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aci Tınaz Milli Müdafaa Vekili 
/'~ •• 

Kizım Ozalp, · Kaçakçılık 
Muhakemesinin Selim etle 
Cereyanı için Çekilmiştir,' 
ANIT • KABiR RASAT TEPESiNDE iNŞA EDiLECEK 

Ankara 17 (A. A.) - Milli Müdafaa 
Vekili Kazını Özalp Vekalet vazüesinden 
istifa etmiş ve Milli Müdafaa Vekaletine 
Bursa mebusu Em.:kli general Naci Tınaz'
m tayini yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

1 1 
1 - İlk defa söz alarak kürsiye gelen 

Başvekilimiz Celal Bayar aşağıdaki beya -
natta bulundu: 

tarti Grapıınan 'lünkii ıoplanh-

1~':' e.ki Müli Miitlalaıa Vekili· 
m.n ıttilaaı aebeplerini izah eden 

Ba,veki.l Cel.QJ Bayar 

Maliye Vekilinin istifasına ait ve onu mü 
teakip bazi tayinler ve intihaplar vukua 
geleceğine dair Son Telgraf gazetesinde, bu 
günlerde mutat olduğu Yeçhile, şayia şek
linde yazılan havadisin yalan olduğunu bil 
clirmeğe Anadolu Ajansı memur edilmiş
tir. 
Baıvekilin Parti Grupundaki izaha+. 

Ankara, 17 (A. A.) - C. H. P. B. M. 
M. Grupu bugün 17.1.939 Trabzon saylavı 
Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. 

''- Geçen relsede İspanya muharip
lerine tayyare teslimi nıaksadiyle yapılan 
siparişi Türkiye hüktimeti namına göster
mek için teşebbüs edilen sahtekarlık cür
münün ne suretle cereyan ettiğine dair iza 
hat verilirken hatiplerden birisi. l\Iilli Mü
dafaa Vekaletinin evrak ve mühürlerini talı 
lit suretilyle teşebbüs edilen bu sahtekar
lık meselesi üzerinde Adliyece yapılan tah 
kikatın (anı bir ~erbesti içinde cereyanını 
temin için Milli Müdafaa Vekilinin çekil
mesi lüzumundan bahsetmişti. l\Iilli l\lüda-

- ~- --=-

Kelime ve 

lstllahlarımıza 

istikrar 

F rankistler Barselon 
Yolunda Hicret Eden 

• 

( Arkaıı Sa. 10: Sü. S te) Bugün vazilesine bCJflıyacak olan yeni Vekü Naci Tın~ 

lnönü, Tarih ve Dil 

Kurumlarmı da 

Yazan: F. R. J\TAY 

1- Reis m~ başkan mı? 
İdare mi, yönetim mi? 

Katip mi, ya.zgan mı aekreter 

mi? Kitap mı, bitik ~i? Müa
~ mı, yönetger mi? Vekil 
m~ Bakan mı? Müzakere mi, 

HükGmetçDer, ileri Hareketini Durdurmak ve 

Şehri Müdafaa Etmek için Hazırlık Y aptdar 

Himayelerine Aldılar 
-.uıtmJ-mra,aFnlı~cto \ arr-J.r'lilJJ 
hiın eaaa olan tarih ve dil in
kılaplanmızla ve bu yolda de
vam eden ilmi ç.ahtmalarla 
ötedenberi yakından alakadar 
olan Cümhurreisi, Milli Şefi. 
miz lımet İnönü, Türk Tarih 

ve Dil Kurumlannr yüksek hi

mayelerine almıtlardır. 

Mütehassıs Komisyon 
Yeni Gemilerin Fenni 
.Şardannı TetTUkECfiyor 
Araştırmalar Mukavelelerin Tatbik Şek ıni 
Kontrolden ibarettir, Fevkaladelik Yoktur 

göriitü mü? 
Herrı:en her kıraat kitabı parça-

sında veya her ajans tebliğinde 
Yahut her gazete yazısında ayni 
Vazifeler, ayni meflıumlar, ayni 
hizmetler için başka türlü kelime
ler kullanıyoruz. İdare ve beledi
ye başında bulunanlardan kimine 
vali, kimine ilbay, bazılarına be· 
lediye reisi ve bazılarına şarbay 

yahut uray başkanı diyoruz. Aca
ba bu kararsızlığa nihayet vere
mez miyiz! 

~ 

Osmanlıcada dil meselesi, sAde
lik cereyanı ile çok eskiden başla
mıştır. Sultan Mahmut bir Tuna 
seyahatinden döndüğü vakit, bu 
seyahatin hikayesini yazan bir e
fendiye şu ihtarda bulunmuştu: 
"-Eğer risalenizi halka anlatmak 
için yazıyorsanız, neden "gerdu -

ne gibi kimsenin bilmediği keli- Son harpte harabe haline gelen lspanyol ,ehirlerinJen biri m~İer kullanıyorsunuz? Niçin "a-

raba,, demiyorsunuz?,, Londra, 17 (Hususi) - İspanya harbine dair alman son haber. 
Bir dili, lôgat balonundan, sade Jer tunlardır: Barselonada, Franki&tlerin ileri hareketini kesmek 

!eştirmek ve tasfiye etmek için ne için fevkalade gayretle çalı~ılma.kta ve her fedakarlık göze alm-
ak lazımdır? Bir kelimeyi 

ya~~ ka aslı başka dilden olduğu maktadır. Cümhuriyeti müdafaaya davet olunan bütün halle, her 
~.u atmak ve onun yerine, velev taraftan vazifesine ko9uyor ve cepheye mütemadiyen asker gön->Çın a • • 

1 
. 

k . etinlerden, hatta ve ev ıy- deriliyor. 
es ı m . b" k 
cat ederek, öz kökten ~en~. ır t 18 yaşından başlıyarak 41 yaşına lanueva yoluna htıkimdir. 
lime koymak mı? Böby. ed ırvuktas J- kadar vaktiyle yaralanarak askerlik- Frankist kaynaklara göre, ordula-
yecilik ifratı yalnız ız e u- ten ihraç olunanlar da yeniden mu- rmın Barselonadan vasati uzaklığı 
bulmuş değildir. ayeneye sevkedilmek üzere davet o- kırk mil kadardır. Bazı yerlerde bu 

F 
aknt bütün tecrübelerde da- lunmuşlardır. Bunlar içinde işe yarı- uzaklık 10 _ 12 mil arasındadır. 
ha tabii bir usul hak kazan- yacak olanlardan da istüade edile- Frankistler üç hafta içinde kırk bin 

• ·mdilci Yugoslav cektir . Frank stlerden kaçan ahali, esir aldıklarını bildiriyorlar ve dört mıstır : Mesela şı . ı k d 
d .1 • . addolunan Koracıç. grup ~ıp Barselona'va gC' me te ir. yeni şehir ışgal ettiklerini söylüyor-

' ın n b. nıcıı ki l ı 
.. k nucmın ve kullanma Barselonaya ya aşıyor ar ar. 

sırn<'a soz 0 
• d "Y d K t J d ·1 J B ı 

d •1. . • zdür dıyor u. as Frankıst, or u a a onya a ı ere- arse onadan bildirildiğine göre, ı ım ı zckki s<' . E h b 1=\.. 

tık k " ·stiıv metinlerınde kar meğe devam ediyor. n son a er- .rıankistler, Naragont - Barselona yo 
ın es ı 

1 
• • • Ancak Kara- lere göre, Frankistler İgualadayı iş- lunu mütemadiyen bombardıman et 

şılığı bulunabılırdı. lk yatakta gal için uğraşıyorlar. Bu şehirden rnekte ve bu yol boyunca hicret eden çiç ya.şad ğı zaman, ha ın 1 
i adı "yastık .. tı . 12 mil mesafededirler. Bu mevki son halkı iz'aç etmektedir. Bu muhacir-

baş koyduğu şey n hanı- d üstahkcmdir. lerin vaziyeti son derece fecidir. 
B .. d - tedı·r Blr sırp c 

ugun e oy · •.., d ı Vil 
Scı. ıo: Sü. ı d~) 1 • ;ı,u eniz kenann a o an - (Sonu: Sa. 10, Sil. 4) 

(Sonu • · ~ 

Bed~n Terbiyesi 
istişare Heyeti 
Dün Toplandı 

Başvekif Toplantıyı 

Bir Nutukla Açtı 
Ankara, 17 (Tan Muhabirinden)

Beden Terbiyesi Kanununun hususi 
maddesi mucibince genel direktörlü 
ğün çalışma programı ile bu husus
taki bütçesi ve diğer muhtelif ış
ler hakkında mü?.akere ve kararlnr 
almak üzere teşkil edilen beden ter
biyesi istişare heyeti, bugün saat 
10,30 da Türk Hava Kurumu Genel 
Merkez binasında Başvekil Ceıa! 
Bayann huzuru ile ilk toplantısını 
yaptı . Celal Bayar, riyaset mevkiine 
geçerek müzakercvi açtı ve dedi kı: 

Ba,vekilin sözleri 
"Bükümctin ~pora ve beden ter

biyesine nasıl bir veçhe ve istikamrt 
(Sonu: S.ı. 10, Sii. 3 deJ 

Son birkaç sene içinde A vnıpa -
nın muhtelü tezgahlarında yaptırı
lan ve bir kısmı meleketimlze gelen 
vapurların feni şartnamelerile mu
kavelelerinin ve teslim tesellüm mu
amelelerinin tetkikine lüzum göriil
müş ve İktısrıt Vekaletinin emrile 

bir komisyon teşkil edilmiştir. 
Kominyon, dün sabah saat ondan 

on ikiye ve öğleden sonra da saat 
14 den akşam geç vakte kadar Deniz 
Ticaret müdürlüğü binasında toplan. 
mıştır. 

(Sonu: Sa. 10, Sil. 4) 

"TAN .. Yeniden Oç 
Arkadaş Kazandı 
TAN memle.ketin ~~nmış .muharrirlerini toplamakta 

devam ediyor. Bugun de sıze üç yeni arkadaşın TAN 
tahrir ailesine girdiğini tebşir tnıekle bahtiyarız. 

FAiK SABRI M emleketin bu kıymetli coğraf-
yacısı, bize hergün değişen 

dünyanın yeni coğrafyasını anlata
caktır. Avrupa ve Afrikada hudut 
lar yeniden kuruluyor. Memleketler 
mütemadiyen değişiyor. Bu değiş k· 
liği takip edebilmek için Faik Sab
ri bize rehberlik edecektir. İlk yazı
sı bugün beşinci snyfadadır. 

SALI H MURAT ,. 
En çetin fenni bahisleri en me-

raklı bir hikaye halinde an. • • Balkan Antantı 

Hariciye Nazırları 
Bükreşte Toplanıyor 

Haber aldığımıza göre, Balk cın an
tantı devletleri hariciye nazırları şu· 
batın ilk günlerinde Bükreşte topla
nacaklardır. 

latmasını bilen, ve radyodaki kon·/ Faık Sabn Duran 
fru-anslan, ansiklopedik neşriyatiy- m~~yundur ve o bütün muallimlerl
le kendisini herkese tanıtan Salih mızın en kıymetli muallimidir Sad 
Murat bize süratle değişen fen diin- rettin Celal bize Türkiyenin terbiye 
yasını anlatacaktır. Onun yazıları meselelerini yazacaktır. 
okuyuculanmıza fennin harikaları
nı nakledecektir. 

Bulgar Başvekili Köseivanl)fun 
Ankara tiyareti Bükreş toplantısını 
takip eden günlerde vukubulacaktır. 
Bulgaristanın Ankara elçisi Kristof, 
hAlen Sofyadadır. Köseivanofun ziya 
ret tarihi elçi Ankaraya döndiıkten 
sonra tesbit edilecektir. 

B u Üç kıymetli kazançtan son
.. ra okuvuculannu.za şunu da 

SADRETTIN CELAL muJdelivebilinz: 

B Nasrettin Hoca yakında Tan Ü· 
ütün maarifçllerimizin terbi- tunlannda Yeni bir dünya yarata
yedekl bilgisinden müstef;t caktır. 

oldu.klan Sadrettin Cclıll memlexe· 
t . · · Turhan Tan da bir fki triine lcad•r ımızın en tanınmış pedagogudur k e.~ .. 
M arü endisini sabırsızlıkla bekliyen oku-a imiz bir çok yeniliklerini ona 

yuculanna kavuşacaktır. 



z 
yeni 6ir karar l 

Mekteplerde 
Spor Yurtları· 
Tesis Ediliyor ikinci Nevi Y • B LA •h 
M-~ -.... _ .... Ekmek enı arem ayı asına 

Dereye Atılan 
Bozulmuş 
A onserveler ....., ıe;.::. :nı:.= Meselesi Göre Me.mu.,. Maaşları 

baQrtamııtır. Ba talitnMnanıeJr• Be1edlye fktısat kom!syonu ildnd ~. 
sin Cnivenlte ft J1lbek mektep. nevi bir ekmek tipi tesbit etmekle Diln İatanbuldan ltemerburgaza 
!erle liselerin ikinci devresinde, mu- Q f kt M f 15 L• L _, 1 25 dönen bazı kÖylillerln ellerinde ve 
alllm mekteplerinde, ticaret lilelerl. DıeflUdilr. Bu ekmek tipi içine yüz- r ame ep ezun arı t ı 158 IVl8ZUn c!rl ve heybelerinde yüzlerce kutu konserve 

de otuz mısu- karıştırmak suretile ~'-
:!~dıanba~_ mekteplerlle kıs mst~· daha ucuza mal edileceği hesaplan - Yüksek Tahsilliler 30 Lira lfe Memur Olac~lar :s:_:_~eırini gö~?~~rmalakaralfÜP 
•UMr.nu e anır talebe )'lll'du kuru- !Dlfbr. tıdnct nevi ekmek tipine mı- e .. ~ er ~ -..-- .. e 7 ıya-

lsveçle Yeni ~ 
Muahede 
imzalandı mı ? 

B - /llf:Je#en mal getirt 
mek istiyorum. Yeni bir tica 
ret muaMdesi imzalıuımak ü 
zereydi. Aeaba müzaker 
geri ml ltaldı1 

Jacaktır. bd ft7a daha d)'aie spor 11r brqtm1masuıa lüzum olmadı _ Bl)ilk Millet Meellai 8ac6 • •ıa ~la, Jnmluüa TalNmeı rak bunlan nereden aldıklarmı .ol"" 

,.mdu bulWWl 1erlenle bu J1Dile- lmı bu lften anhyanlar söylemekte- menlerinde tetkik edilmekte o. dil bilenler fi~ bin bet yiiz kuruş muşlardır. Koylülerden birisi jandar ~ - Hayır. Yeni bir ticaret ve 
••bir lritme tefldl olunacllktır. An dlrler. Çünldl mwnn sansı 4,lS • lan 7enl barem kanunu liyl)aası, Ilı lllemur TVahut muallim ola- manm bu sualine §Öyle cevap flU' - Klirlng anlafması akdi için Ankara· 
bn, İstanbul Ye hmir pbl btlyiik 4,35 kuruı arasında, beyazı 4,1~ ku· bugflıılerde Millet Mecllıdne _.,. akla1*. Allcak bu mektepler- miştir: da temaslar devam ediyor. Alikadar-
phlrlerde her 1emtte •Jl'I a)'ft idi- ruştaıı aatılmaktadır. Yurdun birçok kedllecekth. U)'llwma M..U. dea ~ olup •a ecnebi 'bir - Nereden alacatıs ~ k&,6 larm söylediklerine göre, müzakere-
meler vftc11de retlrflecektlr. Bir YI· yerlerinde mısır fstlhlAk edildiği için heyeti umumiyeslnde milzakere lisan bllcliğlnl iddia edenler ve clvannda Allahm deresinden, daha ::::an=:• b1tecet: ve anlaşma 
IAtet nuııtakuına dahi olan btttOn İstanbul ekmeklerine de mısır kant- edilerek kanuniyet kesbetfikten bu hususta kifl vesaik ibra• e-, orada arabalar dolusu konserve var - • 
spor Y1lriJa.n bir balı• tetkil ede- tınlmasınm mısır fiyatlarını da yilk· sonra 1enl maD sene baıpcfa.p.t· dendyeıaler, Maarif Vekiletl ka dır. S _ Karab& la6rlkaaı kl· 
eeldenllr. İstanbul Vnlvenlteslne 1eltece1l ft hariçten daha fazla lt • tlbarea meıl1et• komdacali bil llllliyle l.tanbal tl'nlversltesl Bo Yapılan tahldkat netfceilııde kon me aittir.,. lnfatıtı 
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ıxıldt 

balh her faldlltede birer talebe llPOl' ballt baflıJacalı muhakkak görlll • dlrDmektedtr. manolotf f!nstlttldnde bir bntJ. .ervelerln Eyilpte İbrahim &tem• tanuanlanaealtır1 
,..mda lnmdacaktlr. Her fakfllte mektedir. YenJ kanun, devlet teşldlAtm- han ıeçlreceklerdlr. minde ~ir zata aft olan Yıldız konser C _ KaraMIE, ~ 'ft demir,... 
spor )'mdunma baıkını fakllte de· Bundan ba•b mmrda Glilten yok- ia çahşaa bütfln memurlann ... Vnlverslte ve yilksek mektep 'Ve fabrikasının oldu~ anla~ştır. naJfldzln merkezi olacaktır. J'ab • 
bip olacaktır. tur. Glüten ekmeğin en lüzumlu ve q mebdelerl haJdmadaJd~ lal illesaaa olup da 87ıal zamanda Bu de~ içinde kaylulerin IOfledili ritaJan ft t.em&tı Silmerbank kur _ 

Talebe ıpor J111"funaa faaBJet fU• besleyici protein maddesi olduğuna kilmlerl Uıtiva etmekle beraber Avrupada tahsil görenler,. Ma - gibi bınlerce kutu konserve olduğu mattadır in.tuta tn,Dla Braaer fll'-
helerinl, t.ıhnatname, .. teldlde göre ucuz ekmeli gıda nlsbeti düşük Maarif Veklletl tedrisat kadro- arif Vekaleti tedrisat kadron· da görülmüştür. İbrahim Etem bu merlzı. ~ 
~ a) l'llthl, wlqbol olarak vermentn dop olmıyacajı ıunda çalapn maalllmlerl, kı • Da diri bla kmut ntaqla Pe • konserveleri bozulınU§ ve ahhate mu muı Bulflne bdai' • .._ 
INıiketbol, headltol, •> .,_.., c) Ka- 16ylenmektedlr. dem, terfi zamanlan Ye sair hu- blleeeklerdJr. zır olduğundan oraya attırdığın1 say amm fabrlD "4n:'n 1:nı == 
Jai, d) Atletbm, •) ~ Blldlrlldltme ,ısre, tJdncl nevi ıuslahı da aJikadar etmekte • Ancak ,.erek iç bin, gerek &ç lemlştlr. Doğrudan dotnzya tmhaaı ~ Wntmell 44lttfrmit ve 

l'abt pae taJbnatume lttltb ekmek için en milnufp fÜl1 ,..ınn dlr. hhı bef )'tiz, gerekse dört hin lAmn gelen bu gibi maddeleri her - mGhlm 1ııfr ~ ...- alnıUf • 
apqr çabpaa lahaılarm b• .-04• bulday ekmeli yapabilmektir. Bunu Llylhaya nazaran devlet teş- kU1'11ŞIU barem derecesiyle Ma • kesin alabileceği bir yere attırmasın- tur. Lapa.tın ml.btm bl:r Jmmı &ıtl. 
~anut oJnwlrla hen11er k faa. da temin etmek milmldln gCSrillmek- kllitında callf&n orta mektep arif Velclled tedrisat kadrosu - dan dola)'l fabrika ıahfbi hakkında mibdekl 1J]a kadar tamımlanmq 
Uyetin ı.ıet merkesbd atJetlanla tec:Ur. MeselA Menin mmtakuuıdan mHUnlarının maaşlan on bet U- ila lhebDmek için aynca bJr de takibata baflanmııtır. olacittır. ~MO J1]mda Xarab6kte hı-
tetldl edecelbal .ı. a;rnea tur1Ja et· İltanbula getlrl1en ve kllosu dön ku· radan ba,ıayaeaktn. Orta mek- pedapji tahBW garma, olmak _;.. f& ~ bulunan top fabrikaa 
melttedir. raftan •tılan çavdarsız, aert huğ • tep tahsW görmemit olanln, me Ye bu hmasta bir aertiftka ibru BELEDiYEDE : da °"lrpnıla ~ 

Ber sene, ldlltlr tllreldlrlıatn daylardan 19tifade edlleblllr. Esasen mur olamıyacaldardır. etmek futtlr. • 

mtlnasip göreceli ......Jvtla 11111- Menin bufdaylarmm fstanbulda ne- U.. veyahut tam deneU ... Yeni layiha kanuniyet kesbet Rauf Demirtaı Swasa 'S - Yeni kurulan 7ialt 1a11 
lar arasllHla müsab.uJar tedip o- relerde IU'fedlldllf araftınlacak olur aWm melL1eplerlnden nıena o- tikten sonra aynca bir lzahna- dığı, her isteyene lai.zle para 
hmacak ve Maarif VekAletlnbı 11Y• •bu buldaJlann yalnız makarna !anlar serek maarif bbmetba.. me De mevkii tatblka konulacak Tayin Edileli eerir mi W fllrllan netlb-1, 

w bllkOvl lmalfnd lrull lınad ,,.... d '-- ba-ı.- d-•- tir. Ba bahname ile yukarda gös 
S- bulacafı yıllarda da bBlp Wrha- e anı 15• e, rereaı1e ,.... iURilerde 1- t..O.n IMafeU mualllmlerba ha Belediye relaf muavlnlerindezı &- C - Halk SabdJlr; yalnız ltiıçtlk 
elleri bir araya relerek talebe ıpor gCSrilleeektfr. Sert buğdaylann de - ki bin kur11tla vazifeye batla1a- ...... .,. tahlis eclUen 1Nare:m uf Demirlapıı Sivas villyetl idare lllQafm uf.C kredi ihtiyaçlarım te -
hölcelerl blrlnclllklerl mflsabakala· lfrmenlerde yumuşak buğday h:lline eaklarcbr. Lise me:ınma olup da d si h"""etf •--'ıx..-.. ta-'- edlldfJM L-'-. min etmek 4 .. 1.. kmııJmn..+.., .• Sade. 

tfrflmesi in l" il bil ı erece nden maaı alabllmeleri -~ ~ &&Ua "'"" 5 • llllAi ~ .......... 
n 1apdacakta. Ba miisabakalar AA ge n usu un en er yar - yeni bare1n kanunundan evvel için haftad• mua17en den aaatl kındald kararname dün vlllyete teb- ce, kQçük esnaf erbabına müteselsil 
karada olacaktır dır. Bu buğdaylardan ekmek unları- ha mıktardan daha aşafı bir ma ala akl 11,. edllmlşt"ır. Rauf DemlrtaC!HI --... kefalet uulile '50 liraya kadar borg 

• na karıştırmak mümkündür. Hatıl c ardır. Eski tedrisat tali- 5 "~ , .. u rlr 
T'-'i t M rif ..,._,_ .. I tin a~la memuriyete siren veyahut d Akh'- ka-.. 1r .. -· para ve .. ma name, aa .. .,... e e Marmara ve Trakyam mertler! de matnamesfne göre bu hadler, ilk ne e mar ., ~ Rifat ta- • 
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merbat ayni derecedeki okullar a atları, kanunun tatbiki he bera de 18, luterde ise haftada ıır sa V'-u -e beledi e __.~ LAtff .,. __ iki kefi. il göstermesi lAzmıdlr. Bumm 
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haum h&ttln talebe, ymt llahlll'nde· nun tçtn bugün klmyabaneye yeni Tramvaylara Çöp cemıyettn faaliyeti, cemiyetler b 
ld faaliyetleri esnasında da okulun bir nümuııe gönderilecektir. DENiZ VE LIMA.t~DA ı MUTEF.ERRIK ı Kutuları Konuh•call nunu hilkümlerlne uygun olmalıdır. 
talimatnamelerine ve lnzıbat kaide· Emlnönünde Dükkan ,)- Kanuni muamelesi tekemmftl ettik • 
lerlne harfl harfine ~et etmek c d y d Halka Ucuz Radyo Belediye tramvay lfrketlne btr ten sonra vlllyethı mi!saadesl, mitte 
mechurlyetindedirler. Bu suretle Klralan Yükseldl ~a an apuru a tezkere göndererek, . tramvaylardaıı ıebbis heyete bildirilir ... cemiyet fa 1 
Veldlet, çok ehemmiyet verdlli bu Eminönü meydanındaki isttml&k- Kurtanldı Temin E•ecek inen müşterilerin, almı' oldukları bi aliyete geçer. 
!ite tam bir clfslplin temin etmek Is· lar dolayıslle civardaki dükkln kira letlerl sakalara atıp kirletmemeleri -====-===--------, 
temlftir. lan dört bet misli yükselmiştir. Bu Ereğli Umamnda son fırtınllda ka Pa.ta ır.tgraf umum mfldtıra Şe- için tramvayların an ve arka tarafla- M. Prost Mısırda 

