1 

k ılı Yardım edilmemiş olması, bütün iş- le uzun uzadıya pazarlığa girişmeyi 
almıştır. Bu sahada Bursa ozac -

kt d rileri ümitsizlik icinde bırakmıştır. sevmez. İstediği paradan aşağı bir 
gına yakın randıman alınma a ır . ..,. 

Bu istihkfımlar, dünya kuruldu kuru
lalı yapılanların en kuvvetlisidir. Batta 
270.000 amele çalışıyor. Bunlara 84,000 a
melelik bir ikinci parti iltihak etmlştJr. 

Bunlar da 100,000 i~çile takV'ye edilmıştir. 
Birçok fenni alaylar, ve plyı:ı.de !ırkaları 

dıı vardım ctmcktccllrler. 

fiyat teklif ettiniz mi, hayır maka
mında kafasını vukarı kaldırır ve 
başka söz sövlemez 

Bilmem bu k.şın uzun gecelerini 
nasıl geçireceğiz'' Bir tek sinema ile 
birkaç kahvehaneden başka eğlence 
yerimiz yok. Bvs vakitlerimizi bol 
bol gazete okumakla veya kahveler-

Her g!ln 8,000 vagonla inşaat malzeme
si taşınmaktadır. Her gün beton islerinde 

100,000 ton çakıl kullanılmaktadır. Kıştan 
evvel tstihkAmatın inşası bitmiş olacak. 
Her yeri betonlu ve çelikli olmak üze

re ayrı ayrı 17.000 yapı yapılmı~tır 

de ve evlerdeki toplantılarda tavla, 
domino, dama satranç ve kağıt oyun 
larile geçirmiye çalışıyoruz.· AraSlra 
kurulan çilingir sofralarile radyo ve 
gramofon fasıllarını da bunlara ila
ve ederseniz eğlencelerimiZl bütün 
tenevvüile sayıp dökmüş olursunuz. 

Yahya Yazıer 

ŞUNDAN BUINlDAIN 
ler Levis bir gün Londrada sis ınü- Nasılsa konferansa gelmiş buln-

betile yolunu şaşırmış ve otele nan İbrahim Çallı: "Eyvah!,. diye 
Fıotoğral trenleri li olduğu görülmüş ve bunlardan bir Me$leklere göre yaş haddi 

çoğu lağvedilmiştir. 

M~ ld - b•d vardığı zaman kendi oteli o. u.~~- agr ı: 
da tereddüt etmiş, kapıdaki kuçifr Bir dakika düşünceye daldı: 

4ip vrupada (train surprise) adı ve- Asansörcünün derdi 
rile·ı ·-e yolcuyu nereye götürdüğü 

sörlerden birine sormuş: - Hesap ettim doktor, senin evvelden ma ... ô.m olmıyan trenler var 
şa _ Benim otelim burası mı? dediğine bakılırsa ben 62 sene 3 dır. Önceleri büyük rağbet kazan 

"'ocuk cevap vermiş: ay evvel ölmüşüm! mış olan bu trenlere de halk yavaş 
'ıı' ? 1 
_ Şakanın sırası mı· Otobüı beklemiyor ya. yavaş alıştığından Norveç şimendi-
Bunun üzerine romancı şu suali ferler idaresi yeni bir fikir olarak 

sormuş: . b d Suphi seyahate çıkınca karısı A- fotoğraf trenleri ihdas etmiştir. Bu 
_ Mösyö Sinkler Levıs ura a mı şıkını eve kabul etmiş bulunuyor- trenler yol üzerindeki güzel manza-

oturur? du. Fakat birdenbire kapı çalın- ralı yerlerde durmakta ve fotoğraf 
_ Evet! dı. Gelen Suphi idi. Kadın, telaş meraklılarına muhtelif pozlarda re-

Birisi asansörcüye soruyor. 

- Her dakika inip çıkmadan yo

rulmaz m1sın? 
- Hayır! Bundan yorulmuyorum. 

Fakat bu sorduğunu soranlara cevap 
vermekten bıktım. 

Meğer 1 ngilizler 

Coğrafya bilirlermiş 

ö l ı'se beni odasına götürün! simler çekmeye imkan vermektedir. 
- Y e M Kazun içinde, aşıkını elbise dolabına 
R hrnet şeyhislam usa Büyük bir rağbet kazanmış olan bu Fransızların coğrafya bilmedikle-

a bakkala sakladı. Suphi odaya girip, kendi- 1 . . de evini şaşırıp tren erde işi acele olanlar için (ka- rini söylerler. Fakat son yapılan bir 
Efe;d:n:u rivayet ederler. Demek ne ait olmıyan erkak elbiselerini ranlık oda) lar olduğu gibi münev- tetkikte İngilizlerin bu hususta Fran
sor ugu 1 lık her memleket mü- görünce işi anladı ve asabiyet için- ver fotoğraf mua11imleri ve en zen- sızlna haset etmeye ihtiyaçları olma 
bu çeşit da gın 

1 
. de bulunuyor. de, aşıkını aramağa koyuldu. El- gin mikyasta fotograf malzemesi sa- dığını göstermiştir. Bu tetkike göre 

nevver erın "'ml k l .. 1 .. , bise dolabını açınca don go e tan dükkanlar da vardır. yekoslovak meselesinin cihanı işgal 
62 sene eııııe 0 mu_ karşısında buldu: Portekiz ordusunun ettiği ~. , sırada yüz İngilizden ancak 

f .. Fahrettin Kerim, Yeşil - Söyle herif, diye bağırdı, söy~ birinin dünya harttasında Çekoslo-
Pro e~or onferans veriyordu: le burada işin ne? Mızıkacıları vakyayı gösterebildiği meydana çık-

Hilal içın k d lanın diyor- öteki sükunetle, gülümseyerek mıştır. 
Evet vatan aş ' Po t kı· d d t 32 t ·ı· B k 1 - . i . bir saat öm- .:evap verdi: r e z or usun a mevcu as- ngı ız aşve i i Mister (Çember-

du bir kadeh ıçk Y1 Her _ Vallahi efendim, şı·mdi oto- keri bandonun efrat, çalgı, araba layn) in Çekoslovakya için tngilizb-• 'çiyorsunuz. 
rünilz bahasına dı bu kadar za- büs bekliyorum, ne desem şuna siz ve saire masrafının Portekiz askeri rin harbe girmiveceğini söylemekte 

Muhtelif meslek erbabına göre in
sanın ömrü hakkında yapıl.an son is
tatistiklerin vasatisi: 
Hükümdarlar ve prensler: 58,8 sene 
Seyyah ve kafişlcr: 60 ,, 
Çiftçiler: 61,6 ,, 
Tüccarlar: 62,4 ,, 
Artistler : 62,6 ,. 

Edipler: 66,9 ,, 

Askerler: 

Fen adamlar 

Devlet adamları: 

Ruhaniler: 

67,7 ., 

68,9 .. 

69,1 .. 

69,l " 
Bizde en uzun yaşıyan Zaro ağa 

hamaldı. 

225 vagonla taşınan sirk 

Dünyanın en büyük sirki Am.erl
kadadır. B•· ınüessesenin bir yerd~n 
bir yere nakli için beheri 25 metre 
uzunluğundan 225 vagona ihtiyaç ol
duğunu söylemek sirkin büyüklüğü
nü anlatmaya kafidir. 

l\faru! AmP.rikan rnm~nrılı1 ~nk-
kadeh hayatınız an de inanma7,sınız ya! tayyareciliğine sarfedilenin iki mis- yerden göğe kadar hakkı varmıi. 

Bundan sonra Almanyadaki Sar
rasani sirki gelmektedir. 

manı kısaltıy~o~r. ________________________________________ ~~~~~~~~~~~~.__~~~------------------------------------------------------------~~~~----
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Çember/ayn Çinliler Fena Vaziyette 
Cevap Veriyor 

vela dahilde iki parti üzerinde mü
essir olmıya çalıştık. Sonra buna 
muvaffak olamayınca Lord Runcima 
nı gönderdik. O da çalı~tı. Fakat 
sulh kelime ve notlarla değil, fiil ile 
kurtanlmıştır. Buhran geçti, şımdi 

muhtelif hal çareler bulmak kolay
dır. Fakat o vaziyette ideal bir hal 
yolu bulmak mümkün değildi. 

Ben hakkın ne olduğıınu tay!.nde 
tereddüt etmiyorum. Bıliyonım ki 
bu işi yapmıya Avrupada, hatta 
dünyada büyük bir ekser ... yetin hak
kını kazandık. 

Alınan - İngiliz deniz anlaşma-
6iyle, dün akşam imza edilen İngi
liz - İtalyan anlaşması bir daha 
bunlarla harp etmiyeceğimize bir 
işaret sayılabilir. 

Biz bütün kuvvetimizi fhtilaflan
mızı hal için sarfa ve sulbü kurtar
mıya karar verdik. Benim bu siya
setimi tenkit edenler var mı? 
Yakında Hıılifaks ile birlikte Pari

se gideceğiz. 
Maksadımız bütür. ftilMlan, ayn • 

1ık1an bertaraf etmektir. İtaly aile 
aramızı düzeltmek için çalıştık '/le 
bir anlaşma yaptık. Aramızda eski 
samimiyet teessüs etti Bu sayede 
Çekoslovakya buhranını hal için Sin 
yor Musolininin müzaheretini ka -
zandık. İspanya meselesi bertaraf e
dildiği için anlaşmanın tatbikine ma 
ni kalmadı 

Silahlanma siyaseti 
Bu anlaşma ve tatmin siyaseti ile 

beraber silahlanmamız tuhaf görü -
nüyor. Tuhaflrk yok Fakat şüpheler 
kalkar itimat sa!Jlamlaşırsa hep bir
lilcte silahlan bırakırırz. Bu karan 
sabırsızlıkla bekliyoruz. Fakat tek 
taraflı siJ.Ahlanma doğru değildir. Bi 
l.Akis siliı.hlanmızı mesuliyetimizle 
aygun ve sulhu ldameye kit.fi şekil
de tekemmül ettireceğiz. 

Esaslı Müdafaa Hatları Yarddı 
Ve iki Fırka imha Edildi 

Yangtçe fehrinde aıkeri harekata i~tirak eden 
Japon lilo•undan bir kruvazör 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domei ajansı
nın bildirdiğine göre, Japon kuvvet
leri, bu sabah Çungçien'in işgali ü
zerine Hunan'ın hükumet merkezi o
lan Çangçen'i himaye eden esaslı 
Çin müdafaa hatlarını yarınışlardır. 

dıman tayaresi Kanton - Hankov 
demiryolu boyunca mütçaddit şehir
leri bombardunan etmiş ve bilhassa 
yangın bombaları atmıştır. 200 kişi 
ölmüş ve 60 kişi yaralanmıştır. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domei ajansı Fransız Matbuatı 
bildiriyor: 

Japon kıtalan dün bir çevirme ha- Atec p·· k•• ··yor 
reketi yaparak Sungyung ile Tung- ~ US UrU 
Çe:ng arasında yan yolda kain Yen- (Başı 1 incide) 
şin'i işgal etmişlerdir. Japonlar bu Figaronun Londra muhabirine gö-
suretle iki Çin fırkasının ricat yolu- re cenubi Afrika nazırı Pirov'un 
nu kesmişlerdir. Japon tayyareleri - Portekizde ve Belçikada yaptığı te
nin ve topçularının çapraz ateşi al- maslar, bu iki devletin müstemleke
tında kalan bu fırkaların tamamile lerindcn .:eda.karlık yapmak fikrin -
imha edildiği söylenmektedir. de olmadığını göstermiştir. Bu saha-

Japon kuvv~tleri Kanton - Han- da da fedakarlık yapmak işi İngilte
keu şimendifer batında bir çok Çin reye düşmektedir. İngiltere ise "'una 
kıtalannı muhasara ederek bunların hazırlanmamıştır. 
da rlcat yolunu kestikten sonra Yo- Epok gazetesine nazaran müstem 
çeu'nun takriben kırk kilometre şar- lekeler meselesi, Almanyanın son 
kında kain Vulipai'yi işgal etmişler- talebi olınıyacaktır. 
dir. Eko dö Paris'nin Berlin muhabt-

Japonlar, Bütün Şehirleri rine göre Mister Çemberlainin Mü-
Bombardıman Ettiler nihte gösterdiği gayrete rağmen tn-

Londra, 9 (A.A.) _Çin ajansının giltere ile Almanya işleri, iyi olmak 
bildirdiğine göre, 106 Japon bombar tan pek uzaktır. Bu da müstemleke-
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'......, __ '!!!!!!!!!~~---'"9 ler meselesi yüzünden ileri ge!iyor. 

