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. Temizlik Mücahedesi 1 

Yeni Valimizin ,unJiye lıaJar malumumuz; 
olan icraım f11 iki kelime ile ilaJe edilebilir: 
Düriidlalı oe temizlik. Bu iki melhum bugün 
'7flllİ lwqatunaın acuı oe temeliJi7. ilk kurtlu
i•n• miieaaelerin kallai bu temellere da-
7'1"1", onlaT.a ayakta tlurtmK1%, muvaene te
min etlamn oe .anere veremez. 

Yazan: Ahmet Ağaoğlu 

Hariciye Vekili Tayyare 
Kaçakçılığını Hü.kUmetin 
Nasıl Haber Aldığını, 
Adliye Vekili de işin 
Res mlE vrak Sahte karı ığı 
Suçu Olduğunu Anlattılar 
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Vaziyet 
Vahim 
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Askeri Sevk• ve 
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Yalan Makinesi 
INöNO-· 

Maarif Cemiyetini 

1
Himayelerine Aldllar. 

Hükômetçiler Asilerin Am:r::;~:=:~=d~k~~: 
anlamak üzere elektrikli bir makine 

Yazan: B. FELEK 

Muvasalalarını Tehdit ~=;::::~::·:.:~·::::: 
Ankara, 10 (Tan Muhabirin- lan artık geçer akçe olmuş bir ma-

den) - Reisicümhur İnönü u- Et ._., B 1 d 1 tahtır. Eskiden yalan söylemek ayıpc 
zun zaman genel başkanlığında mege aş a 1 ar tı. Ayıp denilen şey ammenin red· 
bulunduğu, büyük ilgi ve yar- dettiği hareket demektir. Ayıp umu .. 
dımlarını esirgemem.iş olduğu mileşince, ayıplığını kaybeder. Ya. 

1'- Türk Maarif Cemiyetinin yük - Lo d 10 (H .. ) İs any b l t ·ı · k b ...__J ldukl ah lan da son zamanda dünyanın en ho~ ~asından son- d 1 n ra, ususı - p a - manın ağır zayiat vermesine se ep o ye çı enn ay emuş o an s a, '$ 

•v" ... ik sek himayelerin e ça ışmasma d ı h b ı r g ·· s d d.. · 1d w 1 fa il go .. rdu··gW u·· şe,·Ier arasına girdı·. Artık ... ,. a Tunu"' d an ge en en son a ere e ore a - muşlardır. Muharebeye gece de e- uşmanın vermış o ugu te e t e ., 
:t ' .,, müsaade buyurmuşlar 11'. 
·il ile Fransanın 

1 
kerl vaziyet şu merkezdedir: vam edilmiştir. Frankist tayyareler telafi edilmiştir. bunda ayıp aramak biraz safdillik 

~ıı.ra lngilterenin • -~- " Katalonyada Frankistler Urgel Espiel - Belmez hattında takviye kı- Frankistlerce neşredilen bir teb- olmaz mı? 
~ assutta buluna- B I vadisinden çekilmişlerdir. Diğer cep talan nakleden bir askeri treni mit- liğde Valsequillo - Pennarova mmta- Yalan makinesi, belki bugünün bir 
~~kere siyasi malı Kont Ciano'nun e grat helerde vaziyet değişmemiş gibidir. ralyöz ateşi altına almışlardır. kasında düşmanın taarruzlarının de- icadıdır. Lakin eskiden de bir takım 
~:ah In~iltereni~ 1 Seyahatine Ehemmiyet Hükumet menbalan, Frankistlerin Dört gündenberi devam eden ta- vam etmekte ve fakat akamete uğra usullerle hakiki mücrimleri keşfet-

' 11Yl duzeltecegı • • Katalonyadaki taarruzunun tamami- arruz neticesinde cümhuriyetçiler ye makta olduğu beyan edilmektedir. tiklerine dair fıkralar işitmişimdir. 
~tıırı buna razı Verılıyor le yavaşladığını bildiriyor. Buna mu di yüz metre murabbaı genişliğinde Sierra Tejonera'da yapılmış olan Mesela şu: 

lı leyi doğrudan Belgrad, 10 (Hususi) _ İtalya h~· kabil Frankistler hükumetin Strama- bir sahayı zaptetmişlerdir. mütevali taarruzlar, mütearnzlann Afrika~a. yan bede,·i bi~ kabileye 
0nuşmak istediği n·cı·ye nazın Kont Ciano, Yugoslav dor cephesinde yaptığı taarruzun püs Cümh . t hük . ti K t 1 perişan olması ile neticelenmiştir. mensup ışçıler çalıştıran hır Avrup:ı· 

Yet F urıye ume a a on- Monterrubio mıntakasında 8 tank hum kıymetli bir şeyi çalınmış. Di· ransanın, 1- başvekili Stoyadinoviç ve Mareşal kürtüldüğünü anlatıyorlar. Cumhu - d ki · eti kild nl t 
1tıh1._b 1 tt'k " ya a vazıy şu şe e a a ıyor: zapteaı·lmiş V"' du·· şman sahada 3000 ye biliriz ki, bir elmas madeninde biı ~ e e e 1 -- Göring•in ayın 19 unda Yugoslav - riyet hükumeti Sevil ile Salamanka "' 

'İtl~tt tavassutunu Macar hududunda Beliye şehrinde arasındaki Frankist muvasalayı teh- Frankistlerin Katalonyada giriş- den fazla maktul bırakmıştır • büyük parça elmas aşınlmış. 
ıa edildi ve Mis· wl . .. dit ettiğini ilave etmektedir. miş oldukları taarruzun ikinci hafta * Bunu çalan şüphesiz orada çalışan 

ııı hu iki devlet tertip edilecek av eg encesı muna • Cebelüttarık, 10 (A.A.) - Jose beş on zenciden birisi. 
lii sebetile yapacakları görüşmelerde Stramado:radaki vaziyet de şu şe srnın bilançosu şudur: 
ğü izale edece- b k" kild hül. .. d'lm kt d' Luis Diez ismindeki cümhuriyetç i Is- Aramışlar, taramışlar; elması bu· Ahnanyanm şarki ve cenu u şar ı e asa e ı e e ır: Borjas Blancas ve Artesa de Se-

panya muhribinin süvarisi ile müret- lamamışlar. Nihayet hileye ıuü• 
~~· Avrupaya kar"' alacağı vaziyet gö- Estramadure cephesinde cümhu _ gre zaptedilıniştir. Bu iki sevkül - k . 1 1l"et tekrar degıw'ş· ~~ tebatı mevkuf bulundukları kışladan racaata arar vermış er. 

rüşülecektir. Bertin - Roma mihve- riyetçilerin taarruzlarının beşinci gü ceyşi nokta, münakalat yollarına ha çıkmışlardır. lşbaşılığı eden ve daha medenice 

htetelerinin anla
, ter Chamberlain'
~ ttlevzuu değildir. 

1\ Fransanın bu 
~llati ile karşı la

ledir }er. O lıaldc 
ltt\ıyacağına hük-
tor. 
b~eteleri içinde ha
\ bulunanlar var-

assut fikrinİ en 
~tın üzerinde du-

Italyan 

b\inıayişler, Fran

ltırnuı ve Italya
qlkelerini parç.a-
lalardan bir kaçına 
töstermiştir. 

\~1huıan nilb\ayişler, 
de kırdığı halde, 

ısrar etmesi mi-

·ı · b" ı· v · yapmak veyahut bu nü P->narroy:ı etrafınd k' t ·k kim bulunuyordu ve hükfımetçilerin ne lŞ ır ıgı - a 1 azyı ın Glow - Worm ve Greyhound is- olan zenci bir akşam bütün işçUerJ 
ih k Ş1 hl.taraf kalmak kar- arttırılması ile geçmı·şıır· . Frankı"st _ müdafaa hatlarının anahtarları me- v m vere ar ' mindeki İngiliz muhriplerile yarın çagırmış: 

la 
' 

ıı..aşlı~·" mevzuu olacak- ler cenup mıntakasında bu şehrı· tah- sabesinde idi. Ancak bu iki mevzi, B bakın' B' · b şı ! nanın u ._ Valansa hareket edeceklerdir. - ana . ızım çor acının 
ttr. Go··ru-·şmelerin neticeleri Yugos - liye etmişlerdir. Du·· şman Monterru- taarruzun ikinci haftasında sukut C b 1 · 1 b' ı k b ld H · iz b' e e üttarıktakı spanya General ır e ması ay o u. epın e ıreı 
lav - Macar münasebatmın istikbal- bio de Caserenna önünde şiddetle mu etmiştir. Halbuki birinci hafta için- Konsolosu Cebelüttarık valisi nezdin- çakıl vereceğim. Ağzınıza alarak be~ 
de alacağı şekli üzerinde de mües- kavemet etrnketedir. de düşmeleri laztrn idi. Bu düşma- de bu kararı protesto etmiştir. dakika tutacaksınız. Sonra bana ge-
sir olacaktır. Pennarroyanın g~rilerine taarruz nın ileri hareketine geçikmiş oldu- * tireceksini7.. Hırsızın tükrüğü taşa 

eden kıtalar Fuenteo Vejunayı işgal ğunu göstermektedir. Düşmanın ile- Vaşington, 10 (A.A.) - Ambargo- tesir edecek. Ve kimin elması a~ır· 

Fransız Parlamentosu 
Dün Açıldı 

Paris 10 (Hususi) - Bugün yeni 
içtima devresine başlayan Fransız 
parlamentosu M. Heryo'yu 421 reyle 
reisliğe seçmiştir. 

HükUmetin, parlamentonun tasvi 
bine arzedeceği tedbirler meyanında 
intihabata ait ıslahat ile Fransa ban 
kası altın stokuna yeniden kıymet 

takdir ve milli borcun tahvil edilme
sine muteallik mühim bir mali ka-
nun vardır. 

~nah, ihtiyarlar için tekaüdiye ve o
tuz ikinciteşrin grevcileri için affı u
mumi istemek suretiyle hükumete 
hücuma hazırlanmakta olup bilhassa 
intihabata ait ıslahat meselesi dola
yısiyle çok şiddetli münakaşalar ya
pılacağı tahmin edilmektedir. 

etmiş olan kıtalardır. Fuenteo Veju- ri hareketinin yegane mühim neti- nun kaldırılmasını tetkike memur dığı belli olacak, demiş ve her biri
na'nın garbında Granja Torre Her- cesi, Montblanch istikametinde Bor- komite raporunda "lspanya cümhu- ne birer küçük çakll vermiş. 
mosa'yı zapteden kıtalar ise mevzile- jas Blancasın cenubuna nüfuz et - riyetine a it s 'l:\hlar üzerine mevzu Beş dakika sonra zenciler birer bi
rini tahkim etmekle meşguldürler. mesidir. ambargonun General Frankonun le- rer içeri girmişler. Beşincisi çakılı 

Akşama doğru cümhuriyetçiler Geçen hafta Frankistler tarafın- hinde olduğu için, bitaraflık gayesi- verince, işbaşı: 
Sierra del Toroso mıntakasında Fran dan elde edilmiş olan muvaffakiyet ne muhalif olduğu,, neticesine var- - Hırsız sensin! diye bağırnıış..; 
kist mevzilerine taarruz ederek düş- kat'i mahiyette değildir. Cümhuri - maktadır. Herif te korkudan yere yığılmış. Me-. 

Almanyanın Şarki 
Avrupada Emelleri 
madığı Anlaşı mış 

ğer biçare zenci tükrüğü tesir etme
sin diye çakılı ağzına almamtşıtuŞ.: 
Bunu taşın kuruluğundan çakmışlu 
ve herifi yakalamışlar. 

Ben bunun başka türlüsünü işit-. 

mişfoıı: 

Kudüste 
Tevkifat 
Yapıldı~--~ 

Yine böyle bir hırsızlık meyda.n1f 
s-ı.karmak is-in işçileri gece toplamış
lar ve karanlık bir ahıra da bir ~ek 

Kudüs, 10 (Hususi) - Filistin A- bağlamışlar. işbaşı başlamış: 

Berlin, 10 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

r~p liderlerind~n Seyçil adasına SÜ· _ Çocuklar! Burada mühim bb 
nın A vrupanm şarkındaki siyasi e- rülenlerden ahıren Mısıra gelen beş hırsızlık oldu. Bir elmas calınd1. B~ 
melleri hakkında işaa edilen müba- kişinin başmüftü ile görüşmek iızete nu icinizden b::ri caldı. Kim olduğu• 
lagalı haı~erler bu. z~yaret esnasın- ı B:y~uta g~tmele~ine m~saade edil- n~ a~lama~ için ~.erkes biı:_ kere gi· 
da teeyyut etmemıştir. mıştır . F akat musaade hır çok şart- dıp ahırdakı eşegın kuynıgunu 51• 

Hıitler ile Bek, Berchtesgaden gö
rüşmeleri esnasında bilhassa Ad:deni 
ze müteallik meselelerle meşgul ol
muşlardır. 

l ~İ.r şey midir? Meşhur Alman Muharriri 
ttinin Tunus vesai- Müebbet Kürek Cezasına k Hdiaktl~r, Pd~lonı yanın Ukranya hak-

Muhabire göre iki hükumet ara- lara tabidir. Bunlar gösterilen yer- vazlıyacak ve ·gelecek. Hırsızı bula .. 
larındaki iyi komşuluk münasebet- lerde ikamet edecek, müftüden baş- cağız, demiş. 
lerine ehemmiyet vermiye devam et- ka bir kimseyle görüşmiyecek ve ga· Amele sırayla gecenin karanlığın
mektedir. Çek buhranı dolayısile ta- zetelere beyanatta bulun.mıyacaklar- da ahıra girip eşekle temas etıniş ve 
haddüs eden yeni vaziyet bu rnüna- dır. dönıniişler. Tetkik neticesinde anı~ 

~ ın ı en ışe erini izale etmıye ça-
i:ratı eski harare- Mahkum Oldu lışmış ve burada zanncdildiğine göre 

d ~~ekle beraber !m Berlin, 10 (Hususi) - Meşhur Al- 1939 senesinin başlıca meselesi olan 
~ kesilmiş değildir. man muharriri Mikiş hiyaneti vata. müstemlekeler meselesinde Polonya 

sebetlerin inkişafıfna mani olmıya- ~gi.ıt;r~ Harbiy.~ nezareti Filistin- )eden birinin hırsız olduğu meydana 
caktır. de ıhtılalcılerle mucadele hususunda çıkmış. Şöyle ki: 

1 
'.tunus, Korsikn ta· niye cürmünden dolayı müebbet kü- ile Almanyanın menfaatleri müttehit Ribbentrop Varşovaya gidiyor 
~il.tar etmemiş ol- reğe mahkum olmuştur. olduğuna işaret etmiştir. Berlin, 10 (A.A.) - B. Von Hib-

\ · Fransa ise b<!yle Mikiş iki senedenberi mevkuftu. * !bentrop, Polonya Hariciye nazm B. 

takip etiği hattı hareketi müdafaaya Eseğin kuyruğuna evvelden kat
lüzum görmüş. ve mezalim irtikap ran ·siirmüsler. Hırsız olan amele tnr• 
etmediğini anlatm1ştır. sızlığmı m~ydana çıkaracak k@rkn

. Dün Kudüste ve Bidya ~öyünde sile karanlık ahıra girmiş ama e5e
bır çok araştırmalar ve tevkıfler ol- ğin kuyruğunu ellememiş. Diğeı-leri 
muştur. ise fütursuzca kuyruğu tutmuşlar. 

~;ııuşulmasına kat'i Kendisi Alman hürriyet fırkası na- Varşova, 10 (A.A.) - (Gazeta Pols !Beckin son defa Alrnanyada 'ken 
t etmemektedir. O mı altında bir fırka ile alakadal" gö- ka) nın Berlin muhabirinin emin bir Varşovayı ziyareti hakkında yaptığı 
~l'afı birbirine yak- rülmüş ve bu suretle Nazi par.tisin- membadan öğrendiğine göre Berch- daveti kabul etmiştir. 

lllcvcut değildir. den başka bir parti vürude getmne- tesgaden mülakatı esnasında simimi B. Von Ribentrop'un hemen bu kış 
~dini haksız bir nü- mek yolundaki kararnameye muha- bir hava içinde umumi vaziyet göz- içinde Varşovaya g"deceği tahm1n e-
tctiiğü İ!İn, teşebbü· lif hareket etmiştir. den geçirilmiştir. Bazı mahfiller ta- ı dilmektedir. Fakat ziyaretin kat'i ta-
dan değil, mukabil l ı rafından son zamanlarda Almanya- rihi daha tesbit olunmamıştır. 
beklemektedir. 1 KISA HABERLER 

~~rkezde olduğuna Fransa Yeni Harp Rumanyada Bir Komplo 

Çekler Bjtaraf l\1ıntaka 
İstiyorlar 

Londra 10 (Hususi) - Orta Av-

rupada vaziy.:!t şu merkezdedir: 
Macarların Çekleri protesto et -

melerine mukabil Çekler de Macarla ~h~erlain'in Roma· ---- --)-- Gemileri Yaptırıyor 1 eşebbüsü O'mam1ş 
llsiinde bulurunı- Ankara, 10 (Tan muhabirinden -
İcap eder. Müstakil mebuslardan Konya mebusu Fu- Paris 10 (Hususi)_ Fransa hüku Bükreş, 10 (A.A. _ Rador Ajansı rı protesto etmişlerdir . Çek protesto 

l' Ronıada konuşu- at Cebesoy ile İstanbul saylavı Refet ~e- meti yeniden iki saffı harp zırhlısı, bildiriyor: larına göre son hadiselerin birincisi 
ı lenin Cümhuriyet Halk Partisine girdık- bir kruvaz.. d" tah ·· d b' k l ~ eler vardır. Diin dünkü içtirnamda or, ye ı telbahir ve bir Rador Ajansı, soz e ır onıp o Çek jandarmasına kurşun atmaktan 
lspanya meselesi ~~as:;!a=::ı~~ Heyeti Umumiyeye çok muavin gemiler yaptırmağa ka - teşebbüsü hakkında yabancı matbu· ileri gelmiştir 
lt M 1 · d.. rar vermiştir. atın verdigv i haberi kat'i surette ya-

~ · ese enın u- bildirilmiştir. Çek hükumeti, iki hadisenin muh 
1 
llaııyadaki Italyan G Ankara, 10 (Tan muhabirindı:m) - Almanlar, Fransanın bu deniz si- lanlamağa mezundur. Mevzuu bahso-

•da . li"'"ne Necmettın Di- lahlanmasını, Akdenı"zde vazı·yetı· tah 1. b d • t telit bir hakem heyetine havalesini n geri alınmasın· Samsun belediye reıs e;ı . . . lan .. ancak, giz ı ey an name agı ır-

k A vitçioğ1unun intihabı tasdik edılmıştir. kim için silah yarışına girişmek sayı ken yakalanan bir kaç talebenin bir istemekte ve ancak bütün Rutenya i-
l at'ı surette razı • Anka"a 10 (Tan muhabirinden) -
el'· · · 1 • • yorlar. le Macaristan hududu üzerinde bita-1~· ını gerı a ırsa, Aydın defterdarı Naci Seral Siirt defter- teşebbüsüdür. 7 kanunusani tarihin-

~1tl Ispanyollar ara- darlığına, Süleyman Ertok Aydın defter- Paris 10 (A. A.) - İntransigeant de hükumet merkezi banliyösünde raf bir mmtaka tesisi ile hadiselerin 
~ tl hasıl olur ve Ak darlığına nakledilmişlerdir. gazetesi yazıyor: önü alınacağını anlatmaktadır. 
-'ll .. • üh ceret ko- B h · B bir evde vukua gelen infilak ile gizli "•Yet adımları at- e Berlin, 10 - Yahudi m a ım· ti a rıye nazırı · Campinchi bu Daha evv.al alınan haberlere gö -

. laeak diğer mcse
~~ah rüsumu, Akde· 
~ hhudi muhacereti 
~~lar ispanya mese· 
i 1 tnahiyette olmak
t de Fransayı da az 
~?, 
Ilı ?lain, bu seyaha-
11~elesini haUe mu-

hüyük bir iş ba-

~'tı\iinasebetlerine ge
~'t'arısa, Jtalyadan 1'a
~ 11tta onunla anlaş· 
eıtıd· U'. 

mitesi reisi Dr. Rubbee, buraya ge ış :· ayın 17 sinde Brest'de 35 tonluk Ri- beyanname dağıtan talebenin tevki- re bitaraf bir mıntaka üzerinde iki 
Yarın Almanya hükOmetl namına ~end!- cehlieu zırhlısının denize indirilmesi fi arasında her hangi bir rabıta bu- taraf da anlaşmışlardır . 
sini davet etmiş olan Dr. Schacht e go- · b k l 

merasimıne aş an ık edecektir. Mü- lunduğu da tekzip edilınektedir. Macar hükumeti, Çek hükumetin 
rüşecektir. 

e Vaşington, ıo - B. Roozevelt kon~- takiben ayni sınıftan Clemenceau den tazminat istemekte ısrar ediyor. 
reden yeni askeri tayyareler ınşas~t iı~~ zırhlısı tezgfilıa konulacaktır. Bulqaristanda Otuz Kişi 
360 milyon dolar ve bahriyeye aı Donarak Öldü 
tayyare inşası için de 45 mllyon dolar talı- Edenin Bir Nutku 
sisat istiyecektir. L d 10 (H ·) E 1.: 

0 Sofya; 10 _ Kraliçe fovana, İtalya- on ra, ususı - sıU Hari-
da gripten ağır surette hastalanan ~z- ciye nazın Mister Eden bugün söyle
karde~i prenses Ma1aldayı ziyaret ıçin diği bir nutukta Mister Ruzveltin 
Romaya hareket etmiştir. t son nutkundan bahsederek hürriyeti 

O Parls, 10 - Mütenekkiren seyah\ seven her milletin Ruzvelt tarafın -
etmekte olan Belçika kralı Le<>p~ld. saa dan gösterilen yolda yürüyec,~ğini, 
11,50 de Rivieradan buraya gelmıştır. , .. . . . . 

e Budapeşte, lO _ Hariciye nazın Amerika . Cumhurr.eısının ~e:ı~a 
Kont Csaky, Mançukov hariciye nazırı.na kadar İngıltere efkan umumıyes;nın 
bir telgraf çekerek Macaristanın :Mançu- hislerini anlattığını söylemiştir. 
koyu resmen tanıdığını bilciirnllştir. 