Maarif Vekil.etine balh nsmll n dükklnları tutan kiracılar dün top- raya oturan gemilerden 2302 Groe rafettlli, ba1k tlpl radyoyu tesblt nna, küçük mikyasta birer çöp kıl- On beı gün evvel lstanbııldaa q- ı 
lıand btltlla okullarla 711beto tah· lu bir halde vali ve belediye ~ tonluk Sadık ojullarma ait Şadan için ft)lrlmbde Japılan tetkikat et - tulu Jı:onulmasuıı teklif etmi§tlr. nlan phlrcilik mütehassısı~ hı.. 
alt mlleae1elerinde kayıtlı bulunan Ltitifl Kırdara mın:acaat ederek duk- Yapuru Gemi Kurtarma Ştrbüniıı rafında izahat vererek radyoyu lthal Sokaklann Temlzllğl len Mısırda bulımmaktadır. Pras* 
taıeı..ın okul haricı.leld ıpor klilp Jı:ln ldralannın llıtikir denecek dere Hora ve Alemdar gemileri tarafın • lflnbı inhisar altın almak oradan Parlse gidecek w nisanda tek 
Jeriae girmeleri .,. okullar Jaulefn- cede yükseldiği ve buna müdahale e- dan dün öğle ıamanı kurtarılmıştır. 'Ve •tıf a Belediye fUbelerl temJzlik tefk:l- rar :lstaıibula gelecektir. Eminönil 
de yapılan herhangi ferdt veya cemt dilıries~i rica etmlşler~ir. Şadan vapuru Uzun kum denilen mevzuubaluolmadıjmı gayenin aalka lltına tevzi edilmek üzere alınan hor meydanımn tanzim p1lm maketlerle 
ın&sabablara iştirak etmeleri mene Vali ve belediye reisi, keyfiyeti mevkide sahile müvazi olarak kara- ucuz fiyatla ract,o tem.in etmekten tumlann, bugün tecrübeleri yapıla- yapılacaktır. Meyduda yapılacak te-
4ilm.lş 1nıhiamakt..tn. Bu menm1'1· bir komisyona ıetklk ettireceliai va- ya birkaç metre mesafede otıırmuş- ibaret bulundutunu aöylemlf ve: caktır. Bu hortumlardan başka. pm- ıisat evvell maketlerle tesblt edile
,.et hlIAfmda laueket e4ealer Mrla- detmlfllr. tu. Vapur fırtınanın devam etmeli - Bu tıp radyolar g(imrük ve di- diye kadar, IOkalardald terkos mu. cek ve muvabk görillüDce 7aptını.,; 
el defannda muvakkat, tekerrliri. Meyda~ tevsli dolayıslle ~ yüzünden defalarca açılan ıkişer yüz Aer Nllmlerden muaf olarak mem- luklannm 100 metre aralıkh olma- caktır. 
hallade kati ihraç eesulyle tecstre fi artan dükkinlardan, prefiye is- metrelik kanallar içerisinde döndü - lekete ithal edilebilecek " gayet u- larmdan dola)'l iltifade edllemtyen, 
olunacaklardnt mile bir resim alınacaktır. rülmek suretile sahile amut vaziyete kısa hortumlara bajh demir~ · * 'Usküdar - Şile şoşesi üzerin- getirilmiş ve çekilerek yüzdürülmiif- cuz fiyatla •tılıla çıkarılacaktll'. Bu dan da lstifade edilecektir. Fakat 

Adli E k p fa de bulunan ömerll köyünden geçen tür Şadandan sonra Mete ve Samsun tip rad)'olar haricinde kalan radyo- bu istifade terkos mutluklan arasın-

1 .. vr: ~~ııaı Ol • yol kısmının parke olarak bışa.u 18 vapurlarının kurtarılmasına başlaıı • lar bugün olduğu gibi serbestçe ithal daki mesafelerin 50 metreye indl-• •9... bin liraya ihale edllmlştlr. mıştır. Bunlardan başka karada bu- olunarak aatııacaımr. Halk tipi rad- rilmesinden sonra mi1mklbı olacak· 
Ba,Gk Mlıı.t lleclW eneDd tDn- * Mledlye muhuebecisl Muhtar, lunan vapurlardan Galata ve Kapla- yo için matebulll heyetin raporunda tır. 

idi toplantmnc1a adil nraJmı posta, belediye tahakkuk .,. tahsil ,ubele- mn kolaylıkla kurtarılamıyacağı ve müteaddit tlpl8r gösterilmektedir. çap kamyonlanndan bir kısmı da 
telsraf" te1efcıa !dareal ftlltUlle rinde tetkikata baflamıfbr. Bu teı- uzun ameliyelere ih~iyaç olduğu bil- Bunlar llllBrf 10 ft hami 30-35 11- arazoza tahvil edilerek sokakların 
teblll edU,neıd halrJnndakl kanun kikat 1D giln devam edecektir. dirilmi§tir raya satılacaktır.,, Demiştir. s1ılanılmasına tabsie edileceklerdir. 
Jlyiba11nı tuvlp etmlftlr. Kanun me • 
rtyete glrdtkten tcmra adlfyede çalı
pn tni1bqlrleN " blmıyaeaktır. ı... 
tanbul adliyesinde çalıpn 140 mtiba
flre de yol verilmem icap etmekte • 

Gürıilrı Reslı:Tılerl 

dil'. Bununla beraber İstanbuldald 
möbaflrlerden btrçoldan tebO.tlOk 
mtiddetlerlni doldurmtıflardır. C'..enç
lerl pbsta, telgraf ve telefon idaresi 
emrine verilecelderl için lptz kal • 
mıyacaklan tahmtn edllmektedtr. Öl 
ft!ıdilfnüze g6re fstanbul mObaşlr • 
lerlnin epeydenberl teblll ilcretlerln 
elen artmıf miihimce btr paralan da 
ftl'dır. YenJ kamın tatbik mevkilne 
tonduktın 90nra Adliye Veklletl ba 
mraian da mübaprlere datıtacakbr. 

Ticaret Oclasıncla 
Raportörlük imtihanı 

Dün Ticaret Odasmda raportat"
ltık imtihanı yapılml§br. Odaya ab-
aacak ilirlversite mezunu bir rapor- C'ıre(en pqar ,ana 50 atletin lftlraldle Aıakara Atb Jmltıba ....... 
tısrlilk f9'n cm talip tmtfhan olmllf - Dk aT kopnna yaptı. Koıuh Ziraat Veldll .Faik Kmotıa .. it• 
Judır. Netlee buglbı aıılaplacaktır. imada. KOfll )'Oha tberbade en 1tepen fazla mani de lmndmafta. Kop 

lmu• eluak Akkipril1• kadar devam etmiftlr. Kotulara m 
maa1uda devam edileeekdr. 

Tevflll Riiıtü Araı GeUyor 
Yeni Londra büyük elçlmlz Tnı

fik Rüftil Ara Londraya gitmek 6-
zere önüm6zdeki ewnartesi gilnü Anı 
karadan phrbnize hareket edecek ... 
tir. , 
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Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllk6y Meteoroloji lstalyonundan aı

dıltmn maldmata ılSre. bava yurdun 
Trakya, Kocaeli bn1geG ile kısmen de ita 
radeııJz ]Dyılaruıda eoır bulutlu, diler 
bmıel•de bulutlu ıecmJI. rflzglrlar Do
lu. Cenup Dolun ile Orta Anadoluda •
kin ~alııul, Karadeniz JQyılarında Cenu
bi diler yerlerde Garbl iBUkametten or
ta kUvvette esmtşttr. 

DOn tstanbulda hava u bulutlu reç
mil rib:llr Cenubu Garbtden saniyede 
1 - ı metre imla eemlltlr. 

Saat 1f te. bava tazyiki 765,5 milimetre 
Jdl. SQlıttnet en 1(1bek 11,3 ve en düşillı 

ttgrat olarak kaydedilmiştir. 
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(suGüNI 
Kahire 
Arap Kongresi 

Ya.zan: ôma Rıza DOCRU l 

Hadiseler Arap Birliii davasnıt 
ilerletmiye yardım eder ıibi görü
ni: _ ~ Dün Mısırda toplanan Arap 
~rl'tği Kongresi bunuıı parlak bi-r 
misali idi. Irak, Mı.sır, Suudi Ara· 
bistan, Yemen gibi Arap ülkelerinin 
mümessilleri, Mısır Başvekilinin ri
y~eti altında toplanmışlar Ye FiUs
tin meselesi üzerinde Londrada ta· 
kip edecekleri müşterek siyueti ka
rarlaştırmışlar, daha sonra Kral Fa 
TUk ta"afından izaz olutımuşlardrr. 
Filistin meselesi üzerinde bütün A· 
rap heyetleri arsında fikir muta· 
bakatı bulunduğu ayrıca bildirilmek 
tedir. Tel&'l'1lfiar, bu bahis üzerinde 
tafsilat vermemekle beraber bu fi
kir ınutabakatlnin minasmı anla
mak güç delildir. 

Filistin, Arap dfinyasının sıkı, 
canlı bağlarla bağlı olduğu bir Arap 
illıkesidir, Arap dUn..,uı bu ftlkt'vi 
L- J ' • 

-:rbetmemek istiyor Ye ba aminde 
sadık olduğunu röıteriyor. 

Hakikatte, hiç bir millet, ba za-
ınanda bir ü'L-ı"nin ,,,.. .. .. ka uı...... .oz ro.re rore 

ybolmuıııa razı olmu. Araplan:a 

Dürzüler de 
istiklcil 

Davasında 

Fransadan Müstakil 

Hükumet Sayılmalarını 

istiyorlar 
H11.lep 17 (TAN muhabirlnden)

Milletler Cemiyeti konseyi bir top -
lantısmda Suriye ve Lübnan mese
lelerini de müzakere edecektir. Kon 
seyde Fransız murahhasmm Fran -
sanm Suriyede takip ettiği siyaset 
hakkında vereceği malt1mat merak 
la beklenmektedir. 

Yeni fevkalade komiser Gabriel 
radyo ile Suriyelilere hitaben söy -
lediği nutukb: 

"Fransa kendisine verilen man
da vazifesini sonuna kadar ifa ede
cektir. Manda Surl,-enin tedrici su
rette fstiklAline kadar devam ede -
celrtir.,. demiştir. 

* Süveydadan gel~ haberlere gö-
re Dürzi ~birlerinin Cebel Dürzü.
deki istiklal hareketleri devam et -
melttedir. 

ŞeyhlMden. mürekep bir heyet 
1"rann% delegesini ziyaret ederek 

TAN 

Kahire Arap Kongresinin 
• ilk Toplan.tısı Tam Bir · 
Anlaşmayla Neticelendi 
Kahire, 17 (Husus1) - FUistin me 

selesi hakkında müşterek bir siyaset 
takip etmek istiyen Arap memleket
leri murahhasları bugün burada top
lanmışlardır. Toplantıya Mısır Baş

vekili Mehmet Mahmut Paşa riyaset 
etmiştir. Mısır baJVekili, toplantı ne
ticesinde tam anlaşmaya varıldığını 

söylemiştir. Kongre ikinci toplantı -
smı perşembeye yapacaktır. Kral Fa 
ruk, bugün Arap murahhaslannı ka
bul etm~ ve öğle yemeğine alıkoy
muştur. 

Bir aralık Irak Başvekili Nuri 
Essait Papnın Kahireden Bağdada 

döneceği söylenmişse de bugün Irak 
Başvekilinin Londraya gidip Irak mu 
rahhas heyetine riya.set edeceği ta
hakkuk etmiştir. 

Beruttan gelen haberlere naza • 
ran, Londra konferansında Arapla

nn alacaklan hattı hareketi tesbit e
decek olan karar sureti, pek yakın

da, bütün Arap devletleri hükUmet 

merkezlerinde ayni günde, neşredile

cektir. 

Sanıldığına göre, bu karar sureti, 

Arapların Londra konferansına i~ii

rakleri için aşağıdaki hususatı şart 

koşmaktadır: 

1 - Konferans, yüksek Arap ko

mitesi tarafından tesbit edilmiş olan 

Arap taleplerine istinat etmelidir. 
2 - Filistin nasyonalistlerine mu

halif N aşaşibi part~si, müzakerelere 
iştirak ettirilmemeli, ve yüksek A· 

Ukranyada Yeni 
T ahşidat Yapılıyor 

rap komitesi Filistin ATaplannm ye
gane mümessili olarak tanınmalıdır. 

Karar sureti, şu izahlarla nihayet 
bulacaktır. 

Aksi takdirde, Araplar, tahrikata 
devama davet olunacaktır. 

Londradan gelen haberlere göre, 
Müstemlekeler nazın Mister Makdo
nald, bugün Filistin meselesi ve Yu
varlak Masa konferansı hakkında, 

Başvekil Mister Çembcrlayn ile gö
rüşmüştür. 

Mister Makdonald Maverayi Er -
den murahhası Ebulhüdazade Tev • 
fik Paşayı kabul etmiş ve kendisile 
bir müddet görüşmüştür. Fakat gö
rüşmenin Filistin meselesine değil. 

Maverayi Erden işlerine ait olduğu 

bildirilmektedir. 

;tft-ifK 
Ahştık da 
Ondan! 

Ya.zan: B. FELEK 

B ir okuyucumdan bir ınektup 
aldım. Mektupta, ge~nlerde 

yemiş pahalılığından bahsettiğim 
bir yazımı ileri sürerek bana hak 
veriyor. Karilerimizle kendimizi 
hemfikir gördükçe memnun oltırı 
gayretimizi arttınnz. 

Bu arada -meraklı bir zat oldu
ğu anlaŞtlan- kariim 70 kuruşa al· 
dığı bir kilo kuru ka~,smm tamam 
35 tane olduğunu ve böylece bir ku· 
ru kayısının iki kuruşa geldiğini 
yazıyor ki biz.im memleket gibi bir 
yemiş bahçesindeki yemiş fiyatlan 
hakkında pek iyi bir tezkiye değil. 
Lakin ney1iyelim ki hakikat böyle. 

Bu arada hu kariim bana evvel('e 
400 dirhemlik okkalarla alış veriş 

edilirken gıda ve yemiş fiyattan ne 
derecede ise bugOn bu tartı 3U bu
çuk dirhemlik kiloya indiği yani sa
tılan şeyin mikian eksildiği halde 
yine ayni kaldığını ve hatta beş on 
para ucuzlayınca hepimiz buna se
vindiğimizi yazıyor ve bu galatın 

sebebini soruyor. 
Bunun sebebi efendim, ahşkanlık

hr. Size bir ufak fıkra nakledeyim~ 
Bir fakir adam Nasrettin Hocaya 

gelip dert yanmış: 
- Aman Hocam! Ben, kanın, iki 

~cuk bir odada sıkı~hk. Halimiz 
harap! Patlıyacağu. Şuna bir tare 
bulsan! 

on dört asırdır Filistiııe Mhiptirler 
Ye bu memleketi, diğer Arap m.em· 
leketleriniıı herhanct biri bd• 'b\I'· 
llİmsenıiflerdir. Filistine k~a o
lan bütün Arap memleketleri Fllis
tiniıı Araplığı koruması, ondaki A· 
rapbfııı difer Arap memleketlerin· 
dclee oldup cibi inkl~f etmesi berin-

b' 1 d ır "fnılı bulunuyorlar. Bu yib. 
en, Filistin lheaeleai, bir Filistin 

meselesi, bir Filistin dn111n olmak
tan çdanış, Arap dilnyasnwı dnuı 
olmuştur. 

Filistin m~leel yildlnclen. A 
al . . ka rap 

Suriye ile katt surette allkalannı Prag 17 (A.A.) - Karpatlaraltı ranya çetesi belediye idaresine me!l 
kestiklerini ve Cebelidürüzü nFran Ukranyasının matbuat bürosu, Şi· sup bir şoföre taarruz etmiş, şcför 
sa himayesinde müstakil bir hükt\ - mal ve Cenup hudutlannda Polon· de mütecavizlerden birini öldürmüş 
met olarak tanınma!mı ve muha - ya ve Macar kıtalan tarafından ~ü- tür. Ukranya halkı Polonya mektc
fızlık admm deAtirilerek hakem bim hareketler ve tahşidat yapıldı- binin camlarını lormıtşır. Polis mü
kelimesinfn kullantlmasmt istemiş- ğmı bildirmektedir. dahale ederek ateş etmiş ve niim&.· 

Kont Ciyano 
Belgrada 

Hareket Etti Hoca sormuş: 
- Senin hayvanlann 'Yal' mı? 

- Var, bir keçi bir inek. 
Roma, 17 (Husust) - Yugoslavya _ Nerede duruyor. 

da bir kaç gün sürecek olan bir av _ Odanm yanındaki ahırda. 
partisine iştirak etmekte olan Hari- _ Tamam! Bu akşam keçiyi de 
ciye Nazın Kont Ciyano bu gece sa ineği de odaya al! 

. emının l'Şıl8ftığı taraf, İnciltore 
dır. İn&iltere ise Arap alemi ile öte· 

denberi dost ~- istiyen bir 
dolettir. Onun için mesele yalnıs 
Arap alemi ile İnıikereye inhi9ar 
etmiş olsaydı çoktanberi halledil
nıi' olmasına phit olurduk. Fakat 

lerdir. Fevk:ılAde komiserin bugün- Marodni ·Praee gazetesi, mühim yişçilerdcn ~ birkaçını öldürmüştür 
Jerde Dürzülerle S(Örü~ek üzere miktarda Macar kıtalarının memle- Chust, 17 (A.A.) - Slovak ordula
Süveydaya gideceği de bildirilmek- ketin içinden Çekoslovakya tarafın - rmm kumandanı general Hev Orşla 
ted3r. dan son zamanlarda terkedilen mm Karpatlaraltı Ukranyası Başvekili 

LAzldyede he Süleyman Mürşit takalara sevkedildiğini haber ver- Volosin tarafından kabineye ithal 
çeteleri Humus arazisine t~avüz et mektedir. Debrecsen garnizonu ile edilerek nazırlığa tayin edilmiştir. 

at 12 de Yugoslavyaya hareket et- _ Aman Hocam, sonra halimb: 
miştir. nice olur? 

Kont Yugoslavyada Başvekil Sto- _ Ya beni dinle! Söyledl!fmi 
yadinoviçle İtalya ile Yugoslavya yap! Yahut kaile git! 
arasında 1937 dostluk paktına bağlı Adamcal?tz Hocayı dinlemfı " 

mişlr.ardir. Çeteler köylere para re- Budapeşte garnizonunun büyük bir Budapeşte, 17 (A.A.l - Munkaı:s' bütün meseleleri konuşacaktır. keçi ile int'ği odaya almış. LAlrin Dd 
Be]gratta SamOJ.l.J?rll..YA.....W~\t!\i. lr- ..._.._. ~ -a_a..w- ---... -

ya ile Yugoslavya arasında hiç bir ıre m •· -··~- ks ' IA"r-~ su d.e oır ıuro Jfan~ltJW[]ara, bir sfrrQ 
iar.~~~~~::::=~~~~'i.::--;:· _.__.. _ •• nuflla•s•l'auu•· tfBU( '°Kfnll!St 'lia%1r öTclu'ğu naide DU 

da tahşit edilmiş bulunmaktadır. ayın 6 sında Çekler tarafından ya-
dldfşnıelere ve kanlır boğıqmalara 
sebep olmu,tur. 

Bu Dçüncü taraf Fili9tfnde mitıi 
bir yu~t ~ende getinnek iıtiyen 
Yahudılerdır. fngi1ider Büyilk Harp 
sıraııında Yahudilere bu milli yurdu 
vaadetmişler, bunun fizerine de Yll· 
hudiler d"' 

Fransanın 
Yeni Zırhhları 

Varşova, 17 (A.A.) - Polonya trk pılmış olan taarruzu protesto etmek 
ranyasmda kain Urmanda ciddi bir maksadiyle muazzam bir nümayiş 
hadise olmuştur. Bu civarda bir Uk yapılmıştır. 

ihtilat mevcut olmadığı ve İtalya ile - Aman Allah L~na! Bizi Jmr.-
y 1 b. "b" . tar! ugos avyayı ın ınne karşı mua-
nz mevkiine sokacak hiç bir sebep fk· B~ akşam lneıti ahıra al! 
bulunmadığını beyan etmektedır. ı gun sonra tekrar gelmiı. 

Paris, 17 (Hususl) - Fransa hü- ;;:;:::::,:=,..===============-=====-=-=-=--===== 
ktlmeti bugün dünyanın en kuvvetli 1 
zırhhlanndan ikisini suya indirmiştir 
Bunlar, ikisi de 35 beygir tonluk o
lan Rişelyö ve Klemanso zırhlıları

- Na!'llıl aldın mı ineği ahıra? 

unyanın her tarafından Fi 
;istine hicret etmiye ff mitn yurt. 
anıu kunnıya ba,lamışlardı. 

Çok geçme-den Araplık ile Yahu
dilik menfaatleri çarpıştı. Ve hu 
çarpışmalann durmadan devam ede 
ceği anlaşıldı. 

Sebebi, Filistlne sahip olan Arap 
ekseriyetinin, nrhtmı tehliked~ 
görmesi idi. Mandater devlet olan 
İngiltereden himaye ıören muhftct"
ret akını kaTŞısında Araplar, ken
dilt'l'inl yurtlanndan rİ('at mecburi
yetinde görüyor, bu yfi:zden milJi 
varlığı gibi milli iu:eti nefııini teh· 
tikede gören, Arap, yeisin insanı 
'ievkedeceği her çMeye başvuruyor. 

du. 

dll'. 

Richelleu zrrhlsının uzunluğu 245 
ve genişliği 33 metredir. Bu zırhlı, 
150,000 beygir kuvvetinde motörler 
le mücehhez olacaktır. Muhafazıı 
zır+n, 20,000 ton ağırlığındadır. Zırh 
h, iki taretinde 380 milimetrelik 8 
topla t~lih edilecektir. Bu topl~r 
40 kilometre mesafeye 900 kiloluk 
obüsler atabilecektir. Bundan baska 
zrrhlıda 152 milimetrelik 15 ve İoo 
milimetrelik 12 top bulunacaktır. 

Bu zırhlı, Fransız amirallık da
iresinin inşasına karar vermiş o!du 
ğu otuz beşer bin tonluk dört zırh
lının birincisidir. Bu zırhlılar Jtınlar 
crr: 

Richelieu, Clemenceau, Jean _ 

Ekrem König 
Mühür ve 

işinde Taklit Edilen 
imzalarla Asdları 

Kanlı ve ııfirckli bir boğuşma şek
lini alan Filistin miicadelesinin ,e. 
bebi budur ve hu mücadeleye son 
vere<'ek biricik 8mil, Filistin Arar· 
bnn1n yurtlannda emniyet hisset
meleridir. Ona bu emniyeti verecek 
biricik ~are de, Yahudi muhacereti
nin durdtırulma!n, yahnt as~ari had. 
de indiriJmf'Sİ, elha!u) tehlikesiz bir 
mahh·et Almasu!ır. 

Bart, Gascogne. 
--0-

Süveyı Konuımalarına 

Mısır da lıtirak Edecek 

Milli Miidaf~a ~ekillnin .. as~.1 .im7.ut l Hariciye 1\ti~şt~~arının asıl im7.ası 
ve Vekaletın asıl muhurü ve V~kalctın asıl mühürü 

Kahirede toplanan Arap K6DKJ"e
sinde konu,ulnn l'e kararla!ijhnJan 
ilk miihim noktanın bu olduiu mu

hakkaktır. 

Buna karar ,·erilmiş olmaın, Arap 
düm.·asının Filistin davası ka~ısın· 

da ~ıiittehit bir ('ephe te~kil ettiğini 
giistcrir. 

Bu miittehit ('Cphenin te~f'kkülü 

i•e f ng"ltere ile Arap alemi arasın
daki nıünasf'hetlerin ve dostluklann 
Fifütin meselesinin alacağı şekle 
bağlı oMuğunu ta,·zih ,.der. 

Bn hnkımdan diin Kahirede tor· 
lanan Arap l{ongre!Iİ, Arap dünyHı 
ile f n..,iltt'renln ıniistakhel mi1nase· 
betleri hakkında da bir karar VH· 

m1oı MTilır. 
İngiltere fmpır&tor1ut mtlVMala 

•atlarının Arap memleketlerinden 

Kahire, 17 (A.A.) - Ayan mecli
sinde bir nutuk söyliyen Başvekil 
Muhammed Mahmut Paşa, SUven 
kanalı hakkında muhtemel her tür
lü konuşmalara Mmrın iştiraki hak
larını yeniden teyit etmi~ ve son Ro
ma görüşmelerini mevzuubahıs ede
rek demiştir ki: 

"- Aldığım haberlere göre, son 
İngiliz - İtalyan görüşmeleri esna
sında ne Süveyş meselesinin ne de 
Mısın alakadar eden herhangi bir 
diğer meselenin mevzuubahis edilme 
diğini bildirebilirim.,, 

geçtiğini nasan dikkate alarak A· 
raptan hoşnut etmek istiyor. HatUı 
fn&ilterede lnşcöıteren Filistin -
Suriye Federasyon cereyanı bu he- • 
defi takip ediyor. 

Onun için Filistin meselesi hak
lr:ında iki tarafı hOfl'tlt edeeek hir 
nedeeye vanlmuı heklenebilir. 

Afilli Müdafaa Vekilinin takti!t'dilen im7.ası ve Vekaletin 
taklit edılen mühürü 

u· M• ....... ı•.,.••&.r• tit ..... 

... 

l• 

Hariciye Veklleti Milıteşumm taklit edilen imzan ve Vekaletin 
taklit edilen mUhilrü 

'

"Romadaki Son 
/il/ Üzakereler 
Akim Kaldı,, 

- Evet! Nt' i~e biraz ferahladık, 
lakin vin<' ın1nştk haldeyiz. 