Muhabire göre Hitlerin, İngiliz mu
ve müstemlekelerden bahsolunma - halifleri aleyhindeki '1ddetli sözleri 
dığını, Hindistana istiklal verilme - Londra hükumeti aleyhirıe mütevec 
diği takdirde Hindistanın İngiltere cilı derin bir infialin tezahürü sa
aleyhinde vaziyet alacağını söylemiş yılabilir. 

tir. Archbald Sinclair kralın nutku- Ordr gazetesine göre mtler, Al
na hii.kim olan ruhu anladığını ve manya haricinde hürriyet lehinde 
"bilfiil bütün memleketi etrafında yükselen sesleri susturmak ve boğ-
toplıyan harici siyaseti takviye et - ma:k istemektedir. 
mek üzere bir milli birlik vücude 
getirilmesi imkanı olup olmadığı,, 

meselesine dair nutukta bir telmihte 
bulunulmamış olmasına teessüf etti
ğini söylemiştir. 

Sağ gazetesi olan Aksiyon Fran-
sez diyor ki: "Berline müsamaha 
gösteren İngilizler, Hitleri:n nutkunu 
dinledikten sonra vaziyetlerini btr 
kere daha düşünürlerse, bu nutuklar 
bi:r işe yaramış olur." 

Fransa • ltalya 
ihtilafı 

(Başı 1 tncide) 

istifadeye hadim bir kumpanya hali
ne getirilmesidir. Bu takdirde kum
panya Süveyş kanalından geçen bü
tün vapurlardan ucuz ücret alacak
tır. 

Yeni F ranst7; ıeliri 

itimatnamesini veriyor 
Roma, 9 (A.A.) - Yeni Fransız 

büyük elçisi Francoi Poncet bu
gün hariciye nezaretinde Kont Ciano 
yu ziyaret ederek kendisiyle uzun 
bir mülakatta bulunmuş ve krala ve
receği itimatnamenin bir suretini 
tebliğ etmiştir. 

Bu müliı.kat bir saatten fazla sür
müştür. 

Paris, 9 (Hususi) - Fransız im
paratorluğunu ıtakviye için yeni bir 
komite teşekkül etmiş ve riyasetine 
Mareşal Franşe Despere gelmiştir. 

Mareşal bütün Fransaya dağıtılan 
bir beyanamede Fransa müstemleke
lerinin asıl Fransadan 18 kere bü -
yük olduğunu, bu mirası küçültme
den muhafaza etmek lazım geldiğini 
anlatmaktadır. 

Yeni F ranıız istikrazları 
Parls, 9 (A.A.) - .Resmi gazete, 

yarm iki sene vadeli milli mfidafaa 

bonolarının senevi faiz mlktannı 

yüzde 4.25 ten dörde indiren bir ka

rarname neşredecektir. 

İkinci bir kararname ile 18 ay va
deli muhtariyeti haiz mlill müdafaa 

sandığı bonolarmın faiz miktan yüz

de 4,25 ten yüzde 4 e indirilmekte
dir. 
~ 

lngiltere - Filisti11 
(Başı 1 incide) 

karan varmaktır. Konferans bir ka

rar veremediği takdirde İngiltere hft.. 

lrumeti münasip göreceği kararları 

verecek ve bunlan tatbik edecektir 

Bütün bunlar, bugün neşrolunan 

Beyaz Kitapta anlatılmaktadır. Be
yaz kitapta izah edildiğine göre tak
sim projesini tetkike memur olan 
heyet, taksimi reddetmış, fa.Kat l>u
na mukabil başka bir tavsiyede de 
bulunamamıştır. Sebebi heyet azası 
arasında her çare üzerinde başgös
teren ihtilaftır. HükUmet buna kar
şı, Filistlni idareye devama, Araplar
la Yahudileri barıştırmak ve anlaş
tırmak için bir yuvarlak masa k..-.ı_

!eransını toplamağa karar vermiştir. 
Filistinin haricinde bulunan mu

tedil Filistinliler de konferansa da
vet edileceklerdir. 

( GÜNÜN ADAMLARI 1 

Sir Robert Vansittart 
Bütün lngiliz istihbarat Teşkilatının Malumatı 

T oplanar ve lngiliz imparatorluğu Onun 

Raporlarma Göre idare Olunur 
İngiltere !mpar~orluğu dünyaya 

yalnız çayı, sarı saçlı kadınlan ve 
lonathan Swütin yazılannı tedarikle 
kalmamış, yeryüzüne bir de Intelli
gence Serwice hediye etmiştir. Bu 
teşkilat sayesinde "esrarengiz a
dam,, denilen o zümrüdü ankays 
sahnede, filmde, ve kitapta teşhir 

ederek mevzu züğürtlüğünden kur -
tulanlar, geçim temin ederler. 

Bu Intellicence Serwice'in bunca 
faydasına karşılık biricik bir kaba
hati vardır, o da mevcut olmamak
tadır. Filhakika, hariciyenin, bah
riyenin, harbiyenin ,ticaret nezare
tinin, ayn ayn ve birbirinden mü!l
ta kil istihbarat şubeleri vardır. Ve 
bu şubelerde çalışanlar şubelerine 

göre yetiştirilmişlerdir Fakat bun
lar haricinde, her şeyi bilen, her ~ 
vi vanan. ve devletin bütün şube

lerinden müsbkl11en çalışan gizli ve 
me:-kezt bir teşiklat yoktur. Film Te 

romancılann tasarlamalanna en ya
k1n bem;erll~ olan organizasyon 
tngiliz polis müdüriyetinin Speclal 
Branolı dennen şubesidir. fngfltz po
lis müdüriyeti, yani Scotland Yani 
her tarafta itibar bulmu' olan bu 
Tntelligence Serwice efsanesini hiç 
tekzip etmez, çünkü bu efsane naza. 
n dikkati kendi üzerinden ba~ 
yanlara sapbrdııt't için. gizli olarak 
tş ~rmesfnf temhı eder. 
Yukandmıberi söyledtklerhnh 

hpkı Myle olmakla beraber, mfts.. 
tn1dllen tş ~ren ayn ayn şubelerin 
hepsi de elde ettikleri malO.matı İn
giliz hnk1lmettmn umum! m<ışavtrt
ne ~nderlrler. İşte orada aristokrat 
c;özlü ve dınıı~lu bfr adam Tardır ki. 
her taraftan hanı hanl gelen rapor
lan - iste:r o raporlar, yeni btr Al· 
man mitralyözü h&kktnda, ister se
firin blrln!n daha tazece abayı yak

tıl?ı bir metresi veyahut malt btr 
hudutta bir mntli kabnestnin ayak
lanması hakkında ohun, hep okur, 
ve bilir. Ve i~e bundan dolayı İm
panıtorluk hükOmett; karara bağ
lanması lAnm ~len btr mftşküile 
karşılaşınca tedbir almaman eoorvel 
hükiımettn mOşavtrl ummnfsl olan 
adamla danıŞtt", onun öitüdünft dtn
ler, ve çok kere onun ~~ yol
da vürür. 

lngiltere Hükizmeti Umumi 
MüfQ1Jiri Su RobeTt V anaittad 

metteki meslekdaşlanna o meseıe: 

leler hakkında riyazi katiyette ra
porlar verir. Kendisi, bu itibarla Dd 
ayaklı bir gazetedir. Fakat bu ida
mın olruyuculan ancak kablnedekı 
naZll" meslekda~landır. 

Kendt.<ıi eru dört yaşmdadlr. Biep 
İngllbı: polltikacılarmı yettşttregıeı.
mt, olan Eton'da tamft etmişttr. O
ndan yetişme olanlaT hep gtytm 
kmna~lftnndaki mükemmeliyet, saz 
n aohbetlerlndelrl sonblzm ~ ede
btyat menklıhklarile tanışırlar. Bun 
dan dolaVl Str Robert yalnız cftplo-< 
matlı~e de~. fakat dramatik ~ 
lerlle de tanmmıştır. Bir dtl%ftne 
kadar roman yazmıştır. Ve mmhl 
ııUrde. tenis oyunundaki becerl1tnl\
~ kadar, marlfett vardı!'. Kendtst 
btr Acem gibi acemce lromışm, .e 
bir Araba. ben Arabım diye arepça 
kaıo;andıTabilir. 

Müdafaa kuvvetlerimizi tamamla
yacağız. Maksadımız kimseden bir 
feY almak değildir Fakat halkı te -
cavüze karşı gelmekten tıciz bıra -
kırsak büyük bir vebal yüklenmiş o
luruz. Zayıf olanlar cömert olamaz
lar, ve acizlerin! şu veya bu şekilde 
itiraftan başka bir şey yapamazlar. 
Müdafaa sistemimizde kusurlar var. 
Ve bunlar her yerde görünür. Fakat 
burada olduğu gibi söylenmez. Bu -
nunla beraber harp olsaydı herhalde 
kendimizi gösterirdik. Kendim tesli
hat aleyhindeyim. Bu paralan insan 
lann refahına sarfetmek daha doğ
rudur. Fakat mecburuz. Yoksa bizim 
siyasetimiz sulh siyasetidir ve bu si
yaseti herkes istiyor. Onun için bü
tün milletleri bu siyasete müzahere
te davet ediyorum. Fakat bu maksat 
lar bir kaç ay içinde elde edilemez. 
Uzun çalışmalar, ve her fırsattan is
tifade etmek ıazımdır. Ve ancak bu 
8ayede kabuslardan kurtulmak müm 
kündür. 

Sinclair, milli hürriyetleri koru -
mak için hükiımetin ne yapmak ni -
yetinde olduğunu sormuştur. "Milli 
hayata ecnebi bir devlet ~fi tara
fından vukubulan müdahale" ye tel
mih eden hatip demiştir ki: 

- - _ .. - - -
tŞıe bu f~ !eftelerdenberl yaptp 

duran adam Str Robert Vansittart' -
tır. 

S1r Robert Van!ttta~ harlka 
btT hafızası varoır. İngiliz politika.'" 
nt alftkadar eden her gidi ~ bnen 
her ftdam1 tan"IV8n. her dedikoduyu 
dinlfven bu adamdır. 

Ytrmt sene ene! Tahranda, Ka:. 
htrede, Stokho md gl5rdüğn ilm 
dolayıstle o ıramanld şefi Lord CuN. 
ron'un göztine girmişti. O zamandan 
bu zamana kadar mevkii fkttdara 
çe'1t çeslt hükOmetler geldiği hal
de, ve günlerinde hep dillere desta:n 
olmuş diplomatlann ş\mdl adı sam. 
ortada duyulmaz oldujtu halde yine.ı 
Sir Robert yerindedir. İşleri sahne 
nrkas-ından idare edegelen bu ada
mm, Gurzon ve Macdonald gibi biri 
Tory ötekisi sosyalist adamlarla n
vu~bflmesl Henderson. Simon ..e 
Eden gtbi taban tabana m insanla
rın hep dostu olagelebflmesl de ken
di j?~rlislerlndcki kuvveti rröstmr. 

, . 

Son saz: Paskalye yaklaşıyor. Bay 
rama neşe ve itimat ile hazırlanabi -
liriz.,. 

"Başvekilin böyle bir müdahaleyi 
reddetmek için ilk fırsattan istifade 
edeceğini ümit ederim." 

Sinclalr, Hitler tarafından Chur -
chill ve Gree:nwood'a yapılan hücum 
lan hatırlattıktan sonra kralın nut
kuna verilecek cevabt ariza hakkın
da cereyan edecek milzakereler es
nasında hürriyet prensiplerine kar
§1 yapılan hücumların reddedilece -
ğini ümit etti~i söylemiştir. 

NEVROZ·iN 
. . .A ' . ~ 

tnJ?llterenln göze ~rtınmeıyen fr; 
hükOmett odur. 'P'a'kat do~dan 
do!!'nı~ emir 'ttrmez, ~ blr işi 1-
dare etmez. 