Sofya, 10 (Hususi) - Bulgaris -
tanda kara kış devam ediyor. Her 
tarat karla mesturdur. Karı~ irtifaı 
bazı yerlerde bir metreyi geçmekte 
dir. Bir ay içerisinde Bulgaristanda 
donarak ölenlerin sayısı 30 kişidir. 

Geçen seneki kışta Bulgaristan
da soğuktan ölenlerin hepsi 140 ki
şiydiler. 

lran Hükumeti Paristeki 
Memurlarını Geri Ahvor 

Paris, 10 (A.A.) - Iran hükumeti, 
iki memleket arasında diplomatik 
münasebetlerin kesilmesi üzerine Pa
risteki elçiliğinin memurlarını geri 
çağırmıştır: Orta elçi B. Sepeh Sodi 
ile birincikatip müstesna olmak üze
re bütün memurlar bugün Paristen 
ayrılacaklardır. 

Tabii elleri katranlanmış. Berikinin 
ise eli tertemiz çıkmış. Ve bununla 
suçunu meydana ''urmuş. 

Tabii bu usul zencilere tatbik edil-
memiştir. Çünkü yağlı 
kara olana neylesin! 

* 
kara, zatcm 

Okuyucularımızdan Vedat Kızı}. 

taş'a: Mektubunuzu aldım. Hakkım· 
daki iyi duygularınızdan pek müte
hassis oldum. Yabancı kelimeler kul· 
lanmaktaki kusurum, belki o keli· 
melcrin türkçelerini bilmediğimden 

(bulamadığımdan demiyorum) dola· 
yıdır. Okuyucularım, kullandığım 
yabancı kelimelerin türkçelerinl 
- ayni kuvvette olmak şartiyle -
bana bildirirlerse minnettar olurum. 
Derin saygılarımla .• 

B.F. 

Erzurumda Resim 
Sergisi Açıldı 

Erzurum, 10 (A.A.) - ETzurum 
halkevi ar komitesinin tertip ettiği 

resim sergisi dün bir çok davet 1iler 
ve heveskarların huzurile açıhmştır. 

Sergide 39 eser teşhir edilmekte
dir. Eserlerinde muvaffak olan rrnrt 
sanatkara muhtelif para mükafatı 
tevzi edilmiştir. 
Diğer taraftan halkevimizde açıl

mış olan lisan kursunda her gece ar
zu edenlere fransızca dersleri verıl
mektedi. 

--
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Nüfus Tezkeresini 
Yanlış Doldurmuşlar 

ismi Ayşemiş, Cemile Yazmışlar, Babasına 
Ahmet Derlermiş, Mehmet Göstermişler 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah Ha.kim zabıt varakasını okudu. 
kemesi dün, mahkeme koridorunda Sonra sulh teşebbüsünde bulundu: 
geçen bir kan koca kavgasını tetkik - Canım siz kan kocasınız. Hem 
etti. Suçlu Kağıthanede Tozatak so- 936 senesinde evlenmişsiniz. Ne ça 
kağında oturan Ayşeydi. Davacı da buk kavga ettiniz, banşsaruz olmaz 
kocası bekçi 613 numaralı Hüseyin mı? 
Güçbilmez'di. Davacı bekçi söz aldı: 

H€ı.kim evvela, suçlunun hüviyeti- - Bay hakim, o banşınaya çok
!fli tesbit etti, dosyada suçlunun nü- tan razı, fakat ben barışmam. Ben 
1us kağıdı da vardı. ona bir şey yapmadun. O bana ha-

Adın karet etti, dedi. Sonra da şikayetini 
- ne. ·· 1 l tt A şoy e ana ı: 

- yş~. _ .., . - Bi~ geçinemedik. U çüncü hu-
- Pekı nüfus kAgıdmda Cemile kuk ah.k · d b d . _. m emesm e oşanma ııva-

yazılı. Bu nüfus kağıdı senın degıl d B - uh k · . mız var ı. ugun m a ememız ya-
mı? pıldL Bir müdafaa şahidi gelmediği 

- Benim ama yanlış yazılmış. için davamız talik edilmiştir. Karım 
- Baıbanın adı ne? mahkeme salonundan çıkarken bağı-
- Ahmet. ra bağıra bana hakaret etti, üselik 
- Nüfus kağıdında Mehmet yazılı te: 
- O da yanlış yazılmış. - Gelecek celse ben de kolum::ı 
- Annenin adı ne? birisini takar gelirim. Görürsün, de-
- Saime. di. Davacıyım, kendisine ceza veri-
- Nüfus kağıdında yalnız doğru niz. 

TAN 

ı c Şehzatf~başı 

F E R AH Sinemada 
Telefon: 21359 

20 nci asrın en büyük en pahalı 
sinema harikasını büyük fe
dakar lıkla elde edip ilk evvel 
sayın müşterilerine takdim et
mekle kıvanç duyan müessese -
mizin: 

Şeref Haftası Programı 

Pamuk Prenses 
ve 7 CÜCE 

Bu sinema harikası bu sene 
''FERAH. dan başka İstanbul 
ve civarında başka bir sinema
da gösterilmiyecektir. 
Programa ek olarak 

YENİ ROBENSON 
30 kısımlık büyük Amerikan si
nema romanının nısfı, sabah 11 
den itibaren devamlı ve sürekli 

seanslar, suvare tam 8.30 da 

TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 

11 - 1 939 Çarsamba 
günü akşmnı saat 

20,30 da 
ASMODE 

5 Perde 
iSTiKLAL CADDESi 
KOMEDİ KISMI 

11 - 1 - 939 Çarşamba 
gündüz saat 14 de 

ÇOCUK TiYATROSU 

11 - 1 - 939 Çar:ıamba 
günil akşamı saat 20,30 da 

MUM SÖNDÜ 

•r·••·••J.:l!'l':llı 

5 Tablo 

Bu akşam 

Saat (9) da 

Büyük Operet 

Üç YILDtZ 

-~ i!ii\wrrH~I El~ 
Dublaj Modasının 

i iyi ve Fena Tarafları 
D anielle Darrieux, Amerikada çevirdiği İngilizce filim 

deki sözlerinin dublajını yaptı. 
Sesli filimlerle birlikte, bir dublaj modası da çıktığını 

biliyoruz. 
Dublajı yapanlar, meşhur artistlerin yerine, münasip 

budukları herhangi bir kimseyi konuşturuyorlar. 
Vakıa seyirciler, duble edilmiş filmlerde, sevdikleri sa 

natkarın kendi lisanlarile konuştuğunu görmenin zevkini 
tadıyorlar. Fakat buna mukabil sevdikleri sanatkarın ken
di sesini duymak zevkinden mahrum kalıyorlar: Mesela 
Grcta Garbonun yerine karık sesli bir kadının, veya ]\farta 
Egertin yerine lnsık, tatsız sesli bir kadının konuştuğunu 
duymak, sinema seyircilerini hoşnut etmiyor. 

Bu bakımlardan, Danielle Darrieux'nun kendi sesini 
kendisinin duble etmesi, sinema seyircilerini, bu hoşnutsuz 
luktan kurtarmış olacaktır. 

Bu resimlerde, telefon santralına benzeyen dublaj ma 
ki nelerini, ses mühendisinin faaliyetini, ve sevimli artistin 
çalışışını görüyorsunuz! 

ıı 

1639 
T. A. Q. 19,74 
T. A. P. 31,70 

Çar,ambaı 
12,30 TOrk ırı 

jans haberleri, ft 

14 Müzik (RiY• 1 
İhsan Künçer)· 
P. Sousa), 2 - ~ 
töfel). 3 - s:ır 

ril (Rossini), 4 ..-( 

Offenbahyana. ııı1 
Türk mü?jği: Y S 
kllleri. 1 - 2 -
di Yav~ Atıırn• 
( A lıverln bağlııl!I' 
(Ey serenler se~ 
7 - Halle türJdl'" 
çukur ovada), 8 
biile kurdum tuı8, 
du batmadı mı). 
bahçesinde) 11 ...
Türkü (Sinende 
ocak olaydı). O 
nar, Mustafa caJl 
haberleri meteo 
(fiyat). 19,25 ıcoıı 
zlği: İnc-e ~az 

yan ve Çalanlar: 
kt Derman, EŞTef 
di Tokay, Basri 

ı0lan bu demek. O berikiler neden Hakim bundan sonra şahitleri din
yanlış yazılmış acaba? ledi. Onlar da şikayetçinin iddiasını 

- Vallahi, Bay h8.kiın benim nü- teyit ettiler. Hakim suçlu kadına üç 
1us kağıdımı kocam Hüseyin çıkart- gün hapis ve 250 kuruş para cezası 
ımıştı. Demek yanlış yazdırmış.. verdi. l9 Telefon: 40335 

yo Orkr-strası) şe~ 
Sismor Bruschine 
Senfoni -Fa mirı6t' 
Adagio, Alle.ıuo dl 
Final - Presto. 21 
Kambiyo - NulcU1 

Mütik (Radyo Ot 
Pastoral d'ete (Jf 
musik (~ece muıiJI 
nuşma (Mizah sııs 

ı - Dublaj makinesinin başın· Z - Ses operatörü, ameliyat ya- Orkestra), ı _ 
daki mütehassıs, dünyanın en çok pan operatörler kadar dikkatli dav- dante (E. Künne 

k~zanan mühendislerinden biridir. ranmak mecburiyetindedir. nnda (Kari Baınel 
ka) (Gustav Ltnd 
(şaraı:> llllhı BakO~ 

5 - Prelüd Op. Jl"' 
Hartman tl!T't, fi -' 
potpuri (F. Lehıır) 
bl. 23 Mfü:ik (hafit 
24 Son Ajans babe 
ram. 

Namus Dairesinde 

Randevuculuk Yapmış! 
Sultanahmet Sanayi Mektebi ci

varında Sadettin bey apartımanında 
oturan ve randevuculuk yap -
tığı iddia ol~ Seniyenin duruş
ması dün, Sultanahmet sulh birinci 
ceza mahkemesinde yapılmıştır. 

Bayanlar Sakınınız! 

Bu cuma akşammdan itibaren 

TAKSIM Sinemasında 

KADIN HIRSIZI 
JULES BERRY 

Suçlu, hakiınin sualine şöyle ce-
vap verdi: 1 Sizi pusuya düşürmek isteyecektir 

- Bay hAkiın, dedi. insan namus ffic bir kadın kaçmağa muvaffak olmayacaktır. 

dairesinde her şeyi yapar. Ben de ill•••••••••••••••••••••••••••liıiİ 
namus dairesinde çalıştım. Bir sene -----------------------------
evvelsine kadar randevuculuk yap- lii•••••••••••••••• .. ••-••llil•Iİlll 
tım., para kazandım. iki kızımı okut- ı Bugün Matinelerden itibaren 
tum. Ikisine de aslan gibi koca bul-

dum, evlendirdim. Şimdi ikisi del y 1 L D 1 z Sinemasında 
mesut.. Eğer ben randevuculuk ya-
parak namusumla bunların hayatla-ı 
nnı kazanmasaydım, Akıbetleri .ae o
lurdu? Ben kızlannu gelin ettikten 
sonra bir sene evvel kendim bir ko
caya vardım. Kocam çok mutaassıp 
ve kıskançtır. Beni yabancı erkekle
rin yanma değil ya, horozun yanına 
~ile çıkarmaz. Bu bir iftiradır. Şid
detle reddederim. 

Hakim bundan sonra dosyayı tet-

Senenin en güzel ve nef eli filmi 

NE SEKER SEY 
' 1 

DE AN NA DURBININ en sevimli filmf. 

IL!k ve şahitlerin çağrılması için mu- •••••••••••••••••••••••••••••il! ·n.ı 17 sonkanun ~ALI AK;;AMl saat 21 de 
lıakemeyi talik etti. 

ı; Danyel Daryö, çalr!Jrrkeı. 

4 - •·aaııyet başlanu~tır. Danyeı 

Daryö, kendi ağzının hareketleı'ini 

sözlerine uydurm.ıya calışmaktadır. 

hov~nden senfonL 

Hatif Kon•erler: 

8.45 Bükre~: Sa 
\!Ru~l~~,M.11.~&\"1~~ 
Karışık musiki plA 
dalgası: Yeni Alrn•11 

mu~iki, (14.15: KetJ 
kestra konseri (14· 
Peşte: Pllık kon~er.i. 
keslrası, 17 Bresla~ 
Brilns: Radyo ot'lt 
kısa dalgası: İşsonu 
mı), 18.20 Belgrad: 
rası, 19.20 Peşte: 

Prag: Bando mı:ı:ık8• 

havalan, 20.15 Mil~ 
Münlh: Yeni şarıcıl-' 
dalgası: Alman hali< 

lav: Kan~k n~ 
Brahms'tan konser. 
Musikisi, 22 Milnih: 
Bel~ad: PHiklar, 25 
le, 23.15 Bnkre~: :ı< 
ır-d: Konst!r nakli• 
Bando mızıka. 

Pasaporttann• f ransız Tiyatrosu n~a Y!Z Hu~erınan' ın 
Kaydeffirmemişler 

Kon
seri kendisini, senelerin gideremediği bir 

1 hayretle seyretmektedir. 

6 - ''Dublaj, film çevlmıekten 
zordur!,, diyen artist, iş başında U· 

yuyacak kadar yorgundur. 

Macar tebeasından Yanoşla refika
sı Bulgar tebeasından madam Vera 
bir hafta evvel Istanbula geldikleri 
halde muayyen .zamanında polise 
müracaat ederek pasaportlarını kay
dettirmernişlerdir. Sultanahmet sulh 
birinci ceza mahkemesi dün, bu iki 
ıuçlunun muhakemelerini yaptı. 
Yanaş kendisini müdafaa ederken: 
- Ben Istanbula geldim. Karım 

hastalandı. Bu i§i otel sahibine hı· 
rakmıştım. Anlaşılıyor ki, o yaptır
mam ıştır, diyordu. 
Kansı Vera da kendisini: 

Acı Bir Kavıp 
Aydın otelleri sahibi merhum Bay 

İbrahim Ethemin eşi, Nusret Aydın 

ve Mürüvvet Kastarlakın valideleri 

tıp fakültesi doçentlerinden doktor 
Nabi Kastarlakın kayınvalideleri Ül

fet Aydın losa bir hastalığı müteakıp 

rahmeti rahmane kavuşmuştur. Mer

hume fukaraperver, salihatı nisvan
dan idi. Cenazesi bugün saat 1~ ele 

Kadıköyünde Bahariye caddcsınde 

doktor Nabi Kastarlakın e'il'inden 

ı - Bu Akıam 
\TURAN Tiyatrosunda 

CAZ KRALI 

~rans~ ~d~~~rn<i>!;.?, Zen-
ci şantörü BRNS TOMAS SWING . 

Şantörü MAK BİN iştirakiyle 

15 SWING MEN 
Sanatkar 

Naşit, Cemal Sahir 
birlikte 

HURIYENIN DOLABI 

(Tabatin Düşesi) 

Oda Mualklal: 

19.30 Frankfurl: 

ri, 22.15 Stutgrat: o4' 
22.30 Bertin kısa d 
borulu sazlar kented 

Reılta il er : 

10.45 Berlln kıs' 
lo, (17.15: Ayni ınll 

' tir); 18.25 Hambıırf 
16.45 Bertin kısa dsl 
(Mozart), (18.15: /. 

1 

dilecekür), 17.45 se 
: Peşte: Piyano korıserL 

lonsel konseri, 19.25 
halk sarlttlar:ı, 20 5 
şarkı söylüyor, 21.15 ~ 
seri, 22 13elgrad: 'fi 

- Ben kadınım, polise yalnız gi
dE>mezdim. Hem de hastaydım. Bu işi 
kocam yaptıracaktı. O da otel sahibi
l'te havale etmiş. Eğer ınesul aranı

yorsa, otel sahibi olmalıdır, şeklinde 
müdafaa etti. 

Vodvil 3 perde. Tafsilat el ilanların- ı rıs· P. T. T. •. ptyaııo kaldırılarak hususi vasıta ile Sirke- afi° 
l'~~d~a~. ~F~i~y~at~l~ar:~d~a~za.m~~y~o~k~t~ur~. ~!!!iii!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!ii~~~~~![i!iii!ii~~~~~!!iiii~~!!!!!i~~~~!!!!!!!i!!!!!ml §ova: Chopin 'in pb' ciye nakledilecek, Sirkeciden Ba- 'Ez ------ ----

Hakim, suçlulann, rapor ibraz et
meleri için muhakemeyi başka bir 
güne bıraktı. 

kırköyü camisine götürülecek, ikindi 

vakti namazı kılındıktan sonra Ba

kırköydeki aile mezarlığına defnedi

lecektir. Merhumeye rahmet dileriz. 

YARIN AKŞAM 

SARAY Sinemasında 
Amerikanın balta girmemiş ormanları içerisinde ve vahşi 

hayvanlar arasında geçen en blyük macera romanı 

Ormanlar Perisi <TURA) 
llq rolde: KAPLAN KIZ DOROTHY LAMOUR 

Senenin f!n bOyftk ve tamamen renkli Macera ve Sergüzeşt filmi 

__ _: _ _:_ __ .-----------------------------------:==== Danı Muılklıi: 
15: Layipziğ, 1s.oı 

AKŞAM 

E L E 
Sinemasında 

ERICH MARIA Remarque'in i 1 

K Avrupa ve Amerikada 
1 

1 
en çok okunan ROMANI 

ÜÇ ARKADAS 
1 

(Fransızca Sözlü) 
MELEK Sinemasının ALTIN Filimler Serisinin en güzel ve en 

MÜNTAHAP ŞAHESER 

T. Oa•SÜUAV.AM DİKKAT: Bu gece için bütün localar satılmıştır. Numaralı şoltuklar 
fôMİl··YÖÜM6 erkenden aldınlroalıdır. TEL: 40888. 

55i7:JÇ sa 

reş (Yeni dans p141'
1 

21.10: Kolonya, 22.10 

lav, 

l "Her çapta ef<J 
kabili tefrik ve 
usulü,, hakkınD" 
13.11.1927 giiııliJ 
ihtira beratı bıl..t 
ile konmak üı:e1-

ferağ veya i,dl 
talip olanJ.arlP 
sad hanında. 
müracaatları il..., 



11- 1 - 1939 

-Y'AN 
Gazete 
~ 

TAN'ın hedefi: Heber· 
de. fikirde. hef'Jeyde 
temiz, dDrUıt, samimi 
olmak, karii n gezeteıi 

olmıye çılıtmıktır. 