- ö,·J~ fse keciyi de ahıra al! 
Adam keçiyi de ahıra aldıktan 

iki gfrn sonra Rocaya gelmi,: 
- Hav Al1nh ıu~nden r&D ohmt! 

Şimdi odada ferah ferah oturn;tn
mz. Senin sayende rahatı anladık! 
demi~. 

--<>-

Moskovaya Göre, "Bu, 

Yeni Tavizler 1 · d' ç1n ır11 

İşte kilonun ucuzluğu bmıa ben-
zer. 

Londra, 17 (Hususi) - Lord Ha
lüac, dün Bonnet ile birlikte Cenev- Bir Çocuk Yandı 
rcdcn hareket etmiş, ve bugün Lon- Çanakkale, (TAN) _Nevruz kö-
draya muvasalat ederek Çemberlayn vünde feci bir kaza olmuştur. 
ile görüşmüştür. Bonnet de Parisc M h t t e me oğlu smailin bir buçuk 
muvasalatını müteakip Başvekil Da- yaşındaki oğlu Ahmet ateşle oynar _ 
ladilcr'yc Roma mülakatları hakkın k t ki en e e erinden tutuşmuş ve yana-
da aldığı malumatı bildirmiştir. rak ölmüstür 

lzvutiyanın makalesi 

1 gazetesi, Çemberlaynin Roma seya _ ABERLER Moskova, 17 (A.A.) - lzvestiya KISA H ~ 
bati hakkında tefsirlerde bulunarak ı ___ _ 
diyor ki: • Ankara, 17 (TAN Muhab:rındcn) _ 

"- B. Chamberlein taarruzi dev Türk ;;; Yunan ticaret klirlng anlaşm:ısı
letlerin dirijanlarile müzakerede bu yn:u mtase"ı el son anlaşmayı Vekiller He-

- v P etmiştir . 
lunurken onlardan bizzat kendisi hiç e Ankara 17 (TAN M h 
b" i T bli • u abirfnden) _ 
ır şey stcmemekte, sadece onların a yet Kanununu değiştiren bir kanun 

arzularını sorarak mümkün olanı ver .projesi hazırlanrnakt..ıdır. ProJentn 
mektedir. B. Chamberlein'in Romada ısmJ Vatandaşlık: Kanunu proje-ıı olııcakbr. 
Münihteki kadar tavizde bulunma _ e 

Mü Ankara, 17 (TAN Muhnblıinden) -
ması, B. Mussolininin B. Chamberle- k bııyaatta komisyoncu1uğun ilı:ası hak-

in'in verebileceğinden fazlasını iste _ 
1 

1;tıld karann mahalli idarelere ve be
miş olmasiyle izah edilebilir. İngiliz e Yelere ş:ımU olduğuna d:tlr D:ıhilı 
matbuatının "Roma görüşmelerinin Vcktıletf aUıkadnrlara bildirmek üz;: 

bir tnm!m hnzırlnnmnktadır 
manevi müsbet bir tesiri olduğu .. hak e Kahire, 17 (A.A.) _ Yüzde 

3 
faizli 

kındaki neşriyatı yalnız müzakerele- ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye Tah
rin bilfiil akim kaldığım gizlemeğe villerinln 16-1-1939 tarihindeki keşi
matuf olarak değil, ayni zamanda desinde: 
Roma - Berlin mihverine yapılacak 1903 

senest tahvillerinden 433,260 nu-mara 50,000. 
yeni tavizler için manevi bir hazırlık 1911 senesi tah,111crinden 296 "09 
olarak telakki edilebilir . ., mara 100,000 frank knanmıstır. - nu-

"Mütearrızlar Fransa ve İngilte
r~de te~li~iyet politikasına karşı git 
tıkçe buyuyen muhalefeti nazarı dik 
kate almalıdırlar. İtalyan _ Alm 

-d h an 
mu a alesine karşı cesurane mücade 
lesinde cümhuriyetçi İspanyaya var_ 
dımda bulunması hakkında Fr.ansa 
ve İngilterede gittikçe artan talepler 
İspanyol milletinin kahramanca mfl-

c~delesinin her gün daha ziyade bü= 
yuyen beynelmilel şumülü .. .. t 
mekt a· nu gos er e ır.,, 

* . .Berlin, 17 (A.A. l - Rcuter muha· 
bırı ·· b ' yuz aşı Weidemann'ın Londraya 
hareketinin ne bu hafta ne de gele
cek hafta içinde vukua gelmiyeceai-
ni tasrih etmektedir. o 



uadiyede Bir Sene 
Evvel Geçen Facia 
~ ~ .. 

Dün Ağırceza Mahkemesinde, Su ı - man. Sen ne biçim karde,stn, 
adiyede kardeşini öldüren AhmPt kahvehanede beni müdafaa edccek
oğlu Hasan Yaseminin muhakeme- ken yapmadın.. 
sine devam edildi. Dünkü celsede Hasan kardeşinin fena niyetini 
müddeiumwni iddianamesini oku- sezdiği için onu yalnız ·bırakmış ve 
yarak mütalaasını söyledi. Buna gö yolunu değiştirerek kaçmıştır. En
re hadise şöyle olmuştu: ver eve gitmiş ve evin önündeki ka 

POLiSTE: 
'l' AN ====:-:========:.============== 18 - 1 - 1939 

Bir Kadın Tramvay 
Yatmanını Dövdü 
Dün Eminönünde genç bir kadm 

blı tramvay vatmanıuı tokatla d5v
mü~tür. 

1 aksimde Duva?'CJ snkağında 15 
numaralı evde oturan Nuriye yanın
da altı yaşında oğ1u olduğıı halde :& 
ruiııönü durağından tramvaya binmiş 
tir. Fakat vatmanın kapıyı kapat
n,aktaki isticali yüzünden ÇQcuğunun 
demirlerin arasına sıkıştığım gören 
1'ı ur: ye birdenbire asabJ leşmiş ve vat 
ntarıın üzerine hücur.ı o:!derek tokat
lamağa başlamıştır. Polisler vatma
nı .iradının elinden km1armış ve Nu
r~ycyi cürmümeş!ıuı mahkemesine 
sevk etmişlerdir. 

..... ·e.:.: ... . • .. .• 

···~!14~ 
SinemaAleminin Uç 

Yeni Yıldızı 
'ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postal 
Türkiye Radyosu Ankara Radyos 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 

T. A. Q. 19,74 m. 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Krs 20 K 

Çarşamba, 18.1.1939 
12,30 Türk mOziği - Pl. 13 Saat, njan 

meteoroloji haberlcrl. 13,10. H Müzi 
(Riyasetlcümhur bandosu - Sef: İhsa 

Kün~eT) 1 - İbo Gotos İspanyol mar.2 
2 - P. Lncome (Laferia) İspanyol siHti 
No. I Les Toros. No. II La Reja No. II 
La Zanuela. 3 - F. Lehar - Die Lu!: 
ttge Wltwe potpuri. 4 - E. Grfeg Non•e 
dansı No. 2. 

Geçen sene Martın otuzuncu Çar lın bir ağacr siper alarak Hasanın 
şamba günü akşam üzeri suçlu Ha- gelmesini beklemiştir. Hasan eve 
san Yaseminle büyük kardeşi En- yaklaşınca eline geçirdiği kocaman 
ver Bostancıdan Suadiyeye gelmi~- b ir taşı kafasına vurmuş ve yarala
lcr, işlerini görmüşlerdir. Enver hi- mıştır. Hasan başından aldığı yara 
raz sonra Bostancıya dönmüş ve bir ile sersemlemiş ve yere düşmüştür. 
mi:kt:U- rakı :içtikten sonra tekrar Bu sırada Hasan cebindeki çakısını 
Suadıyede kardeşi Hasanm oturdu- çıkarmış ve kendisini müdafaa eder 
~ Sezainin kahvehanesine gelmiş- ken kardeşinin boğazım kesmiş ve 
tir. Enver kahvehaneye girdikten öldürmüştür. 

Bir Kamyon Uç Bahçe Holivud bu yıl fçin bu üç yıldızı Wancy Kctly eskiden çocuk rolü 
Duvarını Yıkh seçmiştir. Bunlar yarının yıldızları oynayan bir artistti. 

18,30 Program. 18,35 Türk mOziğl (İn 
cesaz Sultani yegt\h faslı) Okuyan: Tah 
sin Karakuş. Çalanlar: H. Derman, E 
Derm:ın, E. Kadri, B. Üner. H Gür, H. 
Tokay. 19,35 Konuşma. 19,50 Türk mOzl
E!i (PPeşrev ve sarkılar) 1 - Şehı'lR:Z: olacaklardır. Ellen Drew daha bir kaç ay ev -

Dün Şehreminlncb Günaydın ~"'° MarJe Wlbon bir İngiliz a:rtbtl • vel bir şekerci diikk!lıunda satıcılık Peşrevi 2 - Tanburt Cemil Şehnaz §ar
kı (Feryat ki feryadıma) 3 - Hafız Yu
~uf Hicaz şarlo (Sevdayı) 4 - Hafız Yu-kağında bir otomobil kazası olmuş, dir. ''OğfonJar kızlarla buluşuyor· yapan bir kızdı fstlkbaH parlak gö-

h.r.ndi kendine harekete, ge!,!ell bir lar,, filminde ~öhret ka:ı:anmıştır. ritnen g·enç artistlerden birldir. suf Hicaz farkı (Aşık oldum kurucağım) 
il - Kemal Niyazi Kemençe Taksim 6 -
Tatyos Hilzam şarkı (Kllğıthanede) 7 -
Dooe Yürük semai (Rehi aşkında). 8 -
Yuı;uf Paşıı Hazam saz semaisi. Okuyan: 

sonra Sezalnin yanma gitmiş ve ken Hasan hadiseyi h&zırlık tahkikn
d~ine küfür etmiye başlıyarak teca- tında itiraf ettiği gibi Hüseyin, Gü
v~z etmiştir. Kardeşi kendisini tes- lizar, Faik, Şem'i, Nihat, Hasan Fik 
~ın etmek istemiş ve eve götürmek ri, Halit, Şevket, Mustafa, Lamia ve 
istemiştir. Sezai isminde tam bir düzüne ~ahit E . '.; 
" nver yme yatışmamış ve gürül- te hadisenin bu şekilde cereyan etti 

tü ilerleyince de kahvehanedekiler ğini söylemişlerdir. 
yavaş yavaş dağılmıya başlamışlar- Müddeiumumi suçu sa.bit gördü
dır. Bu sırada saat yirmi üçü geçmi- ğü için Hasana ceza verilmesini is
y~ başlamıştır. Sezai kepenkleri in- Uyor. Fakat Enverin onu yaralama
dirirken Hasan Enverin koluna gir- sını da ağrr bir tahrik sayarak :.m 
miş ve onu dışanya çıkarmıştır. cezanın indirilmesini istiyordu. Mu 
Şimdi Enver kardeşine çatmıya baş hakeme karar için başka bir güne 
lamış ve bir aralık bağırmış: bırakıldı. ,.,,,,,.,.... :." "Y 1 

----~~--------............... ________ ~~--- · ' 

insanın Tabii 
Ömrü Ne 
Kadardır 

937 senesi Ağustosunda Ayvansa
ray snhillerinde (Teceddüdü Bahri,, 
motörü, gezinti yapan Dimitri Za
baryadisin sandalına çarpm~ ve par 
çalamıştır. 

Dimitri Zaharyadls bu sırada de
nize oüşerek boğulmuştur. Dimitri 
Zaharyad isin varisleri İkinci Tica
ret Mahkemesine müracaat ederek 
Teceddüdü Bahri motörü sahibi a
leyhine tazminat davası açmış ve 
Dimitri Zaharyadis her ay beş yüz 
lira kazandığı için bütün ömrünce 
devam edecek olan bu aylık kazan
cın hüküm altına alınmasını istemiş 
lerdir. 

Bir Çocuk 
Düşürme 
Davası 

Dün Ağırceza Mahkemesinde 
komşularından Fatmanın çocuğuna 
düşürdüğü iddia olunan Elmas oğlu 
Raifin muhakemesine devam edildi. 
Raif bir kavga esnasında Fatmayı 
dövmüş, o da üç aylık çocuğunu dü
şürmüştür. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken: 
- n en ratnıarun tro~. vkluguııu 

bilmezdim. Zaten üç aylık gebc-lilt 
arazı göze çarpmaz, karın tabüliğini 
değiştirmez ki ben gebe olduğunu 

anlıyayım. Sonra üç aylık çocuk 
düştü diyorlar. Acaba düşen çocult 
mudur, üç aylık düşük çocuk belli 
olur mu, diyordu. 

b~~~~ro~~~~~~~e============================== 
duvarlarını yıkn11~t1r. 

Şoför Fethın : n idaresindeki elek
trik şirketine 11t ~~~fi numaralı kam· 
yrın dün Günayd!..'1 .;o\.ağ;llda yapı • 
lan elektrik te:;is~tın& malzeme gö 
tiı" müştür. Kamyonun tahmil ve tah 
liye işlerinde çalışan Süreyya bir a
ralık hamuleyi boşaltırken kamyon 
birdenbire harekF;tP. gelmi§tır. 

Ve bu ani hareketle de evvellı 
Mehmet Sadıka ~.it 17 :ıumaralı evin 
bah~e duvarına ı:arpıp yıktıkta'l"J son
r.ı sırasile Sultanın 24, Hamdinil1 
2·l-1 numaralı eviel'İı•in bahçe duvar~ 
lannı da yıkmış ve yine kendi ken· 
d_;ne durmuştur. 

TEŞEKKÜR 
Ebedt kayıbile yaralandığımız 

kıymetli eşim ve babamız Doktor 
Sami Erginin hastalığında candan 
fedakarlık gösteren merhum Şey
hülislam Hulusi Efendinin muhte. 
rem ailesi efradına, cenazede bulu
nanlara, ve bizi gerek tahriren \'e 
gerek şifahen teselliye koşan bütun 
dost ve akrabamıza karşı duydu
ğumuz minnet ve şükran hislerimi
zin muhterem gazetenizle bildiril-
- --: •• 1 ...:~ .. -.l- . 

Eşi: Sabure ERGİN. Kızı: Şefkat 

TOROGLU. Damadı: Muzaffer Ttl

BOÔLU. 

TEŞEKKÜR 

İRENE DUNNE ve ZARAH LEANDER'dan sonra 

Yarm akşam SAKARYA Sinemasmda 
Göreceğiniz giizel ve narin yıldız 

LYDA BAAROVA'yı 

Müthiş bir aşk ve casusluk filmi olan 

Asktan Daha Kuvvetli 1 
Fransızca sözlü Şaheserinde göreceksiniz 

MATA - HARRT'd~n ';onra en hakiki ve en dramatik film. 
a. ......................................... .. 

.......... 1 ................................. . 

BU AKŞAM 1 
SÜMER sinemasında 
başından sonuna kadar eğlendiren 

filim. 

Gençlik ve aşk filmi 

sevimli ve eğlendirici bir vodvil.. 

TALİ YILDIZI 
JEAN - PIERRE AUMONT 

ve MEG LEMOHNIER 
Latif ve zevkli iki saat geçirtecek

lerdir. 

llôveten: EKLER JURNAL. 
Mahkeme msanlarm vasatt ömrü 

tabiisini ve Dimitri Zaharyadisi!ı 

aylık kazancını tesbit ettirmek için 
mahkeme azasından Nazminin hu
zurunda tabibi adil Enver Kararun 
da iştirakiyle ehli vukuf tetkikatı 

yaptırmıya karar vermiştir. Ehli 
vukuf dün toplanmış ve ölen Dimit
ri Zaharyadisin yaşını tesbit etm!ş, 

aylık kazancını da maliye dairesin
den sormuştur. Doktor İnsanlar için 
ömrü tabU olarak 60 la 65 yaşını ka 
bul etmiştir. Kazanç miktarı da an
laşıldıktan sonra ehli vukuf raporu
nu verecektir. 

Muhakeme son safhasına girdiği 

için dün müddeiumumilik mütala

asını söyliyecekti. Suçlunun itiraz 

ettiği bu noktalann adli tıp işleri 

müessesesinden sorulmasını istedi. 
Mahkeme bunu kabul ettiği için du-

Emekli eczacı binbaşı Nizamettin 1 
Mehmet Mirel'in vefatı dolayısiylt.• ) 

gerek cenaze törenine iştirak ıut- a .. -----------------------------· funda bulunarak ve gerek şifahen 

Ölü Bulundu 

ruşmayı başka bir güne bıraktı. 
---<>--

Kendisine Mühendis 
Süsü Veren Alman 

ve tahriren bizi taziye ederek elemf
mize iştirak eden arkadaş, meslek
taş, ve dostlarımıza derin ve sa.rni- ı 
mi teşekkürlerimizi arza gaı:etenizin 
tavassutunu rica ederiz. \ 

Zevcesi: Hacer MİREL Kardeşi: Fu 

at Mehmet MİREL Eczacı • Miih~
dis • Kimyager. 

Gazetelerde kendisine tayyare O 
mütehassısı süsü veren bir Alına- TEŞEKK R 
nın Hava Kurumuna bir vazile al- Sevgili yavrumuz Asım'nı anı ve 
mak üzere mliracaat ettiği ve ibraz elim kaybiyle yanan kalblerimizi te 
ettiği vesikanın sahteliği anlaşıla- selliye koşan, Cenazesinde bulunan, 
rak mahkemeye verildiği yazıl- mezarına süslemek için çelenk g5n-

deren, telgraf ve mektupla acımıza 

.............................................. 
İstanbul sayın sinema meraklılarının sabırsızlıkla bekledikleri 

Senenin en büyük muvaffakıyeti: 
: 

i • 
5 

NE ŞEKER ŞEY! 
Billur sesli: 

DEANNA DURBIN 
i in şaheseri 

Aynca: J Şehzadebaşı Gedikpaşa Aynca: 

Azak'dc!FERAH . AZAK Ferah'dt 
jTelefon: 21359 Telefon: 23542 

(Deniz Korsanları)i İstanbulun 2 büyük sinemasında Robinson 
(Jon Vayne) J birden (Mala} 

Gelecek program: BAALBEK geceleri 'Türkçe sözlü} 

SadJ Hoşses. Çalanlar: Vecihe; C. Çağla. 
K. N. Seyhun, Refik Fers.m. 20,20 Kont11 
ma (Mizah saati). 20,40 Saat, ajans, me
teoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat). 
20,50 Temsil (Fırtınadan sonra) yazan: 
İbnlrref!k Ahmet Nuri Merhum). 21,20 
Müzik (ki.lç{lk orkestnı - Şef: Neclp Aş
kın) l - Fritz Rectenwald - Viyana 
müzi'klerl potpuri. 2-Willi Rlchardz (İlk 

baharda bir çift Aşık) uvertilr. 3-Il:ınns 
Ulhr (Hülya gecesi) vals. 4 - Amadei 
(Saz çalan Aşık sültfnden) Aşk rQyan. 
5 - Hanns Lölır (Memleketen memle'!ıte
te) muhtelif memleketlerin melodileri 
üzerine rapsodi. Johannea Brahs - Macar 
danslan No. 1 ve 2. 7 - BeeUıoven 
Mcnuetto (Sol Majj6r) 8 - Vkto:c Au
berl (Gabekmer resmi geçidi). 22.20 Sa
at, esham, tahvU.O.t, kambiyo - nukut bot' 
sası (nyat) 22,30 Milzlk (seruonik pltık
lar) 23 Müzik (dans pl.Aklan). 23.45. 24 
Son ajans haberleri ve yarınki progrsm. 

• HAFiF KONSERLER: 
6,45 Bülı:reş: Sabah konseri. '1,10 Berlln 

kısa dalgası: Karışık konser (8,15: Deva
mı). 12 Bükreş: Karışık musiki. 13 Ber
lin kısa dalgnsı: H afif musfkf (14, l~: Ke
za). 13,10 Bükreş: Hafif gündllz konseri 
<14,30: Devamı). 13,10 Peşte: Çigan or
kestras;ı. 16ıl6 Prag: Halk konııeri. 17,10 
Briino· Şarla, orkestra vesaire.. 17,15 Bet 
lin kısa dalgası: Artistik küçük konser. 
17.4 1· @S r. lR 02 Bilkr : Knrıstk knn
sı. • ::.ı: F. rııı. "" ... &uj:>: ~ ........ 

orkestra~ı. 19,20 Peşte: Çigan orkestra
sı. 20,15 BIJkreş: Babe<ıco idaresindeld or
kestra. 20,21' Prag: B:ındo muzlka. 22,15 
Bratislava, Brllno vesnlre: Orkestra. 23 15 
Bükreş: Lokantadan konser nakli. 23,:.'0 
Prag: PlA.k musikist 
OEPRALAR, OPERETLER: 

10,15 Berlin kısa dalgası: Wagnerıu 

• Rlenzb operası. 20,30 Peşte: Stüdyo pi
yesi. 
RESiTALLER: 

10 Berlin lı'.ıea dalgnsı: Piyano sonatla
rı (Haydn). (16.45: Kez::ı) . 17,45 Belgrat: 
Halk earkılan. 18.30 i'eşte: Harpa solo. 
18,40 Brüno: Alman aşk şarkıları.. ~ Bel
grat: Halk şarkıları. 22,15 BQkreş: Schn
mann'ın piyano eserlerinden. 21,45 Ber• 
Un klsa dalgası: Org konseri. 
DANS MUSiKiSi: 

12: Berlln kısa dalgası. %1,30: ~ 
23, 1 ~: Belırrat. 

Bir Muallimin Vefatı 
latanbul Öjjretmenlerl Yardım Cemlye.., 

tinden: 
Pendik Blrlnclokul öğretmenlerinden 

(Ahmet Erensoy) u maalesef aramızdan 

e~lyen kaybettik. Yaslı ailesine ve sa
yın arkadaşlarımıza taziyeUeriınizi :nma• mıştı. 

Dün Türk Hava Kurumundan al- iştirak eden bütün bizi seven ve dü-
Ayrıca: ZORO'nun işareti (tamamivl.- -renkh) .............................................. 1 rız. Beyaz:ıtta Yeşildirekte 15 numa.

ralı evde oturan 67 yaşında Rasim 
dün apdesthanede ölü olarak bulun 
muştur. Zabıta doktoru ölümü şür
heli gördüğü için müddeiumumiliği 
haberdar etmiştir. MüddeJumumilik 
tabibi adil Enver Kn.ranı gönderere"<: 
cesedi muayene ettirmiştir. Rasimin 
dimağ fakrüddeminden öldüğü anla 
şıldığı için gömülmesine müsaade 
edilmiştir. 

dığunız bir mektupta bu adamın şünenlere sonsuz minnet ve şükran- ~!!iiiii!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~~~!!i!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!iiiii~~;,,;;;,;;;~~~~~iiiii!i!iiiii!ii!i!!!iİİİiılii~~~~!!iıi!i~~~~· 
kuruma müracaat etmediği ve İstan lanmızın bildirilmesini saygı değer 

1

• 

bulda hususi bir müessese ile anlaş gazetenizden rica ederiz. 

ma yaparken vesikasının sahte oldıı N. Babası ...... Muaıı:~a.;KDİK 
ğu görülerek adliyeye teslim edildi- ihat BEKDJA 

ım1111p11111 

11 .. .111 

TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 

' 8 - 1 - 939 Çarşamba 
gtınil akşamı saat 

20,30 da 
HAYDUTLAR 

ği bildirilmektedir. 

Noter Dairesinde 

Geçen Sahtekc2rllk 

IUllllU 5 Pt'l"c!e 

Dün Ağırceza Mahkemesinde lağ 
vedilen İstanbul ikinci noter daire· 
sinde geçen bir sahtekarlık davası 

na bakılacaktı. Davıanın suçluları 

noterin başkatibi Ruşen Eşrefle, Di 
mitrl, Hüseyin, Avni, Hamit oğlu 
Feyzi idiler. Suçlulardan birisi gel
medil!i için iki taraf teşkil edilem<>
di. Muhakeme gelmiyen suçlunun 
zorla getirtilmesi için başka bir iil
ne bırakıldı. 

iSTiKLAL CADDESi 
KOMEDi K18MI 

18 - l - 939 Çarşamba gilndü:>'. Mat 14 te 
ÇOCUK TiYATROSU 

ıs - 1 - 030 Çarşıımba ı:rünü akşanu 
ııaııt 20,30 da 

OGLUMUZ 
Komedi 4 Perde 

Bu akşam TURAN tiyatrosunda 
SES KRALICESI 

Hamiyet YÜCESES 
Ve arkada~ları 

Dilmbiillü İsmail Cemal Sahir 
birlikte iki oyun birden. Birinci 
oyun (AZAB) 1 perde CİCİ - BİCİ 

komedi 3 perde 
Tafsilat el ilfınlarmdadır. Tel. 22121 

Acı Bir Kayıp 
Galatasaray lisesi munllimlerln -

dl!'ı; merhu1 n J.· '611.t.ü Ujtnyın kızı \e 
A?ı\ara 2 DLtmı.'...• ı ı .~ ·tzanç temyız 

komisyonu raportörü Hıfzı Kutlunun 
eşi ve Beyoğlu ceza hakimi Emin 
O.tı>ym ablası Kutsiye Kut•u. diin \'e 
fat etmiştir. Cenazesi Perşembe gü
nü kaldırılarak aile makberesine tev
di edilecektir. Kederli ailesine tazi
yetlerimizi bildiririz. 