Yurddaş: 
(Fitre) sini göklerimizin •ela. 

meti için haTcamayı adet haline 
getirdiğimiz "Şeker Bayrarm,,na 
arhk "Havacılığa yardım günü,. 
adını vermek çok yeTinde olur. 
"Kurban Bayramı,, na da ayni 
adı vermek ~k uygun olacağı 
gibi. 

Avam Kamarasında tenkitler 
Londra, 9 (Hususi) - Avam Ka

marasında kralm nutku dolayısile 

müzakereler devam e~, Sir Strad
ford Crlps hükfımetin harici siyase
tini tenkit etmiş, nutukta Hindistan 

REFiK HALiD 

Bir teviye gidip gellyorduk. YürüdüğümOz 
ft döndüğümüz cihete göre bu rüzgar, kiı.h göğsüne, 
kah arkasına vurarak vücudünün yuvarlak kabartı-

' larmı, kumaşa yaslana yaslana mermerleştiriyor, 
onlara bir heykel sertliğini ve bellrilsini veriyordu. 
Dizlerden yukarısı mermerdi; çırpınan eteklerse bi
raz, sonra, donup meımerleşeceğini sandığım bir kö
pük._ 

İçm1J, dansetmlş, şimdi dolaşıyorduk; kıp'Jnr.. 
mm mercan taneleriyle işlenınfı minimini auvare 
çantasını salonda, masamızın üstünde bırakmıştı. 

Benden bir sigara istedi. İkimiz de yaktık. Bir nefes 
çekti 

- Samsım tütünft mü? diye sordu. 
- Belki, dedim, Samsun veya İzmir, herhalde 

Türk tütünü. . 
Biraz sonra durdu; iyi cevap veremiyeceğhne 

emin bir tavırla gülümsiyerek: Arjantin hakkında 

ne bildiğimi sordu. "Pek az!" dedim, kekeledim, 
Buenos - Ayresten, at, koyun, buğday bereketinden. 

: .. :-,.!fü~-ll!!~~!!ft&'i~~e]tetin altı misli bil-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Casusluk tntrfkal!rma kanşnut"Z. 
yalnız malômah dinler öitrentr. Ve 
"n ('apraşık en içinden Çilnlmaz me
c:Plelerin öronü kııvrar. ve hükO-

nevralji, kınkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

.. .. icabında CJÜnde 3 kaıe ahnabilir. .. .. 

:TEFRiKA No. 3 

yük olduğundan, And sıra dağlanndan, Pampal~ 
dan, la.sso ile hayvan avından, nihayet beyaz esir ti
caretinden ve bunun enternasyonal bir mesele halini 
aldığından, kısa kısa bahsettim. 

Fakat, imtihandan, aşağı yukan, mufta kal
mıyacak kadar kurtulunca mümeyyiz yerini alır..ak
ta gecikmedim: 

- Ya siz.in Türkiye için bfldiklerlniz nedir? 
- Bütün bildiklerinizi tekrar ederek sizi yor-

mak istemem. 
İçkinin verdiği ölçüsüz bir ısrarla teknr aor

duğuınu görünce: O halde, mallımatım hakklnda 
muhakkak bir fikir vermek lhım geliyor, dedi ve 
bir llhza düfiindü, eski viltıyetlerinizin küçültüle
rek artan rakamını mı vereyim? AltIXllf üç! Cümhu
riyet Halık Partisinin bayrağındaki altı okun neye 
ip.ret ettiklerini mi anlatayım? Cümhuriyetçiyiz, 
Milliyetçiyiz, Halkçıyız, Ltıikiz, Devletçiyiz, İnkı
lipçıyız_ Yoksa Sümerlere, Hititlere dayanan yeni 
Jrk nazariyenizi mi izah edeyim? 
~ Matmn.ıel, dedim, ırlzi esrarengiz bulduğumu 

söylemekten kendimi alamıyacağun. 
Adeta öfkelenmiştim.. Elini sinirlenmiyerek, 

omuzwna koydu: 
- "Nasıl oluyor da Kürtçe konuşuyorsunuz?" 

diye neden sormuyorsunuz? Halbuki sabahtan beri 
bu merak içindesiniz; · dilinizin ucuna hep bu sual 
geliyor! 

Kısaca tekrar ettim: - Esrarengizsiniz! 
Bu sırada arkamızdan bize bakan birini hisse

der gibi oldum, döndüm: Sabahki koca sakallı kahin, 
yine kollarını önüne kavuşturmuş, gözleri kapalı, a
ğaç kütüğünden oyulınuş bir Polonezya putu kadar 
kalın, kaba, korkwıç, loşluğa mıhlanmış, duruyordu. 

ıı 

Doğan Güneşe RükU Ediyor 
Kamarama girince smokinimin ceketini attım. Bo

yunbağımı çözüyordum, elimde o güne kadar bilme
diğim hoş bir koku duydum. Zeli'nin, demin ayn
lırken avucumda uzun müddet bıraktığı elinden 
sinmiş bir taze biçilml~ ot, bir yeni kopmuş filiz 
kokusu_. Bu masum rayiha onun hakkında düşün
düklerime yaraşmıyor. 

Kendi kendime diyoram kl: 
- Bir casusla karşılaştım. Bu kadın, şüphesi%, blr 

ırulh devri Mata - Harisi, bir froylayn Doktor, bir Mis 
Ltıv,renstir. Avrupa ve Asyaya ilk defa gelmiyor; 
fÜpheslz, harabeleri gezmek isteyişi kaba bir ya
landır. Bizi, bizim' kadar biliyor ve muhakkak, yol
culuğunu bir vazi!e olarak kim bilir neler çevirmek: 
için yapıyor? 

Bu rolün memleketime taallUk etmesi endişesiyle 
birden kan hapına çıktı. İngiliz yüzbaşısı Mod Fol
dun, yedi sene evvel Bağdatta Kürt ve Ermeniler
den bazılannı toplıyarak Hoybun isminde bir ce
miyet kurduğunu, bu komitenin Şeyh Sait ve Ağn
dağ isyanlarile bizi yorduğunu, hala da emniyet 
teşkilatımızı meşgul ettiğini mebusken öğrenmiş
tim. 

Irakta kurulan Hoybunun çalıştığı yer Suriye idi. 
Zeli de Suriyeden geçerek lrak'a gidiyordu ve eski 
Asuri tipini andıran sakallı bir herifle kürtçe ko
nuşuyordu. Belki de, yarın bir başkasilye ermeni
ce, benimle türkçe, çölde arapça konuşacaktL 

- Yalan, diyordum, yalan, Mendoza'da doğduğu, 
bir milyoner olduğu, keyfi için seyahat ettiği hep
li yalan, uydurma, hile! 

Sonra hafızasındaki kudreti düşündüm: Rakam
ları, isimleri, resimleri ne kadar yanlışsız biliyor
du. Benim adımı bile, derhal vapurun kayıtlanna 
bakarak, veya o kahine baktırarak ne çabuk, ne iyi 
öğrenmişti! 

Bu mütalealardan sonra zihnimde bir istifham 
işareti belirdi; bu işaret büyüdü, kalınlaştı, beynımi 

doldurdu ve ezdi: Benimle, herkesi bırakarak. niçin 
meşgul oluyordu? Sabahleyin, yanımda kürtçe ko
nuşmak suretile yaptığı falsoyu tamir için beni sih
rine, cazibesine ram etmek, uyuşturmak mı istiyor? 

İşte onun felaketi, benim de belki fellik.etime se
bep olacak vazüem bu fabodan başlıyor. 

(Devamı var) 
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Vaıkun Taırlhln En Esrarlı Çehresi: 

Vali Paşaiıın Huzurunda 
Onun Tavsiyesiyle, Hatip idris 
Ağanın Çifliğine Korucu Girdim 

• Q yaşıma kadar hiçbir kilise-
de duyamadığım manevi 

bir zevk bütün ruhumu sarmış ve 
vücudümü sarsmıştı. Beni bayağı 
büyülemişti. İçimden doğan bir 
istekle yol kenarına çekildim, 
bir ağacın altına çöktüm. Cami 
kubbeleri ile minarelerin yaldızlı 
tepeliklerinde yeni doğan güneşin 
göz alıcı pınltılannı seyre daldım. 
Şumnuda "Kılızak,, camisindeki 
ınüezzinin dalına hoşuma giden, 
dinlerken tüylerimi ürperten ve 
beni derin düşüncelere sürükliyen 
tatlı ve ahenkli sesini hatırladım. 
Biraz da içlendim. 

Edirneye girdim. Hatip köylü 
1drls Ağanın sağlık verdiği Sü
leyman Ağanın hanını kolayca 
buldum. Hanın kahvesine girdim 
ve bir kenara çekildim. Sağımda 
oturan birkaç delikanlının Bulgar
ca konu_ştuklannı işitince sevin
diın. Çünkü bu yabancı muhitte 
içime biraz gariplik çökmiye baş
lanuştı doğrusu. Konuşulan sözlere 
kulak verdim. Bu delikanlıiarın 
da benim gibi Bulgaristandan gel
ıniş asker kaçakları olduklarını ve 
hallerinden memnunluk getirdik
lerini anladım ve ferahladım. Ak-

şama doğru hepsiyle halleşmiş ve 
anlaşmıştık. İçlerinde Şl.imnüliı ol
mad -ıgı ve beni tanıyan bulunma-
dığı için Hıristiyan ve zabit oldu
ğumu sakladım. İsmimin Hüsevin 
olduğunu söyledim. Kendimi .bir 
asker kaçağı ve müslüman olarak 

ı ı . yiTfeK'li genÇler soz-
c. lerime inandılar. Müslüman oldu

luma kandılar. 

T am yedi ay bu adamın ya
nında çalıştım. Çiftliğinin 

mer'alannı, tarlalarını ve orman
larını korudum. Her cihetle emni
yet ve itimadını kazandım. P:ıtro
num çok temiz kalbli bir adamdı. 
Fakat ne gariptir ki, bu adam da 
Bulgaristandaki binbaşım gibi ağ
zı pek pis ve çok titiz idi. Kııdığı 
vakit kendinden geçiyor, ağzın
dan pek iğrenç küfürler fışkın
yordu. Bir gün bu fena muameleyi 
bana da yapması ihtimalini hatır 

' rek çok üzülüyordum. Bir hAdise 

,..,.-......,....,., 

zerine bastırarak zorla yürüttiim. 

Patikadan araba yoluna sapacağı
mız sırada bana döndü ve boynu-
nu büktü: 

- Yalvarırım sana. dedi. Ca
nım yanıyor, yaramdan çok kan a
kıyor. Şurda biraz dinlenelim ve 
y~ramı sarıp kanını dindirelim. 

(Devamı var) 

• 
BURSADAı 

Uludağdaki OteDeri 
Kim lıletecek? 

Buna, (TAN) - Dağcılık Klübü 
idare heyeti, bir müddettenberi ta
lip ohnadığı için husur: muhasebe 
dairesi tarafından işletilmeıkte olan 
Uludağdakl vilayete alt otel ile Ki
razlıyayla mevkiindeki dağ evinin 
klüp tarafından işletilmesine karar 
vermiştir. Bu karar ilbaya arzedil
miş ve alınacak tedbirler hakkında 
izahat ta verilmiştir. Klübün müra
caati tetkik edilmektedir. 

Nevyork Ser9isine 
Hazırhk 

Bursa, (TAN) - 939 N evyork 
sergisine iştirak işlerini tanzim için 
teşekkül eden komisyon ilk toplan
tısını yapmıştır. Sergiye şehrimiz na
mına ihracat maddeleri, müzede 
mevcut kıymetli eserlerden birkaçı, 
tahta. alçı vesaire elişleri nümune
leri, tarihi binaların maketleri. muh 
telif orijinal fotoğraflar gönderilme
si düşünülmektedir Komisyon çalış
malarına •ievam E>decktir 

Ceviz Alacakmıı! 
Bursa, (TAN) - Ceviz tüccarı Ne

sim Bahann yanında amele Salih oğ 
lu Halil Sazlıdere adında biri, kafa
yı adamakıllı tütsüledikten sonra. 
eski umumhane patronlarından 35 
yaşlarında Şahinde Çelebilerin kapı
sına dayanmış omuzu ile kapıyı a
çıp içeri girerek taşlığa oturmuş -
tur. Şahindenin feryadına koşan po
lis ve bekçiler Halil Sazlıdereye. e
ve ne maksatla girdiğini sormuşlar, 

sarhoş: 

- Ben ceviz tüccariyim. Buraya 
ceviz almıya geldim .. diye abuk sa
buk söylenmiye başlamış, yakala -
narak meşhut suçlar mahkemesi
ne verilmiştir. 