~BONE BEDELi 
'llrkiye Ecnebi 
~ 

:9' Kr. l Sene 2800 Kr. 
So 6 Ay 1500 ,, 

too " a Ay - 800 " ıs ,, 
O ,, 1 Ay 300 ,, 
tlerarası posta ittihadına dahlJ 

t)'an memleketler için abone 
U müddet sırasiyle 30, 18. 9, 

.S liradır. Abone bedeli peşindir: 
değişUrmek ZS kuruıtur. 

ap için mektuplar 1 O kuruı
pul il!ıve 1 Ub;ımdır. 

~ 

MESELELERi t 
• 

gün vilayet mektup~usu 

n bu sütunlarda TUrkiyede 
feais edilen mektebin Z5 iklnci-

939 da yüzüncü ydı dolacafı· 
~ tetk:ldi bir yazısı çıkml§tı. FAAN•lL ARA"Z.lS l 
nlıarrir, bu vesile ile bütün ma- • ~ 
leri seferberliğe davet ediyor, = ITA• •. 7'(.AN Af\A"Z.\~l 

TAN 

. 
81LC.lkA 

• 
kOHC,OSU 

ten yüz sene zarfmcla maarifin Ol(&.4"&..4 CM>ftTER•""'"'-Ei\ ı • 
ı hakkında yan istiyordu. fl"~AN~AO.ıl.N İ'Sr&,.EM "fli~Lt1' ~ 

diye kadar bu tekl;f ve davet • • '-l 1 ·· t iJm • tir) 
'fçiler arasında bir hareket u· Alriletulıı FrtlllMI oe ltalyaya ait yerlerle, bugün Franaadan ıatenen arazı ( OR ara goı er lf 

:.::!~:~~:.:~:: ln9·1ıtere Akdenizde ltalya elemanları, mektep kitaptan, 1 
usulü vesaire bakımından in· 

· ~:~ ~.:~a:!:ra,.u!~::~ ile ~·ıç·ın Anlaşmak istiyor? IQaarif sahaamda ne kadar ilerle· ·~ 
. . açıkça sösterecektir. --·· .. --ı 
lılaamaıih bazı maarüçilerin orta· Medeniyet yuvası ve ticaret A N 
~a süzel bir fikir attıklarını phdaman olan Almeniz ta y A Z : İ 

·yona. Damlar bu vesileyle bir rihinin yeni bir devresine girmek ! 

p aeqisi tertip edilmesini isti- üzeredir. HANSON BALDWIN i 
• İngiltere ile İtalya arasmda sta- i 

'1ektep ser~sl, bize yalmz yü'Z se- tükonun idamesi için imzalanan i 
inkipfı söstermekle kalınaz, anlaşma bu denizi bir İngiliz gölü Nevyork Taymis Muhabiri i 

liınler içdı fayda · moJdep yapan vaziyeti değiftlrmiştir. Bu --· 
f 

' • de oo'"reb•alir •larl'I hA..i ,.ı A-iııı • vazifesini vaLpm"~a de- tifade ediyorlardı. Akdeniz asırlar esını • • Nı1H!P:'!t lllf;ew'1ıi1WM1MlWNR ... I-.: Vll'ft""t:~ıIDY"meu~1ııyt:L "'\aıvc "a aıı::ıvıı::L vıe rt:um ıtaynagı oımur .J!'at.1~1w.ttıı-w11I nthnri a· d d iz .
1 

·· ve bu vaziyet Portekizlerin Hin -'H • ır. yayılmış, çalı§kan en cı er ruz -canlandınlabilir. ele bu sergı Bir kere muahede İtalyan gi1ne- ıAr kuvvetinden btifade ile Cebe- diatan yolunu keşfetmelerine ka-
yeseli bir tarzda tertip ediline, tinin doğdujunu tanıyor ve İngil- lilttank bofazın41an dıpn çıkma • dar devam etmiştir. 

• bir sergi halinde de muhalf-;.• tere, Düçenin ihya etmek istediği fa cesaret gôstermi§ler, bu yüzden Daha sonra ilk defa olarak Ak-
ebilecek kıymetli bir eser 

0 8 

•· Ronu İmparatorluğunun Akdeniz Akdeniz medeniyetin ilerlemesile deniz, dünyanın deniz hayatında 
tuz sene evvel çocuk nasıl binada 

, ne okur, nasıl okurdu? Mektep 
an, mektep kitaplan, tedris u

ı... eri, yüz senede ne tekamül .ııö_s· 
'ittir! Bu sergide bu sualterın 
'•bmı bulmak mümkün olaJ,itir. 

IS11 fikri biraz daha ilerleterek bu· 
beynelmilel maarif sistemleriyle 

yeseli levhalar, tablolar ve nü· 
eterle zen~inleştirmek milmkiin· . 

ll'araza Bul~ar:Standa bugOn mek
binalan nasıldır, tedris usulü ne· 

· Mektep kitaptan nelerdir! 
ll11na terbiye sahasında çok ileri 

iş Amerika, lnsiltere, maarif 
eınierini de ilave edebiliriz. 

() vakit böyle bir sercfnia mual

kıyılannda inkipf ettiğini unut • eski kıymetini kaybetmeje başla • unutulmuş gibi oldu. Hindistana 
muyor mıfb. giden deniz yolu, karadan giden ker A kdeniz tarihin en eski devir- Fakat evvel! İspanyanın, daha van yolundarı daha ucuzdu. Bunun 

lerindenberl bugünkü vazifesi ıonra İngilterenin birer de- neticesi olarak, Markopolonun ta • 
ni yapmaktadır. Medeniyetler onun nfz devleti olarak fnklfaf etmeleri kip etüfi yol gözden düşmüf, ve 
kıyılannda dolmuı. ve' sönmü§, ve ilzeriDe Akdeniz, milhim bir tica- bu vaziyet 1B69 senesine kadar de 
bu deniz milletlerin hayatı olan ret yolu olmalı:: bakımından kıy • vam •tmifti. 
ticaret için şahdamarı teşkil etmit- metini istirdada bafladı. Daha İngilterenın Akdeniz yolunda ha 
tir. Bir zamanlar Finikeli seyyah_ önce Bizans devleti bu denizin ti· kimlyeti bu devirden bqlar. Cebe-
lar bu denize hakimdiler. Giritli. caret yollanna hlldmdi ve §imali lüttank'a yerlepn, Maltayı zaptet 
ler, Yunanlılar ve Etrüakler onla • Afrikanm korsanlan onun hlki.mi- mek suretlle Akdenizin merkezi -
nn rakipleri idiler. yetine karp geliyordu. Akdeniz, ne hakim olan İngiltere Süveyı ka 

Daha sonra Roma, Akdenfzin Küçük &yaya varan ve oradan nalındaki vaziyeti dolayisiyle Ak-
. k haLfmi ti ı Hı-.:u ... -n - .. ,. .... a'eminin servet denizi bir İngiliz göliı haline getir-büyük bır ısmını AA ye a - uAWtwa .... :r--• ıu 

tında birle~irdi ve hAkimiyetinl lerine ulapn kervan yolu ile bir- mişti, O zaman da, daha sonraları 
asırlarca devam ettirdi. Kartaca • leştiği için sularına hakim olan dev da bu devletin nüfuzuna karşı ko-
nın Romayı tehdit etmesi, Akdenl- Jetlere büyük servetler vadetmek- yacak, ona meydan okuyacnk, İn -
zin on ikinci uırda kal'fllaşlsjı teydi. giliz donanmasını tehdit edecek bir 
buhrandı. Onun için Bizans imparatorluğu _ kuvvet yoktu. İngiliz üsleri Cebe-

0 zaman Roma ticaret yolunun nun Mıkutundan sonra da Venedik lüttarıktan başlayarak Portsait ve 
tehlikeye maruz olmasını isteme • düçeleri, Cenova tacirleri Akdeniz İskenderiyeye kadar uzanmaktay -

S üveyt kanalının açılması ile 
Akdeniz eski kıymetini ka

zanmış ve şark ile garp arasındaki 
mühim muvasala yolu olmuştur. 

Fakat tngilterenin bu denizde~i ~a 
kimiyeti son zamanlarda ralups~ 
kalmamış, Avrupa ve Afrikayı bag 
Iayan yeni şimal cenup yollan d~ 
son yirmi beş sene zarfında ayn bır 
kıymet kazanmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunun 190ş_ 
den başlayarak yıkılmağa yüz tut
ması, İtalyanın Libyayı alması, 
Büyük harp neticesinde Osmanlı 

devletinin parçalanması, Akdeniz
de siyasi vaziyeti değiştirmiş Fran 
sa, ~imali Afrikadaki müstemle • 
keleri dolayisiyle mühim bir Ak -
deniz devleti olmuş, Bizerta, Ccza
ir. Tulon, Marsilya ve sair liman
lar Fransa tarafından üssülhareke 
ve müstahkem mevki haline getiril 
mis. Fransız donanmasmın btlyük 
bir kısmı Akdenizde yerleşerek Af 
rikaya giden yolların muhafaza -
sını üzerine almıştı. 

Fransa ile İngiltere arasındaki 
siyasi yakınlık ve İngilterenin Ak 
denizin iki agzını tutması dolayı -
siyle Fransanın bir deniz devleti 
olarak inkişafı İngiltere ve Akde -
nizin umumi vaziyeti üzerine te • 
sfr etmemişti. 

Fakat İtalyanın ortaya çıkması, 
ve tayyarenin korkunç bir silah o
larak inkişafı. İngilterenin Akde
nizi tutan demirden pençesini teh
dide başladı. İtalya, evvela Libya
yı alarak Afrikada yayılmış, daha 
sonra Habeşistanı istila etmekle 
eski Romayı örnek tutan bir dev
letin zuhur ettiğini hissettirmi~i. 

İtalyanlann harp tayyareleri fi 
Jolan, İtalyanlann denizaltı ge -
milerl, torpitobotlan, süratll muh 
ripleri İngiltereyi tehdit ediyordu 
ve İngiltere çok geçmeden Malta
nın deniz üssü olarak tehlike oldu
ğunu hissettı. Orta Akdenizin en 
dar noktasında bulunan Malta, ln
gilterenln Akdenizdeki en kuvvet
li deniz üssü idi. Adanın vaziyeti, 
coğrafya bakımından son derece 
müsaitti. Fakat tayyarelerin sürati 
ve tayyare bombalarının tesiri, di
ğer taraf tan İtalyan donanmasının 
kuvvetlenmesi, bitişik noktalarda 
İtalyan üsleri baş göstermesi, Mal
.. ,. z t .. ı, em ıaarrazı-ma açMı bir 
hale getirdi. İnstJfzler, Ha.bet buh 
ranı sırasında donanmalarını İı • 
kenderiye, Portsait ve Hayfaya çe
kerek İtalyadan uzaklaştırmışlar -
dı. Fakat buna rağmen İtalyanla • 
rın Libya ve Oniki adadaki üsleri
ne yakındı. 

Bu suretle İngilterenin Orta 
Akdenizdeki hakimiyetini 

temin eden Malta adası İtalyan de 
nfz ve hava kuvvetlerinin tecavü
züne maruz kahnıf, İtalyanlar Kas 
tellamara, Pantellaria, Taranto ve 
sair yerlerde deniz ve hava üsleri 
yaptıklan, Libyadaki ve Habe§i• 
tandaki genişlemeleriyle İngiltere
nin Süveyş Kanalı üzerindeki h&ki 
miyetini gevşetmiştir, Diğer taraf 
tan f oanya dahili harbi, ve hal • 
yanların Balear adalarını işgal et
meleri, bütün Akdenizdeki vazi • 
yeti deği!l;tinniş ve Fransanın ~ -
mali Afrika yollarını da tehlikeye 
düşürmüştür. 

İngiltereyi İtalya ile görüşmeğe 
ve anlaşmağa sevkeden mühim a
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M•!SU1 
Hangi Ölçü 
ile Ölçelim ! 

Z _L • Satel yazan: Sabilııı tu1enya 

lr stllh kaçakçıhtı hlaisesl B ortaya çıktı. Beynelmllel blı 
silah kaçakçılığı ıebekeslne ~tırak 
eden birkaç bedbaht, bislm hu~fl : 
met ve hükumet adamlarının mühü· 
rünü taklit sahtekarlığına, ayni za· 
manda devletin ve mUletln ismbıi 
lekeliyecek alçakça bir hareke!e te
şebbüs etmişler. l\latbuat, efkan u
nrnmiyenin, de,·let icraatında ayna· 
sıdır. Her hadise hu a~-naya akse • 
der. Şüphesiz silah kaçakçılrtı h~ 
dlsesl de bu sütunlarda yer buld~. 

Bir gazete bu hadisenin ehemmı· 
yetslz bir !JeY olduğunu, matbuatın 
beyhude bu meseleyi izam ettfllnl 
yazdı. Diğer bir gazete de mesele
nin ehemmiyetinden bahsetti, belld 
de duvduğu teessilriln fazlaca heye
canı ~ltmda kaldı. Bu hidise küçük 
mü, büyük mü? Hangi ölçü ile öl· 
çelim? 

* 
Hokuk~ular, hldtseyl, cftrthn; 

cünha, dn~yet ölçülerBe ölçerler. 
Ahlakçılar, hata, kabahat namussuz 
lı:k, hiyanet ölçiisile ölçerler. İçti~ 
maiyatcılar milli menfaatler, u
mumi ~ menfaatler teradslnde 
tartarlar.... İnsan o .. nlar, bunlanJı 
topunu birden içine alan halk dilt
manhğı ölçüsüne baş vururlar ..• Bu 
hadiseyi hangi balamdan ele alsak, 
ehemmiyetini azaltacak, tabftf edi
ci hiçbir sebep bulamıyorum. Dava, 
adaletin elindedir. Beynelmilel ma
blyette olduğu, devletin haysiyet 
ve şerefini kırdığı için alelade bir 
sahtekirbk hududunu ıeçmlş, mutt 
ve vatani bir sahaya ıinnlttir. Hu
kukçu gözüyle bunun cinayetler fas
lına girmesi gerek. Dava, halkın söz 
Ierl öniine serilml~ür. Ahlak telak
kilerine göre hata, kabahat smırla
l'JDI aşıp, namussuzluk ve hlyanet 
hndutlanna glrdiibıe nasıl şilphe e
d•bDirb? İçtim.tyatçı pdüiil ile 
haktıinmz saman, kendJ menfaatle
rini, kirlanm temin için, devletin 
b.mlnl ellerinde oyuncak gibi kulla
nanlar, umumi menfaatleri, devlet 
menfaatlerini satan adamlardır. Bu
nun mahiyetini hukuk ve ahlak ta
yin etmese, cemiyetin miteri vlcda· 
nı cürüm ve einayetle itham eder. 
İnsan cephesinden baktıflmu sa • 
man, maddi bir kinn pepde, bl· 
tiln Mlik ve fullet hadatlanm • 
.,..., y•lnrs nefsi aeftsl hlima)'UBa 
için yaşayan, bUttın ~lr hallua mea 
faatinl, cebine indireceği bbanlt 
bir cüzdan ufrunda çlfnlyen adam
lara verilece-it Sif at, halk diltmanı, 
millet diişmıBnı, vatan dUşıma• n
fatıdır. Bütün bu ölçüleri kenara ... 
trp da, hadiseyi küçUltecek mlkros
kobfk bir öl~ü var mı bilmiyorum. 
Hf'rhalde mevcut olacak ki, bu mlk
rn!lkopln bakanlar, hAdhenln kiiçük
lüğilnü iddia ediyorlar. 

* Gazete ve suetecl ne istene de-

ler için ne kıymetli bir mektep 
"-bileceiini daha iyi &örebiliriz. 
~vaki iş böyle büyüyünce bir ay 
i.:.~da hazırlanamaz ve bu ayın 
~ beıine kadar yetiştirilemez. 
tlkat bizce mathip olan &Uzel bir 

vficude ~etmnektir. Böyle bir 

mfş ve .Kartaca donanmalannı im- sularının temin ettiği servetten is- dı. 

hayakararvenni§ti. ~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::-Romanın inhitatmdan 80nra Ak 

mil de budur. 
sin... Hadisenin halk üzerinde ya~ 

tığı tesire bakalnn. Şahsı menfaatle. 

rfnl temin lçla, devlet otorltesln4len, 
nüfuzundan istifade ederek yapıla 

hileleri halk hiçbir zaman affetmes. 

Bu memleketin yükselmeıl, menfaa. 

ti, kurtuluıa için parasını, canım &ti 
le &file feda eder. Millet namına, 

halE namına, vatan namına ondaa 
istlyeblldiğlnlz kadar fedakarlık la • 
tt>ylnlz. Cebi açlk ve gönlü açıktır. 
Fakat binlhaye verdiklerinin, insaf. 
sızca muhafazaımı ister, ishn ve na
musunun hiçbir hileli işe kanıtınl
nı81Dl hazmedemez. Sllih kaçaksıh
it hidlaesi hallan nazannda çok e
hc•mmlyetll, ve lirenç bir hadisedir .• 
Eğer rivayetler, şayialar hakikat ha 
dntlanm apyorsa, bunu halkın du,-. 
dutu nefret ve ilrpenneye hamlet • 
melidir. Halkın nefret kantannda 
tarttılt, ve affetmez bir kinle verdllf 
hüküm, hence en doinı ölçü. ve hak 
ka en yakın hükümdür. Bu ölçüy8 
kullana hm. 

, bir kaç aylık hazırlık istese bunlar nereye ıidecek ve aerede it 
, beklemekten çekinmiyebilirlz. sörecekler. 

'ci11e bir aersi fazla masraflı bir Onümtime ınilphhu itil' milal 
~ deifldir. Geçende Londra gue- var: Eminönü meydamm bpbyaa 

en biri böyle bir serci tertip et· biınalar yılahaea arkada blaa blaa
~e muallimler arasında büyük bir lana kiralan bir k~ ndall yflaeli. 

uyandırdı. Bir sazetenin yap- verdi. Burada biaalan bulUDal'lar, 
l§i, hatta daha mükemmel bir miisteclrlerine mukavelenJa hitamın

e Maarif Vekaletinin yapama-, da ticarethanelerini bopltmalan la· 
için bilr sebep yoktur. zım plcliğini tebl:t ettiler. Bu~·· 

~ç Maarif Vekilimizin bu fikir easese ve maiualar, yilkse~en .lrin 
~de biraz işlemelerini ve milm· bedelini veremeyince daha ıçerılere 

ha fikri hakikat saha111J1a çı· çekilmeie mecbur olacaklar. Fak.tt 
arını diJeri:ı. sıjuıacak yer bulabilecekleri ıfipbe

li. Bulsa bile, on, on bet senedenberi '1 d 1 ll-A 1 k mlıterilerinln ayalı:: ahıtırdıldan yer ey an ar ÇI lf en terden mai• ıitmete mecbur kal• 
I' ·• 1 ald Bunun onlar için ne kadar ~an Mese e :.r.;~· 1tır 191 .1dutua• tahmin 

'-tanbulu yeni baştan imar arife- mümkfladflr. 
'4e11z. Bir çok meydanlar, ıenlş Bu bir mlsaldlr. Yana meydanlar 
~eler açılacak. Bu vesile ile de açıldıkça, eaddeler ıenftledikçe bu ti
=~ mevcut eski binalardan bir k&yetler çotalacak, -Ve 1enelerdenbe
~ latimlik edil:p yıkılacak. Bina- ri mileıses bir çok ticarethaneler ser
tti hlulıp meydanlar ve caddeler a- seri bir vaziyate dll!ecelderdlr. 

clıkt• 0 civarda bulunan bina Vf' Busün kanunen yapılacak bir PJ' 
'l•rın kıymetleri yükselecek. E~- yoktur. Fakat haıtahk maltın olda
-tlt-e az 1'ir kira "" ha btnalan i111tı- tuna göre, buna bir çare aramak fay· 
lııL. edenler bulunduktan yerlerd~n dalı olur kanaatindeyiz. 
·~ata mecbur olacaklar. Fakat 

'fa•• 

,, " ........... ., • 

1939 a hediye edilen garip oyuncaklar (/ngiliz karikatürü: Daily HeralJ) 

* 
H. C. Arpan isimli okuyucuya: 

Yazdıklarınıaın hepsi doğrudur. Zl . 
raat kongre inden biz de hunları beis 
Hyoru7., Mektubunuzu sek~terr 'rr 
dlm. l\1u, af ık görUrlersc ne rcdcr 
lcr. 
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1940 Olimpiyatlarına 
Bugüne Kadar Hangi 
Milletler Yazı dılar ? 