YAR 1 N 

AKŞAM 

iPEK 
Sinemasında 

B•ı akc:am 

'MELEK 
[k Siue:nast:ıdı.ı 

BARON ES 
(Fransızca Sözlü) 

NEFİS • iNCE • ZEVKl.I 
BiR MEVZU GOZEL ve 

EMSALSiZ BiR FiLM 

ve USAGI 
1 

Ba.c; rollerde: 
ANNA BELLA 
WILYAM POWtLL 

Aynca: Paramunt Dünya havadisleri: 

Dikkat: Bu gece için loca kalmamıştır. Numaralı koltuklann erken

den aldırılması rica olunur. Telefon: 40868 

__ ::::ss ----. 
A§l<·Heyecan 
ve Sergüzeşt -
Görülmemiş 

derecede 

Meraklı ve 
Muazzam 
Sahnelerle 

dolu 
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TAN 
Günde&k Gazete 
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TAN'ın hedefi: H•b•r· 
d.. flklrd.. h•l'f•yde 
temiz, dOrDııt. Hmlmf 
olm•lco kartın gazetnl 
olmıya O•lıtmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 " 
400 ,, 3 Ay 800 ,. 
150 " 1 Ay 300 " 

Milletler ra!l po ta ittihadına dahil 
olmıyan mMnleketler için abone 
bedeli mQddet ııraaiyle 30, 16. 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek %5 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 lturut
hık pul llAvesl llızımdır. 

....,,_. ................. ... 
~ ................................. . 

i ~~.~?~ -~~:~:~~ J 
Yaş Meyve 
Sebze ve 
~eyyar Satıcdar 
ft ıınbulun yaş meJTe ve ıebze Dı 

tiyacını halkın arzusuna ve ke
sesine uygun bir şekilde kal'fılamak 
ve halkın en ufak tabakasına kadar 
bunu meniınlnde tattırmak İstanbul 
belediyesi için hiçte gUç bir iş değil· 
dir. 

Balbuld İ•tanbul belcdlyesl :mu .. 
kubil Lir teşkilat yapmadan İstanbul 
dan ktlfecflfği kaldırdı. Vakdyle İs .. 
tanbul hblinden gilnde sekiz yUz kil
fect mal alıp tt"vzi ederken bugün bu 
YekCin yüz rakkamı Ue ifade edilenıl· 
Yeeek mıktara düştü. 

Ya, meyve ve sebze satı, koope
r~tifleri birliği, İstanbul beledlyesl
nın tubet aldeslyle baş başa vererek 
tevzi 1eşkllitına lazım gelen ehem .. 
ınlyetl vereee:C olursa birinci adrmı .. 
nı a.tmış, işlerini kolaylaştırmış olur. 

istihsale verilen ehemiyet seme · 
resini ancak ıuıtışla lstitaf edebillr, 
satı' te~k'latı olmayan biç bir mah -
su) siirümünıi istediği t~kilde temin 
edemez. 

İstanbul halkına ncuz •e temiz 
meyve \'e seb7.e yedirmek ve istihsali 
atttıımak an<"ak teşkilatla kabildir. 

d 0 r. un ann mü~-
erUeri muayyendlr. Her mevıılmln 

meyvesini, sebzesini bunlar tevzi e
der, mü tcrilcrin kapılarına kadar 
bunlar götüriir ve halkın ihti~ acını 
da bunlar temin eder. 

Y:u demez, kış demez mahalleJe. 
rl d~laşır ve 111üşterflerinl bildiği için 
0 gün akşama kadar elindeki malını 
sabnağa çalışır 

Civarında pazar kurulmayan ma· 
hallelere, çar,w uzak olan semtlere 
bunla\' meyve yetJştlrlr, bunlar aeb .. 
ze taşır. 

Sermayesi mtmdaki küfeden iba
ret olan bu satıcılann, bu kflfecilerJn, 
toptancılar aminde kenclilerlne gi
re kredileri d• vardır. Fazla olarak 
bunlar, mahalle aralanndald müşte
rllerlnl'! de kendi hallerine ıöre kre· 
di yaparlar. 

Da\rar UAnlarnula elmanm, lnd
rin, GzümOn faydalarını tebarüz et .. 
tiren afif ve resimler ıörilyoraz. Bu 
ilanları dilfilnenler •e ba afiş masraf 
Jarını ihtiyar edenler elmanın, inci -
rin, kuru üzOmOn kilosu kaça verU • 
diğinl görmüyorlar mı? 

Ke11elerl müsait olanlann esasen 
bu Danlara Dıtf1açlan 1oktar, onlar 
kaç .k1lr1IP ulana obua mevai • 
ımlnde ba meyv-elerl 1erler. 

Fakat manavdan bir kilo Amas .. 
~ elması almak, hele armudu tat .. 
mak hanıf fakirin haddidir. 

Balbuld memleketimizde yetişen 

nıahsulUn ekicisi eline geçen paraya 
biraz kir konularak satılacak oluna 
bundan herke-. istifade eder. 

Lükslerini manavlar aatmı, fakat 
hiç olmazsa onların döküntüsünü de 
fukan tatsın.. 

Biz, beledfyelerlmlzden halkın 
umumi nıenf:aatlni t-emin edecek ha· 

J'IJ'h ftler beklerls. 
Ya~ mere ve sebzeler lçbı İstan-

bulun her 1111ntakamıda umumi sa • 
tış mafasaJan açtlrdmulDI •e bura
larda hal fiyatma mal sattırılm• -
nı ve küf ecllerhı satışlanna katiyen 
ne daha modern teşkilit yaptırarak 
en ufak mahalle ualarma kadar HJ 
yar ıııatıcılarla satışlar yaptırılmasını 
belediyemiıM• veyahut yaş meyve 
n sebze satış ı~ıerlyle uğraşacak ko· 
operatlf blrUJlııcleD beklerb. 

** 
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Cıban 
~ 

Başı: 
Cibuti 

Yazan ........ ~~~ 

Faik Sabri Duran 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir buçuk ay kadar oluyor, 
İtalya Meclisinde Hariciye 

Nazın Cont Ciano İtalyanın arzu 
ve emellerini bahis mevzuu eden 
bir nutkunu söylerken bir kıya
mettir kopmuş ve mebuslar: "Tu
nus! .. Korsika! ... Nis! .. Savwya!,, 
d'ye bağırmışlardı. Fransa Sefiri
nin gözleri önünde cereyan eden 
bu hadise gilnlerce sokaklarda da 
tekrarlandı. İtalya matbuatı da bu 
arada bo~ durmamı~, Giomale d'İ· 
talia'da M. Gayda açıktan açığa 

Korsıka ve Tunusun hemen ltal
yaya terki liızumundan bahsetmiş 
ti. Bu heyecanlı nümayişler arasın 
da ismi çok geçmiyen bir yer var: 

aralannda payla§tıklan ha1de, hu
susiyle Afrikada, İtalyaya müna
sip tavizat vermeyi taahhüt edi
yorlardı. İngiltere bu taahhüdünü 
yerine getirmek için 1924 de İtal
yan Somallsinin Garp hududu ü
zerinde Cuba arazisini İtalyaya 
terketti. Fransızlar uzun tereddüt 
lerden ve bir çolç münak8§8lar
dan sonra Cezayirle Tarabuluı -
garp hududu üzerine Büyük Sah
ranın çölleri ortasında bir kaç va
hayi terk suretiyle bir hudut tu
hihi yapmakla ifln içinden çıkmak 
istediler. İtalya bu tavlzatı müna 
sip ve klfi görmedi. Bu 

Cibatiden bir mCUl%CITCI 

Cibuti... Sakın bütün bu yaygara
lar, Nis'e Tunus'a ve Korsikaya 
nisbetle pek gölgede kalan Cibutl 
meselesini kolayca halledivermek 
i~in yapılmış birer manevra olma
sın. Bu mütaleanın ne dereceye 
kadar doğru olduğunu öğrenece

ğimiz zaman her halde pek uzakta 
olmamalıdı,-. 

D'ger c'hetten şunu da habrlıya 

1 memleket arasındaki anla§lllma 
mazlıklara bir nihayet vermek 
maksad'yle B. Mussolini'yi Roma
da ziyaret ettiği bir sırada bazı 
Fransız gazeteleri İtalya dostluğu
nu kazanmak için Cibutinin İtal
yaya terkinden bile bahsetmişler 

di. Acaba Fransa Akdeniz muva
zenesini bozmamak ve bu deniz 
etrafındaki zengin müstemlekele
rine el sürdürmemek için böyle 
bir fedakarlığı göze aldırabilir 

mi? 

C ibutl, Kızıldenlzln Hint Ok
yanusuna kavuştufu ferde 

Babülmendep boğazı üzerinde mü
him bir iskeledir. Süven kanalı 
yolu ile Şarki Afrikaya ve Uzak 
Şarka g den Fransa yolcu ve yük 
vapurlan orada kömür yüklerler. 

Cibuti Fraııaız donanmuı için 
de uzak denizler yolu merinde e
hemmiyetli bir üssübahri teşkil 
eder. Fakat Cibutinin asıl ehem
miyeti Habeşistana sokulan ve A
disababa'ya kadar giden demlryo
lunun başı olmasındadır. Cibutinln 
bir sene içinde yaptıjı tecareüıı 

befte dördunü Habefistana dojru 
bu demiryolu ile yapılan sevkiyat 
ve oradan gelen Habeş ihracat mal 
lan teşkil ediyor. 

Bir Fransız şırketinln malı olan 
bu demlryolunun inpıına 1897 de 
başlanmı§tı. 1npat bir kaç defa 
sekteye uğradıktan sonra nihayet 
demiryolu 1917 de Addis Ababa
ya varmıftL O zamandanberi bU.. 
tün Habeşistanın canhhjını ken
dine çeken Cibuti tünden süne i
lerledi ve bugün ültramodern bir 
ııman haline gelcil. Habe,Utana 
tamamiyle yerleşen İtalya için bu 
hat ve onun ucundaki Cibuti U
manı, bu itibarla da. aeçiri1mell 
1Azım gelen bir beUf Mfkll .U • 

yor.) talya bu talepJertnde - .. 
receye kadar baldı ve bu 

davuı için neye dayımvor'f ln
gillzler ve J'ranmzlar 1915 de İtal
yayı kendi yanlarmda Cihan s.... 
J>ine ift1Nk ettirebilmek için ı. 
zı vaatlerde bulunmuşlar ve Lon 
efrada bir muahede lmalamıtlar
dı. Bunun 13 üncü maddesinde 
harpten ııcmra İngiltere ne Fran
.., AJımm.Yum mf'*-\elıs' W 

lip ve kifi görmedi. Bu dava 1e-o 

nelerle uzadı. Bu ild komşu bü

klımetin arası açıldıkça açıldı. 

Nihayet 1935 de LavıV. - Mus
aolini anlapnası ile Fransız

lar Ltbyanın cenubunda Tibestlde 
ve Fransız Somalisinin Eritrea kıs 
mında bir miktar arazi ile Babül
mendep Boğazı üzerinde küçük 
bir adayı ltalyaya bırakmayı k• 
bul ettiler. 

mamü ftadl kaqısuıda bu anlat
mayı imzalamıştı. İfte son gün
lerde aokalı: nümayişlerinin yanı 

sıra İtalyan hükümetinln resmi o
larak yaptılı jest, henüz tatbik sa 

hasına geçmemlı olan bu anlat
mayı bomıak oldu. Şu halde 1915 
Londra muahdesinin 13 üncü mad 
desi yeniden konuşma mevzuu o
lacak demektir. Ve ilk hamle ola
rak Cibutinin öne sürülmesi ihü
mall galiptir. 

Zaten Cibutinin bütün ehem
miyeti Habefistan iskelesi 

olmasında ve oraya biı' demiryo
lu ile bağlı bulunmasındadır. Bu 
transit ticareti haricinde Cibutl 
gibi bütün Fransız Somallsi de bü 
yük bir ehemmiyet göstermez. Nü
fusu 14.000 i ancak bulan Cibutide 
ki Avnıpalılann yekCinu 1000 ka-

dar, bunun da 800 ü Fransız, bir 
miktan İtalyan. Şehrin geri ka
lan nüfusunu Somalililer, Dana
killer, Gallalar, Yahudiler, Arap
lar. Hindular, Rumlar, Ermeniler, 
gıbl pek kanpk ırklar tefltil edi' 
yor. Yerli aanayl köpekbahğı ve 

Bütün milstemlekenln nüfusu 
ıse ancak 44.000 kadar: Bunun 
28.000 i Somalili, 12.000 l Danakil, 
4.000 i Arap. Bunlar yerli oeyhle
re, Relilere az çok bağlı olan ve 

1 Barem 
Eski 

Muzakerelerinde 
ihtiyat Zabitleri 

Yazan : Aka Glnclls 

Dnlede lllflkB m811111.ı..ı. n lhthnall • ae tam u olana ol-
.. bit teadll " Nıem teal- ... • 7iae nnbr. 

si k•aalaımak ......ar. An•u tam ,-lrml "9 yıl rfbl a-
Kama mea...lertle 11r1f81 Jt11S11D bir uman seçtlll için, tim-

mesi esnasında •nıilnUlilp dikka • dl lnnaçlı olan eski ıenç zabitleri-
te almdılma ftlphe olmamakla be mlda o sflnkl hayat tartlannı bir 
raber, binde bir anahllmut ol • ken daha luaarlama)'I fa7dah bu-
mak lhtlmalial dllfilaerek bir aok· layoruz. 
ta11 •tr •eta tlalaa llatlrlatmak iste- 1914 den yıb esnasında bir ~k 
rls. pnç muhtelit fakUltelere cl~vam e-

Ba noktama annmal heyete ar - •tyordu. Banlar fakültelerinin mub 
mıüa inee yeniden ıöıden pçi • telif ııııuflarında idiler. 

rilmesl hak ve adalet balmn•ndan umum! harp patladı O devrin 
yerinde olur. asalUnt'e bu ıençlerl hemen 

Bu kananda nazarı dikkate ah • aldılar, ihtiyat sabiti yapıp cep • 
nan mlldesep haklar uuında en heleN stinltiler. Da çocuklar tec • 
mühimmi eeki illti7at zabitleri ol - rtlbell n esuh sabit atabeyleri rt 
malim. bl cesaretle, Uykatle, kahramanlık 

Demet pek cloln olar ki eski la dôfilıtul"r. Ve çoğu canlanm 
pnç muhariplerba baılnldl hakla .. ve Mve feda ettiler. Buıilnkil aağ 
n, milldesep haklarm en haklısı - kalaalar ise muhakkak ki tesadilfie 
dır. 'H ecelin ıafietiyle saj kalabilmlf 

An mektep .. plo ... dl,. her - lerdlr. 
ned ..... saplwp lıualclalnnıs (aÇlk Dört buçuk yıl ıonra harp bL fe 
lesepue )ilin ita menuda mlleulr illetle bitti. Sal kalan ıenç maha 
olacajma samyonas. Ba (açık ı..... rlplr. vücutça bitkin, fakat ruh .. 
.-.> ala yakm bir P.de (her 7• ea daha olpa olarak btaabula pi 
Dl itte wı.w mU..bakul) - 7• dikleri zaman tstanbula lgal altın 
•mwW ha1g1ka .. a 7fkektea .U. •• buldular. 

lemellyb. Oalardaa Jtlytık ltlr lamu ela 
Ali mekteJt .. plemalarmtlu ~ harp biter hltmez ıelemecliler. bir 

iaa • •ldalaa• 1tla •••da .. lld ,..ı übtı esirlik lwnplannda bl 
laahlderWldpekobdar ...... ~ auar. 
yb, fakat •nlet ltlerlnhl ~·· Fıakfllte1edn de bir ıldltlerl nr-
huluaan m•al makamlar pek ıtl· m, bet altı yıl bir aynbktan aoua 
ul bWrler, pek pk tecrilbe •tmlt- .. ıflarma dönmek Jateynlere b
lerdlr. prlar lrapann111tı. Bundan başka 

itte ita ltnem itinde de eski ~ byatm sayrsn prtlan •ellpnlf, 
muhulpleria ita apk lesepae 71 ...... •eçmif 1tulan07onla. *•• ._ slcUUden alramala • · <Arkan 10 unetlda) 

ekseriyeti bedevi halde ya~yan ka 
vimlerdır. Zaten memleket kıyı
lardan uzaklaşınca bir çol halini 
alıyor. 

Müstemlekenin cenubunda kü • 
çük bir saha haricinde her taraf 
çorak, ahali yağmur mevsimlerine 
göre cılız ıurülerı için mer'a ara
mak için boyuna dolaşır durur. 
Fransa hüklımeti bu yerlilerle meş 
gul olmuyor, onları kendi halleri
ne bırakmıt, demiryoluna sokulma 
sınlar, limanlara imnesınler de 
kendi kendilerine ne halleri var
sa görsünler siyasetini takip edi
yor. Hatta hükumetin başına bir 
bela çıkmasın diye meraklı turist
lerin ve umum'yetle beyaz ırktan 
olanların memleket içinde dolaş -
malarma müsaade etmiyor. 

Fransızların Somali ve Dana
kil kıyılanile alüalanma

lan ikinci lmparatorluk devrinde 

sızlar önce bmalara bır kıymet 
vermediler. Fakat 1883 de Mısı
rın İngiliz askeri tarafından işgali 
üzerine Fransızlar yerli Sultan -
larla yaptıktan anlaşmalarla Ta-
jura korfezı kıyılarına sokuldular. 

1
1888 de İngilizlerle ve 1900 --
1901 de İtalyanlarla imzalanan 
protokollarla müstemlekenin ce-
nup ve şimal hudutlan az çok tes 
bit edildi. önce idare merkezi o
lan Obok'tan daha müsait bir yer-
de, korfezin cenup kıyıaında y~ 
yeni bir §ehir kuruldu: CıbutL Bu 
rası modem bir liman haline geti
rilmeje daha milsaitU. hem Ha
rar'a daha yakındı. 

Cihan Harbi içinde tahttndan in 
dirilen Habeı İmparatoru Lej Ya· 
su, dığer Somali pa.rçalannda ol
duğu g bi Fransız Somalısınde de 
halkı Fransızlar aleyhine ayaklan" 
dınnağa çalışmış, fakat bu teşcb
bilsünde bir muvaffakıyet elde e
dememişti. O zamandanberi bu 
müıtemlekede goçebelerin arasıra 

yaptıklan akınlar haricinde tam 
bir sükun hukum sürmuştur. Fa
kat ş mdi ne olacak. İtalyanların 
Fransız Somal si hudutlarına as
ker yığınağa ba ladıklan soylen

di. Fransızlar bu haberleri bir yan 
dan tekzip ederken bir yandan da 
hudut civarında çorak yerler ara
sındaki bazı vahalann son günler 
de İtalyanlar tarafından iıı:gal e
dı ldlğini tasdik ett ler. Bir iki 
Fransız harp gemisi Clbutiye doğ 
ru yola çıkarıldı. Somali müstem 
lekesinin hudutlarını kat'l olarak 
çizecek mütehassıs heyetler· gôn
derildı ve adi bir hareket gıbi gos 
tenlmıf olmasına rağmen bir iki 
hafta evvel Marsilyadan kalkan 
Fransız yolcu postalarına Senegal 
ll askerler yüklendiği öğrenildi. 

Giornale d'Italia baş muharrıri 
Sinyor Gayda bir yazısında Jibuti 
için "İtalya imparatorluğu vücu .. 
dunde çirkin bir çıbandır orası ... ,, 
diyordu. Tıpkı dört bet ay kadar 
evvel B. Hltlerin Çekleri Alman 
vücudu içine IOkulmut bir yaraya 
benzett1if gibi... Almanlar nasıl 
bu yarayı bir ameliyatla temizle
dllerse acaba İtalyanlar da çıba
nın bapm Cibutlde mi koparacak
lar! 

5 --
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Dersaneleri 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sata 

A tatOrkiln en bilyilk ideallerin • 
den biri de halkı okutmaktı. 

Harf inkılabın\ yaptıtı zaman ilk il 
olarak, halka yeni harfleri ve bu vd 
leyle okumayı ôğretmek üzere meml• 
ketin her tarı.fında halk dersanelerl
nin açılmasını tavsiye etti. O zaınll 
büyük bir hııhlJ ve ıüratle açıla 
bu dersanelere halk akın akm dold& 
Burad:ı hiç okuma bilmeyen, batti 
hayatı hizmttçılik veya hamallıkh 
geçen bir çok insanların okuma yal • 

ma öğrendiğini gördük. Demek ki ba 
tecrübe, çok randıman vereceğini ... 
bat etmiş bir tecrübedir. 

Fakat ba heyecan normal elene 

girdikten sonra. yavaı yavq halk 
denanelerlne devam edenlerin saJl

sımn azaldıfrnı, halk dersaneleri is • 
minin duyulmaz olduiunu sönlük. 
Halkevlerlnfn. hilkiimetln halk der • 

sanelerlne esklıl kadar ehemmiyet 

verdliine ıUphe yoktur. Yalnız, hal"' 
kı bu denanelere çekmek has11S1Dl • 

da 1mllanılan metotda bir yanlııJık 

açtıfrnıız uman biraz rekllm, b 

teşvik De balla davet edelim, o 

da koşa kop sıçraya sıçraya ıelala 

ler. tık öifltler böyle bir heyecan 

heyecan da yavaş yavaı ııöner, mfi 

sese mel cut oJdutu, tahsisatı, bütçe 

si, kadrosu olduğu için yaşar. Bu k 
fi değ

0

ldir. Halk, çabuk unutur ve 

buk doyar. 

Onu yiıks~ltmek için dalma ço 

cuk gibi takiµ etmek, bu müeuesel 

rin k •ndislne temin edeceği fayda 

göstermek laumdır. Halkı ok 

işini ilzerlne ılan b11 mUesseaele 

U, bunlan der:taneye gedrebllmek 

plo;tkolojlk her vasıtaya baı vumı 

dn. Halk küçük bir teıvik ile, ken 

sine fayda temin eden yere kolay 
tirtilebillr ... 

Memleketimizde pzete ntqla 

utanç verece" kadar dundar. Y 
sekseni okuma yasma bflmeyen m 
leketlerde, yahut da iptidai bil 
den mahrum memleketlerde, l 
inkılaplar kuvvetli temellere da7 
mazlar. 

Yeni Maarif Vek.ill Buaa Au Y 
cel, Atatürk ld~allerlnin, içtimai 
rakkl ve inkıJ",bın en hararetli mfl 
revvlçltrlndendlr. Hızını kaybecl 
bu eereyana, kendi enerji ve im 
katarak yflrütmeslni istersek, ken 
davalarından birini ona hatırla 
oluruz. Bugı.inlerde yeni Maarif tef· 
kilatları ile çok meşguldür, blllyorm, 
Fakat halkınokuması meselesinin 
mal edllmlyecek kadar mUhlnı old 
ğunu yeni vekilin bu ehemmlyed n 
sı_ı şuurla kavradıfını blldliimb lçla
dır ki bu sönen ateıi üflemesini 1at1,. 
ruz. Halk için yakacağı bu ateş, b• 
der~anelerin ~açacağı nur, bizbn lçla 
g«:rı kaldı?!ımız de\'irlerl süratle 
manın en keshnne yolu olacaktır. 

Feci Bir Tren 
Kazası Oldu 

Zile, (TAN) - Feci bir tren ka
zası olmuştur. Artovanın Heria kö _ 
yünden Veygen oğullarından Mu. 
tara oğlu 332 doğumlu Mustala, ak
şam uzeri evıne donerken Ulusu istu 
yonu cıvarında tren geçidinı kapb -
yan ökuzlerını çevırmek içın tren yo
luna çıkmıştır Bu esn da Sıvastan 
gelen marşandız trenı fasılasız du -
diı.k çaldığı halde hattan çıkmamış, 
vaziyetı ancak 200 metre uzaktan 
gören makinı.st de treni durdurama
mıştır. Mustafa ve bir okiızu tren al· 
tında kalarak feci bir tekilde parça
lanıp ölmüşlerdir. Makinistin kabaha 
ti olmadığı anlaşılmıştır. * Zile. CTAN) - Belediye NJsl.l.. 
flne Fuat Akman seçjJmtştır. 
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Son Karardan Sonra 

Mekteplerimiz, Talebenin 
İhtiyacını Karşıhyabilecek 
Spor Vasıtasını Veremez 

Yazan : Zeki SPOREL 
Beden Terbiyesi Direktörlüğünün talebeyi ıpor kulüp

lerine devamdan meneden kararı gün geçtikçe menfi 
tesirini daha açık bir şekilde göstermeğe başladı. 

Deden Terbiyesi teşkilatının ilk vazifesi ve Cümhuriyet 
hükumetinin bu teşkilattan beklediği ilk it sporu yaymak ve 

sporcuyu çoğaltmaktır. 

Eski Milli Takım Kaplanı 
Zeki Rıza 

Üç Oyuncu 
Hakkında 
Ceza Verildi 

Be8en Terbiyesi Genel Direktör -
lüğü liğ maçlarındaki sui hareketle
rinden dolayı B~şiktaştan Şeref, Fe
nerbançeden Semih, Vefadan Musta
faya bırer ay boykot cezası vererek, 
İstanbul bölgesine bildirmiştir. 

Cezalar 16.1.939 tarihinden baş -
}ayacak ve bıı futbolcular bu hafta
dan itibaren takımlarında oynayamı
yacakJ ardır. 

Balkan Oyunları 

Nerede Yapdacak? 
Geçen sene Balkan oyunlan ko -

mitesinin verdiği kararla oyunların 

bu sene Sofyada yapılması lazım geli
yordu. 