Turhal Şosesi Ehemmiyet 
Kazandı 

Tokat - (TAN) - 48,5 kilomet
relik Turhal şosesi, Tokadın can da
man şeklini almıştır Şehrimizin bü
tün ihtiyacları Turhal. istasyonu ve 
şosesi vasıtasile 1tha1 edilmektedir. 

O geceyi çekildiğimiz han oda
sında hep Bulgaristandan ve din 

~atdeşlerimizin çektikleri azap ve 
d tı~aptan bahsederek geçirdik. Bu 

çıkarmadan bu adamın hizmetin. 
den ayrılmak çarelerini arıyor

dum. Çok geçmedi, şans bekledi

ğim bu fırsatı da önüme. se~i. . 
Mehtaplı bir gecede çifthğe aıt 

ormanın hududa yakın bir yerin
de oturmuş dinleniyordum. Bu
lunduğum yere doğru uzanan ~a
tikadan silahlı bir adamın çekıne 
çekine ilerlediğini gördüm ve ses
lendim. Meçhul adam birden yer: 
kapandı ve silahına davrandı. Sı
per alıp ateş etmesine meydan 
vermedim. Bir saniye geçirmeden 
gözüme ilişen ayaklarına ateş et
tim ve bir sıçrayışta üzerine atıl
dım. Yabancı adamın sağ ayağı
nın topuğundan vurulduğunu gör 
düm. Tüfeğini elinden çekip al· 
dım. Belindeki fişekliğıni, taban
casını söküp çıkardım. Ellerini 
bağladım ve karşıma • oturttum. 
Emreder gibi sert bir sesle Bul
garca suallerime doğruca cevap 
vermesini ve aksi takdirde kendi
sini öldüreceğimi söyledikten son

ra sordum: 

Oruç Bozar mı, Bozmaz mı? 
elıkanlılar hükumete müracaat 

ettikıe · · k d "l · · b 1 d rını ve en ı erme ış u un-
i ~~u söylemişler ve müracaat 
çın beni de teşvik etmişlerdi. 

Sabahleyin çok hayırsever bir 
a~anı. olan hancı Süleyman Ağa ö
ı:ıunı.e düştü. Bulgar mültecisi ve 
asker kaçağı olduğum hakkında bir 
arıuııa1 yazdırdı. Beni hükumet 

konağına götürdü. Valinin odası
llllı önünde: 

- Beklersin hurda. Vali Paşa 
~~lince huzuruna girer ve arzuha-

1._tıi elinle verir ve dileklerini 
80Ylersin. Benim yapacağım kar
deşlik bu kadar. 

Dedi ve beni bırakıp gitti. Bir 
saat sonra o zamanın Edirne Vali-

~ .Arif Paşanın karşısında idim. 
aŞadan Hıristiyan ve zabit oldu

lunı.u sakladım. Nasıl kaçhğımı 
anlattım. Paşa sözlerimi dikkatle 
dinledi, ve: 

- Sen, dedi, becerikli bir deli

kanlıya benziyorsun. Seni dostla

rını.dan birinin çiftliğine göndere

~ de koruculuk yap şıındilik or-
a. 

ö Roruculuk teklifi hoşuma gith. 

zlediğim dağlara, ormanlara ka

V~Ştuın, demekti. Paşaya teşekkür 
e thn ve askerce sclamlıyarak ya-

dnından çıktım. O gün nüfus kağı
ımı v P if . e aşa tarafından Kesence 

ç tlıği sahibi Dertli Mustafa Beye 
~;21lınış bir mektubu elime ver
rı ~r. He.men çütliğe koştum. Dert 
k

1
•• 1ustafa Beyin misafiri Hatip 

.. oylü İdris Ağa ile oturduklarını 
oı;rend·~· 
1• ıgım odasına girdim. Va-

"',... k nı ttrbunu verelim f drıs A-
ğ Va ınin bana çiftlikte bir iş ve
rilnı.esı hakkındaki arzusunu öl!r-
re · 6 

nınce, valiye hoş görünmek yok 
sa bana b. · 1:1. . . • 

ır ıyı "" yapmak ıçın mı, 
o:asını Pek bilemem, Mustafa Be- • 
Y~n ~önlünü yaptı ve beni kendi 
fiftlığine aldı. 

_İsmin ne?

- Koçef. 
_ Nereden geliyorsun?-

- Kızılağaçtan. 
_ Hududu nasıl geçtin? .. 
_ Her vakitki gibi gizli yolu-

muzdan. 
- Nereye ve kime gidiyor-

sun? .. 

C
- ··•• yok Muhatabım ba~nı 

evap · k"l 0 tl · .. _ ım.iş ve ağzını ı ı emış-
onune el§... 1. b" t•· 
ti. Tekrarladığım sua ıme ır ur-

1_ evap vermiyor, daha doğrusu 
u c k istemiyordu. Söyletmek 

verme . . d ğ 
··ğrenmek ıçın aya a 

ve sırnnı o 
.. at ettim Kullandığım ı::opa mu raca · 

f kat onun inadını krrama-
kınldı, a ttı.m ve 
dı . Elimde kalan parçayı a 

bağırdım: . - d 
H d . kalk ve düş nnume e-

- aı be nl 
dim Çiftliğe gidelim. bak n se 
bülbül gibi nasıl söyleti~İ~adın

Koçef emrime baş eğdı. 
. . . ve nerenin ze 

dan onun kımın nesı k ti -
hirli bir çiçeği olduğunu es ~ 

işt. Bir saatten fazla yara 
m un. armaklan ü-
a a ını sürterek ve P 

Şimdi, tenkiye yapmanın moda
sı pek azaldığı gibi, onun orucu 
bozup bozmadığını düşünenler de · 
kalmamıştır ama, vaktile bu iş 
pek önemli bir mesele olmuştu: 

Tenkiye yapmak orucu bozar mı, 
bozmaz mı? 

Rivayet doğru ise eski zaman 
kadılanndan hiri hu meseleyi 
menfi olarak halletmiş: Rakıyı ra
mazanda ağzından içmek orucu 
bozacağından, gündüz aradasıra

da kenara çekilir, rakıyı kendisi

ne tenkiye edermiş... Fakat o ka
dının fetvası ancak rakı için .. Yal
nız su ile, yahut bir ilaçlı su ile 
olursa tenkiye orucu bozar mı, 

bozmaz mı? 
Ba tedavi bir hastaya yapılın-

ca, tabii, mesele yoktur, hasta za

ten oruç tutamaz. Onun için teda
vi tanı orucu tH>zsun, bounMJn, 
ikisi de bir .. Ancak, bitirsinh: ki, 
tenkiye valnız hastalara yapılmaz. 
Hasta olmavan. sadece peklikten 
ikivet eden kimselerden bir ço:.u her gtin dışan çıkabilmek irin, 
yakın vakitlere kadar kend~lerine 
tenkiye yaparl:ırdı. Hatti bır ara-

lık Avrupada tanınmış hekimler
den biri, insan her gün kendi ken

dine dışan çıksa bile, her sab~h 
vücudünün ilzerini banyoda temız
lediği gibi, vücudünün içerisini 
de tenkiye ile temizlemesi pek 
münasip olaca!ını · hem de gayet 
ciddit olarak • yazmıştı, hu da, he
men yirmi, yirmi heş yıl önce •• -

Şimdi peklik çekmemek için, 
gtte yatarken yemiş yemek mo
dası daha ziyade yayılmış olmak
la beraber. tenkf:ve meraklılan 
da halA H ('ok bulunur. 

Bu tenkiye nsutflnO insanlar 
-gülmeyiniz - leyleklerden iSğren
mişlerdir. Bizim Bergamalı meş.
hur Callnos hekimin anlattığına 
göre, bir adam bir gün deniz ke
narm4a bir leyleğin gapsile de
nizden 111 alarak arkama fitb-

dütüne dikkat f'der. Adamın o a
ralık karnı ağrımış olacak ki, ley
leğin de bu işi karnı ağndığındaıı 
dolayı yaptığına hükmeder ve he
men koşarak bir tulum bulur, o
na bir kamış takar, tulumu deniz 
suyuyla doldurur ve.... tenkiye 
yapmak usulü de böylece icat e
dilmiş bulunur. 

Fakat insan oğlunun aklı leyle-

ğin aklından, şüphesiz, üstün ol
duğu için bir leylekten öğrendiği 

bu ileti gittikçr. daha mükemmel 
yapar. İlk zam•nlarda hekimler 
hastalannı ziyarete giderken kol
tuklarının altında bir kamışlı tu
lum taşırlarsa da, gitgide buna 
çirkin bulduklanndan onun yt>ri
ne büyük bir şınnga icat ederler •• 
İlk zamanlarda şınnganm, içeri
ye girecek borusu kamış gibi sert 
olduğundan bunun yerine de 
- hastanın orasım acıtmasın diye 
değil, şırıngayı yapan hekim cıra
ğı büyük kannlı oluna eğilip doğ
rulurken. zahmet çekmesin diye -

yumuşak boru l,ulunur. Daha son

ra, her gün bir hekim çırağını e
vine getirmeğe kudreti olmayan 
adamlar için de - kendi kendileri
ne tatbik edebilecekleri - ucu bü
külmüş yumuşak boru yapılır. 

Kocaman '1nnga da gittikçe 
gözlere çirkin göründüğünden o
nun yerine makineli tulumba çı
kar. Nihayet şimdi bildiğiniz, du
vara a~ılan - yahut elde yüksekte 
tutulan - bilyil('ek bir kaba takıl
mış uzun lal'tik bomla ve musluk
lu şınnga Aleti meydana çıkar. 

Bu Aletle yapılan tenkiye oruea 
bozar mı. bozmaz mı" Onu şimdi
ki hekimler ne bilirler. ne de za. 
ten bu cihete kan~rlar. Şimdiki 
Jıeldmlerin bildikleri şey, tenkiye 
yapmak IUzumunu takdir etmeyi 
hekimlere bırakmaktır. Peklikten 
şiklyeti olan kimsenin kendi ken. 
dine tenkiye J'•pmata blkıpıuı 
tehlikeB bir lftir. 
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HiKAYE 
"' 

Katmerli Yangın 
Yazan : Halikarnas 
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U puzun, dapadar gözlerinin 
kirpikler aralığından ela 

gözleri. yapıcıların su terazisin
deki hava habbeleri gibi, yaşlı ve 
nemli ışıklarını bir sağa bir sola 
kaydırıp yüzdürüyordu. Dudak
ları yüzünün ortasında ufacık, 

tostoparlacık bir dudak ruju dai
resi idi. 

On yedi yaşındaydı. Onu mer
hametli ve iyi yürekli olmak üze
re yetiştiriyorlardı. Ona her gün 
hiç olmazsa bir iyilik etmesini 
öğretmişlerdi. İyilik edecek ol
duktan sonra Nuh tufanını. Naga
zaki zelzelesini, yahut Fatih yan
gınını beklemcğe lüzum yoktu. 
Günde bir milyar iyilik etse bile, 
iyilik fırsatlarmın bir milyarda 
birini tüketememiş olurdu. Fakat 
onun dimağını, iyiliğin artık lü
zumsuz kalacnğı bir dünyayı dü
şünmekte kulland1rsalardı; onu 
ivi ve merhametli edecek olan iyi
likleri nasıl yapacaktı' Ve bun
ları yapamadırtı takdirde. o nasıl 
iyi ve merhametli olacaktı? İşte 
şimdi varları yokları, yangında 

yanmış olan, bir kaç dul ve çocuk
lu analara dağıtılmak üzere şa
marlıyandan çikolata ve Merca
nopolostan da menekşe demetleri 
almışlardı. 