T af abeler, Askerler, Subaylar, Gayrifedere 

Klüplerde de Oynıyamıyacaklar - Vali LQtfü 

Kırdar, Klüp Reislerinin Şikayetlerini Dinliyecek 
1940 olimpiyatlarına iştirak etmek 1 

fizere şimdiye kadar yirmi millet 
kaydolunmuştur. Olimpiyat oyunla
nnı tertip eden Finlandiyadan maa
da Belçika, Korsika, Danimarka, Al
manya, Yunanistan, Büyük Britan -
ya, Hayti, Holanda, Yugoslavya, Lük 
semburg, Norveç Filistin, Portekiz, 
Rumanya, İsveç, İsviçre, Çekoslovak 
ya kaydolunmuşlardır. 

Talebeler, Askerler, 
Subaylar Gayifederelerde 

Oynıyamıyac:aklar! 
Beden terbiyesi İstanbul direktör

lüğü gayri federe klüplere, bir tez
kere göndererek badema talebe asker 
ve subayların oynatılmamasını bildir 
miştir. 

Gayrücdere klüpler, klüplerinde 
kayıtlı talebe, asker ve subayların 

kayıtlarını silerek İstanbul direktör
lüğün~ bir hafta zarfında vaziyeti 
bildireceklerdir. 

Klüp Mensuplarının 
Hüviyet Varakalarında 

Yanhş Kayıtlar Kalmıyac:ali 
Bundan evvel talebe veya asker 

olmadıkları halde eski kayıtlara na-
2:aran talebe ve asker gözükenlerin 
hüviyet cüzdanlarındaki kayıtların 

düzeltilmesi için klüplerin mevzuu
bahis idmancıların çalıştıkları mües
seselerden resmi kağıt alarak bölge
ye göndermeleri hususunda klüplere 
tebligat yapıldığını ve bir çok klüp
lerin bu formaliteyi ikmal için uğ
raştıklarını yazmıştık. 

Beden terbiyesi direktörlüğü 1stan 
bul Başkanlığı, klüplere gönderdi~ 
son tebliğde, talebe oldukları halde 
memur, memur bulundu~ları halde 
hüviyet cüzdanlannda asker yazılı 
bulunanların kayıtlarını düzeltmek 
ve hüviyet cüzdanlarına işaret olun
mak üzere formaliteyi ikmal etmele
ri bildirildiği halde elan bazı kliıple
rin buna riayet etmedikleri görüldil
ğünden bu hususa bundan sonra da 
riayet etmiyccek klüpler, ve klüp ida 
recilerine, futbolculara ceza verilece 
~ bildirilmiştir. 

Vali, Klüp Reislerini 
Dinliyecek! 

Klüp başkanları önümüzdeki cu -
ma günij, beden terbiyesi İstanbul bol 
gesinde vali Bay Lıitfi Kırdarın riya 
seti altında yapılacak toplantıya da
vet edilmişlerdir. 

Bu toplantıda ayni zamanda beden 
terbiyesi başkanı bulunan valimiz 
klüplerimizin dertlerini öğrenecek, 

dilckler•1i bizzat dinliyecektir. 

HARiÇTE: 
------ '"' 

:Teniste, Almanya lsve~i 
Yendi 

Stokholmde Almanya - İsveç tenis 
ekipleri karşılaşmışlar ve 3-2 Alman 
ların galibiyeti ile neticelenmiştir. 

Alınan ekibi bu suretle kral kupa
aında Danimarka ile finale kalmıştır. 

Son iki karşılaşmanın neticesi şu
d ur: 

İsveçli Rahlson Alman Red1i 2-6, 
• -4 6-2 6-0. Alman Henkel İsveçH o ' 1 

Nistroeni 6-4, 6-2, 6-3 mağlup et-
miştir. 

Bükreı Muhteliti 'Atina 
Muhtelitini Ye ndi 

!stanbulda Fenerbahçe ve Galata
ımray maçlarında gördüğümüz Ru -

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

ALO 
ALO 

Hasahır Stadı 
Blrka!: gün evvel gazetc1er 

ve o meyanda "Tan,, İstnnbu
hm semt stndları arasında bir 
de Dolmnbahçedeld eski llasa
hırıo yerine bir stad yapılacağı
nı yazmıştı. Biz, o haberi ve
rirken bu yerin bir stnd inşası
na müsait olacak kadar geniş 

olınndıj:;rını da ilave etmiştik. 
Bu işle doi,rrudan doğruya n

liikadnr olan belediyeye miiı'n

caat ederek stadın arsası hak
kında ma1lımat aldık. 

Bu malumata göre, Ha~ahı
rm bugünkü yeri küçük de ol-
sa etrafı tribünle çevrilmiş bir 
saha inşasına müsait olmadığın 
dan arka tarafta Havagazı şir

ketine ait olan gaz tankının tri
bünler arasına anlamak sureti
Ie arsanın uzatılması düşünül
mektedir. 

İstanbul gibi niifusu bir mil
yona yakın olan bir şehrin bir 

iki stadla ihtiyacı giderilemi
yeceği muhakkak olduğuna gi;
r e J)olınnbnhnçcdc ele bir stnd 
ynpılmasrn.a itiraz etmek şc)y

lo dursun huna pek sevinmek 
is teriz. Du sahanın planını ri

vayete göre Viyoletti isminde 
bir mimar yapmıştır. Eğer tri
hünlcrin arasına gazhanenin 
deposunu sokan zat bu ise dün
yada hakikaten emsalsiz bir scy 
yapmış olacaktır. Çiinki.i lcln
dcki gaz miktanna göre nrnsıra 
inip çıkan 25-30 metre ylik -
seklikte bir tnnkın hir spor sa
hası tribünleri arasında oturu
şu cidden göriilmcmiş bir man
zara arzedeccktir. 

Yalnız ha müliıhaza ve bu 
knyıttn ki bize bu sahanın in
şası tahakkuk edebileceği hak
kında şüphe vermektedir. İle
ride bu yolda öğrendiklerimizi 
tekrar karilcr"ımi.ze bildirecc -
ğb:. 

men muhteliti Atinadn Yunan milli 
takımını 4-0 yendikten sonra Bül::
reşi temsilen Atina muhteliti ile yap
tığı ikinci karşılaşmasını da 3-2 ka
zanmıştır. 

Maç Panatinaikos stadında mü -
him bir kalabalık önünde yapılmış ve 
müsabakayı B. Lili idare etmiştir. 

Bu müsabakada Yunan takımı bi
rinci maçtan daha güzel bir oyuı. oy
namıştır. 

Birinci devrede Rumenlerin yaptı
ğı iki gole Yunanlılar iki golle mti~a
bele etmişler ve devre 2-2 beraber
lilde neticelenmiştir. 

İkinci devrede Yunanlılar çok can
lı bir oyun oynamalarına rağmen 

Rumenlerin yaptıkları galibiyet golü 
ne mukabele edememişler ve maçı bu 
suretle Bükreş muhteliti 3-2 kazan
mıstır. 

Rumen takımı üçüncü karşılaşma
sını yarın Pire muhtelitine karşı ya
pacaktır. 

: .. . .(... ,, - . . • .• ,. ~ "'\. 'i -r • '4 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
yemekten sonra muntazaman dişlerinizi frrçalavınız. 
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Fransız Başvekilinin &ı:>n seyahatinden en enteresan intıba: Kor
sikada kendisini istikbale gelen Korsika güzellarinden birisine 
sevgisini gösteriyor. 

Sakın kendisine iskemle ikram etmiye kalkmayın. Çünkü bir ve
ya bir kaç iskemleye sığacak gibi .değüdir. Yaşı 24 fakat ağırlığı 
286 kilodur. 

Be~ediye Kooperatifi 
İstanbul belediyesi memurin koopcra- velde bcraet etUm. Evvclce çalıştığım ve 

ti!i ortaklarındanım. Kooperatif idaresi bu töhmet yüzUndcn bırakmağa mecbur 
iki yıldanbcrl ortaklanna altı ayda ke - olduğum Liman ameleliğine tekrar gir -
silmek üzere muayyen bir nisbette istik- dlm ve beraet ilAmımı da Denlzyolları 
razda bulunmaktadır. Ben de istikraz müteahhit vekili Lutfiye verdim. İşe tek 
teşebbüsünde bulundum. Talebim k~ope- ba ladıktan sonra dördüncü §Ubede 
raUf ldnreslnce kabul edilerek senedı tev rar li 
di ettim. parmak izim çıktığı için islmden çıkar-

İkl aydan fazla bir zaman geçtiği hal dılnr. Halbuki bu parmak izi beraet ettl
de henüz parayı alamadım. Şimdi kıme ğlm ve esasen iıılernediğim suça aittir. 
müracaat etsem (herhalde verllerektir, Bu yüzden ailemle beraber yilzüstU kal
yenl valimize henüz söyle:ımedi). diyor- dun. Aldkadar larm nazarı dlkkati•ıı ccl 
lar. Yalnız ben değil belki bin ortak: bu . 
parayı bekllyonız. betmenizi rica edcrım. 

Alınacağı muhakkak diye blllnen bu Kapılçl Beyazıt ıokak 2 numarada 

parayı esas tutarak bütçemize istikamet Hüseyinoğlu Mahmut Gültepc 
verdik. Şimdi halimizi düşünün. Kış ve 
bir nllcnin kışlık ihtiyaçları .. * Bir Naklimekan Muamelesi 

Bir Ay Sürer mi? 

Amerika İle Aramızda 
imzalanan .Anlaşma 

Tatbik Mevkiine Girdi 
Şubatm On 

Arasında 

Beşinden 

ithalat ve 
Türkiye - Amerika arasında akte

dilmiş olan yeni ticaret anlaşması bu 
ayın on beşinden itibaren tneriyet 
mevkiine girecektir. Ancak her iki 
taraf anlaşmanın tatbiki için bir ay
lık bir mühlet kabul ettikleri için ti
cari muamelelere başlanmakla bera
ber fiilen ithalat ve ihracat şubatın 
on beşinde başlıyacaktır. Türkiye ve 
Amerika mütekabil esaslara istinat 
ederek bazı maddelerin gümrük re -
simlerini indirmeyi kabul etmişler
dir. Bu arada Amerikadan ithal edi
lecek otomobillerin gümrük resmi in
dirilmiştir. Amerikaya ithal edilecek 
Türk mallarından yirmi kalem tutan 
mahsullerimizin gümrük resimleri 
yüzde elliden fazla tenzilata tabi tu-
tulacaktır. 

itibaren iki Memleket 

ihracata Başlanıyor 
hal edilecek mallarımız arasında ofl• 
hassa tütün, incir, iç fındık, sivri fıtl" 
dık, iç ceviz, kabuklu ceviz, paınu1't 
palamut tozu vardır. Tiftik, yapal 
gibi gümrüksüz giren bazı mallarınll 
zı eskisi gibi gümrüksüz ithal oltJ' 
nacaktır. Amerika ile aramızda hC • 
nüz tasfiye edilmemiş kliring hesaP' 
!arının da tasfiyesine başlanmış ol• 
duğundan iki güne kadar bütün eslti 
hesaplar görülmüş ve tamamlantJllc 
olacaktır. Amerika ile yapılan tıcll" 

ret anlaşması piyasamızda çok ınÜ' 
sait karşılanmış olduğundan tüccar' 
!arımız derhal Amerikan ticaret e\" 
lerile muhabereye girişmişler ve ye
ni tek.l;fler yapmışlardır. Ticaret mu· 
amelesi serbeı:;t dövizle olacağındall 

Amerika ile takas işleri sona errnlŞ 
Tenzilatlı tarife ile Amerikaya it- bulunmaktadır. 

K aradenizdeki 
ihracatımız 

Hararetlendi 
Karadeniz limanlarında ihracat fa

aliyeti artmıştır. Samsun, Ordu, Gi
resun. Trabzon limanlarından iç ve 
kabuklu ceviz ile iç ve sivri fındık sa 
tışları devam etmektedir. Bu merkez 
den son günlerde Almanya ve Fran
saya külliyetli miktarda satışlar vaki 
olmuştur. Bu sene fındık mıntakası
nın mahsulü geçen seneye nazaran 
yarıya yakın miktarda noksan olma
sı ve İspanyadan fındık ithal edile
mem i üzünd n Karadeniz fındık
ıan kıymetıenmıştır. ınraı.:<nm uu-
günlerde daha ziyadeleşeceği tahmin 
edilmektedir. 

Ceviz rekoltemizin de mühim bir 
kısmı ihraç olunmuştur. Bilhassa Al
mnnyaya kabuklu ceviz ihracatı ~it
gide artmaktadır. Birleşik Am.erıka 
için de bir miktar kabuklu ve ıç ce
viz talepleri vardır. Fiyat anlaşması 
yapıldığı takdirde bugünlerde Ame
rikaya ceviz gönderilecektir. Giresu
nun iç fındıkları 82 kuruşa ve A:~
çakoca iç fındıkları 75,20 kuruşa yuk 
selmiştir. 

Mahsullerimiz 
Yeni Talepler 

için 

Geldi 
Bir çok ecnebi firmalar Türkofise 

müracaatla mahsullerimizden satın 

almak istediklerini bildirmişlerdir. 

Amerika tüccarları av deisiı Hindis
t an tüccarları gülyağı, tuvalet sabu
nu, zırnık, Almanyadan muhtelif 
mahsullerle kuru kayısı talepleri gel
miştir. 

Pire Komsiyoncuları Türli 
Ofise Mürac:a at Ettiler 
Pire komisyoncular birliği Tı.irko

fise müracaat ederek Türkiye tücca-
1arile irtibat ve münasebet tesis et
mek istediklerini ve Türk tüccarlnrı
mn Yunanistandaki ticari muamelele 
rinin memnuniyetle takip ve derul.te 
ecHlebileceğini bildirmişlerdir. 

Oç Vagon Buğday Geldi 
Dün piyasamıza ikisi Polatlıdan, 

biri Sarayöniinden olmak üzere üç 
vagon buğday ile İlgından iki vagon 
arpa gelmiştir. Yumuşak buğdaylar 

5,27,5 - 5,25 kuruştan. arpalar ise 
4,12 kuruştan satılmıştır. Ayrıca An
talyadan 165 ton arpa getirilmiştir. 

Beyaz mısır 4.02.5, sarı mısır 4, 1 O -
4,15, susam 20.30, pamuk 47,5 kuruş
tan satılmıştır. 

Esnaf Cemh,et eri 
To lant!ları aşhvor 

Takas Primleri 
Yükseldiğinderı 
işler Azaldı 

BRZı memleketlere takas suretile 
yapılan ticaret muameleleri son gün• 
lerde azalmıya başlamıştır. Buna se
bap takas primlerinin yükselmiş ol• 
masıdır İthalatçı, ihracatçı tacirletr 
bu vaziyet karşısında primlerin bit 
miktar indirilmesini düşünmüşlerdir~ 
Mnamafih piyasalarda 80 kuruşa ka 
dar yükselen İngiliz hususi takas pri 
mi 75 kuruşa ve 75 kuruşa kadar fıt"' 
lamış olan Fransız takas primi de 71 
kuru kadar dü mü tür. y 

.A.JU P\..c.a 11ıı • •• - • _ ... _ •·----· -- •-·--

memleketlere gönderilen Türk mııl· 
lannın bedelleri Merkez Bankası 
na gelmektedir. Mevsim icabı O' 

larak her gün Ankara borsasına faı' 
laca miktarda sterlin arzedilmekte 
dir. Sterlinin tesbit edilmiş olan fı' 
yatı 588 kuuştur. Borsa satışları mO' 
sait ve normal şeklini muhafaza ede' 
rek devam etmektedir. 

Bir Lirahk Milyon 
Tütün Satddı 

Dün piyasada şayi olan bir habt 
re göre ~ansa rejisi namına Karad6 
niz mıntakasında ve bilhassa Sartı ' 

1 

• "t•• 1 de' sun hnvalisinde yetışen tu un.er 
müh;..-ı bir miktarın satıldığı anl~ 
şılmaktadır. Satılan tütünlerin kı1 
meti bil milyon iki yüz bin lira ts?r 
min edilmektedir. İzmir mıntakV'° 
nın tütünlerinden son üç gün için~ 
yeni bir satış olmadığı söyleniyor. 

Oda Umumf Mec:lisi 
Bugün Toplanıyor 

Bugün saat 15 te Ticaret odasıntl' 
umumi meclis toplantısı yapılaca~ 
dan ruznameye göre yeni seneye",., 

• b~t~· işlerle odaca yapılacak yenı il 

hakkında görüşülecektir. 

BORSA 
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ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Parls 
Milono 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brilksel 
Atinn 
Sotya 

5.88 
125.93 
·3.3225 
6.6275 

28.465 
6s.s225 

5o.sı5 
2ı.z625 

1.0125 

1•5415 
4,32 
5,88 Eğer sencdlmi vcrllmlyecck diye iade 

etselcrcll neyse. Fakat şimdi ümit yıldızı 
gülümsiyen ~hres!le bakıyor da ısıtmı

yor. Yeni valimiz Lutfi Kırdar bu işe de 
el koyup bizim dcrcllmlzl hallcdiverse 
bizim yaramızı sarı verse ne olur? .. 

Beledlye memurlarından birisi 

* Haksız Olara k l ıimden 
Çıkarıldım 

932 de hırsızlık suçile üç aya mah -
kum oldum. Temyiz karan nakzetU. Mu 
hakemem tekrarlandı ve J?ecen tesrtnl!!V-

Adapnzarında otururken geçen ay f s
tıınbula naklettim ve nüfus tezkeremde 
nakli mekan kaydını almak için 8.12.!l38 
de EminClnil nüfus memurluğuna müra
caat ettim. Evrak üç defa Adapazarına 

gidip geldiği halde, Adapazarından hail 
bir cevap verilmiyor. Bu yüzden de bir 
aydır işim geri kalıyor. Bir nakli mckdn 
kaydının bu kadar uzun sürme{:! !-:ap 
ettiren ne muamelesi olabilir? 

Ticaret odası esnaf murakabe bü
rosuna merbut olan bütün esnaf te
şekkülleri bu ayın yirmi!':inden itib~
ren gelecek şubatın sonuna kadar de
vam etmek üzere senelik kongreleri
ni yapacaklardır. Esnaf yardım te -
şekkülü için her cemiyetin vermiş ol
duğu tahsisat tamamen tahsil edil
miş ve yardım sandığına yatırılnnş
tır. 

Prag 
Madrlt 
Varşovn 

Buda peşte 
BUkres 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
l\loskova 

23 R"ı;O 
24 ntıı;O 
o g975 

2 sız5 
34 3275 
30.2150 
23.73 

ESHAM VE TAHv1LA1' 
Ergani 19~6 

\.'---------Adapazarından: Hayrullah Şenay 
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ITALYA 
f Şu Garip Dünya ~ 

Maymunlar 
için Elbise 
Yapılıyor 

Londra Hay • · 
anat bahçesi mü 

;. ' .... y~ 

Garp Trabu/İısu 
Af rikada ita/yanın 
lstilQMerkezidir 

Burası İslam Propagandası, Askeri 
Harekatın Üssü ve İstila Hareketinin 

Merkezi Olarak Hazırlanmıştır 
Tunus serhadlerinden Mısır hududuna kadar bütün Tral 

lusgarp faaliyet içindedir. Feld Mareşal ve ayni za
manda vali olan ltalo Balbo birbirile alakadar ve yekdiğerile 
bir kül teşkil eden dört büyük işi atbaşı yürüterek, başarmak 
üzeredir. 

1 - Trablumn samUrgeleştirD· çünkü İtalyaya gelecek sey -
mesi işi: İlkteşrin 1938 de garp yahlann o memlekette bı • 
Trablusuna çlkanlan yirmi bin İtal rakacaklan dövizlerle, fukara . t • 
yan muhacir bakir topraklan işle- talya, teslihatına devam için elzem 
meğe koyulmuşlar, ve yeni İrnpa· olan paraları bulmuş olacak, 
ratorluk için bir hububat ambarı 4 - Propaganda: Faşizm müs -
hazırlamağa başlamışlardır. lümanlann dostluğunu celbetmeğe 

İtalyan mühendislerinin kazdık çalışıyor. Unutmayalım ki İtalyan 

l~~ıllll!!!llllrl)"' ~üriyeti, may -
nunları soğuk • 
an korumak için 
1ususl elbiseler 

___ ._.-ı-. • . liktirmeye karar 
vermi§tir. 

Maymunların, bizim kıyafetimi

ze çok benziyen esvaplan, Londra -
nm en tanınmıı terzilerine diktiril
mekteymi§. 