Bulgar federasyonu organizasyon 

için lüzumu olan paranın temini için 

hükumet neziinde teşebbüsatta bu -

lunmuş ve Baikan milletleri federas 
yonlarından iki ay mühlet istemişti. 

Bu müddet geçtiğ~ halde Bulgar

lar henüz bir cevap vermemişlerdir. 

Halbuki tatbikine başlanan bu 
meni karariyle bir çok spor 

cu talebe açıkta kalmış ve spor ya 
pamn bir hale sokulmuştur. 

Talebe, kahvelerden, gazino ve 
meyhanelerden, içkiden ve buna 
benzer mahallerden yasak edilir a
ma spor yapmaktan menedilebile
ceği hakikaten hatıra gelmez bir 
teşebbüstür. Yoksa bugüne kadar 
bu memleketin spor varlığını tesis 
ve idame etmiş olan kulüpler kah
velerden ve meyhanelerden daha 
tehlikeli mi addediliyor ki talebe -
lerin oralarıı devamı menedilmek 
isteniyor? Böyle bir mülahazanın 
alakadarlann aklından geçtiğine ih 
timal verilmemekle lteraber efka -
n umumiyede böyle bir zan hasıl 
olabilir. 

Bu zan bizim gibi kulüp idare
sine ömrünün 20-30 senesini ve~ 
olanlar için cidden elim bir müşa
hededir. 

Bizim gençlik yuvası sanarak bü 
yük bir aşkla tali ve tekamülüne 
hizmet ettiğimiz ve içerisine yüz -
Ierce, arkasına da binlerce adam 
topladığımız ve sırasına göre milli 
müsabakalarda renklerimizin mü -
dafaasını kendilerine tevdi ettiği -
miz kulüplere ~ talebe ayak a
tamıyacaktir 

Diğer taraftan bugan sporc:tan 
menedilen talebenin bu ih -

tiyaç ve heyecanını tatmin edebi -
lecek başka bir vasıta ve organizas 
yon olmadığı malumdur. 

Mektebinde spor yapsın! Tarzın
da söylenen ~özlerin de mekteple
rimizin çoğunda çamaşır asacak ka 

dar bahçe olmamast ve spor yapan 

lara hiçbir imkan verilmemesi deli 
li öününde hiç bir tatbik kıymeti 

olmadığını da pek ala biliyoruz. 

Spor yapmağa alışmış gençler i
çin 3por yapmak bir ihtiyaç ve iti

yattrr. Halbuki aşağı yukarı bu 

gençler üç hafta var ki spor yapa

mıyorlar. Ve mektepten artan va -

kitlerini muhakkak sinema gibi 

havasız yerlerde öldürmeğe ça -

lışıyorlar. Gençlik mümkün oldu 
ğu kadar hayattan zevk almak he -

yecanlanmak ister. Bu heyecan ve 

zevki spordan alamayınca tabia -

tiyle başka \"asıtalar ve yerler ara
yacaktır. 

' rGÜNÜN 
\, 

HADiSELERi) 

Hiıler ile Polonya Hariciye Nazın arcuında evvelki halla 
yapılan mülakata ail bir İnhba: Beck, 

Alman Devlet Rei•ini •elamlıyor 

• • 

Çekoılovakya ile Macarulan hududu üzerinde .an zamanlarda 
bir .ürü hadiseler vukubulJu, ve iki laral arcuında toplann 
İffİralrile de müsademeler oldu .. Bu mü•aılemelerin birinde 

ölen Macarlar, Munk"f i•ta•yJnunJa yerde yatıyorlm. 

Frankiıtler, .,n ıaarruzlan eanasında cümhuriyelçilerden nirla 
almıılardır. Eıirlerclen bir grup cephe arkcuına ıevkolunuyor. 

E K o N o M i 
Son Ticari Anlaşmala 
Piyasada Çok Müsait 

Tesirler Uyandırdı 
Son zamanlarda Alınan ve Ame

rika hü.kilmetlerile imzaladığımız 

kredi ve ticaret anlaşmaları piyasa
da çok müsait tesirler uyandırmıştır. 
Ticari sahada canlılık artmıştır. Al
manya ile iş yapan müesseseler yeni 
teklifler almaktadırlar. Yapılan tah
minlere göre bu sene, Almanyaya ya 
pılacak ihracat, geçen senelere naza
ran ild misli artacaktır. Alman iktı
sat nazırlığının Türkiyeden alınacak 
malların miktarını serbest bırakma
sı, mallarımızın Almany!lda müsait 
şartlarla satılacağını gösteren bir işa
ret sayılmaktadır. 

Çavdar 
Satışları 
Hararetli 

Dün piyasamıza on vagon çavdar
lı yumuşak getiri.lm.iş ve cinslerine 
göre 5,10- 5,26 kuruştan verilmiştir. 
1-2 çavdarlı Polatlı buğdaylarından 
30 bin kiloluk bir aprti 6,05 kuruş -
tan satılmıştır. Sert buğdaylardan 
Trakya mallan beş vagon gelmiş ve 
5,02 - 5,10 kuruştan verilmiştir. 

Bandırmanın arpalarmdan 36 bin 
ki'c ('uvallı o1 ı:-~ıt 126 kuruştan. 30 
bin kilo çavdar 4 - 4,05 kuruştan, 

Bandırma sarı mısırlanndan 15 bin 
kl!,.. çuvallı O•ıi.rı..lı. 4,15 kuruştan sa· 
tılmıştır. 

Çuvallı Trakya kuş yemleri 5,32, 
iç fındık 75, oğlak tiftiği 125 - 126,5 
tiftik mali 105 - 112,20, zerdova de
risi 3200, sansar derisi 2000 - 3200 
kuruştan ihracat için satılmıştır. 

nna tahsis ettiği dör tane hayvan 
mahsulleri permisini altıya çıkarmış 

ve yeni iki müesseseye permi gön -
dermiştir. Permilerin gelmesi üzerine 

piyasadaki devamlı işler artmıştır. 
Bu permiler keçi kılı, tiftik, y~pak 
için kullanılacaktır. Bu seneki ihra
catın geçen seneden fazla olacağı 

tahmin edilmekte ve stok mal kalmı

yacağt ümidi gittikçe kuvvetlenmek-

tedir. 

Çuval Fiyatlan 

Yükseldi 

Türkiye ile Amerika arasında 
hükumetin tasvibine talikan parafe 
edilen ticaret anlaşması halen Ame-

rika hü.kfimetince tetkik olunmakta -

dır. Amerika metni tasvip ettiği tak· 
dirde elçisine telgrafla malumat ve

recek ve anlaşma Ankarada ımza e

dilecektir. 

)·arafe e:iıte-.ı metne göre. an:11ş
ma 15 şubattan itibaren muvakkaten 
meriyete girecektir. İki taraf meclis 
!erince muahede tasdik edilerek teb
liğinden sonra da kafi olarak mer'i 
olacaktır. 

Hariçten Gelen 
Şekerler 
iyi Değilmiş 

İst:ınbulda bir kesme şeker buh -
ranı başlamıştır. Buna sebep olarak 
şekercilik şirketinin A vrupadan ge -
tirttiği şekerlerin temiz olmadığı i
leri sürülmektedir. Toptancı tüccar -
lar şirketin A vrupadan getirttiği şe
kerleri matluba muvafık görmemek
te, bu şekerleri alsalar bile peraken
deciler ellerinde kalacağı endişesiy -
le toptancıdan almamaktadır. İddia 
edildiğine göre Çekoslovakyadan ge
len son parti şeker şirketinin elinde 
kalmıştır. Çünkü bu şekerler fazla 
tozlu , ıslak v~ kırık çıkmaktadır. 

Tüccarlar bilhassa §ekerlerin iyi 
muha!aza edilemediği için avarya ha
line geldiğinden ve şirketin tüccan 
bozuk şekerleri iyi şekerle kanşrk 
almağa mecbur tutmasından şikayet 
etmektedirler. 

esi 
Mil 

İzmir, (TAN) - Belediye Em
lak bankasından 200 bin lira borç 

alacaktır. Banka buna muvafakat et 
miştir. Bu para inşaat işlerinde kul

lanılacaktır. 7'1 bin lirasile İnciraltı 
plajında gazino ve banyolar yapıla

caktır. Bu iş önümüzdeki yaza yetif
tirilecektir. Ağamemnun ilçesinin aı

lan da demir borularla İnciraltı mn

küne akıtılacak ve bir de bamaıİı ~ 

pılacaktır. 

Posta Paketlerinden 
Menıe Şahadetnames( 

Aranmıyacall Çuvalların deliksiz, yırtıksız ve 
yamasız olması hakkında alakadarla- Kıymeti elli liraya kadar olan pOI 

ra ya!>ılan tebliğ üzerine değirmen ta paketleri yine o kıymette bulu • 
ve kırma müesseseleri yeni çuval kul nan e~alardan menşe fehadetname

lanmak mecburiyetinde kalmışlar - si aranmaması ve bedellerinin tedl,
dır. Yeni çuvnl tedariki zorluğu kar- es sırasında menşe ~adetnamesl IO

şısında çift çuval 443-45 kuruşa ka- rulmaması huk~ndaki kararname • 
dar yükselmiş ve piyasada mıktan likadarlara teblığ olunmuştur. 

Deri Fabrikalan Muamele 
Vergisine Tabi 

Yunanlılar Balkan oyunlarının a

kim kalmamast için Bulgarlar yapa -

madığı takdirde 939 olimpiyad oyun

lannı Atinad& yapmağa hazır olduk

larını diğer federasyonlara bildirmiş

lerdir. 

B ence yapılacak karar JU ol -
malıdır. Mekteplerde spo -

ru bir ders gibi yaptırmayı mecbu
rl kılmak, kulüp adedlerini teksir 
ve bunlara im.kanlar vererek tale
lerin buralardan istifade etmeleri
ni serbest bırakmaktır. Zira hiçbir 
mektep bugiin talebelerin ihtiyacı
nı karşılayabilecek spor vasıtaları
nı temin edemez. 

Mülhak büü;e tle idare edilen müesse
selerle sermayesi devlete alt bankalar me 
murlannın da umumi barem esasına göre 
ücretlerinin tesbitine karar verildiği su 
gilnlerde Büyük Harpte ve MilU Müca
delede ihtiyat zabiti olarak mektep çab
sından ordu ıınfiarına alınmııı ban olruyu
culanmızın da haklı bir temennJsiyle 

azalmıştır. Yerli ihtiyaçlar için delik

siz olmak şartiyle kullanılmış çuval 

istimali mümkün olmadığı takdirde 

bütün yurtta günde 40-50 bin çuval 
Müktesep haltlar ve diplomalar mevzuu satın almak 13zım gelecektir. Yal • 

bahsolurken bu· Büyük Harp ve MllU 
Mücadele ıençl~nin de (yüksek tahsıl) nız şehrimizde günde dört bine y~m 
hak ve imtiyazından mahrum bırakılma- çuval kullanılmaktadır. Memleketı. • 
ması; -yarınki nesle de mAnalı bir örnek mizde çuval sanayii inkişaf etmemış 
olacak- çok yerinde bir himaye olur. olduğundan bu yüzden her sene bir-

Büyük deri fabrika ve imallthaM 

leri gibi küçük ve beş beygirden ap-
11 kuvvet kullanan imalathanelerin 

de muamele vergisine tabi tutulmuı 

alakadarlar tarafından iyi karşılan• 

Hüviyet Cüzdanlarını 
Düzeltmiyenler 

Talebe olmadıkları halde kayıtla
rında ve hüviyet cüzdanlarında tale
be olarak gözı.ikenler hakkında Be -
den Terbiyesi İstanbul bölgesi aşağı
daki tebliği göndermiştir: 

.Aslen talebe olmadığı halde hüviyet 
cOzdanlarında talebe yazılı bulunan td
ınancıların kayıtlannın düzeltilmesi hak
kında birleşik klilplerlmze yazı ile tebll
ı::at yapıldığı halde bazı klilplerlmizln bu 
slbi ldmancılıırı lig maçlarına iştirak l't
tırmektc oldukları hakem raporlarının 

tetkikinden anlaşılmaktadır. 
22 - 1 - 1939 tarihinden itibaren hil-

\'İyet cüzdanlarında talebe yazılı bulunan 
dmnnrıl nn da müsabakalara iştirak et
tlrilrrııv!'ce~I müttefik klüp ve hakemle
.. ım!ze tebll~ olunur. 

Khiplerimlı.in bu gibi idmancılan h:ı
len talebe olmadığı hakkındaki vesika
ları ve birer tane fotoğrafları ile birlik
te bölge merkezine miiracaat ederek .nu
vakknt lisans almaları ve hüviyet cüzdan 
ıarını dn tashih ettirilmek üzere bölge bil 
rO!l\lna bırakmalan hU!USU ıavsi:re olu-

S/fJT ... 

karpla11bk. 
Galatasarayhlar Memleket müdafaası utrunda muhte-

Cemlyetlnln Senelill Uf cephelerde yıllarca çalıştıktan ve ~
his edlldikten sonra yine hOkQmetlmlztn 

ToplantıSI lQtufkAr mü7.aheretiyle her müesııeseve 
Galatasaraylılar cemiyetinden: tercihen alınmııı olan bu dOnUn gençleri 

G.!llatasarav cemiyetinin senelik ve bugünün tecrübeli elemanlan; bilhassa 
· • - ·· Devlet Demlryollan ve İnhisarlar gibi 1!1e-

kongr"Sl 29.1 939 pazar gunu saat 14 1 d be 1 devlet elinde bulunan +e-
l . . k ne er en r 

de, cemiyetin Galatasaray ısesı ar- şekküllerde gösterdikleri liyakat ve ehli-
şısındaki lokaUnde yapılacaktır. yete göre derece derece yer almııı bulun

Azaların toplantıya gelmeleri rl- maktadırlar. 
ca olunur. o cidal gQnlerinde vatan davetine ko-

ıarak yQksek tahsillerine zarurl ve hattA 
mecburl bir şekilde devam etmek lmkA-

Statlar Müdürlüğli nını bulamıyan ve aradan uzun seneler 
Beden terbiyesi umum müdür - geçtikten sonra da ;rurdun muhtelif Ml

liığü bütün bölgelerde stadlarm di - ıelerinde maişet derdiyle karşılaşan bu 
:. ··k · ..1 • • • • b" (eski muharipler) imlzin ekserisinin .-e-

rektorlu çe 1'.ıaresı ıçm yenı ır şu- . ..ll'-· le tahsil diploması yoksa da 
i b b w d.. ı- x-:~ binde, .7 u~e 

be tesıs etm 1 ve u JU e mu U~ U5w (Kılıçlı Harp) ve 1stilt1Al Madalyelerl Ö· 
ne mütekait binbaplarda.n Cemili ta bi sereru birer memleket vesikası bulun-

yiıı etmi~ir. maktadır. 

* kaç milyon servetimiz harice gide -
Arzuhalcllardan Ahnan cektir. çuval buhranı yoktur. Yalnız 

Kazanç VerCJISI milll servetin zarara uğra~aması 
mevzuu bahis olduğundan alakadar 
daireler bu işte meşgul olınağa baş -
lamışlardır. 

3499 s. lı K. na göre arnıhalcller mab· 

kemelere ve sair kazat ıalAhlyeti hah ma 

kamata her türlO evrak tanziminden me

nedllmişlerdl. Bu sebeple kaı.ancımtz 

% 25 nlsbetinde inmlşUr. Halbuki kazanç 
şubesi ikinci taksit vergiyi eskisi kadar 
kazanıyormuşuz gibi lstlyerek haclz 
müzekkeresi tebliğ etmektedir. 

!l'•nuştır. 

tktısat Vekileti nokta! nazannda 
ısrar ettiği için muamele vergisi bü
tün dericilere teşmil edilmiştir. Yal
nız sahtiyan işleyenler muamele ver
g!s•rden istisıl'\ edilmiştir. 

İleride kazanacağımız paradan verilme 
si lAzım gelen bu vercinin de "' 25 nta
betinde tenezzülen istenme.1 lAzim ıeı
mez mi? Gerek bu hususta '" ıerebe 
gelecek sene icin alınacak kazanç verıt
sine matrah ittihaz olunan cKa:ı:anç K. M. 
34 teki 4'ı 30 nlsbetlnin kanunda tenzilen 
tasblhl için şimdiden Mali7e Veklletinlıı 
nazan dikkatinin celbedilmesinl 1&7ııla
nmla dilerim. 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Edtrfte HDkmet eaddeel 
Ahmet K•drl YEŞILAY 

Her yemekten IODN muntazaman ditlerinizi fll"Çalaymız. 
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N~;;~rk Sergisi 150 Milyo~ N! Sinema Yıldızları Çarşaf Modasını ihya ~t 
Dolardan Fazlaya Malolacak ! 

Nevyork serglsln - 1 
de bütün mtlletle- ., 
rin paviyonlan l· 
çinde planı birinci : 

derecede beieni • =ı 

i 
len Türk slteslnln 
planıdır. ·-- . . 

Her dokuz yılda Amerika şe
hirlerindenbiri, bir evin dü

lüne hazırlanması gibi temizlenir 
ve süslenir ve bu hazırlanma ile 
ba süslenme Amerikanın federal 
hük!lmetine 44 milyon dolara, A
merika hükumetlerine 200 milyon 
dolara mal olur. Bu muraflar, 
dünya sergisinin masraflandır. 

Dünya sergilerinin yedi asırlık 
öınrii vardır. Ve anl8.§1lan ilk 1er
gi V enedik fehriııde kurulmuftu. 

1853 tenberi Amerika miitemadi· 
Yen bu sergileri kurmaktadır. 1939 
da Amerikanın hem Nevyork ,eh
rinde, hem San Franaisko tehrinde 
birer sergi kurulacak ve bunlann 
en muhteşemi Nevyorkunki ola
cak. 

Amerikanın kurdufu eergfler

den yirmi birini 170 milyon kişi 

ziyaret ettiğine göre aergi bqm.a 
on kişi d-

milyon dolar getırdılfne bilölırsa 

varidat ancak masrafı korumut
tor. 

Birer cennetten farksız olan bu 
ıtergiler, sanat, mimarlıkı milli be
raberlik ve sıhhi kalkuıma bakım
lanndan faydalıdırlar. Bunlann 
beynelmilel münuebetleri mla.'ı 
ettiği pek te söylenemez. Kh ge
tinniyen bu if, biraz da, ticarl bir 

baş ağrısıdır, fakat her sergi de iyi 
ve ho§ bir vakit geçirmiye, uzak
tan gelen insanlann anlaşmalarına 
yardım eder. 

Sergilerin de başlanndan ga
rip maceralar geçtiği dai

ma görülegelmektedir. 1901 de Fi
lAdelfiyda kurulan sergi açıldığı 
zaman ortalık buz tutmuş ve bu 
yüzden sergi 160 bin dolar zarara 
uğramıftı. 

1926 da FilAdelfiyada kurulan 
sergi 36 milyon ziyaretçi bekliyor
du. Fakat altı milyondan fazla ge
len olmadı ve burada kurulan ala-

hni aema şehri 21 milyon dolar 

kaybettL 

Halkı bir sergiye çeken ve bir 

sergiden alıkoyan sırlan keşfet

mlye henüz imkan hasıl olmadı. 

Bu sırlan keşfedecek otan milyon-

makta olan sergi 50 milyon dolar

lık bir bütçe ile işe başlamıştır. 

Sergi yirmi milyon ziyaretçi bek

liyor. Fakat bu yirmi milyon ziya

retçi de ancak on milyon dolar 

temin edecektir. 

N evyork sergisinin masrafı ise 

150 milyon dolan geçiyor. Bu ser-
11 de 50 milyon ziyaretçi bekle-

• k' i 

mektedir. Fakat bu da sergiye :ın

cak 37 ,500,000 dolar temin edecek 

ve bu suretle 75 santim mukabi
linde sergiyi ziyaret eden, her 
müşteri 3 dolara mal olacak ve 
bunu Amerikalı mükellefler ödi
yeceklerdir. Çünkü serginin açıl

ması, şehre iş getirecek ve bu yüz. 
den şehrin prestiji yükselecektir. 

Bu senenin serlglerindeın son
ra yeni büyük sergiler ku

rulacaktır. Bunlann biri 1942 de 
Seatle'de açılacak, biri de Meksi-
ka tarafında hazırlanacaktır. Bü

tün bunlann büyük bir ziyaretç\ 
kütleleri çekeceği muhakkaktır. 

Çünkü sergilerin kar getirmeleri 
veya zarar etmeleri mühim bir. 
mesele teşkil etmiyor ve mükel
lefler zararlan seve seve çekiyor-
lar. "' . ~,, . 

1939 Nevyork sergisi spor bakı-

tir. Sergide yçılan gQneı kulest 
bir mimarlık şaheseridir. Buıı.ı 

mukabil San Fransisko Küreye 
benziyen ve ayni zamanda kulesi 
olan müthiş bir bina yapmıştır. 

Sergide yannm dünyasım tebarüz 
ettirmek için birçok sanat eserleri 
vücude getirilmiştir. Ve bütün 
sergi için yukanda anlattığımız 

gibi 150 milyon dolar tahsis olun
muştur. 

GAZETELER· ARASINDA 

A plrda1d havadisleri m, db
ldi "San Tel,raf,, ıuetesbade 

ekudum: 
"Teeyyttt etmeyen bir pylaya 

g3re, Halik Renda Maliye V eklle
dne gelecek!,, 

"Teeyyüt etmeyen bir pylaya 
s8re, maliye •ekili istifa etti!,, 

"Teeyyüt etmeyen bir pylaya 
cöre, Meclis riyasetine Fethi Ok -
Jar ı:etirllec~kml§! .. 

* GörOyor musunuz! Gazetelerle 
başa çıkamayaeaflnı anlayan refl • 
ldmb, mahalle kahve.eriyle rekabet 
ediyor. Fakat bu rekabette de yay• 
kalmıf. ÇünkU mahalle kahvelerin 
de, "teeyyüt etmeyen pylalar,, m 
daha tazeleri var. 

Maamaffh lif aramızda, teey • 
.rüt etmeyen bir şayiaya göre, "Son 
T~Jgraf,, reflklmfzhı hakla var. 

* Vç tane "Va•li Rapt,, 

B ugiinlerde Uç tane Vafsl Ba· 
şitten bahsol~u~or: 

v .ıktiyle Ekrem Konlg1e konuı • 
mı·-: olan avukat Vasfi Raşit. 

G 1 1 r hu k nı m:ı hakkın· 
d • 11 • ,er n a ·av Vasfi Rac;it. 

E r d ne nvııknt ne de sayla• 
c fi R •t• olmıvan vatandaş, Vas aşı • 

H• lb k• ben bu ilç arkadaşı, da· 
a u ı , ' I . 

ima bir arada ıörtirihn. çtik • 
teri •oı bile ayrı gitmezdi. Bu itibar 
la şimdi, aynldıklaftlll ıarilnce, te-

•silr duydtdB· ark. 
Temenni ederhn ki, ba ti~ 

dat anana bir fitne, bir şilphe dllt 
main. Ve munkkaten blrbirlerln•en ayrıbılan fiçilnfin de mU§terek 
bir alyuetlerl olsun! 

* Umumi laellilar maelui 

V akit ıazeteslnde okudufuma 
ıöre, Ahmet adında yetmlt 

ilk b!r ihtiyar, Topkapı caddesine 
su dökmilf, buna gören belediye 
memur, Ahmedbı yakasına yaplf
mıt, bet lira ceza lsternlş. 

iş, sonunda. Fatih sulh ceza mab 
kemeslne dilşmUf. Mahkeme de, da 
va)'I ıördilkten sonra ıu karan ver 

mlı: • 
"Bir ıehrfn beledlyesı, her sem-

te vatandaşların ~eflhacet etmesi 
için, amumi helalar yaptırmağa 

mecburdur. Binaenaleyh, umumi 
heli olmayan bir semtte, sokağa de 
flhacet eden bir vatandaştan ceza 

b .... Ahmedin affedilmesi • a n;ım-
ne ••• ,, 

Halbuki, biçare belediye, so -
kaklarma kağıt par~ası, yemiş ka· 
buğu atılmasına blle mani olmaya 

çaltşıyordu: 
Fakat geUn (Örfin ki. yetmişlik 

Ahmt'dln halıkı var. Mahkemenin 
de hakkı var natti her semte bir 
heli ,·aptırarak kadar parası olma 
yan heledlyenin de halda var. 

Maamafih mahkemenin bu hak· 
b kuarından cesaret alacakların 

hri ne hale ıokacaklannı diifü. 
te • 
nlp d• korkmayın: 

Çtlnkil daha evveDd gtln oh • 

dam: Çok yalanda beplmlır birer 
ıaz maskesine aahlp edllecekm'91sf .., 

''Haber,, oe YOf 

B lrkaç .-Un evvel, "Haber,, re
fikimiz. sekil yqına basmıı 

tı. Biz dün, bir vesile ile, sekiz ya
pna henüz basan ba yamureafın 
yaşından bahsetmiştik. Fakat o sa
tırlan yazarken, kadınlann yaşla· 
nnı !lakladıklannı ve çocuklann yaş 
lannı büyüttüklerini unutmak gaf 
Ietind~ bulunmuştuk. Ba yüzden. 
küçük refikimlzi oldukça hiddet
lendirmişiz. Mamafih, biz onan ba 

hiddetini, çocaldufuna bapşhyo

ruz. Biz "Haber,, in yquu, kendi
sinden çok yaflı adaşlan bulundu· 
iu için küçük saydık. 