Ü tomobfll harlkzedelerin mu-
wıkkaten tabiatile konmuş 

bulundukları binaya vardı. Göğ

sünde üç yaşındaki çocuğunu taşı
yan orta yaşlı bir kadın kapıyı 

açtı. Kadına dünyada en hoşuna 
l!iden şeyin acizlere, fakirlere i-

yilik etmek olduğunu söyledi. Bir 
kutu çikolata, bir de menekşe 

demeti verdi. Kendisi fukaralara 
yardım derne~ tarafından veri
len piyeslerde beJli başlı rolleri a
lırdı. Onun için zümrüt ve elmas 
yüzüklü uzun ve beyaz eli odada 
pınldavan bir kavis doladı. Ve 
merhametle serçe kuşu kanadı gi
bi pat pat çarpan yürekce~zine, 
yava!':ça kondu. Dudakları fera~a
ti if;ıde eden bir tebessüme yayıl
dı . Konustu. Acizler öksüzler, za
vallılar sözlerini söylerken arşı 
alada alaimi semalar seyredivor
muş ,ırlbi gözlerini tavana dikti. 
Kulaklan cennP.tte uçuşan m<:>lek
lE'!rln kanat fısıltılarını. T.,eylii ö
lürken bakı!nnın Şehlava bavılışı
nı, bülbülün gamım. gülviilün 1«>
ku salışını duvar gibi oldu. Derin 
bir ah uzatırken son nefesini ~o
luyormuş gibi gözleri mahmurlaş

tı. Kirpikll"r arasından ela nurlar 
söndü. Kirpikleri usulcacık kırmı
zı yanaklarına U7.anch. Göz ucun
dan armudt şekilli bir inci göz 
vası sallandı St"sinin titrPvisile 
titreve titreye sapı inceldi. Göğsü-
ne damladı: 

Onu dinliyen orta yaşlı. çocuk

lu kadın ve öteki odalardan üşü

şen harikzedeler, bu kadar ro

mantik ve bu kadar tatlı bir fe

lakete uğradıklarını duyunca. ken 
dilerini insan değil, fakat Akde

nizde yirmi mil açıkta, masmavi 
adada sandılar. 

Yalnrz, o, üç yaşındaki ço
cuk, o koskocaman, parlak. ber
rak. cidıU '!Özlerle bakrvordu O
nun basını Amalf erbaa ile vapı
lan bir hesabın neticesi !?Önlünün 
atılışına mugayir cıktı diye, do
ğan kopup gelen gönlünü çiğne
yen, ve böylelikle varlığının ta
mamiyetini taksime uğratan bir 
ba, değildi. Gözlerinin masumiye
tine de derin bir muhakeme ~ 

veti vardı. Sanki kıyamet günü, 
bir melek duru.yor; şaşmayan bir 
bakışla derin derin görüyordu. 
Çocuk çikolata kutusunu \'e me
nekşeleri dürttü ve merhamet a
hını duyunca, ela gözlerde kıvrı

lan ve vurmak için başını kaldı
ran bir yılan görmüş gibi ürktü. 
Bağırdı, annesine sokuldu. 

K ız otomobiline dönmek üze
re merdivenleri inerken, ka 

fayı çekmiş olarak merdivenden 
çıkan fıŞ'lk Hamdiye rastladı. O 
kendi kendine homurdanıyordu: 

··- Madem ki, bunlara acıyor
"lar, ellerini ben mi tutuyorum, 
"versinler, efendim. Ben şairim, 
"vazifem merhameti vezne ve ka
"fiyeye sokmaktır. Şiirimi dinlıyen 
"lerin vazüesi de zırıl zırıl ağla
"maktır. Bu iş bölümünde herkes 
"payına düşen işi becerir. Dilen
"ciliği meslek edinmişlere muka
"bil sadaka vericiliği üstüne alan 
"yoksa benim ne kabahatim var? 
"Zaten insan sadaka vericilikte 
"mesleğinin eri erbnbı olrusa, şi
"pin işi dilencilerin takımına ka
"vanço eder. Ne olacak an cemaa· 
"tin ah vah! Amma ve lakin cm
"dan ötesine zırnık bile yok veg. 

"selam.,, 

O rta yaşlı dul kadın. felmtet 
rırkadaşı bir başka kadma 

anlatıyordu: 
- A kardeş yangında değı1, a

sıl simdi yandık. Sen tatlı sözler 
sövledi. bize acıdıı?'tndan a~Jadı 
diyorsun. Ben efendinin sağlıltm· 
da vahni için so~an doltrarken, 
kok~su mn fitil burnumdan çı
kar, gözlerim yanardı da, va!<:la
nm sakır şakır boşanırdı. Soğan 

da o toparlak pembe yanakları. 

lepiska san saçlarile bana <Değil 

mi ki. yoluma, yaşlar döküvorsun 

yüregin uıtruma sızlıyor, doğran

sam da. biçilsem de. artık ölüm 

bana komaz) der gibi olurdu. O
nu kesen elin benim elim oldui;.ı

nu görmezdi. Sen onun ne dediği

ne kulak asma. elinin ne yaptığı

na bak. Dikkat etmedin mi kaç 

yüzüğü vardı. Elini "vah,. diye 

havaya bir saldı mı idi, kadir ge

cesi gök şak olmuş ta cennet pı

rıltısı görünüyor gibi oluyordu..., 

"Sen şu çocuğunu hele bir getir!,, 

dedi. 

G i{ı'ı;;inden ctkardım iki me
meden birine kendi çocu

ğunu, btrlne de arkadaşının çocu 

ğunu taktı. İki çocuk dudakların

dan iki tane balona yapışmış gibi 

idiler. Birdenbire gövdeleri zatül

hareke iki tulumba oldu. Kana 

kana sanıyorlar. Sütle, canla do

luyolar, sıhhatle terleyip pembe

leşiyorladı. Alabildikleri kadar 

aldıktan sonra kıvrılıp uyudular. 
Geceydi, fakat gecikmişti. Ka

dın idare lfımbasınm yanında. dü
şündüğü yerden kalktı. Odanın 

penceresini açtı. Asağıda cadde
den elayak çekilmişti. Kadın me
nekşe demetini. ondan sonra da 
çikolata kutusunu oencPTNh>n ftr· 
lattı Yassı kutu ta asnitlda cM:ı 

deve bir şamar kondurmuş ~ibi 

şak diye öttü. halvet loşlu$.ında 

koşan hamam böceği kıyafetli bir 
otomobil geçti. Kutuyu ezdi. İnce 
belli, mor bakışlı menekşeler, ek
sozun sert benzin soluğunda cav. 

çektiler. Ortalık ...ız 
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•No. 59 Yazaa: ZIYA ŞAl<lll 

Ozümü Aldım, Götürdüm, 
Yemesini ·Rica Ettim 

Bir gOn efendhnh: abdeste gir. 
dl. Abdeste girdiği zaman, oralar
da dolaşıp çıkıncaya ikadar bekle
mek adetti. 

Ben de kapıya yakm bir yerde 
dolaşıyordum ve 3 üncü kadın e
fendi ne konuşuyordum. 

Birdenbire acıklı bir inilti işit -
tik. Merak ederek derhal kapıya 
koştuk, içeri seslendik. Efendimiz, 
cevap vermedL Fakat inilti, de -
Tam ediyordtL 

Derhal kapıyı açtık, içeri gtr _ 
dik. ef endlıniz, alafranga abdest.
liğe benzeyen koltuklu liwmlık 
üzerinde oturuyor, inim inim inli
yordtL Rengi, fena halde sarar -
mıştı. Çehresi, bir şeyden kork -
muş gıöi bir hal alınıştı. 

3 üncü kadın efendi sordtı! 
- Aman efendimiz.. Ne olu -

::rorsunuz?_ 
Efendimiz zayıf blr sesle cevap 
~l 

- Belimden bir ~ kopar gibi 
oldu. Fena halde kan gellyor
Beni kaldırınız. yatağıma götü
zün. 

Derhal 1c:onarma gtrd1k. Yat.
ima naklettik. Ve derhal SelA -
hattin efendiyi çağ!rarak vaziyeti 
haber verdik. 

SelAhattin efendi hemen abde.
llaneye koştu. Lhımlığı muayene 
etti. Uzıml1ğı yanya kadar dol -
darmuş olan kanı görtır görmez, 

. onun da rengi sapsan kesildi 
Yatakta yan baygm bir hale ge

Jıen efendimizin makadmdan kan 
gelmekte devanı ediyordu. Seli
hattin efendi derhal dairesindeki 
küçük eczahanesine koştu. Bir ta
kım :ilAçlar getirdL Çehresinde de
rin bir elem ve ıztırap ile babasım. 
tedaviye' girişti 

B • Wnf, b!r ~ gftıı d~ 
etti. Fakat kılnt kesilmedll 

Efendiniıı endişesi artıyordu: 

- Aman, peder! .. Ben bu kam 
kestiremiyorum. Herhalde doktor 
getirtelim. 

Diyordn. 

ze götür. Seni kırmaz. Belki biraz 
rusine takdim ederek yemesini ri
yer. 

Dedt 
'OzümO aldmı, ~tftrdtlm. Ken

dlsine takdim ederek yemesini ri
ca ettim. 

Efendimiz g{ilümsedt 

- Fillstan! .. Şim~i bunu red -
detaem, kupkuru kuruyacaksın. 

Bari, hatınn için bir kaç tane ala- · 
yun. 

Dedikten aonra, blr kaç üzüm 
yedL Ve tabağı iade etti. 

S arayın her köşesine derin bir 
kasvet gerllrniştl Her ta -

rafta adeta insan sesleri bile ke -
silmişti. Bir taraftan, efendimi -
mı akıbetini_ diğer taraftan kendi 
mukadderatımızı düşünüyorduk. 

Zavalh adam, yata~ın içinde 
gO.nden güne saranp soluyordu ve 
derdine derman bulunamıyordu. 

Doktor Rıza Paşa bu hastalı
ğın (şeker illeti) olduğunu söylü -
yordu. Ha!buki yaşlı kalfalar: 

- Doktor, bilmiyor. Efendim1-

z.in hastalığı şeker illeti değil .. 
Hatice Sultanın meselesine daya
namadı. (Ar daman çatladı). 

Diyorlard.L 

Hastalık böylece 38 gün devam 
etti. Ve o gün, Yıldız Sarayından 
Cevher Ağa ile doktor İbrahim Pa
şa efendimizi muayeneye geldi. 

[Burada, sarayfı hanımın ifa
desine muvakkaten fasıla veriyo
rum. Doktor İbrahim Paşanın (ta
bibi hwıusti hazreti şehriyarl) va
zifesini ifa ettiği müddet zarfında 
kaydettiği (hususi hatırat) defteri
nin bugüne ait sayfasını açarak o
radald satırları aynen buraya nak
lediyorum: 

Bu kısım İbrahim Paşanın k~ 
dl elyazısı ile yanlmış olan husu
si hatıra defterinden aynen kopye 
edilmiştir.! 

1904 senesi ağustoşunun 27 in
ci cumartesi günü, Şişlideki ha
nemde, sabaha karşı derin bir uy
kuya dalmış olduğum halde oda
mın kapısı vunılarak hizmetçi: 

(Devamı ı>ar) 
Efendimiz enell doktor ıste : 

medL Fakat aonra: 
- Hakkın var oğlanı .. Ben an

hyoruum ki, dertten iflah olmıya
cağım. Şa~t bana bir hal olursa, 
seni üzerler, mes'ul ederler. Ba -
ri, haber verin de, doktor gelsin. 

fi - . 

İnhis~_rlar_ Umum . Müdürlüğü Hanları 

Efendi, bir mektupla vaziyeti 
Yıldız sarayına bildirdL Derhal 
doktor Rıza Paşa geldl Efendimizi 
dikkatle muayene etti. Gümüş le
ğenler içinde sakladığımız kanla
n gözden geçirdi, kanı kesmek i
çin ilaçlar verdl 

Efendimizin hiç bir ağrım ve 
sancısı yoktu. Fakat ilaçlar hiç 
bir tesir göstermiyor ve kan kesil
miyordu. 

Doktorun tavsiyesi muci'bince. 
efendimize katiyen sıcak şeyler i
çirilmiyordu . . Yıldız sarayından so
ğuk etler ve yemekler, dondurul -
muş paçalar, kalıp kalıp buzlar 
gonderiliyordu. 