Maymunlann Hayvanat bahçesin 

de, kar üzerinde de rahat gezebilme 

leri için, ayaklarına da ayakkabı giy 

dirilmesi zarureti hasıl olmuştur. 
Şimdi maymunlar, içine su geçir

miyen kauçuk pabuçlarla dolaşmak -
taymışlar. 

Maymunlann başlanna şapka giy 
dirilmesi de düşünülmüşse de, bu ta
savvur tatbik olunamamıştır. Yapı -

lan tecrübelerde, maymunlardan ço 
ğu, şapkalarile oynadıklan, sonra da 

yırtıp parçaladıklan için, şapka ıiY 

dirmek mümkün olamamıştır!. 

• 
garnazc:a malım 

.atan Çinli 
lan erteziyer. kuyuları vasıtasiyle lann Sinusilere karşı hareketi mis 
sulanan bu yerlerde müruru za - li namesbuk tarzda gaddar oldu. çtnde bazı eya-
manla suyun kıtlaşacağı ileri sürül Mareşal Graziani'nin hükumeti •terde halk çok 

ıkirdir. Küçük mektedir. Bu İtalyan teşebbüsüniin zamanında, 40,000 Sinusi idama 
bir muvaffak1yet olup olmadığı, mahkum edildiler. üccarlar, malla • 

ını satamadıkla -ancak on beş sene sonra, şimdi di- 1925 ile 1933 senesi arasında bü 
k·ı ğ ı ·ından maişetleri -

ı mekte olan zeytin a aç an ilk tün Sinusiler, mevaci sürüleri ile 
:r ni ror 1ıa temin 

mahsullerini verdikleri zaman bel beraber, kurak havaliye nakledil-
li ederler. Bunun !-

olacaktır. di. Susuzluk ve yeyisizlikten ev -
2- Teslihat: İtalyanlar Garp vela mevaşi sonra da insanlann çin sivri akıllı kurnaz bir tüccar, şöy 

Trablusunda yüz bin kişilik motö hepsi öldüler. Dört senedenberi ta le bir usul bulmuş: Satmakta oldu-
rize bir ordu teskil etmh~]P.r.d.iı: B.u.-~Nır'--u.n· .ı-.ıuıc •'.ı ... cftnm---""4• 
ordu mekan.iki vasıta itibarile Av -
rupadaki kıtaattan hiç te aşağı de 
ğildir. Bu böyle olmakla beraber, 
motörize kıtatın en ziyade muhtaç 
olduğu madde, makinelerini işle -
tecck mahrukattır. Halbuki bu or 
dunun bütün mahrukatı deniz yo
lu ile İtalyadan gelmek mecburi -
yetindedir. Eğer İtalya Akdenizde 
hakimiyetin! ve binaenaleyh İtal -
ya ile garp 'frablusu arasında mü
nakaleyi temin edemezse, Trab -
lustaki kuvvetlerin kıymeti harbi
yesi, ancak o kuvveti teşkil eden 
yüz bin kişinin çıplak göğsünden 
ibaret kalır 

3 - Turizm: On beş asırdanberi 
kumlarla örtülmüş olan Leptis 
Magna şehri tamamen meydana çı 
karılmıştır. Neden İtalya turizm 
uğrunda bu kadar paralar sarfettiği 
suali sorulaoilir. 

semere vereceğini tayin şimdilik 

mümkün değildir 

I talyanlann Garp Trablusun
daki fnaliyetleri çok ehem -

miyetlidir. Mısır ve Cezair arasın
da iki tarafın birine ani ve şiddet
li bir darbe indirebilecek bir harp 
makinesi hazırlanmaktadır. 

Bu harp makinesinin ilk hamle
de vuracağı darbe de uzun müddet 
devam etmesi ise mevzuu bahis o
lamaz. Fakat İtalyanın Trablusu 
teslih edere"': istihdaf ettiği gaye
ler ancak fırsat düşünce sağa veya 
sola sarkıntılık etmekten ibaret 
değildir. 

Bu Roma eyaleti vas1tasiyle, 
Afri!<anın ta göbeğine nüfuz etmek 
ve Berlin-Roma mihverinin Chad'a 
kadar dayanması mevzuu bahis ol 
maktadır. 

--

mış ve içerisinden çıkardığı balıklan 
müfterllerine birer birer satmı:ya 

başlamıf. Paraları nisbeten çok olan 

Çinliler, birer tek balık alarak gidi

yorlarmış. 

Böylelikle balık, tüccarı bütün 

sardalya kutularını satıp bitirmif. 
Kutularda kalan salça suyunu da 
fakirlere, birer çorba kapğile satma 
ğa başlamıı. Böylelikle fakir halk da 
tatacak kadar birer çorba kaşığı ba

lık suyu almak imkinmı buluyor -
muş. Almak\a olduktan bu birer ka

şık balık suyunu da pişirdikleri pl -

rincin üzerine salça olarak sepeti -
yorlarmış. Bu suretle kurnaz tüccar, 

epey para kazanmıştır. Fakir Çinli

ler ise böylelikle yemeklerine bir~ 
şitlik veriyorlarmış. 

1939 tla dünyanın ağırlığı 

Al""'°'1ılıl 

Evli adam kaleme g~ geliyor 7 

-Müatemleke iltiyor! 
- Meze olarak mı, yolua ~e-

rez diye mi? 

GAZETELER ARASINDA 
''- Bu kadınlar, terfi ede ede 

daha yüksek mevkilere çıkacak
lar. Ve o takdirde, Rumen sübay
lan, eteklikli kwnandanlara .itaat 
etmiyecektir!,, 

FDKRALAR 
Hayvan ve lıuan kıymeti! 

A kşam,, gazetesinin bir yazı
sından öğrendiğimize gfüc, 

Londra hayvanat bahçesinde 45 
bin Jngiliz lirası kıymetinde hay· 
van mevcutmuş. 

Fakat, iıçimizde hali "Hayvan,, 
kelimesini "küfür,, yerine kulla
nanlar var. 

Bir de, insan ~ıymeti bllmeyi
ıimizden şikayet edenler var. 
Baksanıza ..... En beğenmed ğimiz 

insanlara bile: 

"- Hayvan!,, diye küfür et
mekle, yanm milyon lira kıymet 
biçmiş olmuyor muyuz? 

• 
Etekliıkli Kumandan! 

Y ine "Haber,, rcfik0 miz, ;\'İne 

koca puntolarla su suali so-
rt'~ · rı r: 

" ı ı t, li kuman•'ana itaat e
dil r mi?,, 

M ı".;e r, hu sual, Rumanyada ge· 
çen bir hadiseye nıiiteallikm · ş. 

Kumanyada, orduya giren kadın 
tayyareciler, terfi etmek istiyor· 
larmış. Halbuki, Rumen Harbiye 
Nezareti, bu talebe şu cevabı vc
slyormu1= 

Bilmem Rumanyada, artık "Kt

lot,, veya pantalon bulunamıyor 

mu? 
Fakat kadın kumandanlara pan· 

talon bulunamasa bile ne çıkar? 
Eteklikli kumandana niçin itaat 

edilmesin? 
Çoğumuz, kumandayı, gönfil n-

zas ·yle onlann ellerine vermiyor· 

muyuz? 

• 
Gizli ( ! ) ncuihat! 

D linkli "Sabah,, gazetesinin 
birinci sayfasında intişar 

eden ve gazete sahibinin imzası· 

01 ta,ıyan bir yazının serleyhası 
da c;m.·du: 

"İs;anbullulara (izli bir nasi· 

hat!,, 
Dem~k, gazetesinde çıkan yazı· 

Jann k:mse tarafından duyulmt
yacağını kendisi de biliyor! 

Bravo ..• 
Halbuki ben onu, hiç bir şey 

bilmez sanırdım! 

Akapndüzün Sakalı 

Aka Gündüz arkadapmızuı 
avcı oldujunu bilininiL Bu 

spora olan merakından dolayı ek
aeri kıı mevsim.ini avda ıeçirir. 
Son cünlerde Istanbulda bulundu
fu sıralarda da Çatalca ve Silivri 
köylerinde avlanın. çılumftı. 

Bu ıpor ıe:ıintiıi sırasında 70-
lu bir küçük kasabaya düım4 
Bir kaç ıündilr traı olmacfıiı için 
bir kanş uzamıı olan sakalını trq 
ettinnek için bir berber dükkinı 

aramış. Çartıda köyün biricik ber· 
berini ıöstermiıler: 

"Turan berber salonu,, 
Neyse içeri ıirmit ve trq ni

yetinde oldujıuıu, lisanı münasip
le anlatmış. 

Berbeı: ustası kalfasını çaiınp: 

- Traş et Bayı! diye emir ver· 
mit ve dışan çıkmış. Çocuk hqla· 
mıı Aka Gündüzün yüzilntl sa

bunlamaya. ... 
B:r müddet böylece arkadaşımı· 

sın çenesini sabunladıJdan sonra 
eline ustrayı alıp tam traşa bqlı· 
yacaiı sırada içeri bir köylü gir. 
mit, bir köylü daha, arkasından 
bir daha! Bir kadm, iki çocuk. 

Ua saSU'llUI ve sonnat: 

- Ne oluyor, yahu?!. 
O arada dükklna dönmfl' oıau 

oerber ustan Aka'nın merakım i
sale etmif: 

- Bayım! Çocafun ilk trapdır 
da, hani babası anası, kardeşleri, 
konu komıu ıörmele ıeldiler .• 

Aka kalkmak lstemlı ama, us
tura altında kıpırdıyamamıı. 

Son ıiln]erde muharrir arkada
pmwn çenesinde bir iki çentik 
ıörenler, bu hikayeyi öğrenerek 

meraldannı izale etmiılerdir. 

• 
Şana ben ya,_,,,. ne Jndin? 

B ir de bektqi hikayesi din
leyin! 

Bir bektaıi bir dere kenannda 
ayaklannı suya sok.mut dinlenir· 
mit- iki çoculdu bir kadın ıelmiş. 
Çocuiun biria• Uç yaflllda, öteki 
altı aylık ve kucakta: 

Uç yqındakinl bektaılnin yanı
na bırakmıı: 

- Şu küçqtl evve1' Df111" 
pçireylm. Sonra döner bil.riik 
kardetini alının, demlı ve altı ay
lık çocukla dereye ıirmil· Di• ka
pata kadar ıelen dereyi ıeçmiş. 
Küçük bebeli karp kıyıya bırak· 
mlf· Geri dönmilf. Tam derenin 

Sağnaktan evvel ilk diımlalar ! . 

-Alo/ Bay öğretmen! Bizim küçük DUTmUf hatadır. Bqiin 
Mektebe gelemiyecek. 

- Kimdir telelon eden? 
-Babam! 

Pek küçük bıJayorsamz Jainwı Ç ekoMıovakyadan kii~k bir par. 
~ ilavai mümkündür. 

1 ŞUNDAN BUNDAN 
Solalılıfın laytlalanl kaybeden kimselerin kendl1ertal 

S olabamz bunu bir kusur say 
mala yer kalmadı. BiliJda, 

sal elini kullanan ekseriyete kar
fl övünülecek bir mezlyetlnlz var 
demketir. En son fennı tetkiklere 
ıöre solaklar, dosdoğru koımağa 

muktedir olduldan halde her itle· 
rint yapaular buna imkan bulama 
makta ve ekseriyetle sola doğru 
lnhlmf etmektedirler. Sai elint 
kullanan bir adam çölde pusulasız 
veya yol ıösteren diğer vasıtala
n kullanmasından dosdoğru yilril· 
dilifi takdirde ylrmJ dört saat son 
ra, aşalı yakan yola başladığı 

noktaya döner. Çölde yollanm 

yola baıladıklan noktada bulmala 
rmm sebebi budur. Fen bu hl.: 
senin sebebini izah edememekte 
ldl Belki de bu hal asabi cUum -
mızm farkında olmadıltmn ha • 
suslyetlertnden biridir. Fakat .,_ 
laklar böyle detlldir. Bunlar doin 
yürümek imkanını haizdirler. 

Alman kumandanlanndan bi
ri ıunu anlatıyor: Geceleyin ta
nnnadıfım bir memlekette yol 
almak icap ettlğt zaman askerle
rbnln bapna bir solak geçiriyor 
ve onu sol cenahtan yilriltilyo • 
rum. Çünkü o zaman dosdoiru yil 
rüdüğümüze lnanablllyorum 

• 
orta yerinde 
Ayalı oraya 
boiulmuı. 

1 

Erkekler kadınlardan 
bir derinlik varmtŞ. 
kayDUf, dilşmllf ,.e ııevezeymif / 

Bir taraftan annesinin ıelmedi· 
tini, suya düıtiljiinil ıören Uç 
7qındald çocuk ailannıf, ka~ 
kıyıda ela yalms kalan altı ayhk 
7avru. 

Bektafl bir ona. bir beı-ikine 
baktıktan sonra bapnı yukan kal· 
dınp sonnuı: 

- Bey yarabbi! Şunu ben yap
am sen ne derdin? 

H erkes 1cac1m1ann ene1r1... • 
deu daha çok geveze olduk· 

lanna 1nanır. Halbuki Mlnne10ta 
Unlversitesl profesörlcrindea 
Knowler bu fikirde deill • 
dir. Bu Ustada ıöre. erkekler b· 
clmlardan daha çok ıevezedlrl• 
Hatti erkekler, kadınlardan fazla 
lafı ahrlar, ve arkasını ıetlrmes 
ler. 



eki 

&=:=========================================================·TAN 11 - 1 - 1939 

Milli Bankalarımızın Yeni 
Sene ·alışma Programları 

banka tarafından işletilmesi yüzün
den yapılan masrafların da Ereğli ka 
mürlerine yüklendiğine işaret etti. 

B. İlhami Pamir, Ereğli şirketinin 
alınmasının memlekete büyük bir 
menfaat temin ettiğini, 200 milyon 
ton kadar bir servete malik olan bu 
kısmın bugünkü fena tesislerden kur 
tularak maden programının tatbiki
le daha iyi bir şekilde işletilmesi neti 
cesinde bankanın daha çok menfaat 
temin edeceğini veya kömür fiyatının 
daha çok ucuzlatılacağını ifade etmiş 
tir. 

Okunan idare meclisi raporunda 
37 senesinin de bankanın faaliyeti ba 
kımından verimli bir sene olduğunu 
kaydederek bu senenin en mühim 
hadiselerinin hükumetin kabul etti
ği üç seneiik maden programının i;at
biki vazifesinin bankaya verilmiş ol
masını kaydetmekte,yapılanişler hak 
kında geniş izahat verdikten sonra 
bir kısmı bugün yapılmış ve yapıl
makta olan faaliyet olarak 1938 se
nesi için bankanın iç programını şu 
maddelerle tayin etmektedir. 

a - Kömür havzası istihsalatmm 
artırılması, 

b - Murgul bakır madeninin işle-

Hendekte Yol 
ve Köprülerin 
Tamiri Lazım 

Hendek, (TAN) - Viliyetimiziu 
hududuna kadar uzanan Bolu vil.8.ye
ti.nin şoşesi tamamen bitirilmiş, mü 
kemmel bir hale getirilmiştir. Bu 
yolun bütün virajlarına tehlike işa
reti konulmuştur. Köy yolları da ta 
ma.mlanmış, yol başlarına köy adla 
nm taşıyan ve isti.kameti gösteren 
levhalar konulmuştur. Bu mükem
mel şosenin yalnız Çukurhan mev .. 
kiine, verdiği emir gayri kabil tat
bik olan bir levha vazedilmiştir. 

Bu levhada "Otobüsler boş geçer. 
Yüklü kamyonlar geçemez) denil -
mektedir. Yüklü bir kamyonun yan 
yolda saatlerce uğraşıp yükünü in
dirmesi mümkün mü acaba? 

Büyük Millet Meclisi bütçe, diva- lar için varittir. Dahildeki iptidai tilmesi: 

Bir ucu Bolu vil8yetinin şosesile 
hemhudut olan Kocaeli viliyetinin 
Hendek - Adapazan yoluna .gelin
eeı bu yolun birçok yerleri ve köp. 
rüleri bozuktur. Hele Çatalköprü .; 
ler mev'kiindeld köprülerden geçil
mesi tehlikelfrlir. Pek islek olan btt 
yolda.ki virajlard!l tehlike işareti de 
yoktur. 

o.ı muhasebat, iktısat, maliye ve zi- madde fiyatları zaman zaman temev- e - Divriki demir yotaklarının işle-
nat encümenlerile Başvekalet mu - vüç etmekle beraber yüksek seviyesi tilmes1, 
rahhaslarmdan terekküp eden milli ni muhafaza etmiş ve yabancı ham d • Bolkardağ kurşun ve altın ya- Halk, bu yolun ve köprülerin bir 

an evvel tamir edilmesini temenni 

eyliyor. 

tesi günü saat 10.30 Büyük Millet madde tedarikinde ehemmıyetli fiyat taklarının işletmiye konulması, 

.Meclisinde toplanarak milli müesse- Iarlcları ödenmiş olmasına rağmen e - Keban kurşun madeninin iş-
tesi günü saat 10.30 da milli müesse- fabrikalarımız mamullerinin fiyat - letilmesi. 
eeler ve bankaların bu arada Sümer- ları makul seviyeyi aşmamıştır. Bu- Bunlar, programın ana hatlarıdır. 

Hendek, (TAN) - 939 köy büt
çelerinin tanzimine başlarulınıştır. 