"Haber,, refikimiz, yapnın ne 

kadar küçük oldujıınu anlamak ia

tlyona dünkit gazetelerde intipr 

eden ~ "Haber,, teri okusun: 

"Ekmek meselesi halledilecek. 
Temiz süt bulmak mümkün ola -
mıyor. Et fiyatlan pahalı. Şehrin 
yollan çamurdan kurtulamıyor!" 

HrnUz ~ekiz yapnda bulunan 
"Haber,. refikimiz, bu her biri ZS· 
30 yıtşına basmıı olan "Haber,,.. 
lerin yanında çocuk sayılmu mı? 

* Yine "Haber,, refildmlz, Saat 
Dervişin bir yazuını ilb ederken: 
"Kadın yancılanmımı en deprll-
8,, diyor. Bayan Saat Derrit için 
fena reklim delil doirma! 

Z amanın moda mucitleri si
nema artistlerldlr. §im • 

dl de bu artistlerden bazıları şar 

Alttaki resim Norma şe&rer'
ln glycUğl bir çarptı ıösteri • 
yor. tlstteld resimlerde de muh
telif sinema artistlerinin orta • 
ya attıklan çar§af nümunelerlnl 
cörilyoruz.. 

Barlarda, ca:ılnolarda güzelJlk\.erl 
De ıözleri kamaştıran kızlar gecele
yin ylltakların• ılrdlklerl zaman ba 
lahp &1rerle: ve tanınmayacak hal 
alırlar Bu half' girmezlerse. gözleri 
bmqtıran rlbelllklerlyle ılize çarp
mazlar. 

Besimde '-orlllen ıenç kadın. hal
mmna ile bacaklannın kıllarlDI atı
yor. Koya renkli bir kremle yilrintl 
bulayıırak teninin taravetini muha
faza ediyor. Çeneslnha aarkmamuı 

~ çeneslnl baflıyor. 

Mezardan Çıkan Eşyalar 

Eski Mısrrın Milatdan 3300 ttene 
önce ylişayan asilzadelerinden biri • 
nin mezarı kcşfolunmuştur. Mezann 
içinde bulunan şey, tam bir yemek 
sofrasıdır. Ma:rmerdcn yapılma /,abak 
laı içinde gihercinJer. etler, sebze· 

• ır. un ar lhdma 
zadenin sofrasında hergiln bulma 
şeylerdi Esel'lf'r, Mısınn ikinci silli
\.e devt'İne atttb ve hafriyat blr İn· 

gillz ilimi ile btr Mısırlı alim tarafın· 
dan idare olunmuştur. Bu yemek e
devatı ile birlikte bir (Ok eşya daha 
bulunmu§tur Eski asilzadenin taba· 
tu içinde ancak kafatası duruyordu. 
Mezann lçlndt çakmak taşından 1'11 • 
pılma bıçaklu ve daha başka afak 
tefek iletler de keşfolu.nmqtur. 

Ba ı3rdDlbuüz rcı.mı, fütürist bir sanatklnn eseri detfldlr. Btlytik 
bir arbedenin kurbanı zannederseniz yine aldanırsınız. Bir ılyablve alt 
olduluna hükmetmek te isabetsizdir. Bu, yttz sfizellltlni ea yeni usulle· 
re göre ve ıant tedbirlerle tem.hı etmek için kadın )'ilziballn ne hallere 
ılrdlilnln resmlclir. 
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Cep Kitaplarının ( 

Fethiye, 
Gittikçe 

-- ·ıızmitte 
9 

Uykulu Kuytu 
Menkibesi 

9 
G üzelleşigor 

Fethiye, (TAN) - Buradaki cad 
deler pek güzel bir tekil almı§tır. 

Yayalara mahsus yolun iki tarafında 
ki okaliptoı ağaçlannın arasından Uç 
otomobil yanyana geçebilmektedir. 
Fethiye topraklan, okaliptos ataçına 
dört senede on metre boy vermekte, • 
bütün Fethiyeliler ve köylüleri bu 
ağaca büyük bir itina göatermekte • 
dirler. 

Kasabamıza, yedi Jdlometre mak· 
tan bol i~e suyu getlrilmif, bu te
sisat yirmi bet bin liraya mal olmuı 
tur. Limanımıza gelen vapurlar da 
bu sudan almaktadırlar. 

) i/zmiı Kalıt lahrilum -~~; .dci"-(!!Mwı:. 

lzmitteki F abrik~ı;-;.-
Fethiyenin haritası yaptınlmtş, 

elli senelik im&r plim da hazt1:'lau • 
mıştır. Yeni elektrik tesisatı dıı ya
pılmıştır. Ay sonuna doğru bundan 
istifadeye başlanılacaktır. 

inhisar Deposundan 
Sigara Çalındı 

Yalova, (TAN) - İnhisar fdare91 
~tün satıı deposundan, yiiz seksen 
lira değerinde elli beı kilo köyl\1 si
gar~ çalınmıştır. Polis ve mO.ddel • 
umumilik tahkikat yapmaktadır. tı -
tanbuldan bir inhisar milfettip de 
gelmiş, tahkikata baılamıştır. 

Parti Kongresi Toplandı 
Yalova, (TAN) - İlçemiz C. H. 

Partisi kaza kongresi, köylerden ge
len milmessıllerin ve İıtanbuldan 
gönderilen müıahitlerin i§tirakiyle 
toplanmıı, münakaşalarda bulunul • 
muştur. 

Parti başkanlığına belediye dok -
toru İrfan, azalığa eczacı Ziver, tüc
cardan Mazlum, meclbi uınumı aza -
mndan Ömer ve muhasebei humsiye 
memuru Zeki Civelek seç1lmiıler • 
cm. 

r Ketenclllijln 
Islahına Doğru 

Ağustosta Açılıyorlar 
İzmit, (TAN) - İkinci kAğıt fabri

kasile Sellüloz fabrikasının inşaatı 
çok ilerlemiş, çatılan bitirilmiştir. 

Makinelerin yerlerien konulmasına 

baılamlmı,nr. 

800 amele alabilecek bfr lokanta
da lnp edilmektedir. Bütün bu fab
rikalar ağustos iptidalarında açılacak 
m. 

' 
Köylüye Yardım Edlllyor 
İzmit, (TAN) - Ziraat müdürlü

ğ(l, elinde bulunan kalbur makinele
rini ve selektörleri, İzmit, Adapazarı, 
Geyve ve Kandira kazalarında halkın 

istifadesine arzetmlştlr. Şimdiye ka
dar 538149 kilo tohumluk bu~day 
kalburdan geçirilmiı, 377511 kllo to
humluk da ilAçlanmıştır. 

VilAyet mücadele komisyonunun 
kararma göre bu sene İzmitte550,Ada 
pazarında 405, Hendekte 383, K.11ndi
rada 521, Gölcükte 135, Geyvede 433 yaban domuzu öldürülecektir. 

Husust muhasebe ,muhtaç köylü
lerimize tevzi edilmek üzere tek te
kerlekli pulluklar getirtmiştir. Bun
lar, Ziraat müdürlüğü l'asıtasile köy 
lüye verilmektedir. Beherinin fiyatı 
18,5 liradır. 

Kır şehirde Zelzele Tecrübesi 

" K.ır,elairJe :elz.eleıl'en ıonta yapılan yeni e1Jler 

Şap Hastalığı 
Çıktı 

izmlt, (TAN) - Kandiradald hay 
vanlarda pp hastalığı çıkmış, fakat 
önlenerek fifa ıafbuına sokulmuı -
tur. 

Adapazannın Süleymanfye, Tarap 
zonlar, Kadrizli, Gilneıler ve Akme
şe nahiyesinin Dere köylerinde, Ka -
rasunun Tatlı geçit, Taşlı kışla, Yeni
köy, Diyoktar köylerinde de şap 

vak'alan görillmilı ve tedbirler itti -
haz edilmlftlr. 

Baytar müdilril Ziya Tan, Hen -
dek, Karaau, Kandira ve Adapazan 
mıntakalannı teftişe gitmiştir. 

Şehrimiz baytar müdilrlüğQnde, 

baytart bir laboratuvar teıia edil -
mlştir. 

İzmit, (TAN) Halkevt KöycGler 
şubesi, Yanmcada bir .sürek avı ter
tip etmJ§tlr. 

Ydmazsporun 

Muvaffakıyeti 
938 İzmit grup birinciliklerine iş· 

tirak edilmek üzere her bölgede ma~ 1 

lar başladığı sırada Tekirdağ bölge-- ' 
sinde de Çorlu gençleri, Halkspor, 
Tekirdağ spor, Yılmazspor klüpleri 
arasında maçlar yapılın~ bunlardan 
iınale kalan Yılmazsporla - Halk
spor arasında yapılan çetin maç ta 
2-2 beraberlikle neticelenmiştir. 

Bu sene geç kalındığından grup 
birincililtlerfne iştirak edilememiştir. 
Gelecek ıene için daha §İmdiden ha· 
zırlanmaktadırlar. 

"•kere Davet 
1 Fıtlh KaymakamhOından: 
1 1 - 316 - 329 (dahil) doğumlulardan 
ı henü% sekvekedllmemJş İsrnm pfyadeler-

r 
den yoklama kaçağı. bakaya, saklılar ve 
nuınaruız, 

ı 2 - • Bu do~lular kAft gelmedlli 
ıMtdlrde 330 doj!Umlulann piyadelerin -
den kura numıırasiyle ikmal edilecektir. 

,. f ~u .... , " 

uncusu bugün çıl<tı. 

11'!,Jl~ruı uo1Bu~M 
bu meraklı hikayesini 

okuyunuz. 

Cep Kitaplarına Abone Olunuz._ 
Bu Kôğıdı Doldurup Gönderiniz. 
İsim: ............... .. 
J\.dres: • : : : : : : : : : : : : 
Bir senelik abone bedeli olan B!, Altı aylık abo

ne bedeli olan 4! lirayı gönderiyorum. 
SENELiK ABONELER! · 

Kitaptan mu.haf aza için küçük bir kütüphane hedlye edilir. 
Adres: Ankara caddesi Reşit efendi hanı, birin

d katta Cep Kitapları idarehanesl 
Kitaplarımızı müvezzilerden ve 

kitapçılardan arayınız. j 

S t N İ R .... 
ZAMANIN HAS.TALIGIDIR 

Bir kqm 

SiNiR Ac.R.ILARI • ASABI öKSOROKLER • 
BAYGINLIK • BAŞ DÖNMESi • ÇARPINTI 

ve SiNiRDEN ilerl• gelen -SÜTÜH llAHATSfZLIKLJtRI 

iYi ~R-

N E R V lAILI Dll\. U ll"lıı.U 

. TMlN EDER 
be<.!ellert 20 Il. KAnun 939 Cuma gQnQ 
akıamma kadar alınacaktır. 

4 - İçtima ve sevk gilnü 21 İkincfkA- iıiııııı•••••••••••••••••••••••••• .. 
nun 939 ıabahı uat 9 dadır. 

5 - Tayin olunan içtima gilntınde 

mükelleflerin şubede bulunrnalan meş -
ruttur. Gelmıyenlerin askeri mahkeme-

llgazda Kar Fırtınası Cezahlar Çağırhyor 
Beyo(jlu Yabancı Askerlik Şubeli ...., 

fzmit, (TAN) - İktisat Vekaleti, 
yaptırdığı güz \l bir keten dokuma 
ıezgab.ını buraya göndermiştir. Tez
gah, Halkevine konulmuş, İstanbul -
dan gelen Ali Güneş usta, tezgihı 

ıl§letmeğe başlamıştır. 
70 santimetre eninde keten bezi 

dokuyan bu tezgahtan daha bir çok 
yaptırılacak ve bunlar, keten istihsal 
eden köylülere dağıtılacaktır. 

Kırşeh!r (Tan> - Zelzele vukuunda 
hemen ittllıaz edilecek tedbirleri ve 
bütün meurlann hangi vazifelere ko
şacaklarını tesbit etmek üzere vilı\ • 
yetçe bir talimatname hazırlanmış -
tır. 

rilmez, bütün zabıta kuvvetleri, me.Y ::::e=v=erf=l=ece=k=le=rl=il=~n=o=lu=n=u=r ===-== 
murlar, doktorlar, hastabakıcılar, yar 
dım kollan, teçhizatlı amele, mevcut 
bütün motör1ü ve motörsüz nakil va
sıtaları çok kısa bir zamanda, emni
yet amirliği önünde toplanmışlardır. 

lsllğlnden: 
Kastamonu, (Husust) - Tigazda Yoklama kaçağı olarak şubemlzde 

Ortamektep ihtiyacı 
:Fethiye (Tan)- Burada ortamektep 

ihtiyacı pddetle htssedllmektediı'. Ço 
euk baablan, Maarif VekAletinln bu 
yıl orta mektep açmasını pek ziyade 
temenni etmektedirler. 

Bu talimatnamenin ne şekilde tat
bik edildiğini görmek üzere valinin 
ant bir emri ilzerine, geçen gece bu-

Toplantı mahalline vali de gel
miş, alakadarları icap eden yerlere 
sevketmiş, ve alınan neticeden dola
yı teşekkürlerini bildirmiştir. rada zelzele olmuı gibi bir tecrübe 

yapılmıftır. Tehlike işareti verilir ve- Tecrübeyi gilrmek istiyen merak 

1AKA GONDUZ 

Ay Gezintiai 
Vurgun ortada. Sol kplunda Dallı, sa~ kolunda 

Meli. Bir teY için delil, ıırf kayıp dilfmenıek mak-
18dile koluna girmiılerdir. 

Birkaç dakika konuşulmadı. Ya konupcak mev-
zu bulamac:War veya heyecanlarını belli etmemek 

için sea çıkarmadılar. Zehra bir iki deta kcaılunu sık
tı. Memnun musun? Demek llted11iJıi hissetL Çün
kü kendi keyfini aaklaı;ııyordu. Vuraun söyliyecek 
bir rey bulamıyordu. Uzajuıda iken ciltler doluau 
soz bulduğu halde, lfte timdi eli kendi kolunu tui-
mu§ken bir tek kelime aklına aelmiyordu. ......... 

·~. l'ı4ell ıöz aç!Illf olmak için ıöyledi: I·~ 

- Şu Sürpagop ıırasıııdald binaların hail ne ha· 
zindlr. Gündüz olaun, gece olaun, her ıe;iıinıde ba· 
ııa melankoli verir, Her birinde, her gün dayak yi· 
yen öksüz bir beslemenin pancar yüzünü görürüm. 
Ne kadar an'aneci çatılar, dünya deiiıiyor, onların 
dökülmilf aş1 boyaları, sarkmıf pancurlar yerli ye
rlııı!e. 

- Paralan olsa ne yapacaklarım bilir ama, ol
mayınca neylesinler? 

- Parasız olan, yerini paralıya bırakmalı. 

- Bravo Mell! Oyle bir içti.mat düstur ki 
biraz kurcalasak zengin olmıyanm yaşamağa hakkı 
Jok gibi bir mana çıkaracağı%. 
~ Realite o, fakat ben onu demek istemedim.. 

TEFRiKA No. 16 

Paralı bir şirket çıkar bu hazin binalan satm alır, 
yıkar, garajdan ta Harbiye önüne kadar en modern, 
koloıal bir ıehir parçası kurar. Her iki cephesi &il· 
ııe;ı altında bir parça şehir-

- Sizi Mösyö Prosta muavin yapmalı Hanımeıo 
fendL 

- Asla! Asla! Ben çalışkan bir insanım, &n
ıilm de kısadır, bin yılda bitmiyecek bir plan üze. 
riude uğraşamam! (gülüşmeler) 
~ Ya karşısındaki mezarlığa ne dersin Mell? 
- Buraya katiyeıı bina yapmamalı. Durası 

Taksim bahçesinin bir imtidadı olmalı. Çocuk bah· 
çelerile, havuzlarile, alangle tarhları ve bodur ağaç
larile bir park. Halk daha geniş nefes alır. 

- Tepebaşını ne yapalım 
- Siz Tepebaşının ölçüsilnil, cephe manzara-

ıını bilir misiniz? Tepebaşını Perapalas köşesınden 
bbür ucuna kadar yıkıp dümdüz etmeli ve oraya da 
modem bir ıehir parçası kurmalı. Bunu da bir şir
ket yapmalı. Böyle şeyler artık belediyelerin vazi. 
feleri dıflll& çıkmıştır. Garden-Bar denilen o bina 
~l btanbul için ne çirkin bir lekedir. Bereket 
versin yazın güneş fazla sert değil, biraz dah1 yak .. 
sa çıra gibi tutuşacak. Hele o Tepebaşı tiyatrosu 
denilen salaş eskisi büsbütün gözler acısı. O lki bina 
bir ba§kasmın malı olsaydı, belediye hemen mühen
dislerini, doktorlarını gönderir, yıkar ve ertesi gün 
övünürdü: Bir harap, mikrop yuvasını yıkıp §ehrin 

lı bir halk kitlesi de orada toplan • 
mıştır. Vali, haika hitap ederek. hü
kumetin vatandaş hayatile yakından 
alfıkadar olduğunu, zelzele vukuun
da alınacak tedbirleri kontrol iç in bir 
tecrübe yapıldığını söylemiştir. 

kar fırtınası, bütün şiddetile devam muayene gören ve henüz askerlik yap -

etmektedir. Üç gündür, Ilgazdan ge- mıyan yabancı piyade sm.ıtı.na mensup 
cezalı İsl~ eratın 316 - 333 doğumlu 

çebilmek mümkün olamamıştır. mükelle.fierfn askere sevkedilmek üzere 

Garip bir tesadüf eseri olarak, 
tecrübeden bir kaç saat sonra, 3 sani 
ye süren bir zelzele olmuştur. 

Fırtınanın şiddeti yüzünden yol- 2ı.l.939 Cumartesi günü saat t da ~ 
lar kapanmış, posta nakliyatı da sek tus cüzdanlarne birlikte şubede buhm .. 

teye uğramıştır. Ilgazda beı köylü - malannın ve 18. Haziran 936 dan ev?e1 

nün soğuktan donduklan söylenmek asker edilmişlerden bedel "ermek isti ... · 
yenlerin 21.1.1939 akşamına kadar mA-

tedlr. racaat etmeleri ilb olunur. 

sıhhatine ve estetiğine hizmet ettim, diye. Bari ye
di sekiz liralık tahan boyası alsalar da dış yüzünü 
boyasalar! (gülüşmeler) 

Fakat Vurgun gülümsemedi. DüfUndü. Bu ka
dın şehir i.şlerile niçin bu derece alakalı. Adeta her 
yer ıçin hazırlanmış bir planı var. Biraz kurcalamak 
istedi: 

- İstiklal caddestni genişletmelL 
- İstiklal caddesi mi? Edilen iftiraya siz de iş-

tirak etmeyiniz rica ederim. Istiklal mukaddes, mu· 
az.zam bir şeydir. O kelime bir caddeye konmak 
için 0 caddenin o ada layık olması lazımdır. O, olsa 
olsa beşinci sınıf kasabaların bir sokağı olabilır. En 
doğru adı, Beyoğlu Uzun sokağıdır. Onu genişlet
mek şöyle dursun, sadece asfaltlayıp kendi haline 
bırakmalıdır. O ne feci sokakbr öyle! Onun yerine 
Tarıabaşını baştan başa açıp cadde haline sokm:ılt. 
Dedim ya, bunlar belediyelerin tşt değil, Kredifon· 
styelerin işidir. Memleketim değil mi? Elbette aıa
kadar olurum. Nedir şu Sipahi ocağının manzara
sı? Teneke mahallesinin hırpani kadınlarına benzi
yor, elli kuruşluk kireç alsalar da yüzünü gözünü 
temizleseler. Daha doğrusu burasını bir şirkete ver
meli de modern bir hale sokmalı. Işte, bakınız, bu 
bövle mi olmalı. Mektebin önündeki bu güzclimsi 
At~tüı·k heykeli böyle avuç içi yerde mi durmalı. 
Karşı sıradaki evlerden birkaçı yıkılarak burası 

giızel bir Subay Meydanı olamaz mı? Meydanın et
rafına bir şirket tarafından binalar kurdurulamaz 
mı? 

Vurgun sl5zftnü kesmeseydi daha söyliye<:ekti. 
Yapı ve belediye işlerinden söz açılır açılmaz bül
bül k.eslllyordu. 

- Sizi tanımıyanlar sanırlar ki siz bir iş ada
mı • şirketçisiniz. 

- Kadın olan şirketçi olamaz mı? 
Vurgun tuhaf bir şüpheye düştü: Acabıı bele

dlye fencilerinden birisile mi sevişiyor? Oyle ya, 
bu işler hakkında o kadar çok bilgisi, fikri var ki. .. 

Dallı şaka etti! 

- Hadi bunlar için bir şirket kuralım. 
- Hiç gülme Zeri! Neden kurulma.sın. Yeter ki 

karşımızda iş bilenleri görelim. Fakat bir kurma-
mağa kal.kışınız, bakınız ne zorluklarla karş~ 
sınız. 

- Şirket sermaye ister hammefendL 
- Oyle demeyiniz üstad. Sermaye bulmak Jro. 

tay. Böyle bir şirket sermayeden önce nüfuı ve ar
ka ister. En büyük sermaye bu. 

- Oyleyse biz böyle bir şirketi blr milyon yıl 
daha kuramayız!. 

o ne! Meli birdenbire kolunu sıktı ve pek hafif 
bir sesle fısıldadı: 

- Bunu sonra konuşuruz. 
Vurgun bu hususi gorunüşten bir ilrperti his

setti, takat kendisine karşı ilk defa gizli davranı
şından mı, yoksa ..• 

- Ben evime geldim! Dedi DallL 
El çantasından bir kağıt lira çıkarıp gösterdi: 
- Demir anahtar kapılar için.. Kağıt anahtar 

da kapıcılar için, Bu kapıcılar alemi öyle bir alemdir 
ki ustad, siz bunu tetkik etmelisiniz. · 

Karabıyıklı, karakaşlı, esmer kapıcı don paça 
denecek bir pijama taklidi kıyafetile, gôzlerini oğu~
turarak kapıyı açtı. Bir eli kapının mandalında, obtir 
eli, acık avuç halinde kağıdını bekliyor. Son selam
lar. Kapı kapandı. ikisi de birdenbire gözgöze gel
di. Bu gozgöze geliş bizbize kaldık mı demektı. blı; 
de evlerimize dönebiliriz mi demekti? 

Bu sefer Vurgun Melinin koluna girdi. Bir da
kika önce uyanan merakını hemen gidermek isü
yordu. 

- Şimdi serbestçe şehircilik edebiliriz. 
- Ben şehircilik etmiyorum. işten bahsedi-

yorum. Bunu sonra konuşuruz demekten mnksa
dım da bu idi. Şehir beni hiç alakalandırmaz, ben 
şehır içinde yapılabilecek kazançlı işleri düşünü

yorum. 
- l§ adamı tabirini deği§tirmelt, iş kadını de-

meli (Devamı var) 
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iki Rus Benim Rusçayı iyi Bildiğimin Farkında 
Olmadıkları itin Muhabbeti Koyultmuılardı 

Mbdillmeclt umımndıydL. 
milyoner Abdullah beyin ee. 

mazl.yelevvelini bDmlyen yoktu. U
fak:tefek alaveralarla ve kırma tAr 
larla ite girıfm1ftl. Evvell karnınJ 
doyurmak içhı para kazanmlftl. 
Fakat tilmıdıkça tıkmas1 gelmifti. ' 
Geçim için biriktirip dururken, aa 
adet için toplamakta devam etti. 
Ve nihayet yalmz toplamak lçiıı bl 
ıtttfrmete Koyuldu. 

Ş lmenclifer istalyonlan dina
miUe atılıyor, trenlere bom

ba1arla saldınhyor, köprüler, tü
neller yıkılıyordu. 

Trakya, .Makedonyada güvm
likten, baysalbktan eeer k&lma
mı§tı. 

Şu kadar ki, İttihat ve terakki 
hüklımetl bu azılı ve aqınlara 
karp eski idare gibi pek mUki• 
ce davnnmımıt. bütün kuvvet ve 
fddetliliYle çetin bir savap atıl· 
mı§tı. Kısmen de muvaffak ol
mUfbı. 

Bu IU'llda lriUalmet durumunu 
daha ziyade Ailımlımak, bir tür 
lü ele geçirllemeyen komitacıları 

amana diifürmek için ailelerini. 
IOJ IOplarmı bulundukları yerler 
den uzaklqtırmak di1filncellle, 
çeteler kanununu çıbrmıfb. Ayn 
ca. ötedenberl k1lile azlılı yüsün
deo Makedonyada)d hıriatl7uı un 
surlar anamda devam eden ayrı
lık ve ıykınlıp nihayet vermek, 
&)'D &)'D kilaseler yaptırmak IUN • 

tile bu unsurlan memnun edip Ol
manlı toplulutuna ballamak dtı
fÜ"'*'le de bir JdUweJer bmmu 
Jap!IUfb. 

Şu kadar ki, bu bnunlarm Rd
at de beklenilen neticelerin tam 
tersini "ermittl Çeteler kaunu, 
medeniyete aJtmı oldulu bahıne
sile Avrupa hükiUnetJ.erinin J9l'liz 
bir kanşmulle yüriltülememlftl. 
Bu netice de pek tabii olarak, Jro • 
mitacılan büabiltün pmarbmf, 
bize brp oluı ataklık ve atıJaan
lıldarmı arttırmqtı. Kflileler t. 