Efendimize mütemadiyen bu 
yemekleri yediriyorduk ve mun -
tazaman buz yutturuyorduk. LA -
kin bunlar da hiç bir fayda ver -
miyordu. Kan devam ediyor, e
f endimiz de günden güne saranp 
soluyordu. 

Bir kaç gün sonra, efendimiz ar
tık y em kten içmekten de kesil -
m • ı B tun ricalanmıza rağmen, 

ı b r y yemiyor: 
- Aç de ılim. Beni zorlamayın, 

B"r şey yersem, ağzımın tadı bo -
zulacak. 

Dıye tnukabele ediyordu. 
Bır gün, baş kadın efendi beni 

ca • ırdı. Üzerinde buz parçalan 
bulunan bir tabak üzüm verdi: 

F · '··Al bunu 
tfı a 

Muhammen B. 

Clnst miktan Beheri Tutan % '1,5 teminatı Ek.,iltmenin 
Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. aaaü 

, Yassı ve yuvarlak 
kaN 1575 metre 896.-{sif) 67 20 14 

37 X 68 san tırtıklı 
alminyon kağıt 200 kilo 2. 24 448-(slf) 3 38 14,30 

1 - Şartnamelerine ekli listede ebat ve miktan yazılı 1575 metre 
yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 san tırtıklı alüminyum kağıdı şartna

JT.e ve nümuneleri mucibince n 1n ayn s~'lk eksı'tme usulü ile satın alına
caktır. 

Il - Muhammen bedellerlle muvakkat teminatları hi:zalannda gös
terilmiştir. 

ili - Eksiltme 30-XI-93a tarihine rastlıyan Çarşamba günü htzala
nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesmdeki alım 
!komLc;yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabi
leceği gibi nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 

ilan olınıur. "8282" 

* İdaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı ve 21/XI/938 ta-
rihinde ihale edileceği ilan edilen (15202,40) lira keşif bedelli betonar
n:e döşemeler ile sair müteferrik işlerin proje ve keşiflerinde bazı tA-
d1lfıt yapıfacağından eksiltmeden kaldınldığı ilan olunur. (8272) 

istanbul Deniz Ticaret Müdürlüğiinden: 
Müdüriyet motörleri için açık eksiltme ile 45 kalem malzeme alına

caktır. Muhammen bedeli 1543 lira 12 kuruştur. % 7,5 teminatı mu
vakkateyi yatırdıklanna dair makbuz \•eya banka mektuplarile 29 
Teşrinisani 938 Salı günü saat 15 de Galatada Deniz Ticareti miidür
lüğüne ve prbıameyi görmek istiyenlerin de müdüriyet idare §Ube&ine 
.Jllür&eaatlan flAn olunur. C828U 

TAN 10 - 11 • 938 === 

j Kehanet bu ya! 1 Küçük, ıssız bir adad 
lıir Almanağa Göre 193911 14 yıJdanberİ 
i da Neler Olacakmıı 

İngllterede t1kan Ok! Moore abnanaıı 
1939 da şu hAdlseler ~ bulacağını an
latmaktadır: 

Sonkbun: Berlinde, bftytık btr hl!~
met adamının 151dQrülmesl ,-ilzünden ka
neıkhklar olacak. 

SUb•t: Alman mastemlekeh!rt için gizil 
mOmkereler başlıyacak_ 

Mart İngfltcrede muhnlefcUn en bfty(llc 
erkAnmdan biri 151ccek. 

Nisan: SllAhlanma taallyeU hwana
cak, belki aclerberllkler llAn edilecek ta
lı:at harp olmıyacak. 
Mayıs: İngilterede, Avam Kamarası A

zasından blrl :rüzOnden bir !skandal ola.. 
cak Ye bu hAdfse hllldhnet Ozcrinde tesir 
edecektir. BelkJ de bu y{lzden umumt se
cim yenilenecektir. Stallnln husufa uğ
raması sebebiyle Rusyada bir takım lhU
lAtlar başgl5stereblllr. 

Haziran: Harp şayialan olacak. Ayın 

sonlanna doğru beynelmilel vaziyet biraz 
dilıelecek. 

Temmuz: Japonyada liberal, demokrat 
bir hükllmet teşekkQl edecek, MussollnJ
nln vaziyeti bir dereceye kadar bozula
cak. 

Eylül: Devam etmekte olan bir mu
harebe sona erecek ve yeni bir muharebe 
başlıyacak, fakat insanlık Aleminin vazi
yeti iyileşecektir. 
Sonteşrln: MussollnJnln nQfuzu mQte

mııdlyen dilşecek. 

İlkkAnun: Dfut:ra diplomasi mahfeTierf 
tehllkell bir gerginlik geelrecek fakat 
harbin 15nQ alınacaktır. Amerika ile Ja
ponya arasında bir takım çarpışmalar vu
Jruundan korkulur. Amerikanın sabrt tn
kenecek ve bu yQ7.den bir tP.kım hAdlse
ler cıkacaktır. Rusyanın da bu işlere ka
rışması muhtemeldir. 

Almanakta Hltlerden bah.-ıolunuyor ve 
onun bu 11ene ııonlannda veya gelecek se
ne başlarında vaziyetini gQçlQkle muha
faza edeceği mahiyetindedir. Hatt4 "Goe
rlng" in onun yerine geçmesi ihtimali de 
vardır. 

Yine Almanakta Mister Chamberlaln'in 
(1941) e kadar Başvek:Alette kalacağı söy
leniyor ve Mister Eden'fn ona halef olma
sı ihtimalinden bahsolunuyor. 

O gunluk 
İmtihanı İçin Emir 

imtihanlarda Sorulacal< 
Ders Grupları Alakadar

lara Blldlrildl 

938 - 939 ders yılı liselerin hazi
ran ve eylül devrelerinde yapılacak 
olgunluk imtihanlarında fen ve ede
biyat kollarından imtihana girecek 
talebelerin hangi bahislerden imti -
han vereceklerine ait emir bütün 
mekteplere tebliğ edilmiştir. 

Fen kolundan girecekler 
1 - Fizik, kimya grupu; , 
A - Fizikten: Lise sınıflarında 

eski programlara göre okutulan bü
tün elektrik bahisleri ve bunlara ait 
meseleler, 

B - Kimyadan: Lise ikinci sını -
fında okutulan maden ve teorik ba
hislerile organik kimya bahisleri. 

2 - Riyaziye grupu; 

Lise sıniflarında eski programla -
nnda okutulan bütün cebir bahisle
ri ve fen kolunda eski programları 
göre okutulan ölçü bahisleri. 

Tabliye grupundan da bütün ba-
hisler. 

Edebiyat kolundan girecekler: 

1 - Tarih, coğrafya; 
A - Tarih· liselerde okutulan ta-

' rih kitaplarının üçüncü ve dördün-
cü ciltlerindeki bütün bahisler, 

B - Coğrafya; Türkiye, İtalya, 
Yunanistan, Bulgaristan, İsviçre cbğ 
rafyasL 

2 - Edebiyat: Tanzimat edebiya
tı ve ondan sonraki devirler, Türk e
debiyat tarihi. 

3 - Felsefe ve içtimaiyat. 
Lise ikinci ve üçüncü sınıf eaebi

yat kolunda gösterilen bütün bahis
ler. 

Geçen yıl olgunluk imtihanlarında 
bir dersten dönenler de ayni kayda 
tabidir. 

HATAYDA: 

Suriye Hududu 
Tesblt Ediliyor 

Antakya, - Albay Hüsnü Aslan 
oğlunun riyaseti altında Kurmay bin 
başı Suat Kuyaı ve harita yüzbaşısı 
Aliden mürekkep olan Türk heyeti 
ile bir Fransız albayının riyaseti al
tındaki Fransız askeri heyeti, Hatay 
- Suriye hududunu şimalden ce -
nuba dolnı tahdide başlamıştır. 

Başına yaşıyan 
BU YENi ROBENSON. BARINDIGI ADA 

TOP ATARAK MÜDAFAAYA ÇALIŞIYO 

Rabenson Krüme'nin macerası 

meşhurdur: Issız bir adaya düşen 

bu adam, orada, uzun seneler tek ba
şına kalmış. Bir buğdaydan tarlalar 
yaratım§. Yabani hayvanlan ehli -
leştirerek sürüler vücud~ getirmiş. 

Bir geminin enkazından yaptığı e
vinde, dünyadan bihaber, •ünyaca 
meçhul bir ömür sürmüş. 

Robenson Krüoze. bugün, hayatın 
dağdağasından uzak kalrnıya can a
tan, inzivadan zev'k alan insanlara 
verilen bir unvvandır ve dünyada 
çeşit çeşit Robenson Krüoze'ler var
dır. Bunlara: "Tariki dünya,,, "mün
zevi., denirdi ve manastırlara, iba -
dethanelere. evlerine kapanarak ya
şarlardı. İnsanlardan ve insanlıktan 
istikrah edenler olsa bile, bedbinlik
lerinin sevkiyle ıssız adalarda bir 
"Adem baba., hayatı yaşamıya kadar 
can atmazlardı. 

Bugün Cihan harbinden sonra de
~işen hayat şartlannın ağırlığı ile 
midir, nedir, "mutlak inziva .. da, 
insanlardan uzak yaşamakta teselli 
aravanlar bile görülmektedir. 

Bunlardan biri. bir Yunan gazete
sinin haber verdiği bir Almandır. Bu 
Alman, on dört senedenberi Adalar
denizindeki adalardan birinde, tam 
bir meçhuliyet içinde yaşamaktadır. 

On dört sene evvel. Hans Ditrih is
minde bir Alman Yunan hükumeti
ne müracaat etmiş, Adalar denizin
deki "Litonos., ismindeki adanın 

kendisine satılmasını rica etmiş. A
da, pek kiiçük ve ıssz olduğu için 
Yunan hük(ımeti talebi reddetme
miş ve onu 80 İngiliz lirası mukabi
linde Almana satmış. 

Hans Ditrih, adaya, üstündeki el
bise ve çamaşınndan, bir kaç geçi
den ve bir avuç buıtdaydan ve yine 
Yun n hü iime d n satm a dığı 
eski bir topla beş on mermiden baş
ka bir şey götürmemiş. Anlayacağı
nız, adaya, tam bir Robenson halin
de gitmiş. 

Ditrih, ilk senelerde, yalnız keçi 
sütü ile, kuru balık ve ağaçlardan 

topladığı yabani zeytinle geçinmi§. 
Znmanla ektiği buğdaylardan bir 
tarla ekin yetiştirmiş. Kendisi de, 
methnline topunu koyduğu bir ma -
ğarada oturuyormuş. Tesadüfe ba -
kın, ki bu mağarada. adanın yegane 
su kuyusu da bulunuyormuş. 

Ynanistanda. on dört senede bin 
bir hadise cereyan ettiği, hükumet -
ler, idareler değiştiği için, Almanın 
mevcudiyeti unutulmuş gitmiş. 

Geçenlerde, "Kaymeni,, isminde 
Yunan harp gemisi, Litonos adasının 
önünden geçiyormuş. Gem.i'kuman
danı, adadan bir duman sütununun 
yükseldiğini göriince, hali bildiği a
dadan böyle bir duman yükselmesine 
merak etmiş, gemisini durdurmuş. 
Denize indirttiği bir sandala bir kaç 
gemici bindirmi~ ve onlara, adaya 
gitmelerini ve bu dumanın sebebini 
araştırmalannı emretmiş. 

Sandal, adaya doğru ilerlerken, 
birdenbire bir top patlamış ve gemi
cilerin başlan üzerinden bir mermi 
geçmiş. Gemiciler, bu ant hadise 
önünde o kadar telaş etmişler ki, 
az daha sandalları batıyormuş. 

Adalar denizi Robensonu, ikinci 
bir mermi daha savurunca, sandal 
yüz geri etmiş ve gemiye kaçmış. 
"Kaymeni,. kumandanı, bu top ateş
leri karşısında şaşırmış, sonra ses 
borusu ile bu adadaki düşmana ate
şini kesmesini, yoksa adayı topa tu
tacağını bildirmiş. 

Ditrih, bu tehdide ehemmiyet ver
memiş, ~ir mermi daha ıavunnuş. 
Kumandan da kızmış, 0 da rnağara
nın ağzına bir şerapnel yerleştirmiş. 
Almanın mermisi, barutu rnahdut 

olduğu için bir kaç atımdan sonra 
çabucak bitmiş. Bu suretle tnuharebe 
de çok devam etmemiş. 