Noksan kalan köy yollarmm bu se
ne tamam!anması için kaym~kam 

tarafından köy muhtarlarına şiddet 
li emirler verilmıiştir. Bu yıl köyler
de birçok yenilikler yapılması bek
leniyor. 

bank, Ziraat Bankası ve ~tibankm na bir misal olmı:ık üzere Beykoz fab- Bu mevzular hükumetin tatbikini 
937 bilinçolarınt tasdik ve idare he- rikasının son i.iç sene zarfındaki sivil bankaya vermiş olduğu üç yıllık ma-
yetleri raporlarını tasvip etti. Rapor- kundura imalatını ele almak müm- den programımızm ihtiva eylediği 

larda bankaların şimdiye kadar yap- kündür. Bu fabrikanın sivil ayakka- madenlerdir. 
tığı, başladığı, yapacağı işler hakkın- bı imalatı 1936 da yalnız 80 bin iken Diğer taraftan büyük cihan buhra-
da dikkate değer tafsilat verilmekte- 1937 de 120 bin, 1938 de 180 bin çifte nında n sonra, 936 senesi, bilhassa935 
dir. baliğ oimuştur .. Halbuki Beykoz deri yılında başlıyan yüksek konjoktür 

Umumi heyet içtimaında evvela Zi ve kundura fabrikası, iı;>tidai madde merhalesinin tahakkuk ettiğini göste 

Bafrada Bir F!kara 

Babası Öldü 

raat Bankası hesap bilançoları görü..ı tedarikinde ehemmiyetli müşkülatla ren bir yıl olmuş ve 937 başında çok 
tfilmüş, Ziraat Vekili bilhassa huğ- karsılaşmış bir işletmemizdir.,, nikbin prinostiklerin yapılmasına mü 
day politikamız ve silolar hakkında Etibank bilanço ve hesaplarının saatle edecek bir şekilde bu inkişafın 
:izahat vererek buğday koruma kanu- tetkiki sırasında banka umum mü- devamına şahit olmuştur. 
nunun müstahsil için en kıymetli bir dürü B. İlhami Ereğli, kömür tesisa- Raporda bankaooı hesapları hak- Bafra, (TAN) - Burada fukara ve 
kanun olduğunu ve tatbikatta da müs tı için 115 bin liranın amortismanın kında da şu izahat verilmektedir: gençlik babası olarak tanınan Tevfik 
bet neticeler alındığını söylemiştir. hesaba konduğunu, bu sene elde edi- 20.000.000 lira olan nomial ser - Çelebi ölmüş, bu ziya teessürle kar-
Süınerbank bilançosu görüşülür - len karın bankayı da temin etmeyi- mayeden 936 senesi nihayetine kadar şılanmıştır. 

ken muhtelif hatipler iptidai madde- şinin sebeplerini, madenin devlet ta- tediye edilmiş olan 2.800.000 lira idi. Gençliğinde memleket hizmetlerin 
ler, amele ücretleri ve mamul fiyatla rafından mübayaa edileceğini anlı - 937 senesinde sermayeyel.360.403 li- de bulunmuş, beledjye reisliğimizi 
nnın iniş, çıkış nisbetlerinin ne oldu- yan şirketin son iki sene zarfında ye- ra ilave edilmiş bulunmaktadır. Bu yapmış ve bu günkü belediye biııası-
~nnu ve Sümerbank iştiraklerinin ne raltı ihzaratını ihmal edişinde bul- miktarın 900.000 lirasını nakden ha- nı b1rakrnış olan Tevfik Çelebi, yn-

nisbette faiz getirdiğini sormuşlar ve muş. Etibankın burayı aldıktan son- zine vermiş. 448.078 lirasını ocakla- şının yetmişi geçmesine rağnren sıh-
Karabük tesisatının bankadan ayn ra ehemmiyetli miktarda ihzarat yap rın katiyet kesbeden aidatı ve 12.325 hatli idi. Her faniye nasip olmı.yan 
bir mevm olarak mütalea edilmesi mak mecburiyetinde kaldığını ve bu- lirası 936 senesi karı olmak üzere ser bol hayat nimetlerile ömür süren 
1Az.ım geldiğini söylemişlerdiT. nun neticelerini önümüzdeki yıllarda maye hesabına alınmasından vücut· Tevfik Çelebinin ani ölümü, bilhas-

Bütün bunlara umum müdür tara. alacağımızı söylemiştir. bulmaktadır. Bu suretle te:iiye edil- sa sevindirdiği yüzlerce fakiri. ken-
fmdan cevap verilmezden evvel söz Paşabahçe fabrikası. Genel direktör 935 senesinde kon- miş sermaye yekfuıu, 4.160.40~ lira- disini bir hami tanıyan spor klüpleri-

alan t,_.__at Vekili Hüsnü Çakır, dev- 1 1 k'' ·· hl gyr bu ya çıkmıştır. ne mensup gençleri çok müteessir et-
MJ..:i •• • llli> I b "k .1 .. . d 1 
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let mu-essesele-.:-'n murakabesi için yun ıp .,,. a rı ası e mutevazı e o - uru a umer, an nnın e e - l . tl k'" .. . . t' . 936 senesi içinde 28.761 lira gibi miştir. 
·~~ sa, memleketin mühim bir meselesi lerini ve beş sene içindeki faaliyetini ~~~asır:ı lışare e. omdur vkazıy~ ıntıtn 

kurulan clha~ bütün bu işleri tet- . . . buyuk kar ar t~mın e ece vazıye c cüz! bir meblağ arzetmekte olan mev """"""""=-====::ı:a==-======== 
kik etmesinden sonra alınacak tedbir olan tiftik mevzuuna hizmet etmiye anlatarak şu tafsılatı verdı: olmadığını, işçi gündeliklerinde mah cudat hesabı, bu sene mühim bir yük olduğu kar da 226.125 lira tutmakta-
ve kararlann daha isabetli olarak çalışmıştır. Tiftik ipliğinden kumaş "Sümerbank fabrikalarının son se- sfis yükselişin, malzeme fiyatlannrla selişle 511.677 liraya varmıştır. dır. Ankara sigorta şirketinden kar 
görüleceğini ve bu neticelerin göste- imaline henüz geçilmemiş ise, bu Sü- neler zarfında müsait bir konjonktür yüzde ottız, maden fiyatlarında yüz- 1937 senesi faaliyeti neticelerini 2000 liradır. Bankanın ayrıca işlet
receği istikamet üzerine çalışacağını merbankın muayyen bir planla ça- içinde çalışmış olduklarını arzedebili de kırk bir pahalılığın mevcut oldu- gösteren brüt kar miktarında 442.43.'.L tiği kömür madenlerinin kan 13.919 
söyledt lışmak ve imkanlarile mukayyet bu- rim. Bu, Sümerbank fabrikaları ma- ğunu, 935 yılına göre maliyet fiyatı liraya baliğ olmaktadır. liradır. 

Banka umum müdürü Nurullah lunmak sebebinden münbaistir. Fır- mullerinin tutunduğunun bir ifadesi- yükselen kömürden ancak istihsala- Bankanın kredi, faiz ve diğer ban- Brüt kArdan 192.194 lirası umumt 
Sümer bu mevzulara cevap vererek sat ve imkan hasıl olunca, tiftik do- dir. Bu hal, hem iptidai maddesini tın arttırılması suretile büyük kur ka muamelelerinden temin eylediği banka masraflarına 2.121 lirası veri
dedi kl~ kuma işi de layık olduğu ehemmiyet- memlekette blHan hem de ham mad- beklenebileceğini söyledi ve Zon - kar 154.110 liradır. Şark Kromları len faizlere 40.501 lirası amortisman-

'"Sümerbank, Btmıada kurduğu le ele alınacaktır. desini hariçten tedarik eden fabrika- guldak limanının ve demiryolunun 1 Türk Anonim Şirketinin devretmiş lara ayrılmıştır. 

AKA GÜNDÜZ 
.Bu gizli .c;esi Meli her nasılsa işitiyor. Kadın de

iil mi? Kulak kesiliyor. Vurgun, Meli'den daha ka
yıtsız, ve biraz duyulmastnı istediği bir sesle cevap 
veriyor: 

- Sa menteres pa! (Beni alakalandınnaz) 
Niliin frenkçe soylüyor? Meli ikide bir frenkçe 

kelime kullanan bir kadındır. Vurgun onun için söy
lüyor ki bu sözün Meli'ye olduğunu Meli anlasın. 

Geç.km güzel kadın kalkıyor. 
- Niçin bu kadar erken gidiyorsun? Bir işin mi 

-tar Meli? 
Tok bir sesle söylüyor: 
- Hiçbir işim yok. Sadece gideceğim. Dolaşaca· 

gım. Sonra? Sonra ne bileyim ne yapacağım. Aklıma 
ııe gelirse. 

- Toplantımız seni üzdü mü? 
Vurgunun edasile cevap veriyor: 
- Sa menteres pa? 
Herkes ayağa l>:alkıyor. Erkekler elini öpüyor, 

Kadınlar boyasız yanaklarınL 

Vurgun, yerinde put. 
Başını bile eğmiyor. Bir misaiır mi gidiyor? Sa

londa bu hareket ne? Hiçbirinden haberi yok. Ha· 
beri yok değil, haberi yokmuş gibi. Şahsının guru
nından ziyade şöhretinin gururu incinmiştir. Hayatın 
da affetmediği tek şey de budur, şahSlnın gururu
na kartı kayıtsızlık. Evin bayanı bir şeyler sezer 
ıibi olmlqtur, tadil çareleri anyor, apartımanın ka-
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pısı kapandıktan sonra ortaya söylüyor, fakat sözü 
Vurguna dır: 

- Zavallı Meli! Kocasının uğradığı felaketten 
sonra donuklaştı. Gençıiği hiç böyle değildi. Dünya
nın en şen kadınıydı. Kadının en bahtı karası kimdir 
bilir misiniz? Hayatta kimsesiz kalan kadın. Ne ka
dar varlıklı olursa olsun bir kadın kimsesiz kalma
malıdır. Kadın kalbi daima dolu olmalıdır. Ne der
Jiniz üstad? Şimdi açıkça sorayım, Meli'yi nasıl bul
dunuz? 

- Sa menteres boku! (Beni çok alakalanduıyor) 
Bunu inat için mi söylüyor? O da bilmiyor. Yal

nız bu iki buçuk saat, Vurgunun ruhunu altüst et
miştir. Meli bunu hissetmiş olmasın? Hayır. Kayıt
sızlığı sadece kendine ait olsaydı, belki. Fakat her
kese ve her şeye karşı kayıtsız. 

Vurgun gizli gülümsemeleri seziyor, fakat gör
mezlikten, semizlikten geliyor. Daha açık dav-
ranıyor: 

- Bana bu bayan Serinin hakkında malumat 
verebilir misiniz? 

- Bayan Serin değil, Bayan Meli. 
- Ad olarak kullanmadım, soğukluğa yaklaşan 

bir serinliği var da. 

Bir erkek sesi bir kalın kahkaha savuruyor; 
- Sen ateş aldın ya, ısıtırsın! 
- Halt etmenin toz pembesi! 
- Ben seni tanırım Haydamak~ Ba~kasına nu-

mara yap, bana yapma. 
- Hen bıraz ma.umat istedim. Bunu neye alır

sanız alınız. 
- Eski bir valinin kıZL Zengin bir Filistinliye 

vardı. Kocasını Kuai.ıste oldürdüıer. Yapayalnız kal
dı. Onun yermde bir başkası ol.saydı çukurdan çuku
ra düşerdi. Alclığx terbiyenın sağlamlığı onu kurta
rıyor. 

Bu cevap nerede, Bayan Dallının sabahleyin ver 
diği malumat nerede"! Aradan bunca ay geçtıği hal
de işte ilk defa idi ki Melinin aleyhinde bir şeyler i
~itmişti. Bayan Dallıya inanmak mı inanmamak mı 
lazım. İnanmak lazım. Çünkü kocalan dallı budaklı 
o1an kadınlar birer kin öğüden değirmene benzerler. 
İsterler ki, herkes de kendileri gibi olsun. Bunu is
bat etmek için hiçbir şeyden çekinmezler. Güzlerini 
yumup ağızlarını açmaktan kolay ne var? Dıl de vic
dan gibidir, ikisinin de kemiği yok. lstanbulun en 
~engin ve en çapkın adamı Ahmet Keskin bile evine 
normal zamanda götürüp döndii. Bu, en büytih. fazi
let delili sayılmaz mı? 

Masa, kalemler, kağıtlar, mürekkepler, muharri
rini bekliyor. 

Muharrir gece yarısını bekliyor. 
Geceler gebedir, doğacağı bekliyor. 

iki Tuhaf Mektup 
- Dişçi Tevfik Bey geldi. Yarım saattenbcri (U

yandırma) dedi de onun için gelmedim. 
- A madamcığım! Ben de onu arayıp duruyo• 

rum. 

- Ne bileyim içinizden konuştuğunuzu. 
- Hemen buraya çağır .. (Gelir) Hış! Bana bak 

doktor! Hoş geldin falan ama, şimdi lafı uzatmanın 
sırası değil. Ben seni Ankarada ararken İstanbulda 
buldum. Beni dinle! Sen ben1m büyük ablamın kocası 
oluvereceksin! 

- O da nesi? Senin büyük ablan var mı? 
- Yok ama, bu seferlik oluversin ne çıkar? Ab-

lamın kocasına ne derler? Bacanak mı? Ha, p·:ki pe-

ki enişte olsun. Sen benim eniştemsin. Ablamın adı 
da? Uydurma bir ad şuna! Allah Allah! Elalemin diş
lerini sökmesini bilirsin de ablama bir ad uyduramaz 
mısın? Gülecek sıra değil doktor! Iş gayet ciddi! Sana 
mühim bir oyun oynatacağım. Kime mi? Hem sana 
hem ablama! Bugün senin kakavanlığın tutmuş, Tren 
yorgunluğu mu? Oyundaki xolleriniz şu: Hani benim 
o yoktan ablam var ya. Hani sen onun kocasısm ya .. 
Dur canım, bekarlığına halel gelmez, beni dinle. !şte 
benim o büyük ablam birisine mektup yazacak ve ad-
res olarak da kocası olan seni verecek. Hala mı anlı
yamadm? İdrakine kerpeten üşürsünler doktor! Ya
hu, ne sen evlisin, ne benim büyük küçük ablam var, 
ne kanm kızanım. Ben bir mektup aldım, şüpheleıı
d im, çünkü pek tuhaf bir mektup. Daha doğrusu iki 
mektup. Ahlaksızca bir oyuna gelmemek için 5hti
yatlı davranmak mecburiyetindeyim. Kimden ola
cak? Kendilerine genç kız süsü veren iki meçhul ki
şiden. Bu ikiden birine ablam Emine, yahut Hatice, 
iı-.tersen Fatma olsun, benim adıma cevap verec~k. Gö 
rüyorsun ya, medeni kan!-lnun her maddesine nasıl 
itaat ve riayet ediyorum. Neye olacak? iki mektubun 
sahibi de on sekizden yukarı çıkmamış. Sahi bile ol
sa on sekizini bitirmiş olmak ŞEl.rt. Ben meşhur bir 
hukukçu olacakmışım ama çok şükür ki ne buranın 
ne de Parisin hukuk fakültesini bitirmedim. 

- On sekizindeyim deyeni en az yirmi üçünde 
almalı. 

- Biz kitaba riayet edelim de isterlerse kırk do-

kuzarında olsunlar. 
- Bu kadar küllete ne lüzum vaı:? Kendin ce

vap yaz gönder. 

- Olmaz! Dünyada bir takım kötü ruhlu insan
lar vardır. (Maddesine uym.ıyan genç kızlarla mek
tuplaşıyor) diye adamı defe koyarlar. Hayvanlar bil
mezler ki, yazılan şey sadece bir cevap vermiş olmak 
nezaketinden başka bir şey değildir, evet, tahminin 
gibi, iki mektup ald1m, ikisine de cevap vermek mec
buriyetindeyim. Romancı olmak kolay mı yavrum? 

(Deıamıvrır) --
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Sı'\UIK 
Vaıkon ıraırDhDın Eın ~sıraırno Çelhlıresn: 

HazineDairesiniBomhalıyacaklardı 
Bu Suretle işe Bir Hırsızhk Değil de Komitecilerin 

Bir Suikastı Süsünü Yermiş Olacaklardı 
Sizi uıun müddet merakta bı

raJr.~k değilim sayın o
kuyuculıınm. lşte bugün eylUlün 
on dokuıu, ve vakit te akşam. Bu 
iki esratlı adam yine taşlığın ka
ranlıklarında Yilzyüze sohbete dal 
mışlar. Tam da sırası şimdi. Gö
rünmeden ikisini de dinliyebilir, 
içimizi tırınalıyan iniltileri çöze
biliriz: 

- Bana yapılanı gördün ya Hü· 
seyin? .. Senelerce kullandılar, kUl
landılar, kullandılar, akıbet suyu 
sıkılmış posalı bir limon kabuğu 
gibi kaldınp atıverdiler. Bir gün 
sana da yapacakları budur. Hiç 
düşünme. Seni hükumet kapısında 
sürünüp dilenmekten kurtaracak, 
yabancı kapı ve ellerine muhtaç 
etmeden ölünceye kadar varlık i
çinde bir bey gibi yaşatacak, fırsat 
ge~ ayağına, tek:ınel~e ~u
nu. ~acağın iş te nedır kı?. 
- ...... . 
- Sonra, bu işte ölümii göze a

hp tehlikeye girecekler bir ala
cak, fakat sana iki pay ver~ek
ler işte. Aşağı yukan on bin altın 
demek. Sen bu serveti dünyada 
değil, riiyanda bile göremezsin 
Hüseyin. Haydi düşünmeyi bırak 

ta söz ver bana. 

- Hepsi iyi ama Yusuf Bey. 

Bu bomba meselesi çok aykın ge

liyor bana doğrusu. 

S oygun gecesi çetenin kulla
nacağı aletler de, kavas Hü

seyin tarafından birer ikişer has 
hazine dairesine çoktan taşınmış, 
sicil defterlerinin bulunduğu mah
zene sokulup saklanmıştır. A!"tık 
bütün hazırlıklar bitmiş, nereye 
ve neyle kaçılacağı karan da ve
rilmiştir. Yalnız kasada kümeli 
banknot ve altın birikmesi bekle- · 
nilmektedir. 

tiyle Tatar Şakir Paşa ile aramız
da geçtiğini bildiğiniz altın ve 
kurşun hikayesini de iki defa tek 
rar ettirmiş, kahkahalarla gülmüş 
tü. O günden sonra da beni unut
mamıştı. Arasıra bahçeye çağırta
rak eski günlere ait hikaye etti
ğim hatıralarımı ibretle dinlem~ş
ti. Bir kaç defa da birer parça 
dünyalık ihsaniyle sevindirmiş, 

hem göğsümü, hem de ceplerimi 
şişirmişti 

(Devamı var) 

ı~ı~~~~~~~~~~~~~~~ 

HüKAVE 
KORSAN LUNG 

Hoş geldiniz. General Cb:ıng 
benim çok eski bir dostum

dur. Affedersiniz isminizi pek an
lıyamadım. Ha. Evet Ho Lung. Ma
luma, biz İngilizlere Çinli adlar, 
kulağa biraz yabancı geliyor. Si
zin için elimden geleni yapacağım, 
çünkü tavsiye mektubunda general 
Chang "bu mektubun h8.ınili ken
di kardeşim gibidir, onu kardeşim 
sayınız,, diyor. Onun bu iki cümle
si bana yeter. Fakat bayağı şaşı -
yorum. Ne güzel ingilizce konuşu
yorsunuz? Ha öyle mi? Demek ki, 
Kembricden mezunsunuz. Hukuk 
ha? Evet. Sizi buraya getiren me
sele nedir? Size ne işle meşgul ol· 
duğunuzu sorabilir miyim? 

- Ben mi? Ben korsanım. 

- Yanlış mı duydum? Mesleği-
niz korsanlık mı? 

- Evet. Size havale edeceğim i
şimin bütün ehemmiyetini anlıya.
bilmeniz için, size bu hakikati iti
rafa mecburum. 

- Vallahi Mister Ho Lung 
- Kembricden çıktıktan sonra 

Çine gidip beş sene korsanlık et -
tim. 

- Evet .. Ehem! Öhüm! Evvvet. 
- Bana gördürmek istediğiniz 

işin mesleğinizle münasebeti var 
mıdır? Çünkü maluma. Bendeniz 
hukukcuyumdur. 

- Sualinize etraflı bir cevap 
vermiş olmak için Çindeki vaziye-

Y AZ~N: 8. (. ~ACOT 
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rada iken dört sene tanıdım. Bera~ 
ber gezer tozar, dansederdik. Ko
nuştuğumuz zaman alelade şey -
lenmesi kolay, anlaşılması ko
l a y şeylerden v e s ö z • 
lerden konuşurduk. Maluma sey -
lenmesi güç olup da asıl içerde giz
lenen şeyler hakkında bir söz söy
lemezdik. Çok utangaçtı, fakat gü
neşte oynıyan küçük bir serçe gibi 
hep şendi. İşte yıllar böylece geçt~. 
Duyulanlar susuldu. Nihayet Çı
ne dönmek zamanı gelip çattı. 

S on akşamdı. Biribirimize blı 
sövliyeceğimiz yoktu. Bira· 

ğacın altına yanyana oturduk. Yü
reğim, icim de, pek ağır sarkıyor, 
bağlarını koparıp düşeceğe benzi
yordu. Nihayet kalktım, gidiyor -

dum. 
Bana "öyleyse. elveda sana!., de

di. Elini koluma kovdu. Ben. beni 
sarsan duyguları belirtmemek kay· 
gusile, hiçbir şey söylemeden, ba
ğınrm diye dudaklarımı aralama
dan çıktım. ~ittim. Size demincek 
anlattıma. Çinde korsan oldum. 
Mademki ölüm bana vız geliyor -
du, işimde muvaffak olmak bana 
işten bile olmadı. Hiçbir kurşun. 

gelip de beni hayattan kurtarma
dı. Mukadderat bana yolumda kı
lavuzluk ediyordu. Böylece devam 
edip durduk. Nihayet bir gün Ka
meron vapurunu zaptettik. Yüzba
şı Morvey'i vapurda esir ettim. 

- Bana bu teferrüatı vermek]e 
:fena ettiniz. Ben havale edeceği

niz işteki vaziyetimi bir iyice göz
den geçirmek, ve ona göre cevap 
vermek mecburiyetindeyim. 

- Budalalık etıne Hüseyin. Kı
rılacak kasayı, alınacak parayı, 

senin benim ve arkadaşların su
çunu hep o atılacak bomba örte
cek. Düşün bir kere. Bu bomba a
tılmaz da kırık kasa olduğu gıôi 
bırakılırsa, hırsızlık hadisesi pek 
çar•1k., uvuıqc~. Polis kasanın 

Nihayet 4 ikinciteşrin 1326 per
şembe günü akşamı çetenin Tak
simde Küçük Aynalı gazinosunda 
son ve sevinçli toplantısı yapılı

yor. Kavuşulacak muvaffakıyet, 
büyük servet şerefine şampanya
lar açılıyor. Vazifeler dağıtılıyor, 
Son kadehler kaldırılarak birlikte 
içiliyor ve ertesi sabah saat beşte 
de Dolınabahçe gazhanesi yolunda 
birleşilmek üzere memnunlukla 
hepsi evlerine çekiliyor. 