· netice l 

k JraJıılmnıftı. ara
lannda yer tutan bu yeni dOltluk 
onlan toplayıp birbirine ballamıt. 
()ımıanh doıtluk ve toplululundan 
büsbütün ayınp uzaklqtınn1fb. 
Bu sebeple d.- Rumeli Yilayetlerl -
miz artık her tarafmduı 616m ,._ 
çılan, kan fı§kıran bir iman ..ı
hanesi halin~ almıftı. 

Ifte Ödemtp- ı.tabaıa 
çatrıJc111tm -- a..u .. 

deki durum bu bdar llClkh. •teell 
idi. İstanbula tatenildillmia ühma 
gelen lebeplerl U'M'ncla, bir ftD. 

fe ile Bumelife ~ • • 
timıHnt daha kutve&U baldulam 
için merakımı UJGblaupmao m.. 
mm 1ıep eılkt ,anı.. a1t .. bMa
ralar, bçmluı tu.tlar, JllPhm 
Janllf hareketler ve baDJarm 
bbl brplafbnblı .. neticeler 
De megulclil. Bu aebeple 991ahat 
beni çok mkı,or, ıakıldıkça ftpa

run da 't'Ült ılbl tenbelletQlnl 
anıyordum. OJ•'•nnıak için çar, 
azıattın7ordum. Salonda plmın 
plj~ hilzflnlil natmelerl 
beni bO.biltfln elemlendirdill iP. 
tenctimf gilvertqe •tmıfbm. Kap
tan töprülOnOn altında bot buJda. 
twD bir kanapeJe y.alennnt. 4e• 
nlzi .,re clalmlfbm. 

Biraz IOftl'& ~lculardan Dd er
kek de bulmıdulum ır...,.,. o -

turmUf, RUIÇ& IOhbete ~ 
lardı. Gerçi Derde ve kim olana 
olsun 1nHnın yanınctaldleıW din
lemesi çok ayıptır umu, l6r6t • 
tükleri mevzu bana bu a,.. UDut
turmuftu. Bu adamlar Ruata. TClrk 
fnkı1Abındaı1. TQrJdertn bu fiıkıllp 
ile mesut ve 'blhtlyar old\iklann • 
dan baJuıediyorlerdı. Tabii o za • 
man1d RUI tctaretdnden, Çum m
Uim ve istibdadından da acı aeı 
fiklyet ediyorlardı. AbbaPlar, be
nim Rusça enladJIDnı bilme& • 
1erl ~n, muhabbeti koJaltmUflm'
dı. &his hilk6med yıkıp ...... 
je, Çarı arayı ile beraber bavays 
uçurup yok etmete geçmtftL Tam 
hOfUID8 pten, ruhumu okfeJall 
bir mevzuctu bL Polil merald1e m
lfi, tamami1e bir tomttacı bfa"1e 
k~ onJara ,.,. .... 

Ben ditbıle dlnliJor,onlar da ya
na yuıa söylüyor, IÖ)'lüyorlardı. 

bdai de o zamanm tarlfl ile mu
m adamlardandı. Rualann "Nih-, 
lllt, deditlen anaqistlerdendi bun 
lir. Sözlerinden, vapura Tiryelte
den bindiklerini, lstanbulda bir Od 
pıı aalıp Ufadarlan ile görüftük· 
den 10nra Odmaya gideceklerini 
de diler IU'1an ıD>i ötrenmifthn. 
J'akat, türklerden çok dostça, in
anca bahHttlklerinl ifittlm. Tilr
tiye ile de bir •lif verifleri olma
odıklanm ınladıgım lçln bu adam
lara lrötil tözle bakmaınJf, hıtta
azleditlerl inkillba muvaffa)dyye
le kavupalan için lçlmclen dua 
hile etmf§tim. ' \ 

r\arrıcla vapurumuz da Mldll
V Hye ıelmif, demirlemlftl. 

Stı.arlnfn, dört ... t sonra haraket 
edll8celinl, lmyenlerln çıkıp 19-
hirde gezebileeetlerini söylemesi, 
diler yolcular gibi beni de heves
lendlrmiftl. Çalmhtım aandala 
binmek için vapurun merdivenJe. 
rinden inerken, ardı:mclan bu Rua
lar da ıelmlıt. benimle beraber sa· 
ndala pmiflerdi. Tam açrlacagr
ID1Z macla merdivende, kml yüzlil 
uzua bir herif ile, yaplSIDJ kadın

dan ziyade erkete benzettllim btr 
madam beUrmlft:L Erkelin Rumca, 
kendilerini d6 almuım, fazla bah
.. nnceklertnl bizim uııdalcıya 
IÖyleınesi, biru da fazlaca tsrar 
etmen dtkbdmi flzerlerine çek
miftl Hele madamın bizim yam -
mna oturmayıp da uııdalm bq 
tarafma çekilmesi bayatı beni pi.. 
ftl.MVlıtPW 

çe muameleden dunutanan, bot -
lanan Ruslar artık bana açıhn'f-

lar, bütün saflık ve aamlmllik: - ı 
1eri ile, balh bulundukları koml-
tamn, phWarmm mlanm, pye -
" hedefierim olıdutu Pbl önilme 
saÇllllflardı. Ben de kim olıdulu • 
mu onlarda:.ı sak:Jımımıftmı Şu

mnudan baflayarak Qalmealımn 
tatbine kadar ıeçirdijim hay. -
tın bar tarihçesini yapmlf, benim 
de, eskiden tıpkı onlar gibi, bap 
c:lanilk, ruhu sapık bir edam, oldu
tumu kendilerine anlatmıftlm. Sa
lan Jmmayınmz sayın otuyucula
nm, abden utlayaclk deli1fm Ja, 
lfin daha ilerilhıe vanp bu adam
larla anlefllllf baJdqmıftnn. Hat
ta, lstanbulda kendilerlni suçlu gö
sterecek bütün taptlannı, ıdWı
lanm, ahp bavulumda aaklamıt
tun. DıbıllN aöyliyeytm mi? •• 
İçinde pamuklara aan1ı dört tane 
bomba yatan bavullarmı da yanı
ma abmfbm. 
Şunu da unutmaduı aöyliyeyim 

ki, cihan harbinde, Rualarm pat
layıcı ve parla)'ICI maddeler yapan 
büyük bir fabrikumı havıya ucur 
malt. vazlfesile, hük6met tarafm
dan gönderildillm (Petreaburg) 
f8hrine giderken Odesaya uğra

IDlft teladüfün kazandırdıiJ bu 
doltlarla bulUfUP görüpnüftüm. 
Bu adımlar o zaman, k:arplapı\ala
r'ı katı n mnhıkkü oluı 6lüm 
tehlikelerine bile a6z yummu§lar, 
bana, dolayJlile milletime gerçek
ten b(lyiik ve la)'dah )'U'dunlar • 
da bul1lllllnlflardı. Bu ....,.U. ara· 

Kendisi amallerbaadan cenı'ln 
ve darbmm ild ayaklı bir m6ınes -
sili oldu. Herkesin zararına, toplar, 
çolaltır, etler, katar, arttmr, ce -
belluze diye torbasına atardı. 

Esti muallarm birinde, ada -
mm biri eli neye delerse altm ol -
muım 6zlemifti. Adam muradına 
erdikten soma ınısamıt. hardalı tu 
tuncı 1U altın olmu§tu. Karnı acı
kınca a1zm3 gednlilf lokma altm 
olmuftu. Adamcap açlık ve susuz 
lııktan ölmüftil. 

Artık Abdullah beyin gözünde, 
dünyada blr 181 kalmamıştı kl o
nun kıymeti paranm matuf lr ıy -
metinden bafka kendine liıahsua 
bir haysiyeti olsun. Onun gözün • 
de içtiği su para! Soludutu havı 

para! Yedili yemek para oldulu i· 
çUı suyun aulufu, yemelfn yemek
lifi, ve bavanm havalıjı hep gü -
me gitmif ve binaenaleyh Abdul -
lah beyin milyonuna rajınen ken· 
dl de kendismin klinatı da iflls '• 
deret topu atmıştı. Ar1ık otomobi· 
le binebilir, sampanya içebilir. ve 
havyar yiyıebilirdi. fakat yapmak? 
İpe onu katiyen yapamudı. 

A bdullah beyin bilhassa genç
likte vakit vakit yürekten 

eylfler, koynundan llCai, aıcak 

~ı..t1n1 btlham kadın• ~vtrml
tlm. Şık eldivenler içlnde~rJenen.--------~----~~~~~~~~--~~~~~·--
etli, trl eller, ıa.tlkli k:ahn ~raplar 
içinde. aJnpn Ptldn ve usun bal
clırlar, labrphalere 111maJıp ke
narlarmclan etı.ı t8fllll koca a
yaklar, ..ıdblnln bir medım d• 
~ affeclenılnla, Etek kadar Wr 
Nalll oldutunu açüp Pt.t -
JOIXfu. Bele YllNfblmm Wı:ele • 
ye ıenç bir -- •tikBk .. oe
YMllJle llÇra)'lp plnnam, ...... 

r.lncWd --- beltlmMdm ... 
ft - Nbm••rla llerhm-'s -
a- üdm Ja7afedne ~bir er-
kek~~..._ 
Yalım ~ oı.. erke11a • • 
MndaJda bencl9 m,-ade y.911Dda· 
ld Bualarla 1M11U1 o1mM1 4la 11 • 
~ ............ 
ı..,.,. tU1Jlıp111 ..... Ja • 

111 Jblf1 ..,_ - JuaJa ,.,..... 
4'aa~u•klılll"fb. S.. 
ku ~ ben de wnu Kua
~ ,e.mt,. labt bu~ .... 
damı ~ bir Jerllıft -
NDMIDlpirD $na bir p feT1-
~ ~~ma
daıDm Wan~ bir Rua aclnll· 
.. çekttit ~ bir tııwumı 
taı,nf m~ hlYlyet n
m.mı ~ ... pçlıdtm. 
Bu telanfta )'uib olan 11t1.ler, ma
dam ne arlr#fqumı kimler olclu
junll ~ buıa. Bunlar .... 
h~ tld ~idi. ç.k
clltleri teı,n&, (Nltola Dlmitri
'J:91) ft (Aleklandır Samel) ID bu-. 
lflDdUtlarl npurda oldukJanm, 
~ aahte bir ....... bD • 
clltfyorJarilı. B~ - tiJı:
IJndfllm için Kaslara M"Dlt. n-
pun pllrkea. de sand•Jcla eçıJmft. 
tun. 
~· ıtmca pptılun hi

tap brpllD'ta savanı Ml•mJar blr-
blrlertne .-. kılm'flardr. ı:ıtm
dekl tellnf kopJ-'ncl• atnadl
llm W'mJedDI lljı.,tnce 4e btll-
bCltDa .taJhmlllırdı. o ... ft-

............ ele btr ........ . 
Nk,, But Jaa8,.ı.d tarafmdan ta
Jdp edDdDderlDI. Ktctillfdea çeki-
- teıp ....... bllbı•• ı.. 
tenbıda~ ...... ....... 
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böylelikle kendi yarıchlıpnI, ten • 
dl imanlığım keneli ellyle bola bo
la ıönlünü; dojmadan evvel dü • 
§Ürillen. ve dolunca da bolulup gö 
mülen aalatin ınezarlıtma ve teh
zadeler türbesine benzetmiftl. Ar
tık bayatı b:r mezar kadar emin -
dl. 

Kı!nc:lisi mqallah çoluk çocup 
karqmıştı. V ~ onlan yetiftirmele 
koyulmuftu Onlarm gönlünde bir 
uçuf bir özleyif semi miydi. He • 
men üzerlenne davranır "Hele bir 
para kazanın bakab~; onun ara -
11 10nra gelir! Bülbül Amanmda 
öeter. der, ve mevsbnl gelince çı
lap ötecek bülbül yumurtalannm 
üzerine, o bw: gibi ap yilrelfyle 
kuluçkaya öyle bir otururdu ki, 
bülbüller ötmeden değil, yumur • 
tadan bile çıkmadan, kabuklarmm 
içinde de donarlardı. 
Çocuklamnı hiç bozmadım eli -

yordu Filvakı çocuklar; Tıp fakül 
telerinin alt'1ldaki büyük formalin 
mahzenlerine atılan kadavralar gl 
bi ne bozulaDilirler, ne de kokabi -
Urleıdi. 

dil. Alana .içki koymaz. ...... iç
mudl küfilr etmndl, nezaket ve 
terbiyeli çok yerindeydi. Misafir 
kabul ederdl Şu ruzwnerre mevzu 
1ar haklmıd:a pek aiir bqlı, tecrü 
beli fikirleri olurdu. ömründe bJç 
klmleje fenalık: etmemffti. Nenle 
bir fena hareket görQne onu ceza
landırmek fnqenlertn &l Nfında 
buluamdu. Yaplwzs*- çalı • 
,.. memur bedmne, n fUD& ba • 
... phfkM'* ... .,. terblJ9 bak 
Jmnda çok ,... DUlbatleıde bu
hmur. 

IMHOn Utipler, heclemeler. upt 
lar el pençe dlftn dunrak, .... 
rinl boppabk ve daftcllnlWrten Art 
bir :9ddiyetle dinlerler, nulbatJe. 
'Cini kulaklarma kGpe ederlerdi. 

ADdullab beyin en tevdtli ço
cuju ilk eöa •lrm Servet heJ'dl. 
İfte ud onu gönlünfln dlledlll gi
bi 1etlftireb1liyordu. Peraya mtıın
lriln mertebe çabuk avuç ve el sala 
bilmesi için ne yapmak llaın ge. 
Une Y•pıyorlardı Çocuk tahatJln. 
de )'(lzde yüz muvaffak oluyordu. 
Hayat ancak kopanlıp kapılan ff!1 
lerle ellence ve zevk •babı satın 
aluı parayd\ 

Bvet! Hayatın, meneude illve 
eden yok olam yaratan ve iman 
kendlalMen ote harı.tan arzu ve 
atif oldujunu IÖylerlerdi, fakat 
bunlar Wtı Alll ldlçfik olan 191 ti 
rtnı tirinı ôten pua idi. 

ve gilzellali havsalamızı apn bir 
hareket ve çızgl tesirini vererek., 
hayalinıize 1C11net t:akmısmda ve 
heykelin duruculuktan kurtulma
aındaydı. 

Oakpm Abdullah be yfdare -
hanesinden yine her gün gl 

bi aaat sekizde döndü. 
Nedense biraz yorgundu. Bü -

yük alonun büyük koltuğuna yan 
geldi İtinayla marokine ed.ilınif 
koltulun açrk kollarl "İyi bir ye -
mekıen soıua. gel de koynumda 
rüyam bir uykuya dal!., diyordu, 
Kaparuz zihniyetiyle elde edilen 
bu koltuk, Abdullah beyi ve halef 
lerini AmerıkaWarm mücrimleri 
idamda kulb.ndıklan elektrik san 
dalyasmdan cok daha müessir bir 
tarzda, ta köklerinden ve özlerin
den örülınütf. 

Abdullah bey önündeki duvara 

dala kaldı. Duvarda, hep 7.engln • 

liği, ve mevkilerini gösterir pta -
fath ve kelli telli durupu aile fo • 

toıraflleri vardı. İfte orada Servet 

beyin dolduktan bir uat - alı 

tonunu elinde tutarak alman resmi, 
idadi mektebinden aldılI diploma
ıiyle alman resmi, on yedi yapn. 
da iken, elinde bir kitapla aldın -
lan temıi. velhasıl Servet be,ta 
muhtelif pııh lafbaJannda " mer 
halelerinde dman .art .nrtı Nllba 
lerl ftl'Cll. BuDJarm Mpetn•n orta
llDda altın ~ lglnde bir re • 
alm.-~--Bir,. ... 
hk panpnot YUdı. fite ba Ji1z u.;. 
raht panpnot Servet Beyin ut 
laızandtjJ. para7d1. Abdullah beJta 
MlnfJın bu puıpnota takıla kal
dı. Bqı mı dbnGJ'Ol'du, neydi? Yiiz 
lira 1avaf yavq lllbılr lfbl oldu. 
Çerçne IUlki bir pencerenin çer -
çerçevesine dbnm6ftü. Abdullah 
bey ollunun o par&J.1 nuıı kazan • 
dıtnF pencereden seyredermif il 
bi oldu. Mıdnfn vaafı delifmemet 
tedir Abdullah beyin bakıp yıvq 
)'&V&f geçınife dofru uzamyorclu. 
oııunun çoeuklulunu gördil, ken
di çocuklutunu gördü. Kalabalık 
imanlar 1örclil. Nihayet bir ç61 
ıc>rdü. O Anradı iki vahfl kabile 
birlbırlerile çarpıpyorlardı. Bir 
kabile matldp oldu. yenilen bbi _ 
le reisinin bapnı yenen kabile re
isi bir tokmak V1lrUfU ile patlattı. 
Herif yere serildi. Galip ayatmm 
toputunu mail1lbun ıölsflne da • 
Yadı tokmak•• vura bura baflll1 
yam7aaı ezdi. Sonra götsünG tok
müla7a toJnnalda7a kaburplan
m çökertti. Vurmakta dft'alll etti. 
Herifin 16vdellai bir kan, kemit, 
ve et bulam1e1 1m1f gibi, d6ve d6 • 
... '91'len TQdı. Bu battan17919 
benzer kanlı f81ln ortuına bir de
lik açtı. O delikten bapm ~ 
O battanlyetml ıövdeyi maf)ah • 
IDlf llbi ID1IDa liJdl. 

Ve aaki öldG!dfllü ilk iman ar 
tında bir gmıır hil'ati 1m1f gibi. ka 
bll-tı. hayran aözleri önünde 6 • 
rinerek rabettl. Abdullah beJln kula.,.. Pm-ncllfer lstuyonlarm -
da phnın kampanılan andıran bir 
atn, ~almdı birden çerçevede ıaıt 
lenJer lilndl Onun yerine, matrur 
olarak Oft1a adan y(izJdk panp
not parlecb. l'üat neyclf bu? AJ>. 
dullah ...,, k•'"•hd bir iltuyo -
nun lraJdmmJan f1zer1nc1e buld" 



10 TAN ================================================18-1-1939 

Kelime ve lstılahlarımıza 
İstikrar Verebiliriz 

~eden Terbiyesi 
istişare Heyeti 

Yeni Gemiler 
İçin Tetkikat 

Naci Tınaz Milli 
, Müdafaa Vekili 

Giresunda Bir Adanı 

Karısını ve 
Kaynanasını Öldürdii (Başı 1 incide) 

rnına, kendisinden işittiğim keli _ 
rnele~dcn bir çoğunun aslı türkçe 
oldugunu söylüyordum. Bir ara
lık ağzından "teferüç,, kelimesi 
çıktı. Hayretle baktım. Bana dö
nerek dedi ki: 
"- Korkanm, bunun da Türk

lerden kalma olduğunu iddia ede
ceksiniz!,, 

Lıigat hususunda ilk kaide tes
bit edenler, meşrutiyet devrinin 
Türkçeleri olmuştur: Her türkçele 
şen kelime bizimdir! Zaten gitgi
de bu kelimelere, kullanma ve ko
nuşma dili, n ihayet kendi ahen
gini verir. Mal artık kal gibi telaf
fuz olunmaktadır. Biz onun eski 
tclfıffuz halini "maliye., de muha
faza ediyoruz. Bazı kelimelerin na 
sıl ahenk değişt irdiğine bizim nes 
limiz kulak şahidi olmuştur. Ba -
balarımız "adem olmak,, derlerdi. 
Bugün mekteplerde "vefat,, keli
mesinin kısa telaffuzundan hoşlan 
mıyanlar, "adem,, i "adam,, yap
maktaki garabeti hissetmez olmuş 
lardır. 

Fakat bu vazüe konuşma ve kul 
lanma dilinin yoğuruşuna, tasar -
rufuna, keyfimizce hakim olamı -
yacağımız dil kanunlan.na aittir. 
"Ayşe,, , "Fatma,, , "Hadce,, islın 
leri dahi bize, evvela, şimdiki "ha 
dise,, telô.ffuzunda gelmişlerdir. 

Acaba türkçcleşmek için böyle 
bir kalıplaşma iptidadan zarud 
midir? Şüphesiz bayır! Öyle ke
limelerimiz vardır ki, onları kul
lanmak için muayyen bir kültür 
seviyesine erişmek lazı.'lldır. Halk 
ağzı bunları yoğurmağa vakit bul 
mamıştır. Böyle kelimeler için öl
çü, kullanma dilimize zaruri olup 
olmadıklarından ibarettir. Gece 
varken madem ki, artık arabi !a
rısı terkipler yapmıyoruz, (Bu 
bahse biraz aşağıda temas edece
ğiz) ne şcp, ne de leyl kelimesine 
ihtiyacunız vardır. Gerdtiııe çok
tan yerini araba'ya bırakmıştır. 

Ancak otomobil'de bir türkçe kar 
§llı.k: aramıyoruz. 

A .tatürk'ün esprit'sine sadık 
~ kalarak davamızı hallede

liın. Büyük inkılapçı dil meselesi 
ile karşılaştığı vakit, müfrit tas
fiyecileri de davalarını istedikleri 
g ibi tecrübe etmekte serbest bı
rakmıştır. Dergi bu tecrübeye fır
sat vermek jçin hazırlanmıştır. He 
pimiz, makalelerimizi, saatler sar
federek dergi kelimelerile yazm:ı
ğa gayret etmi§izdir. Atatürk ken
dine has, sebatı ve sabrı ile, bu 
tecrübeyi takip etti; hepimize şevk 
vermek için ona bizzat iştirak de 
ettL Nihayet Güneş - Dil TeorisL
nin iınktınlan ile, dilimizi genişlet 
mek 'Ve ferahlatmak ihtiyacını en 
başta gene kendi hissetti ve yap
tı. Güneş - Dil teorisi, bize, ihtiya 
cımız olan, hatta olmıyan birçok 
kelimeleri yeniden kazandırmıştu. 
Reis türkçedir, katip türkçedir, i-
dare türkçedir, müsteşar türkçe
dir, ilah. 

1lk tecrübe devrine ait darhk
lanmızı Atatürk'e maletmek ne 
kadar yanlış ise, Atatürk'ün dili
mizi bu darlıktan kurtararak ona 
ferahlık ve inkişaf veren nazari -
yesini de, medrese ve divan osman 
lıcasına doğru irticai bir harekete 
alet etmek de o kadar insafsızlık 

olur. Güneş - Dil teorisinin im.kan 
lannı kötüye kullanarak, lugati
mizi alabildiğine doldurmıyacağız. 
Lugatimize alacağımız kelimeleri 
iki tabil miyara vurarak seçece
ğiz: 

1 - Bize !Azım mıdır? 
2 - Konuşma ve kullanma di

linde yaşıyorlar mı? 
Ne ölmüş olanı diriltebiliriz; ne 

de lüzumu olmıyana hayat vere
biliriz. Köye kadar giden "mü -
dür,, kelimesinden kurtulmak için 
neden boş yere emek verelim? 
Yahut herhangi bir lehçedeki her
hangi b"r meçhul söze revaç ver -
rneğe neden çalışalım? 

Bizim de şahsan iştirak etmiş 

olduğumuz kılavuz hareketi, dili
mize birçok yeni kelime kazanç
ları temin etm•ştir. Bu lfıgat yapı
lır ve mefhumlar arasındaki ince 
farklar aranırken, şüphesiz onlar
dan istifade edeceğiz. 

Her lisanda nesillerce süren 
bir kelimeler istikran ta

savvur edilemez. Dil, yaprak dö
ken ağaç gibi, mütemadiyen keli
me döker ve yenilerine vücut ve
rir. Yaşıyan dil, hiç bir kalıp içiA 

de dondurulamaz. Kelimelerde :s
tikrar, bugünkü konuşma ve kul
lanma dilinin tabii ltıgatini yap
mak demektir. Mektebe bu lfıgat 
gider. Ve mektep dışında her tür
lü kanaat, her türlü zevk kendi i
catlarını teklif etmekte devam e
der. 

2 - Cümhurreisi mi, Reisi -
cümhur mu? Reislik mi, riyaset 
mi? Umumi katip mi, katibi umu 
mi mi? Katiplik mi, kitabet mi? 
Kabul tarzı mı, tarzı kabul mü? 

Türkçü nazariye, gramer işine 

büsbütün sarahat vermiştir: ''Bir 
dil, başka dilden kelime alır, kaide 
almaz!,, 

Bir istisna ite: her dilde olduğu 
gibi, biz dahı bir takım klişeleri, 
yaşay::ıbil<likleri kadar dilimizde bı 
rakabiliriz, mesela "su',, kelimesi 
ile "ruyet,,, •'kasıt", "tasavvur" ke 
limelcri üstünde bir tecrübe yapa
lım. Eğer ''!~ötü niyet" eski "sw-ni 
yet" in yerini tutuyorsa, bu terki -
bi edebiyatımızdan çrkarmakta ne 
beis var? Fakat eğer attentat keli
mesine "sw!casd" dan başka karşı
lık bulamıyorsak, onu da tek klişe
kelime olar~k ''suykast" diye alı -
koymakta n•.! beis var? Karşılığrru 
bular.ıadığnnız Complot'yu aynen 
kulhnmıyor muyuz? 