"Kay:meni,, kumandanı, düfmanı
nı mağlt'.ip ettiğini anlayınca, sandal
larını indirmiş, onlara doldurduğu 
müsellah askerlerle adayı zaptetmiş 
ve Hans Ditrihi de esir eylemiş. , 

Upuzun sakallı, kapkara denecek 
kadar güneften yanmış olaıı Alma
nın üzerinde kısa bir donduı başka 

bir şey yokmuş ve bu vaziyette g 
miye, kumandanın huzuruna göt 
rülmüş. 

Alman, kumandanla karşılaşıncı 

- Ne hakla adama tecavüz 
yorsunuz? Ada, benim malımdır. 

zivamın ihlal edilmemesini lstiy 
rum. Sandalın adaya doğru ilerl 
ğini, insan yüzü göreceğimi anla 
ca, buna mani olmak için top att 

Demiştir. 

Kumandan, Almana, bu sefil 
hayattan vaz geçmesini, kendi 
Yunanistana götürmesini teklif ed 
ce, münzevi: 

"Medeni olduğunu iddia eden 
dünyaya artık ayak atmamaya ka 
verdiğini, adadakı sakin ve l" 

hayatından memnun bulunduğun 
söyliyerek teklifi reddetmiştir. 

Kumandan, adayı satın aldı 

dair vesika gösteren Almamn ad 
k.ılmasına müdahale etmemiş, y 
nız: 

- O halde aramızda halledil 
kanuni bir mesele var: Yunan d 
letinin•bir harp gemisine ateş et 
Bu, bir cürümdür. Sana, bunda 
kolaylık göstereceğim. İşi, yalnız 
ra cezasiyle ödeyeceksin. Bundan 
vaz geçtim; yalnız atmaya mec 
olduğum top mermilerinin para 
vereceksin. 

Deyince, Alma nparası olmadı 
isterse, bu paraya mukabil keçi 
receğini sylemiş Nihayet, paza 
altı geçi ile bitmiş. 

"Kayrneni,, kumandanı, Ada 
denizi Robensonunun, on dört se 
de yetiştirdiği, büyücek bir keçi 
rüsü arasından altı tane semi 
seçtirmiş. bunlan efradına ziya 
çekeceğini söyllyelerek Almana 
da etmiş. 

Hans D r , Yun n aı: es· 
dediğine göre, küçücük ad~ 

ölünceye kadar tek başına yaşan 
azmindedir. 

BURSADA: 

Bir işçi Arkadaşını 

Ağır Surette Yarala 
Bursa (TAN\ - Şehrimizde 

yaralama hadisesi olmuş, İnegö 
Sadık adında biri arkadaşı El"Zu 
lu Nuriyi ustura ile vücudunun m 
telif yerlerinden ağır surette yar 
mıştır. Hadise bir hiç yüzünden 
kua gelmiştir 

Sadın ve Nuri Merinos fabn'lta 
da çalışan ve İstanbul hanında ya 
kalkan iki arkadaştır. 

Nuri, akşam midesinden raha 
olduğu için rastgele peykelerden 
ri üstüne uzanmıştır Yatmak v 
gelince Sadık başına dikilmiş: "O 
benim yerim. kalk, sen yerinde y 
demiştir. Nuri de: " Görüyorsun 
rahatsızım. B~ni kaldırma.. Sen 
benim yerimde yatıver.,, ceva 
vermiştir. 

Fakat, kavga :,üyümüş. Sadık 
turasını çekerek Nurinin göğüs 
ve muhtelif yerlerine bir kaç d 
saplamıştır 

ıırrn TAN Gazetesi = ------------------= ilan Fiyatları -! -0--

i 1 inci sayfa santimi 400 

= 2 ' ' ' 250 i 3 , , , 200 
= 4 ' ' ' 100 
i iç sayfalarda , 60 
i Son sayfa , 40 
1 
ii Dikkat: 
il 1-1 santim; gazetenin ince 

yazısile 2 satırdır. 

l 2 - İlanlann fiyatı gazetenin 
tek sütunu üzerine hesap

! lanmıştır. 
~3 - Kalın yazılar da gazetede 
: kapladığı yere göre santim-
i le ölçülür. -w.m:11ınıuamı111111w111111nıınaı.1111w-·11n-111111 .. n•ı-·111'1 
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t'ANAKKALEDE: Ramazan, Bayramm Müidecisidir ------··---------------· ·aA YRAM YAKLAŞIYOR 
Bir hırsızşebekesi 

Meydana çıktı 

Suc;lular Hapis Cezasma 

~k!~~ın::~aı- HAC 1 BEK I R LOKU MU 
de b~ kutu 

ALI MUHiTTiN HACI 

kadar dostları se 
vi:ndirmeı: 

BEKiR 
Mahkum Oldular Bahçekap1 - Be,olla - Kara.köy - Kadıköy I 

Çanakkal~ (TAN) -Burada b~ 1.. ............................................................................................... ..., 
hırsızlık vakası olmu§tur. Fevzipa
§8 mahallesinden Salih pehlivan kı
zı Gülfidan ile M11stafa kızı Neslihan 
ve Kokulu namile manıf Zebranın ı 
kocası Mustafarun, Kemalpaşa ma -1 
hallesinde manlf aturacı İlyanm e
vine girerek manifatura eşyasmı 

bellerine sarmak ve mantolan al -
tında saklamak suretile çaldı.klan id
dia olunmuştur 

Meşhut su~lar hlldmi lAU Aktu
na bunlan muhakeme etmlf, maz -
nunlar .. Ebe aramak için., o eve 
girdiklerini söylemişlerse de suçları 
sabit olmuştur Gülfidan sabıkası ol 
duğu için yedi, Neslihan üç aya, Mus 
tafa üç gün hapse mahk~ olmuş
lar, Kokulu Zehra beraet etıni§ -
tir. 

Çanakkale (TAN) - Eski bele
diye reisi avukat Osman Güneli be
lediye meclisince yeniden reis inti
hap olunmuştur. 

Çanakkale, (TAN) - Saraycı!t, 

Çıplak, Halileli, K umkale, Tevfikiye 
köylerile Ezinenin Akköy, Pınarbaşı 
Kocaburun Geyikli. Çamoba köyle
ri hayvanlarında çıkan çiçek basta-

ALMAN KOKU 
ANKARA Memurlar Kooperatif Şirketi Tarafından Getirilen En iyi 

ALMA.N 
TONU 

KOKU DEPODA TESLiM 
25 LİRADIR 

Kurıun Mühürlü Çuvallar içinde Evlere Kadar da Teslim Edilir. 

M.. y . AnKARA Memurlar Kooperatit 
Uracaaf eri: Şirketi iSTAnBUL irtibat Bürosu 

Sirkecide, Y alıkötkü caddesinde, Liman Hanı karşısında Mühürdar Zade 

Hanında No. 32 TELEFON: 2307.f 

DEPOSU: 
KuruçepmeJe Alhn Çapada 2 No. la !Gooperatil 

Depom T elJon 35 - 69 

lıtınm önü alınmıştır. Çanakkalenin ----------------------------------------
Saraycık, Kurıunlu, Kemal ve Gell
bolunun Bolayir köylerinde görü -
len antroks hastalığı, on beş bin ko
yun qılanmak suretile önlenmiştir. 

Kirazlı Süleyınaniye ve Çokal 
köylerindeki yanıkara hastalığı imha 

Türkiye Cümhuriyet' Merkez Bankası 
5 - ikinciteşrin - 1938 Vaziyeti 

AK T 1 F 
edilmek üzeredir. KASA: 

M'~FERRIK ·• Altın: Saft kilogram 17.1!>8~77 
v 1 C. BANKNOT 

UFAKLIK 

Halkavi Salonunun Dahildeki Muhabırıer: 
Tlirlı lira11 

T emen. A tllıyor Hart~teki Muhahfrler: 
E Altın: san kilogram 9.0~4.614 

minönQ H.alkevinin ln§& edilmek Altına tabvilı ubıl Serbcıt 
te olan yeni salonunun temel atma dovızler 

PASiF. 
~Sermaye 

24.134 911.23, 
17.789 337 ihtiyat Ak~I 

1.120.972.88 43.045.221.11 Adi ııre teYIWlde 

'73.720.52 

12.736.')38.33 

4.576.48 

Huıııai 

473.720.52 Tedavüldeki Banlmotlar: 

OenıJıde edilen enalD nakdiye 

Kanunun 6 - 8 lnd maddeleri
ne tevfikan buıne tarafmdan 
dkı tedıyat 

işine bir kaç güne kadar başlana - Diler dövu:ler " Borçlu kli-
caktır. riq baki1elert lS.780.727.49 28.521,3'2,30 Deruhde edilen evrakı nakdiye 

baJuyeu 

Evin :r_ent salonunun ıa.a~t~;;µt!:B~Tah[!!~vW~l!?.!:"".'."-:-:::------4-------...,.,._..., n 'incik ~i yaz mevs w ,.-..-~ı.a:: .... 
Denıhde edilen .W.ID nakdi79 Dl 

dar tamamlanabilecektir. Salon ya - urıılıi> 158.748.563. •eten tedaviile vuediJea 

pıldıktan sonra da mevcut bina yı - Kanunun 8 - 8 tnd maddele- ::oni mukabili 114veten teda. 
kılacak ve yerine Halkevinin idare rıne tevfikan tıazıne tarahndan 
heyeti için modern bir bina yapıla - dtı tedi1aı 15.1JU02. 143,810,961 Türk LlruJ Mevduatı: 
Caktır Senedat Cüzdanı: Döviz taalıhüdab: 

Tramvay ve Tünel HAZINI!: soNoLARI Altın. tahvili ubD döYbıer 
c•ırkefferi TICARJ SENEDAT '18.977.232.89 78.977.232.89 Diler dllvizler ve alacaklı klJ-
y rına bakiyeleri 

'l'ramvay ve Tünel tirketlerl Nafia Esham ve Tahvllat CUZdam Muhtelif 
9 

'1ekaletinin her iki şrrketl de satın (Deruhde edilen ettakl nak 

almaya karar verdiğini ve müzake - A- (dıJenm urttlıtı ltıbam" 
!'elere baılamak üzere klnunuevve - (Tabvıllt(ıubari ıı:ıymetle) 
lin on beşine doğru şirket murahhas- 8 - Serbest esbalD H tahvilit 

larının A,nkaraya gönderilmelerini 
iatediğinl Belçiklldaki merkezlerine 

. hildirmi,lerdir. 

~naslar: 

Hazineye kısa vAde fle 
A!tm ve Oovu ıuerme 
TabYillt tlzenne 

m..ectartarı 

M.aht.ellfı: 

39.STS.950.21 
8.765.805.85 

1.493.500.-
180.838.14 

s.975 ııuo 

48.344. 758.08 

12.849.350.'74 

4.500.000 

14.141.8:!UO 

2.712 234.11 
8.000.000. 

158.748.563. 

15.137.602 

143.810.1161 

19.000.0000 

34.000.000 

I.325.'18 

45. 722 907 .27 

Lira 
15.000.000.-

8.712.234.11 

196.810.961 

14.803.654.15 

45.'724.233.03 

89.413 385.83 

Satınalma mOzakerelerlnln sürat -
le neticeleneceği ve her iki şirketin 
de 1939 senesi iptidalannda diğer şir 
ketler gibi hükömete geçmiş bulu -
llacağı ümit edilmektedir. 

370.28U67 .92 W LA- 370.284.487.92 

•f'•uo -----

lağ Nümunelerl Toplandı 
Shhiye ve t~timal Muavenet Ve -

klletinin tebliği üzerine kaymakam 
hkıar, tahW edilmek üzere yeniden 
lllalııftt yağlardan bir çok nümune
ler aldırmıflardır. Bu niimuneler be 
lediye kimyahanestnde tahlil ve 
do1ru4an dôğruya Sıhhiye Vekile -
tlııe gönderileceklerdir * Belediye f"hrln tınan lçtn yapı-
1- lsttmlAk işlerinin aon zamanlar
da ehemmiyet kazandığını gözönün
de bulundurarak bir lstiml!k bQrosu 
~hakkında Dahiliye Veklletlne 
ln.Gracaat etmiştir. * Em!n~nil meydanında Sellnlk 
borttn8rfeSlnin bulunduğu ada üze -
l'iııdekt binalardan bir lcsrnınm yık
llıa ameliyesi bitmlftlr. 