5 ikinciteşrin, cuma sabahı ka
ra .. eklerinde parlak ümitler 
kaynıyan, sevinçıerın:den npıan-

TÜRLÜ ÖKSÜRÜK .. 

timi size ledünyatile bildirmek la
zım. Evvelemirde şunu söyliyeyim 
ki, Çinde korsanlık hiç de şerefsiz 
bir meslek telakki edilmez. Çünkü 
bize gelen Avrupalı tüccarlar, 
memleketimizde yaptıklarının pek 
şerefli bir iş olduğunu ta ne zanıan
danberi bizlere öğrettiler. Biz de 
onların yaptıklarının daha kestir
mesini yaparak. onlara kıyas daha 
ziyade şereflenmiş oluyoruz. Me
sela ben Kembricden çıkıp da Çi
ne döndüğüm zaman, memleketin 
pek kanlı bir harbe girişmiş ol1u
ğunu, babamın öldürüldüğünü, an
nem ve kardeslerimin Japonlar ta
rafından kaldırılarak götürüldüğü 

nü ve evimizin de yanıp yıkılmış 
bulunduğunu gördüm. Dört ağabe
yim vardı. Belki onlar cephede 

çarpışmaktadırlar. fakat ne ettim
se izlerini bulamadım. Oraya va
rınca bittabi cebimde on para yok
tu. 

- Sizden beni dinlemekte de -
vam etmenizi rica ederim. Ondan 
sonra dilediğiniz cevabı vermekte 
bittabi hür olursunuz. Malüma. Biı 
vapuru zaptettiğimiz zaman kAğıt 
mektup ne varsa hepsini bir bir 
gözden geçiririz. Çünkü o gibi f?V

rakta vapurlar ve yükleri hakkın
da çok kıymetli malumatı ele geçi
ririz. Bu meyanda Morvey'in mek
tubunu da açtım, okudum. Bu mel 
tup yüzbaşının yakında evlenece
ği çok zengin bir dul kadındandı. 
Yüzbaşının çantasında bir ikinci 
mektup daha buldum, o mektubun 
el yazısına gözüm değer değmez, 

yazıyı tanıdım. Mektup Mary Lane 
deneli 

1 *' C: '"' .. 
kırılma ;)arzından bile mlffia çııta-

ra.rak, e:.ine bir ipucu geçirecek. 
aşağı yukan kıncılann kim oldu
ğunu kestirecek. Gerçi biz hemen 
kaçacağız amma, işin ters tara.fuıı 
da düşünmek lazım. Ya kaçmağa 
vakit bulmadan tutuluverirsek, 
yazık değil mi bize?.. Onun için 
kasayı boşaltır boşaltmaz, hazine 
dairesini uçurmak, hiç şüphesiz, 
bizi selfunete kavuşturur. 

Bu suretle hükumet bir hırsızlık 
vakasından daha ziyade bir 

suikast hadisesi karşısında kalmış 
olur. Polis te kasa kıncılarile de
ğil, Ermeni, Bulgar komitacılarile 
meşgul olur. Doğru değil mi, sen 
de söyle bele. 

- E.,....,+, orası da öyle. 

_ Bununla beraber bu ciheti 

yine ve hep birlikte konuşur, dü

şünür, belki de başka bir korun
ma çaresi de buluruz. lşin esası.ı;ıa 

bir diyeceğin yok ya? 

-Yok. 
_ Şu halde evvelki kararımız-

da da bir değişiklik yok, demek. 

Haydi bugünkü kasa mevcudunu 

ıöyle de gideyim. 
_ ys.z. (1,338,000) kuruşluk 

mecidiye, (7523) lira altın, (17576> 

kuruşluk ta ufaklık. Ağalar san

dığının aünkü yazdığın miktarın

da bir değişiklik yok. 
- Mecidiye paralar da altın 

veya baJ)knot olsaydı tam fırsat
tı iŞte~P~k:'" yarın da cuma idL 

Tuh... Kör olsun o şeytanın gözü .• 

Birleşttıeler, görüşmeler devam 

ediyor. l{avas Hüseyinin de artık 
çetecilerle birlik olduğu anlaşılı
yor. ÇünJcÜ kasa ve kapı anahtar
larının ll1odellerini çıkarmak üze· 
re çetenill başı olan (Jan) dan tam 
ponlar alı.yor. Çıkanlan modeller 
üzerine l{ostinin yaptığı anahtar
larla, tecrübeler yapılıyor, ne ya
zık ki, bU anahtar kilitlerin için: 
de dönmüyor, uğraşıla uğraşıla nı 
hayet bit gün yüzler gülüyor. 
Tam mu~affakıyet .. Çete, kapıla
n kasaları açacak anahtarlara sa

hlp olınuŞtur artık. 

na sığamıyan bu haramiler teker 
teker has hazine dairesine girmiş
ler, kasanın bulunduğu mahzenin 
kapısında birikmişlerdi. Çetenin 
elebaşısı "Jan,, muvaffakıyetinin 

verdiği gurur ve sü.ırurla elindeki 
anahtarı kilide sokmuş, yavaşça 

çevirmişti. Demir kapısı hafif bir 
gıc1rtıyla bayağı inilder gibi açılan 
nahzen, hırsızları küf kokulu ve 

nemli serinliğiyle karşılamıştı. Es
rarlı, kopkoyu, ve korkunç loşlu
ğuğuyla sarmıştı. Artık aylardan
beri umduklan, tatlı hülyalarım 
kurdukları bu büyük varlığa ka
vuştuklarını sanan ahma~arın'. 
şeytani tebessümler saçan yuzlerı 
birdenbire solmuş, sararmıştı. 

Ç ünkii yavaş yavaş loşluğa a
lışan gözleri karşılarında 

birer heyula gibi dikilen bizleri 
ve kendilerine çevrilen tabanca
larımızı görmüşlerdi. 

Hayatlarını zamanın padişahile 
seryaver Hurşit Paşanın merha

met ve şefkatlerine borçlu olan bu 
soysuzların elleri bağlanırken ka

vas Hüseyin de bir kenara çekil
miş, içinde hükfunete kazandırdı

ğı paralar saklı bulunan kasayı ok

şıyarak kıskıs gülüp durmuştu. 
Polis tarihinde benzerine pek 

az tesadüf edilen şu vaka bana ve 
arkadaşlarını komiser muavini 
Mehmet, polis Nuri ve Mehmet 
efendilere tam üç ay çok tatlı, he~ 
yecanlı saatlerle dolu günler ge
çirtmişti. 

Garip değil mi? .. Bu hadise de, 
beni beşinci sultan Mehmede ya
kınlaştırmıştı. Bir gün, kuşluk 

bahçesinde, Mahmut Şevket ve 
Hurşit Paşalarla gezerken huzu
runa istetmişti. Gülerek: 

- Bak Sadık efendi. Paşalar 

senin için çok yaman bir eşk1ya
dır, diyorlar, sahi mi? .. 

Gibi ·bir çok latifeler ve tatlı 

sözlerle gönlümü hoş etmişti. Hır 
sızlık vakası hakkında verdiğim 

malumatı büyük bir ilgiyle dinle
mişti. Mahmut Şevket Paşanın e
ınir ve ısrarlariyle anlattığım, vak 

Ôlaoüfttlc ~ hir ~:vdh. ök
sürenin kendisini de, işitenleri de 
rahatsrz eder, sinirlendirir· ama, 

nefes borolarrmızm sel~eti(ni 
temin için tabiatin - bize iyilik 
etmek ilzere - kurduğu bir müda
faa vasıtasldır: Öksüriik nefes bo 
ru1annm içinde bulunan ve ora
ya yabancı olan herhangi bir mad 
deyi oradan çlkarmağa yarar. O 
yabancı madde dışardan da gel
miş olabilir. Fakat en ziyade içer
de hasrl olduğundan öksürük ne
fes borularmda bir hastalrktan 
hasıl olan sulu maddeler nefes 
horusuT1un geni~Jii!in,. mani oldu
ğu vakit meydana çıkar. 

Öksiirük hasta olan insan için 
bir iyiliktir. çünkü J>•sfa olan n
sanın hastalıktan kurtulmak iste
diğine delalet eder: Nitekim ih
tiyarlar zati'rrreeye tutu1duklan 
vakit öksiirmezler, yahut pek az, 
eğlenir gibi o1csüriirler. Yatakla
nnda yahut pencerenin önünde 
köşelerinde öksürmeden, trksırma 
dan temiz temiz otururlar. Göğüs 
}erinde, nefes horunlarından yaban 
cı maddeleri de çıkaramazlar ve 
- onun için - ihtiyarların pek ço
ğu zatürree hastalığından kurtu
lamaz. 

Kendi'.niz o"ksürdüğünüz V'81kfıfı 

hastalığa karşı müdafaa vasrtala
nmzdan biri yolunda f şlediğini an 
lıyarak biraz da memnun olmalı
sınız. Başkasınnı ôbü-rdüğünü i
şittiğiniz vakit öksürük sesinden 
srkılsanız da - eski zamanda ak
srranlan selamladrklan gıöl - onu 
tebrik ooerseniz ntifatrnız y~ 
olmaz ... 

Zaten öksürükten sinirlenme
mek, sıkTlmamak için bir de care 
vardır: Öksürü~iin şekline dikkat 
etmek. Onun şeklini tayin eder • 
ken insan biraz eğlenir de. 

Bu mevsimde işittiğiniz öksü
riiklerden en çoğu sulu öksürük
tür. Burada sulu, tabii mecazi 
manada değildir. Öksüren adam 
az çok sulu maddeler çıkarır de
mektir. Onun çıkardığı maddeler
den kendinizi sakınırsanız hu tür
lii öksürüğiin en zararsız hasta -
lıktan. hir göj!üs nezlecıinden, ne
ri geldiğine hiikmedehflirslnlz. Ök 
siirükten sonra çıkan madde kanlı 
olursa, hakmız, o vakit hastalTğın 
ciddi olduğuna deJUet eder: Ök -
sürük yeni ise zatürree VBT demek 
Ur. Eski ise verem hastalığı hatı
ra J?elir. 

ÖksiiTük bo~ bfr sesle çıkar
sa o vakit nefes bonılannm yu • 

karısında, boğazda bir nezle oldu
ğunu anlarsınız. 

Boğuk ses çıkarmadan da, ök
silrük kuru olabilir. Bu türlüsü 
de gene nefes borulP-"T hastalrk~ 
lannın iptidasında, burun hastalık 
larmda, boğaz hastalıklarrnda. ve
remlilerin bazılarında işitilir. De-
vamlı değilse. çabuk geçerse, e
hemmiyet vert1mez. Devam edin
ce sebebini anlamak icin ökı.ilreni 
muayene ettirmek mutlaka lizım -
dır. 

Öksüriik bazrlamıda uzunca 
sürer. İnsan bir defa nefes alrr, 
sanra üstiistte öksürerek nefecıini 
parça parça çıkanr. Bu türliisiine 
öksürük nöbeti tutuyor, derler. 
En sıkıntıh şekli de budur. Nefes 
bonıs1Dla yemek parçası kaçtığı 
nkit çok göriilür. 

Boğmaca öksürüğiinün sesini 
bilirsiniz. Çocuk öksilrük arasm
da nef~ ahrken horoz öti\ıesi ,rlbi 
ses çıkardığı için ona e.:kiden ho
roz öksilriiğü derlerdi. Öksiiriiğün 
bu türlüsü lşitenlerc yürekler acı
sı verir, fakat işi pek de l>üyüt
memelislııJz. Çünkü boğmaca ök
sürüğü pek çok defa iyi olur ... Za
ten göğüslerinin içerisindeki bez
leri şişmiş çocuklarda da buna ya
kın bir öksürük olur. 

Öksürük hem boğuk, hem ses
siz çıkarsa o vakit merak etmeU
dir. Çocuklarda olunca düteri has 
talığma, cocuk olmıyanlıarda bo
ğaz veremine delalet eder. 

Bir de sinirli denilen kimsele
rhı - en çok bayanlarm - öksürme
si vardn. Kesllc kesik ve kuru ku 
ru bir öksürük. Bazıbınnda da 
nöbetle ve güriiltil ile gelir. Uyku
da geçtiği için buna sinirden geli
yor, derler. Fakat sinirlerden ge
liyor diyerek öksüren! kendi hali
ne bırakmak doğru değiidiT. Göğ
sünü muayene ettirmeli, hatta ~öğ 
sünün içerisinden röntgen ısıklari 
le fotoğraf cıkarttınnah ... Bircok 
defa sinirlilik de, öksüriik de ve
rem baslangıcınıfan gelir. 

Öksürük hafif olunca insan o
;nu tutabilir. Şiddetli olunca, ra
hatsnhk, yorgunluk, verince kes
tirmek zaruridiT. Nereden gelirse 
gelsin öksüri.iğü kesecek ilaçlar 
vaTdır. Fakat onların çok sayıda 
olması tesirlerinin muhakkak ol
madığını gösterir. Tabiat insanlar 
dan daha akdb olduğu için hasta
Irk devam ettikçe öksürüğün geç
me51ne razı olmaz. Onun için en 
doğrusu öksürüğe sebep olan has· 
talığı tedavi etmektir. Hastalık 
geçince ö1tsürmeğe sebep ve lü -
zum kalmaz. 

- Vah! vah! vah! Mister Lung! 
- Ben de işte o zaman denize 

acıldım ve bes sene içinde büvük 
• , ' ,J 

bir servet topladım. 
- Ne şekilde bir servet! 
- Her iş adamının servet gibi 

bankaya yatırılan para şeklinde. 
- Fakat ehem! Öhüm, korsan

lıkla ... 
- Çinde vergi kazanılan para 

üzerinden kesilip alınan bir mik
tar paradır. Biz de önümüze gele
ni vergiye bağladık. İşimiz, mal ve 
vapurları alıp, aldığımız mal ve 
\7apurları satmaktır. Servetimi güç 
lükle alnımın şakır şakır akan ter
lerile kazandım ve kazandıkça ser
vetirn çok şanlı ve şerefli bir hey
bet aldı. 

- Devam ediniz Mister Lung. 
Tarif tarzınız biraz tuhııf olmak
la beraber insanın merakını uyan
dırıyor. 

- Ben ve arkadaşlarım, lüks va 
purlara güverte yolcusu olarak gi
reriz. Gemi sahiplerinin tamahı do 
layısile, ucuz iş gören Çinli ha -
mallar rağbettedir. Vapuru bizler
le skarça doldururlar. Vapur açıl
dı mı idi, birimizden birimizin bir 
işareti üzerine vapuru zaptederiz. 
İş sarpa sararsa. yakalanınca he -
men tantuna vali gönderileceğimi
zi bildiğimiz için, pek şiddetle sa
vaşırız. Bazan da zaptını tasarla
dığın11z geminin birine Japonlar 
musallat olur. O zaman geminin 
imdadına koşar, kurtarır ve kur -
tarnıktan sonra zaptetmeyiveririz. 

Bir gün yakaladığım geminin 
birinde bir İngiliz zabiti 

\'ardı. Onu esir ettim. Şimdi eHı.n 
esarettedir. 

- Bir İngıliz esir mi? 
- Durunuz da size anlatayım. 

Onun adı esirdir. Hakikat halde e
sir olduğu kin bana medyunu şük 
randır ha. Size bir mektup verece
ğim. O mektubu (Mis Mary Lane)e 
vereceksiniz. Size şimdi söyliye
ceklerimi babama bile açmazdım, 
ne çare ki, ırmağa düşen ya yüzer, 
ya kurtulur, ya boğulur. İşte ben 
de o vaziyetteyim. Bu kızı ben bu-, 

M ektubun yaprak yaprak 
sayfalarındaki uzun uzun 

yazılanları, bir kere, bir daha ve 
bir çok defa yine ve yine okudum. 
Söylenmesi, bağırılıp, çağırılması 
istenilenleri. fakat söylenmiyenle
ri hep derin derin duydum. Kız 
evJeneceği için Mirvey'yi tebrik e
diyordu. Fakat!. fşte o zaman Mor
vey'i serbest salıvereceğime onu 
esir ettim. Onunla uzun geceler, 
başbaşa verip konuştum. Km bil
diğimi söylemedim. Umumi tabir -
lerle sevgiden bahsettim. Bilirsiniz 
ya ışık yalnız pencereden girmez! 

Şimdi sizden ricam ne yaplp, 
yapıp J\IIiss Lane şunu kabuJ 

ettirmenizdir. 

- Fakat Mister Lung bana ver
diğiniz çek yarım milyon liralık
tır. 

- Evet, işte sizden istediğim bu 
dur. 

1 İstanbul İkinci İrlac; Memurlu
ğundan: Müflis İlya Zalma Masa
sına ,!?elen alacaklı Hazinenin iste
~iği 771 lira 84 kuruş hakkında 
ıd~.r~~ y~pılan tetkikatta: Gerek 
mu~ısın üadesinden ve ger~ 
H~zıne .~arafından ibraz edilen ve
sa1k munderecatrna nazaran ev -
velce 1 redd~edilip mahkemeye mü
racaa e ılen kısım ile kabul ed' 
l~~ kısı~ dahi.1 olduğu halde mü;: 
lısın muterakırn kazanc vergisin 
~en ~dem~an 7711 lira 84 kuruş bor~ 

u o ugu an asılmış ve bu . 
yet karşısında Hazine vek·~a~ı
~.ahkemeye müracaatına 1 ~. ımn 
gosterecek bir hal kalm ~uzum 
talep edilen 771 lira 

8 
adtgrndan 

s .. ne~ sıraya kayıt ve k 
4 k~~ruş~n 

las ıdaresince k abulune ıf
sıra lfefteri bu arar verildiği ve 
diği ilan olunur suretle düzeltil _ 

• (13819) 





Her Eve Lazım Olan 
YENi 

T. IS BAMKASI 'nın 
939 K. TASARRUF İKRAMİYE PLANI 

Cocuk Ansiklopedisi 32,000 LİRA MÜKAFAT 
Müessesemiz tarafından net 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi ber çoculu.n mutlaka sa
hip olması lbun gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna· 
sında ve ders dı§lllda aradığı bü
tün malUınatı bulabilir. 

mektep taıeoesıne aynca ~ı 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil. bütün ilk.mektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çüıı
kü bnttln dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malOmat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 
ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü· 

tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri. 
Türk çocuklannm ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren· 
ler, Profesör Salih Murat. Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

&er hakkında bir f'ıkir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
§Ür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktlr. 

111t1ıtrı iKRAMIYELER: 11 
1 Adet 2000 Lirahli - 2.000, Lir,. 

5.000 " 
4.000 ,, 

5 .. 1000 .. -
8 .. 500 

" 16 .. 250 
" - 4.000 " 

6.000 " 
4.750 " 
6.250 il 

60 il 100 
" -

.., 
Eser 1500 sayfalık iki büyük 

ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

95 
250 

435 

" 50 
" 

" 25 
" 

~.AN Neşriyat E-vi 
/stanbul ı 

ISTANllULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Cocuk Ansiklopedisi b1"0S1lrQn
den bir tane ~ndermentzt ve mu
allimlere alt son f.iJratınw bildirme
nizi rica ederim. 

irim: • • - • • • • • • • • • • • • 

32.000 
~ .......................... _ ......... __ _ 

Adres: : • • • • • • • • • 
• • • • • • • • . T. İş Bankasına Para Yatırmakla, Yalmz Para Biriktirmiş 

Talihinizi de Denemiş Olursunuz. "'--~--------------------------------------------------- Olmaz, Ayni Zamanda 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Uônları 

' Mıktan Yük taşı Muhammen B. % 7,5 temi- Eksiltme 

ma kabi- Beheri Tutan nat saati 

~<>net 
liyeti Lira K. Lira. K.. Lira K. 

1 adet 1 ton 3000 - 225 - 14 

~on 2 adet 3 ton 2400- 4800 - 360 - 14.15 

sl'on 1 adet 5,5-6 ton 4000 - 300 - 14,30 

>'\u kanı- 1 adet 2 ton 3100 - 232 50 14.45 

1 

~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedellerile mıktar ve vasıflan aşağıda yazılı 4 gurup 

malzeme ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere hizalarında 
bildirilen gün ve saatlarda Haydarpaşada gar binasındaki satınalma 

komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satınalınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği ve~ik ve her gu

ruba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlan ile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazı:ndır. 