Daha 10nra da YeniQami kemeri -
ilin üstündeki ValU!• mahfeli ile ca
Dılin arka tarafındaki merdivenlerin 
tanılıine başlanacakbr 

YENi NEŞRIY AT : 

Lokman Hekim 
Dahillyeclmız doktor Hafız Cema

tnalin neşretmekte olduğu bu sıhhi 
halk nıecmuasınm 2~ inci sayısı da 
dolgun mündericat ile çıkmıştır. 
Tavsiye ederiz 

Her banyodan 90nra saçınız 

Bu Şekle Girerse 

1 Temmuz 1938 tarihinden itıöaren 
lakonto haddi '70 4 altın üzerine avam % 3 

Soğuk alcJınhğı, nezle ve teneffüs yol· ~r-.... ~~J~Bı 
larile gete• haıtahklard~111 korur, 
grip ve boğaz rahatsızhklannda, ıeı ~=:fiİİi 
kıııkhğında pek faydahdlr. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoilu - latanbul 

' BRiYANTiN PERTEV 
onlan düzeltmeyi temin eder. a 

T 
A 

"E-·;r S'i"·;:s·· YgöpA 
BDyDk ElblM malara11nda her yerden ucuz, 

flk ve teminatlı alablllralnlz. 
KADINLARA MAHSUS: 

K 
EN SON MODA n WKs lPEKLt MUŞAMBALAR, YON'Ltt, MANTOLAR, 
GABARDİN PARDESÜLER, HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

ERKEKLERi MAHSUS: 

S HER CİNS İNGİLİZ MUŞAMBALAIU, GABARDİN PARDESOLER, HER 
CİNS TRANÇKOTLAR, UCUZ. Şilt n DAYANIKLI HERNEVİ HAZIR ve 
İSMARLAMA KOSTÜM ve PARDF..SÜLER. 

• ÇOCUKLARA MAHSUS: 

1 HER NEVİ KOSTÜM. PALTO ft 1fUŞAMBALAJL 
REKABETSiZ FiYATLARLA GALATADA 

TEKSELSYOR 
L Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız 
E Tedlyatta Teıhllat 

TELEFON: 43503 

ENiZBANK 
Teminat ve inşaat Eksiltmesi 

Bankamızın Deniz Emniyet servisine mt Rumeli Fenerlndek1 Radyo 
Far İstasyonunda Fayren binasında ve Şilenin Alacalı mevkii ile Kil
yosta yapılacak in§aat ve tamiratın ebiltmesinıde verilen fiyat haddi 
layıkında görülmediğinden 17.11.938 Per§elllbe günd sabah saat 10 
da Merkez binasında yapı ve binalar Bel'Visinde tekrar pazarlık sure
tiyle eksiltmesi yapılacakbr. Şartnameleri almak istiyenlerln 10.lL 
938 tarihinden itibaren mezktir servise müracaatları lüzumu ıIAn 
olunur. 

Ke,if bedeli: 12.373,95 liradır. 

luCJÜnkü Karadeniz Postası 
Bugünkü Karadeniz Postasını yapacak olaıı (Ankara) Vapara yal

nız bu sefere mahsus olmak üzere saat 12 :verine saat 16 da kalka
caktır. , ............ -............................................ ~ 

f ürk inkılabına bakışlar 
P E YAM 1 SAFA 'nm Cumhuriyet pzeteainde tefrika 

edilen bu deierli etüdü her taraftan viki olan arzu üzerine ki
tabevimiz tarafından kitab halinde netredilmit ve ehemmiyeti 
gözönüne alınarak ııetrine bqladığımız Ankara kütüphanesi 
tarih serisinin ilk numa.ruı bu eaere verilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir bi.aıl olabilmesi için ihtiva ettiii 
bahisleri yazıyoruz: 

lnkıliptan evvelki cereyanlar: Türkçftler, Arabcılar, 1s1AmM1ar, 
BilyGk Harb dft'l"elli - Bü7ilJr Harbden 80Dn1 • .Millt .Mfieadelenm ro
lü - İnkıllbm dd büyük pren.sibi - İki kökten gelme tnlnlib barebtle
ri - Türk meselesine girmeden evvel - Eski alemin an'aneleri - Av-

rupa nedir? - Uç tesir: Yunan, Roma ve hıristiyanlık - Şark nedir?
İki şark arasındaki fark - Garbd.a ve şarkta fatalizm - Türk, Arab 
ve Yunan dilJünceleri - Müslümanlık ve hıristiyanlık - Roma De İ
ran arasında - Step ve site - Riyazileşmek ve siteleşmek - Kema
lizm hayat ve ideali - Kemalist Türk milliyetçiliği - Avrupa ve 
Türk milliyetçiliği-Halk Partisi ve altı prensibi - Yeni tarih ve dil 
anlaşmamızın genif manası - Hukuki ve iktısadt izahlar. 
Ayrıca Profesör Mustaf.a Şekip Tunçun eser hakkında bir yazısı vardır 

FJatı 100 kmıqtur. 

lngiltere Tarihi 
Andre Mauroiı'mn methur e9eridir. Aılı 153 üncü tab'ıdır. 

Hüseyin Cahid Y alçm tarafmdan tercüme edilmittir. iki cild
dir. Büyük Britanya adalarmda ilk beter bayatmdan XVll nci 
asır bqlangıcma kadar birinci cildi te,kil eder. 

Fiatı ızs kuruştur. 

lngiltere tarı1ıinin zunannnqa kadar olan kısmı da aerin 
ikinci cildidir. Buılmaktaclır. 

lıtanbul Kanaat Kitabevi 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 

Sirkecide İstasyc n hududu dahmnde Uin 30, 31, 33 numaralı klg!r 
mağazalar ayn ayn pazarbkla ve birer sene müddetle kiraya verile
cektir. 
Muhanmıen bedelleri ve tem.mat mtktarlan ap.ğıda yazılıdır. Pa

zarlık 25/ Xl/ 938 Cuma günü saat 10 da Sirkecide 9 uncu İşletme bina
sında Arttırma ve Eksiltme Kombyonmıda yapılacaktır. Şartnameler 
parasız olarak Komisyondan verilmektedir. "8269" 
No. Senelik muhammen kirua Tem.inat 
30 114120 :KU.l'Uf 17118 K. 
31 110424 .. 16564 .. 
33 110436 • 16566 .. 

Trq olduktan 10nra cildinizde 
yamk)ıklar hissediyorsanız 

bilin ki 

POKER 
marka traı bıçağı değildir. 
Çünkü Poker T rq bıçaklan cil
di yuıDUf&lır ve yanaklarınızı 
pamuk gibi yapar, her yerde 

Poker traı bıçaklarını 
arayınız. .... ....... ,_ .... ____ . 

a lam, neserı olmasını istersen Fosfatin Nec: ati yedir. Bahçek 
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Mahlut yağlardan sakınınız, 
sabunf uk yağları tasfiye 
ediyorlar Çiçek yağlarile 

karı§tırıyorlar. Çok dikkat 
ve ihtiyat ıazımdır. 

HASAN 
Zeytin Yağı 
Dünyanın en saf ve leziz ya
ğıdır. Terkibinde zerre ka· 
dar Rafine yağı yoktur. Ha
listir. Ye kat'iyyen karışık 
değildir. Yemeklerde, tath
larda, plavlarda, salatalar· 
da, bahklarda nefasetine 
payan olamaz. 

Tababette Kum, Böbrek, 

Mesane bilhassa Safra ve 
Karaciğer hastahklarında 

şerbet gibi bol bol içilir. 

zafı umumide hayat ve sıh

hat verir. 

114 40 - 112 50 - 111 80 
Tenekeler: 1 Kiloluk 70 - 3 Kiloluk 190 - 5 Kiloluk 300 - 7 Kiloluk 400 kuruş. 

Bir Bahar Sabahı Kadar Güzel 
Çünkü her ,eyden evvel 

sabah, öğle ve alqam 

her yemekten IODra 

RADYOliN 
lmllanaraJi aqlerinin 

sağlamlığını "Ye gÖ2 

kam&Jl:Iran parlaklığım 
kazandı. 

Bütün dit ve dif etleri anzalarmı giderdikten b~ka ağız 
kokusunu izale eden ağızdaki mikroplan temizliyerek 
aıhhatin ve irÜZelliğin aynası olan ağzı bir konca gibi 

• • • 

• 
VERESiYE 

548 riP 5 LAMB'"Afl 100r5 
5.39 TiP 5LAM8AL7 LÜKI1fq 

748 Tİ/:J 71..AMBAO 140 TA 

SRHiBiNiN 5E5i 
UE R TR R DA 

İSTİKLAL cAOOE'Sı .,, 
EYOG 

NEZLE BAŞLADI MI, ARKASINDAN 

GRiP GELİR 
Buna llarıı yegône çare 

BiR KAŞE 

güzelletfuir. D i R 

270240 Na. 

ODEON 
yeni Çıkan Plaklar 

SAFİYE TOKAY 

-Tanco-Ep 

- Rumba - Çapkın Jcs 

NEDİME 

270242 N -mcaz Şarkı - Fadimeyi ben Ç(>k 11eve!1nı 
Q. - HOrmtız p.rkısı - Slvasta bir yar sevdim. 

AVANOSLU, SALAHADDİN ERCAN 

270245 No. Halle llll'kıa - İki bOlbOl hiçbir dala 

Avanos §arıası - Üzerinde cennet g:lbl 

GAZİANTEPLİ HASAN Ht}SEYİN 

m-1 _27_0248 __ No_. _:_::_::_Sl _::_deö:_:nya_ya_geld-lm. ~ı ~O LANT 
,. .. ıwm----.. Yanhı Adımlar .. _ 

' Y:-nlı•. atılan ad~la:, aize en büyük fıraattları kaçırtabilir ... I 
Bır Pıyango bıletı almazdan evvel çok düıününüz. 

Neticede anhyacaksınız ki, 

L E 

KAYIP: Seyrisefer idaresinden al
dığım 433 numaralı şoför ehliyetna
memi kaybettim. Yenisini alacağım-
dan hükmü yoktur. Pol 

lstanbul lı Bankası k'arıısındaki 15 numarah Sahibi: nam ı.liıfi Dördüncü, Gnze-

Piyango giıesine ancak tali'i yaver olanlar tecilik ve Neşriyat T. L. ş., umumi 

iSMiNE DiKKAT EDiNiZ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 
kökünden temizlemek için (BELMOBLÖ) kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırrr, kadın, erkek idrar 'lorluklannı, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, ~ık sık idrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini ıriderir. Bol idrar temin eder. Sıh-

hat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, İdrannızı temizliyerek mavilcştirir. 

BAYANLAR: 
Bayram günlerinde cidden şık 

görünmek isterseniz. 

DAV i D 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
ı - Telefon şebekesinde yapılacak tamirat münasebetııe Istanbul 

Vilayeti hudutları dahilinde yapılması icap eden tahminen 300 M 2 ~ar
ke, 300 Mı adi, 100 M2 asfalt, 100 M2 çimento ve 100 M1 şose taınırat 

işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel 699 muvakkat teminat 53 lira olup eksiltmesi 

28/ 11/ 938 Pazartesi giinü saat 15.30 da Müdürlük binasındaki Satın

alma Komisyonwıda yapılacaktır. 

uğruyorlar... ı neşriyata idnre eden· M. Rasim Öz-

--------• .. •1!111•.,.-•-••Iİll•miıı••tl' gen; basıldı~ yer TAN Matbaası ı1ıı----------ı-• 

Müessesesinin getirttiği Faris 
ve Viyananın en son Modeli 
(Jcrsey de Laine) ve (Kostüm 
Tayyör) lerini giymelisiniz. 
Beyoğlu İstiklal caddesi No. 178 

3 - Şartnameleri her gün Levazım amirliğimizden parasız olar.ak 
alınabilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve kaldırım işi yapabilecekle
rine dair İstanbul Belediyesinden alacakları ehliyet vesair vesikalarile 
o gün saat 15,30 a kadar Komisyona müracaatları. (82901 