Bu işe it şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta
rafından parasız olarak dağıtılmaktdır. 

JM 1 -İdaremizin Yavşan Tuzlası için l adet, İzmir ve Ankara baş- 1 - 12600 kilo kalafat işleri için külçe kurşun muhammen bedeli 
~dürlükleri için 2 adet, İzmir şarap fabrikası için 1 adet ve İzmir ba, 3528 lira muvakkat teminatı 264 lira 60 kuruş olup açık eksiltmesi 
~~Ürlüğü için ı adet kamyon şartnameleri mucibince ayrı ayn açık 19.1.1939 perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

iltnıe...-ıısuliyle sat~_alınacakt.~-=---r-li,_,._.,...-.--.~-~----~ıı~-2 - 48 adet moletsiz bilet kompostörü muhammen bedeli 1296 li-
&g n - Muhammen bedelleriyle muv at teminatları hizaların a ra muvakkat temınatı 97 llrii""20'Jfürfff'ölup açııt eksiltmesi 19.1.1939 

terilmiştir. perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
h..... nı - Eksiltme 24.1.939 tarihine rastlayan salı günü hizalarında 3 - 500 kilo hayvani kıl muhammen bedeli 1987 lira 50 kuruş ve 
~~ saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım ko • muvakkat teminatı 149 lira 7 kuruş olup açık eksiltmesi 20.1.1939 cu • 
"'1.fonunda yapılacaktır. ma günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

-. _lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- 4 - 500 kilo sırım muhammen bedeli 1600 lira muvakkat temina-
bııeceği gibi kapalı satış kamyonunun planı d3 görülebilir. tı 120 lira olup açık eksiltmesi 20.1.1939 cuma günü saat on buçukta 

' V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak et yapılacaktır. (19) 
t....~ isteyenlerin kataloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gös- * 
~ bir plan ile benzin sarfiyatını .gösterir fenni teklifl~rini ihale gü: Muhammen bedeli 55000 lira olan 14 adet lokomotif ve vagon ve-
ı:'1den beş gün evveline kadar İnhısarlar Tuz fen fUbesıne vermelerı renleri 20.2.1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An-
~""d karada idare binuında satın alınacaktır. .. , ır. 

VI _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz- Bu l§e girmek isteyenlerin 4000 liralık muvakkat teminat ile ka-
\ 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
llıeı ) komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. en iliın olunur. (143 * Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl 

l adet zımpara taşı tezgahı motoru ile beraber komple, 
l adet makkap tezgahı tef errüatı ile komple, 

l adet Torna tezgahı teferruatı ile komple, . 
l adet demir testere tezgahı motör ve tutlumbasıle komple. 
l adet makas ve zımba tezgahı bütün teferrüatile ko~ple. 
l _ idaremizin Diyarbakır Fabrikası için yukarda cıns ve ~afı 
~ 5 parça atelye alltı şartnamesi mucibince açık eksiltme usulıyle 

tllı alınacaktır 
ıı _ Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve mu-

~at teminatı 168.38 liradır. . _ _ 
l lII _ Eksiltme 23. 1. 939 tarihine rastlayan p.azartesı gunu ~at 
i.ao a Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindekı alım satım komıs-
~tında yapılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden ab-
--bu· ır. ifl ..a..ı +_,_, 

"V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennt tekl ernu ınm-
'-tlar "dürlüıHi müskirat fabrikalar JUbesine vermeleri ve i-ı. .• ~ umum mu &..a b 

1 
.. _ ., __ _ 

~gününden bir gün evveline kadar tekliflerinin ka u unu muwuam 
~ \'e eksiltmeye iştirak vesikası almaları .. ı&z_ımdır. 

"VI _ İsteklilerin kanuni vesaik ile muskırat fabrikalar fllbesln • 
et~ alınacak eksiltmeye iştirak vesikan ve yiiule 7,5 güvenme parala
tt~ıe birlikte münakasa için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı ge
~eı:ı komisyona gelmeleri ilin olunur. (144) 

Miktarı 

440 adet 15.840 M. 3 
135 ,. 3.921 .. 
135 " 43.510 .. 

• Ölçüsü 

400X30X30 
400X28X0,026 
400X25X0,026 

710 23.271 ,. mik'ab1 tahta 
t l - Yukarda eb'ad ve miktan yazılı 23.271 metre 
~eksiltme usulile .satın alınacaktır. 

ıı M h bedeli beher metre miklbı 39 lira hesabile 907 .60 1!r - u ammen . 
a ve muvakkat teminatı 68.70 lrıadır. .. _ 

III _ Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma gunu saat 15.45 de 
~ahataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
~acağından isteklilerin tayin edilen gün • saatte adı geçen komisyona 

elrneıeri ilan olunur. (167) 
~~~~~======:=:==:==~=:===:=~~~ 
Sahibi ve Neıriyat Müdürü Halil LOtfl DÖRDÜNCÜ 

Gazetecilik ve Neıriyat T. L. ş. 
Basıldığı Yer TAN Matbaası 

maktadır (72) 

* Ankara gan gazino binası üst katındaki salonlarda yaptınlacak 
sert ağaçtan cilalı limbri ve doğrama işleri vahidi fiyat üzerinden ka
palı, zarf usulile yeniden eksiltmeye konmuştur. 

l - Bu işlerin muhammen bedeli 7200 liradır 
2 - İsteklller bu işe ait şartname ve sair evrakı devlet demiryo11a 

n Ankara. Sirkeei veznelerinden 36 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26.1.939 tarihinde perşembe günü saat 15 de Ankara 

da Devlet demir yollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkimına uygun 540 liralık, muvakkat temi 
na~ . 

B :._Bu kanunun tayin ettiği vesikadır. (66) (182) 

50 
Senedeaberi yapılan mil· 
yonlarca tecrübe ile dünya· 
da mevcut çocuk &'ldalan-

Dlll en mükemmeli oldufu tasdik 

edilmiştir. İsmine d:kkat: Taklidin· -den sakınınız. 

Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

500 /det kar gözlü~ünün miı
teahhit nam ve hesabına pazar -
lıkla eksiltmesi 16.1.939 Pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede İs
tanbul Levazım amirliği satımıl

ma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 175 lira ilk temi
natı 26 lira 25 kuruştur. Sartna
mesi ve nümunesi komisyonda g2 
rülür. İsteklilerin kanuni vesika
larile beraber belli saatte komis-
yona gelmeleri. "471., "207,, 

Cağaloğlu Sıhhat Yurdu 
Müdür ve operatörü İstanbul ikinci İflas Memurlu-

ORHAN ONALAN fundan: Müflis Salon müskirat 
İstanbulun merkezinde bü- Vasll Andis o~lu ve şeriki sirke-

tün profesörlere yakın cerra- tine izafeten Vasil Andis oğlu ta-
hi ve kadın hastalıklarile do- rafından alacaklılarma konkurda-
ğum kabul eder. Çok temiz, to teklif edildiğinden müzakeresi 
fiyatlan mutedil, her doktora için 6.2.939 Pazartesi giinü saat 11 

ı-r1k hususi hastane. <le alacaklıların dairede hazır bu-
•••• Teldon: :?:ı 16:> ıiiıı••lliiı Junmaları füın olunur. ( 13318! 

ÖZIPEK PALAS Oteli Lokantası 
Sayın müşterilerini, yeni angaje ettiği mütehassıs aşçısının yemek
lerini yemeğe davet eder. 

Sirkeci ORHANİYE caddesi 

Kültür Bakanhğından: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye gore 

ilk okullann 4 üncü ve 5 inci sınıfları iç.in iki ciltten müte~ekkll bir 
tabiğat bilgisi kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 2.2.1939 dan başlamak ve 1.8.1939 salı gü 
nü akşamı bitmek üzere altı aydır 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 1.5.1939 pazartesi giinÜ 
akşamına kadar bir dilekçe ile kültür Bakanhğıne. müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl ~üre lle 
okullarda okutulacak ve müellüine her yıl için biner lira telif hakkı 
verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus ol
mak üzere birincisinin müellifine verilenin bir y,lhğı, üçüncü, dördün 
cü ve beşinci çıkanttıra da birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz 
lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere 
makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzune yazılmış olarak Kültür 
Bakanlığı Yayın direktörlüğüne makbu?. mukabılinde vermeleri veya 
göndermeleri lilzımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesai
renin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmuş 
olarak bulunması kafidir. 

Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshunıı 
verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerile birlikte, eserleri 
kabul edildişi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her .türlü ta~a:ruf hakk.ında~ .vaz geçerek Ki.iltür Bakanlığına üç 
yıllık bır devre ıçın terkettiklerını \'e kitabın o devre içindeki her bası 
lışının son tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında ta
yin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir notedlik
ten tasdikli bir taahhüt senedi verilmesi de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıf
lan gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin 
formülü Kültür Baknnlığı Yayın direktörlüğünden alınabilir. Mekt 
la isteyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte gönderme!:~ 
lflzımdır. (5298) (9491) 

Harici Askeri 1 
Kıtaat ilanları -----Balıkesir Çayır Hisar mcvkıın· 

de yapılan top garajının ikmali in
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu işin tahmin edilen 
keşü bedeli 36165 lira 58 kuruş -
tur. İhalesi 23-1-939 pazartesi gü -
nü saat 11 de Bahkesir kor c-atınal
ma komisyonunda yapılar.aktır. 

Muvakkat teminatl 2712 l!ra 42 
kuruştur. Bu işe ait keşif plan ve 
şartlar İstanbul. Ankara levazım 
amirlikleri ve İzmir Müstahkem 
mevki. Balıkesir kor satınalma Ko 
larında görülebilir İsteklilerin 
mezkur günde ve ihale saatınden 
bir saat evvel teklif mektuplarını 
kanuni belgelerile birlikte Balıke
sir kor satınalma komisvonuna tes 
lim etmeleri. (741) (9511) 

* 16.1.939 fi!'Ünü ö~leden sonra 
pazarlıkla Vize ve Pınarhisar Top 
çu alayına 2. şer ton bulgur alına
caktır. Taliplerin nümunelerile 
birlikte Vizede komisvona miira -
caatları. (766) (20C ı 

1939 

B~!~~? ra~!~~~n~~~ır 1 
Radvo snhipleri için çok isti
fadeli olan bu miıhim eserin 
tedarikinde istical olunmalı • 
dır. Mütenevvi ve zengin mün
dericat - lQO den fnzla resim • 

Fiyatı 50 kuruş 

KANAAT KIT ABEVI 

ı ZOhrevf ve ellt h•at•lıklıtr·• mOtet-anı 

l
or. Hayri Ömer 

•leden sonra Beyoğlu Ağal·aı 
,.,,.,,.., '\Jr 1 ~~ l',.ı,,t..," 1 "'"' 

~ .... mit ............. ~ 

'ZAYİ - 13.8.1938 tarih ve 
sıra 5/ 629 sayılı İZMİR İTHA • 
LAT GÜMR'OQüNDEN 500 lira
~ almış olduğumuz emanet ay
nıyat makbuzunu zayi ettik. Ye
nisini çıkar.acağnnızdan eskisinin 
hükmü kalmadığı ilan olunur. 

İ. Taranto ve Mahdumları 
Kollektif Şirketi 

Jnk. il .• J. Tarııııto 



ol 

12 TAN 11 - 1 - 1939 ~ 
llJ! ................................................. .. 

Beyhude lzflrab Çekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridir. 
--0---

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid baş ve dif ağrılarını 
ıüratle izaleye kafidir. Romatiz. 
ma evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıztırapları NEVROZIN'le tedavi 

edilir. 

Nezle, Grip ve Bl'OD.fİte ı<arfı en '1~ 
müessir ilaç NEVROZIN'dir. 

EVROZIN'I tercih ediniz. 
icabında günde üç J<aıe ahnabilir. 

ismine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 
ha.tka bir marka -verirlerse tiddetle reddediniz. 

~~~~~~~~~ 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlann

dan mütevellid sancılarınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nizi U R İ N A L ile geçiriniz. 

U Rl.NAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş, alınması ko

,-~ ....... - !aydır. Yemeklerden sonra yarım 

bardak su içerisinde alınır. 

~~~~:ıJ) Sıl Gf 
'Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S f N G E R saatıeriJıill 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 
- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 4 
S 1 N GER SAAT MA(;AZALARI - İstanbul Eminöni.i. Tel: 2196 ' 
İstimlak dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunacakttı'· 

GÜNÜN KIT APLARI 
Hüseyin Cahit Yalçın 

Peyami Safa 

Faik Sabri Duran 
Agah Sırn Levent 
Behçet Yazar 

l 
İngiltere tarilıi (Birinci cilt) 
Fransa tarihi (birinci ciJt) 

1 
Türk inkılabına bakışlar 
Büyük Avrupa anketi 

Hayvanlar alf"mi (ikinci bası) 
Büyiik devletler coğrafyası 
(dördüncü bası) 
Akdenizde bir yaz gezintisi 

Servetifiinun Edebiyatı 
Edebiyatçıltırımız ve Türk ede- , 

biyatı \ 
Genç neslin en güzel hikayeleri 
Edebiyatımızın bugünkü meseINGILIZ KANZUK 

ECZA N ESi 
Yaşar Nal>i 

l ı Dr. Z. Z. 

'--~~~~~~~--·~~~~FehmiBaldaş 

1----------------------------~ 

BEYOGLU - 1STANBUL 

leleri 
Kolon~) Şnber (Balzac'tan) 
Robenson Krüzoe Issız adada 9 
(D. Foe,den) F 
Bekarlık ve evlilik 

9 
Kandid (Voltaire'den) 
Esrarlı ada (iki kısım) 

Vem'den 

TORK HAVA KURUMl' 
Büyük Piy.an90su 

Üçüncü J<eıide: 11 lkincikanun 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 

mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti· 
yarları arasına girmiş olursunuz. -------· ............................ [ ......... 

Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

İ. Fahri Sertelli 
M. Turhan Tan 

Bürhan Cahit 

Reşat Nuri Güntekin 

1 Ömer Rıza Doğrul 

Hamit Aksoy 
Salih Murat 
M. Sami Karayel 
Fikret Adil 

Zeki Bakiçelebioğlu 

Denizin hücumu (Jül Verndeıı) 
Atatürk 

Atatilrkün iki cephesi 
Gazi Mustafıı Kemal 
İzmirin romanı 
Gazinin dört süvarisi 
Mudanya, Lozan, Ankara 

Eski hastalık 
Kadisten Semerkand'e 
hat (Klovio) 
Goril avcılan (Ballatin'den) 
Fen bilgisinin faydalan 
Kılıç Asla:u 
Deli Petro 

Almanca metod Alge yardım.et 
kitap 
Fransızca metod Alge yardmıcı 
kitap 

Hami Danişment, Reşat Nuri Günte- Fransızca, Tiirkçe Büyük 
kin, Nurullah Ataç, Süha Delibaşı kılavuzu (üç cilt) 

Yaşar Nabi 
Hamdi Varoğlu 
Nahit Sırrı 
Sadi Kırımi 

BASILMAK TA OLANLA& 
y 1 I Fransa tarihi (ikinci en > 

a Çin İngiltere tarihi <ikinci cilt) 

KANAAT 

Define adası (Stvenson'dan) 
Mercan adası (Jül Vern'den) 

Anadolu 
Atalar sözü 

KiTABEVi 

Müsabaka 
Muavini 

İle Müfettiş 
Ah nacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdaremizde münhal (35) lira maaşlı müfettiş muavinlikleri için 1~.' 

2.939 tarihinde Ankara ve İstanbulda bir müsabaka imtihanı yapıJıl' 
caktır. İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdU'. 

1 - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak, 
2 - Hukuku siyasiyesine sahip olmak, 
3 - Hukuk, mülkiye, yüksek İktısat ve Ticaret mekteplerinden 

bunlara tekabül eden ecnebi yüksek bir mektepten mezun bulunm~· 
4 - Hizmeti filiyesini yapmış, veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş ~e 

ya askerliğe elverişli olmadığı sabit olmuş bulunmak veya tecil edi 
mek, OSM TCRK ANONl~~~KASI 1 

~ I TESiS TARIHi -1863 

Statülerr" ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakif mukavefenamesi 
2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verecek 

5 - Otuz yaşından yukarı olmamak "Halen devlet memuriyet' 
de bulunanlar bu kayıttan müstesnadır.,, 

6 - Hüsnühal eshabından bulunmak ve haklarında yapılmış ta 
kikat neticesinde herhangi bir suçtan dolayı mahkU.m olmadığı sabit 0 

mak. ( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazele) 

Sermayesi: 

i htlyat a~çesl : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 ngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR l<IBRIS VUNANISTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
, ~ MAVERAYI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANYA, VUNANISTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bütün Dunyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıyc ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedaı iskontosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarah veva 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 

Ziraat n:mkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he~avlannda f"TI :> 

50 lirası bulunanlara s~nede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pla• 
göre ikramive dağıtılncaktır. 

4 Adet l.000 Liralık 4,000 Lıra 

4 " 500 tt 2,000 ,, 
4 " 2so " ı.ooo ,, 

40 ,, l 00 ,, 4,000 ,. 
100 u 50 t~ 5,000 •• 
120 " 40 " 4,800 ,, 
160 Jt 20 " 3,200 " 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan asağı 

diic:miycrlere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecek~ir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Hazi-

ran tarihlerinde ~ekilecektır. 

7 - Daire doktoru veya İdarenin lüzum göstereceği hastanede S1 

hat heyetince yapılacak muayene neticesinde, sıhhi vaziyeti bu vazif 
yi ifaya müsait ve memleketin her tarafına daimi surette seyahate ı:1l 

tehammil olduğu anlaşılmış bulunma.it. . 
İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik vaziyeti, iyi hal, adll 

ye vesikalariyle aşı kağıdı ve mektep diplomalarının asıl veya not 
, likten tasdikli suretlerini ve halen bir dairede memur olarak müstsb 

dem iseler zati sicil cüzdanlariyle dilekçelerini 4 kıta vesika fotoğraf 
ları ile Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü Muamelat müdürlüğiiıl 
İstanbulda P. T. T. müdürlüğüne 30.1.939 tarihine kadar tevdi etmele 

ı ve imtihanın yapılacağı 10.2.939 tarihinde saat 10 da mezktır müdii 
lüklerde hazır bulunmaları lazımdır. İmtihan tahriridir. Muvaffak ola 
lar aldıkları numara derecesine ve münhal adedıne göre müfettiş m 
avinliğine tayin olunurlar. Muvaffak olanlar münhal adedinden faıl1 

olursa muvafakat ettikleri takdirde İdarenin diğer münhal hizmetleri 
ne tayin olunabilirler. Kazananlardan müsavi numara alanlar arasııl 
da Ecnebi lisana vakıf olanlar tercih olunurlar. 

İptidaen memuriyete intisap edecekler (30) lira asli maaşla roüfe' 

___________ .. ,_ _________ :ır 

TÜRKiYE 

KIZILAY CEMiYETiNDEN : 
Hastanelerimiz icin diktirilecek hasta abalarında kullanılmak 

üzere : 

5.500 Metre Kumaş 
(Yerli veya ecnebi malı) satın alınacaktır. Taliplerin nümuneyi 

görmek ve teklifte bulunmak üzere 24.1.939 salı günü saat (15) e 
kadar Yenipostane karşısında Kızılay İstanbul deposu direktörlü
ğüne müracaatları. 

1 
tiş muavinliğine namzet olarak ve halen devlet memuriyetinde (35 

lira alanlar veya (30) lirada kanuni müddetini do1durmuş olanlar (35 
lira maaşla tayin olunurlar. 

Müfettiş muavinlerine teftiş maksadiyle seyahatlerinde harcıral 
kanun ve kararnamesinde yazılı nisbetler dairesinde seyahat ve ika 
met yevmiyesi verilir. 

İMTİHAN PROGRAMI 
1 - Türkiyenin iktısadi ve tabii coğrafyası, 
2 - Hesap: Faiz- İskonto, tenasüp, 
3 - Mali usulü defteri, muhasebei umumiyı:> kanunu. 
4 - Memurin kanunu • Memurin Muhakemat kanunu, ceza mub· 

kemeleri usulü kanunu, 1609 No. lu kanun, kefalet kanunu - ve Tiitl 
ceza kanununun memur suçlarına müteallik hükümleri. 

5 - Türkiyedeki Posta Telgraf ve Telefon teşkilatına ait umumi rn 
ltlmat ile P. T. T. idaresine ait 2822 No. lu teşkilat kanunu .(65) (181) 