R ei-;lik mi, riyaset mi? Şüphe
siz reislik! Fakat bunun i -

çin de "adalet", "cinayet" şekilleri 
üstünde takılıp kalamayız. Yeni -
den arap veya fars kaidesi ile keli
meler yapmıık başka, vaktiyle bu 
kaid:? şekilleri ile lisanımiza alınıp 
da kullanm11 diline kendi zaruret -
lerini cebretmekte olanları klişe -
1er olarak muhafaza etmek başka
dır. 

Nispet "ye" si için vaziyet aynı
dır. Türkçede nispet şekillerinin ne 
oldu~unu biliyoruz. Hatta bütün 
yeni kelimelerimizi öyle yapıyo -
ruz. Jı'akat, mesela, il.mi, hayati, e
debi, fikri, tabii gibi klişelerin şe -
killerini değiştirmeğe muvaffak ~ 
lamıyoruz. Bizim yeni gramerimiz 
türkçe nisbe! şekillerini tesbit e -
der: Fakat bugün konuşma ve kul 
lanma diline geçen bu eski şekil -
leri de müstesnalar olarak kayde
deriz. Bununla onlara şüphesiz e
bedi hayat temin etmiş olmayız. 

Yaşıyan dil, mütemadi istihalesin
de, onları da ister tasfiye eder, is -
ter etmez. 

Arabi ve f arlst okuyan bizim ne
sillerimiz için, fasıl musikisine o -
lan kulak itiyadı gıl>i. ağzımızda 

bir terkip itiyadı kalıp gidecektir. 
Fakat asla şüphe yoktur ki türk -
çenin bu hazin esaret devri ölmüş
tür. y ~ni gramer yapılırken gene tas 

fiye tecrübesinin bize bazı 

şekilleri yemden kazandırmış oldu 
ğu da görülecektir. 

3 - Sosyoloji mi, içtimaiyat mı? 
Psikoloji mi, ruhiyat mı? Matema
tik mi, riyazıyat mı? Yahut da, bil
miyorum ne diyorlar, fakat şu tük 
çe "-Bilik" tarzında biten bir yeni 
türkt;e ıstılah mı? Psikoloji yerine 
Can · bilik gibi! 

Kendimiz 1~ üç türlü ıstılah ta
savvur edebiliriz: medrese kültür 
kaynaklarma dayanan, üniversite 
kültiir kaynaklarına dayanan, hiç -
bir kültür kaynağına dayanmiyan 
ilmi ıstılahlar! 

(Başı 1 ncide) 

vereceğini Türidye B. M. Meclisin
de hükiıınet namına söylediğim prog 
ramda izah etmittim. Bu izah neti
cesi olarak ta elimizde olan kanunu 
B. M. Meclisi bize vermiştir. Bu ka
nunun hükümleri dairesinde mem·· 
leketimizde sporu genişletmek, te
kamül ettirmek arzusundayız ve 
vazifemiz budur. 

Şüphe etmiyorum ki, genel 
direktörlük bu vazifesini bütiin 
memleket ' gençliğine şamil ve 
scyyan bir surette ifa edecektir. 
Ve yine ışiiphe etmiyorum ki. 
seyyan kelimesinin ifade ettiği 

manaya dikkat etmişsinizdir. 

Memleketimizdeki sporun geçir
diği tekamül safuasının takdir· 
kanyız. Ancak hoşumuza gitmi
yen noktalar da vardır. Ve bnn
lar memleket genfiliği araı>'IHfa 

sevgi vücude getirmek laZlm 
iken bazı ahvalde kendilerini hi
rihirlerinden uzaıklastnmıya sf!
hep tcskil ediyor. Seyyan ve 
muhabbet kelimesini bu maksnt· 
la kullanmış oluyorum. 'Ümit e
diyorum ki, sizin muhterem elle
nnıze tevdi edilen memleket 
geneliğinin heden terbiyeftli ve 
beden kiiltiirü bütün milletin ar 
ztt ettiği derecede terakki ve te
kamitl gösterecektir ve biHiin 
memleketle beraber gençliğimizi 
sizin hizmctlerinid takdirle 
karşılı:v-aıraktır. Buna maz-
hariyetinizi temenni eder ve he
pinizi tebrik ederim.,, 

Umum Müclürün izalıah 
Celal Bayann beyanatından ~on

ra Beden Terbiyesi Genel Direktfüü 
Tümgeneral Cemil Tahir Taner işe 
başladığı tarihten itibaren geçen za
man zarfında meşgul olduğu aşağı
daki mevzular üzerinde izahatta bu· 
lundu: 

(Başı l ncide) (Bqı 1 nctde) 
Öğrendiğim.ize göre, komisyon faa vekili arkadaşmıız general Ö -

Deniz müsteşarlığından yük.sek ı·i.ıt- zalp, mi mahkemenin ııellmetle ee 
beli bir deniz mütehassuıı, sivil iki reyanını temin etmek maksadı ile 
deniz mütehassısı, Ziraat bankası 1 istifa t:tmiştir . ., 
hukuk müşaviri ile Deniz Ticaret Ba.şvekil, bunu müteakip aynen 
müdü;rlüğü fen heyeti reisi Hayriden §Ulllan söyledi: 
mürekkeptir. "Şunu da ilave etmek mecburiye -

Dün öğleden evvel yapılan top- tindeyim ki, .M]lli Müdafaa işleri hak 
lantıda yeni vapurlardan bazılarının kında madde tasrih ederek herhangi 
süvarilerile vapurların fenni şartna- bir iddiada bulunmak veya sual tev
mesini hazırlıyan bazı denizcilerin cih etmek isteyen bir arkadaşımız 
mah1matına müracaat edilmiştir. varsa kapı açıktır. Ona doğrudan doğ 

Bizim öğrendiğimize göre, ••Et _ ruya ben muhatabım veyahut yeni 
rüsk,, vapurunun mukaveleye aykırı vekil arkadatıımız tetkikatını yapa -
tarzda inşa edildiği hakkında son za- rak, lazım gelen cevabı vermiye ha

manlarda ortaya çıkan bazı şayialar zırdır. 
üzerine, bu tetkiklerin yapılmasına Ba~vekilin beyanatından sonra. 
lüzum görülmüştür. Fakat, komisyo- reisin davetine rağmen, mevzu üze
nun vazifesi, yeni gemilere ait şart- rinde söz alan olmadığından ruzna -
namelerin ve mukavelelerin tatbik meye ~eçildi. 
şekillerini usulen tetkik ve kontrol- Anıt • Kabir Rasat 
den ibarettir. Ve bu tetkiklerıu hiç Tepesinde Kurulacak 
bir fevkalade mahiyeti yoktur. 2 - Bu celsenin ruznamesinde 1 

Ajansın tekzibi Ebedi Şefimiz Atatürk için yaptınla-

Giresun, (TAN) - Lapa köyü 
de feci bir cinayet olmuş, İbrahi 
adlı bir adam, hem karısını, hem 
kayinvaldesini bıçakla yaralamış, 
kisinin vücutlarında 42 yara açmıştı 
İki kadın da hemen ölmüşlerdir. 

İbrahim.in, çok zengin olan kar 
ve kaynanasile geçinemediği anlası 

maktadır. Hem onlardan kurtulma 
hE:m de zengb olmak emeliyle bu 
nayetleri işlediği sanılıyor. 

Katil tevkif ve adliyeye teslim 
dilmiştir. 

~=------------------~ iHTiRA 1LAN'--.a 

l "'Her çapta efvahı nariye ıçın 
kabili tefrik ve tebdil kaplama 
usulü,, hakkında alınmış olan 
13.11.1927 günlü ve 594 sayılı 

ihtira beratı bu defa mevkii fi-
ile konmak üzere ahere devrü
ferağ veya icar edileceğinden 

talip olanl.arm Galataıda İkti-
sad hanında, Robert Ferri'ye 
müracaatlan ilan olunur. Ankara, 17 (A.A.) - Almanyada cak Anıt - K:ıbir meselesi mevcuttu. 

yaptırılarak memleketimize getirilen Müzakere açıldı. İlk söz olarak Parti 

vapurlardan bazısının mukarrer şart komisyonunun mazbata muharriri D ATIF TJNÇ 
name ve mukavelenameye uygun ol- k~r~iyc geld~. ve komisyonunun me- ·- r. .. 
madıklan yolunda ileri sürülmüş id- saısı ve tetk1katı neticesinde varılan ' Sinir mOteh•••aı ~ 
diaları tetkik maksadile bir •:omis _ kararlan izah etti. Müteakiben bir - Kadık8y Bahariye caddesi No: 2ıs 
yon teşkil edilmiştir. kaç hatip, tetkik komisyonu raporu ıvıuıyene: Pazardan batka hernü n. 

Bu komisyon, mezkur iddialara hakkında bazı istizahta bulundular - Ööleden sonra Tel: ao1ıs2 
bilhassa mevzu teşkil eden "Etrüsk, ve komisyonun Anıt - Kabir için tek- KAYIP _ 1004 kilo sikletinde 
vapuru hakkında İstanbulda tetkika lif ettiği yerden başka yerler hak - 114 adet halıya ait ordinoyu zayi 
ta başlamıştır. 1 kında beyanatta bulundular ve mü- ettim. Yenisini alacağımdan hük-

Teşkil maksadı bundan ibaret o- tea?dit takrirler verdiler. Söz alan mü yoktur. Ohanes Timuryan 
lan komisyona 17.1.939 tarihli Son- hatıpl~r, mütalealarmı bitir<likten --------------
posta gazetesinde bunun haricinde at sonra, verilen tekliflerden evvela es- İstanbul İkinci İcra Memurlu
fedilen iştigal ve tetkik mevzuları _ ki B. M . Meclisi binasının bulunduğu /tundan: Cevriyeye birinci derece
mn hakikate uygun olmadıg~ını be- yere att takrir reye kondu ve redde - de ipotekli olup Habip, Arif ve Yakubun uhdei tasarruf unda bulu-
yana Anadolu ajansı mezundur. dildi. Tkinci olarak anıtın kale üze - nan Samatyada Hacıkadın mahal

rinde yapılmasını isteyen takrir reye lesinin Hacıkadın caddesinde eski Frank. stler arzolundu, umumi heyet, bu teklifi 45 yeni 73 81/1 No. larla mürak-
de büyük bir ekseriyetle reddetti. kam maamüştemilat bostanın 6 

Barseıon Çankayamn Anıt _ Kabir yeri o- Hisse itibariyle 4 hissesi deynin a
demi tesviyesi hasebiyle açık art-

larak intihabına dair verilmiş olan tırmaya vazettirilmistir. 
YoJU d takrir de pek az rey aldı. Nihayet Hudut, tapu kaydına nazaran sağ 

1 - Genel Direktörlük kadrosu fi a tetkik komisyonunun raporundaki tarafı Ömer ve hissedarları ha-
ve muvakkat bütçesi, tesçil işleri, (Bn .... 1 ncide) ekserivet karan ile teklif edilen ra- marn bahçesi ve Ömer ve hissedar-

2 U 
-ıı· lan bostanı ve sahibi senedin di-

- mumi vaziyet hakkında böl Bugün Barselona civarından top sat tepesi Anrt - Kabir yeri olmak ü-l rd /ter bahçesi arkası hamamiye o/!lu 
ge

3
e en ist_ enilen malumat, sesleri işı"tilmekteydi. zere ittifaka yakın hır" eksen"yetle ka h ane ve bahçesi ve pulcu Agop 

- Mutehassıa zevat ara.'llllda Barselona mahafili, Frankiatlerin bul olundu. veresesi bostanı Sulu Toson hane 
yapılan anket, muvaffakıyetlerini silahlarının pek Bundan sonra encümenlerin me _ bahçesi ve Safiye arsaa ve Meh-

4 - Altı aylık Lao1iJ"c • f'.LVôi d ! u • -:~l-!- -·~· - · ··· .. -·~·w ···--.ı - ..,... ..~•-:-- .J_:_ -··-r----.!- -----·· .. _, - met_ Ş,ap_a~ arsası önü Hacıka 
5 _ Kış sporlan için yapılan mu- lunduklarına işaret etmektedirler. d~hili nizamnameye mütetallik tak- Tamamının miktnn zirat 9716 

vakkat ve müstacel yardımlar, Frankistler,. har~ hattı~a 800 tayya- ririn müzakeresine, gelecek celsede metre murabbaıdrr. Yeminli 3 e-h-

6 - Güreşçilerimizin yapacakları 

ecnebi temaslarına hazırlık olarak 
Ankaradaki çalışmaları, 

7 - Futbol hakem kursları, 

8 - Civar köylerde yapılan tet
kü:ler, 

9 - Genel Direktörlük tarafın-

dan neşrine başlanan Beden Terbi

re sevketmışlerdır. Cumhuriyetçile- devam edilmek üzere celseye niha - li vukuf tarafından tamamına 5000 
rin ise bunlara mukabele edecek an- yet v~rildi. lira kıymet takdir ve tahmin edil

mistir. 
cak bir kaç tayyareleri vardır. Evsafı sokak kapısından girince 

Frankistıerin topçu kuvveti itiba- Barem Müzakerelerin· sağda hela iki odalı bir manaı ne 
riyle faikiyetlerinin nisbeti l-6dır. 30 hayvan istiap eder zemini Be-

Cümhuriyetçi kuvvetler, dün Jaen de ihtiyat Zabitleri ton yemlikleri çimento kagir bır 
eyaleti hudutlarında Granata eyale- ahıT solda kagir bir oda, bostanda 
· d (Doşı 5 n.cidcJ motörlü bir bostan kuyusu motör 
tın e taarruza geçmişlerdir. İleri ha- dairesi Tunus bir havuz mevcut 
reketi, Granata ile J\lcala la Real yo Q ndan sonra milli mücadele ve tamamen ekilmiştir. 
lu istikametiİıde devam etmektedir. başladı. Bu eski gençler tek Bu gayri menkule ait şartname 
Cümhuriyetçiler, Granata ve Sevil _ rar kurtuluş cephelerine can attı- 11-2-939 tarihinden itibaren 

- - --- le'i yekdiğerine rapteden demiryo- lar. Yine döğüştiller, öldiller ve herkesin J(Örebilmesi için icra di-
"C b"lik 1 10 k.l sağ kalabilenler kaldılar. vanhanesinde açık bulundurnla-

yesi ve spor adlı mecmua, 

an - ı ,, ifratı ise hic; bir una ı ometre mesafede bulun- caktır. Birinci arttırması 21-2-
yerdE muvaffak olniamıştır: ma - maktadırlar. Bn sefer de geçen beş altı yıla 939 tarihine müsadif Salı günü saat 
car tecrübe3.i buna şahittir. Bu harekat neticesinde cfunhuri- ilç yıl daha bindi. 10 dan 12 ye kadar İstanbul İk:in-

Bizce bilhassa mektep kitapla _ yetçilerin mevzileri, Granatayı sı- Ali tahsil ve ali diploma denilen ci İcra Dairesinde yapılacak ve 
nru b - k .. · t"k 1 t kı t d · kl" lm nesne bu zaruri sartlarla imka·nsız muhammen kıymetinin % 75 ni ugun u mı a sarsın ısın - ş ıran yarım aıre şe ıni a ıştır. • ~eçti~ takdirde en çok arttırana 
dan kurtarmak, hatta onlara, pek General Franko dün bir ntıtuk laştı. Bunda ~ahsi hiçbir taksirleri ihale edilecektir. O ~ böyle bir 
az değişikliklerle, pek uzun za - söyliyerek artık zaferine karşı durul olmadığı a~'tkardır. Ati diploma ala bedel elde edilme7.Se arttıranlann 
man için ıstikrar vermek im- mıyacağını anlatmıştır. Katalonyalı- madılarsa bu, mektep kaçaklığı taahhüdü baki kalmak şartile art-
kanlan tamamdır, şartlar olgun ların teslim olmalarını tavsiye et.- yüzünden değil, vatan ve millet tırma 15 gün temdit ettirilerek 
dur Dili . . k ık "bi ·· d- · t· vazifelerini '-'apmak borcundandı. 8-3-

939 
tarihine müsadif Car-. mızı en anş gı gor u- mış ır. .ı şamba ~nü ayni mahal ve saatte 

ğümüz bu devir, hakikatte onun İspanya Hariciye nazın Del Vayo Son mücadelenin son gününde icra olunacak ikinci arttmnada 
böyl'! uzun bir istikrar için her tür da Lord Halifax ile Bonnet'ye vazi- sağ kalabilenler hayatlannı kazan 2280 numaralı kanunun ahkhnı 
lü hamlıkları tamam olduğu devir- yeti izah etmiş ve ricatin stratejik ol mak mecburiyetinde idiler. Yeni göz önünde tutularak en çok a.rt-
dir. duğunu söylemiştir. kurulan devletin de tezelden yeni tıramn üstünde bırakılacaktır. İ-

B 
·· p M l" elem.mlara ıhtiyacı vardı. Esasen potek sahibi alacaklılarla diiter a-

Fakat gerek kelime, gerek ıs- ugun ariste ec ıste M. Blum lacaklılann gayri menkul üzerin-
tılcih lugatlerini, gerek grameri ya beyanatta bulunmuş ve ademi mü- liseleri bitirmiş, fakültelerde ay - deki haklannı hususiyle faiz v~ 

TürkçülP.T burada kati bir ka -
rar alamamışlardı. Çünkü medre -
se yalıuz yaşamakta değildi: Da -
rülfünunun tefekkür kürsülerine 
de hakimdi Felsefe müderrisi, türk 
lerle beraber bütün islam milletle
rine arapçayı bir wnumi ümmet 
dili olarak vermek istiyen ve türk
çe kdimele!'in aslı arapça olduğu
nu iddiaya kadar giden Naim hoca 
idi Türkçüler ıstılihlarda arapça 
kaynağı muhafaza etmekle bera -
ber, yalnız ilmi ahvalirruh yerine 
ruhiyat şeklliri alıyorlar, bu suretle 
ruhiyatçı ve ruhiyatçılık tasrifle -
rinin yapılmasına imkln veriyor -
lardı Realite yerine şeniyet ve ide 
al yerine me!kılre bu devrin yadi
gar landır. 

paca~ olanlar, bugünün tabii ve ha dahale projesini kaldırmak, yahut lar, ~eneler geçirmiş olan bu vatan masrafa müteallik iddialarını ilam. 
kim prensipleri üzerinde evvela totaliter devletler gibi müdahale et- çocuklarını aylıklı veya ficretli iş- tarihinden itibaren 20 gün içinde 

k kl şt"ğ" · lat şt lere verdiler. Bu....nne kadar çabc- evrakı müsbitelerile birlikte dai-
mut:ıbık olmalıdırlar. Daha doğru- me gere e ı mı an mı ır. 6

.. Y reye bildirmeleri aksi takdirde sa-
su, ffİ. ayırmak l.B.zım: Dil araştır _ Flanden ise İspanya işinden uzak tıklanna bakılırsa faydalı olduklan tış bedelinin paylaşmasından hariç 
malanna, lehçe lugatlerinin neşri- ta kalmayı tavsiye etmiştir. da anlaşılır. bırakılacakları ve talip olanların 
ne, derleme ve sair hizmetlere ait Bütün Paris gazeteleri bu mesele Evet, bugün onlann ellerinde bi- hisseye musip muhammen kıyme-
iş, her türlü münakaşalara ve etüd ile meşgul olmaktadır. rer siislü püslü açık lesepaseleri tinin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi 

O d 
· d. k" veya milli bir banka teminat mek-

lere serbestlik vermek içın· , ve ile• r e gazetesı ıyor ı: yok. Fakat buna mukabil on sekiz b ... tu u ibraz etmeleri ve fazla ma!iı-
de bir akademi halinde taazzuv e- ''Bizim Pirene hudutlanmızda, yal yirmi senelik işlerinde tam tecrü • mat almak istiyenler her zaman 
dinciye kadat Dil cemiyetinde kal nız lspanyanm istiklali değil, Fran- heleri, tam ihtisaslan ve tam te - dairemize 38--1739 numara ile 
mak, ve lQgat, ıstılah kamusu ve sanın istiklali de çarpışmaktadır." kamüUleri v&r. Bir diplomalı ile müracaat edebilecekleri ilin olu-
grarner işi Maarif Vekilliğinin ken * bunlardan birisi arasında o işler nm. <l

4
02!i) 

eli heyetlerine bırakılmak lazımdır. Nev Chronicle gazetesinin Barse- için bir müsııbaka açsak kırsaçb bulunarak hakikaten müktesep o
lan haklan korunacaflna şiiphe et 
meyelim. Türkiye Bilyük Millet 
Mecfoıi hiitün işlf'rde olduğu gibi 
bunda da haı.ı.sas ve adil davrana -
caktır. 

Ateııı ve iş meytlanlarında kan ve 
ter döken kıranta kardeşlerimiz f ak.at dlğer tarafta Psikoloçya 

şekliru kullananlar olmuş -
tur. Gariptir ki bunlar lisanda os -
manlıcı idiler. Üniversite ıstıiahı al 
makla beraber ,arabi tarife en ka-

Dil cemiyetimiz, çok, pek çok ha _ lon hususi muhabiri, gazetesine şun- genç muharibin yüzde yüz kazana
yrrlı bir teşebbüs olmuştur. Bu ce lan bildiriyor: cağına emin olabiliriz. Çünkü biri 
miyetin yardımından ne bugün, ne "Gerek halkın gerek ordunun ma- si vazife ve hayata acemi olarak 
yarın, ne hiç bir zaman mahrum ka neviyatı, hiçbir zaaf eseri gösterme- giriyor öteımr. yirmi yıllık bir 
lamayız. Neteklın. yann ve her za ~~tedir .. Kadın, e~kek,. herkes, •nağ tecrilheli miitehassıs olmuştur. 
man Türk diline ait işler için çalı _ lubıyete ınanmak ıstemıyorlar. Bunlann ~ayısı da o kadar azdır 
şanlar. onun mesaisini dalın tük Katalonya orduları başkumanda- ki mesele yapmağa değmez. Yeni 
mez bir yardım kaynağı ol aak k e~ nı General Juan Sarradia, "Naws kanunda bu gibiler için bir formül müsterih olsunlar. 

!anacaklardır. Bu suretle,~ ; Chronicle,, muhabirine aşağıdaki be-

m . ı· . h tü" 1_ t tkik h-rrl yanatta bulunmuştur: 
ıye ının er r u e u - " 

lstanbul Emniyet MUdürlüijünden : 
Zabıta memurlarına ait eski senelerden kalan müstamel 18 ka-

Yetim
. d daf . · k 

1 
Katalonya ordusu, sağlamdır. 

e ıa ıyı orumuş o uruz. B d 
Mesela Atatürk kıalvuzu hususi un an başka harp, ~zi kaıanm~k lemde 6782 adet rt>smi ve sivil elbise ve şapka, kaput, fotin ve saire 

eşya açık arttırma sure-tile satılacaktır. isteklilerin 25.1.939 Çar.şam
ba günü saat 14 de 55 lira teminat makbuzu ile defterdarlık muhase
be müdürlüğü dairesinde kurulu komisyona eşyaları görmek için de 

biliyetli şek'U tercih ediyorlardı: 

Psikoloçyai diyebilmek için! Ar -
tık bu anarşi devri de nihayet bul 
muştur. 

b · h t h 
1 

. . veyahut kaybetmekle bıtecek değ ıl-
ır eye e ava e etmişti. dir. Katalonyada eli sillh tutabilir 

F. R. '1TAY. bir tek insan kaldıkça, mücadele de-
(ULUS) vam edecektir.,. üçüncil pbe mQdiirlüğüne müracaat etmeleri. (233) 
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KA SE 

Sizi günlerce ıztırab çekmekten kurtarır 
En tiddetli baş, diş ağrılarım, Üfütmekten mütevellid bütün 

ıancı ve sızıları k~r. Nezleye, Romatizmaya. 
kırıklığa kartı çok müeuirdir. 

Gripi, Nezleyi, Baş, Diş ve Romafizmr 
ağrılarını derhal geçiren en iyi ilaçtır. 

1 Kaşe 6, Altıllk Kutu 30 Kuruştur 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların

dan mütevellid sancılarınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şiklyetleri

nizi U R l N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vilcudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş, alınması ko

laydır. Yemeklerden sonra yanm 

bardak su içerisinde alınır. 

1 
1 

BAŞ l"M ÇATLIYO R! 
Bir Kaşe 

alayım da 
Bu SAŞ AGR.ISINDAN lt:urtulayım ... 

NEOKALM I NA 
BAŞ • NEVRALJi G 
DlŞ • NEZLE R 1 P ve bütün 

ağrıları geçirir. 

-

... ........................................ ~ 
1 ......................................... .. 

Me§hur Sinema Artisti 
lmperio ArCJentina ' nın 

(An dal uz geceleri ) 
filmde okuduğu şarkılan aynen 

p o L y D o R 
Plaklarma okuduğundan sayın müş tenlerimize tavsiye ederiz. 

Mideyi Bozmaz, Kalbi ve Böbrekleri Y ormazl 
İsmine dikkat: Taklitlerinden sakınınız ve ~evrozin yerine 

ba,ka bir marka verirlerse tiddetle r eddedin iz. 

.... , . - -~---- ---------

INGf Lf Z KANZUK 
ECZA NESi 

BEYOGLU - tSTANBUL 1 ·------......--
25858 Lo& Piconeroc / 25859 Triana - Trlana 

. Antonlo Vargas Hered1a La muerte de Vargas Reredia 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
- .. 

ODEON 
Yeni Çrkan Lüks Plaklar 

Münir Nurettin Selçuk 
Suzidilara semai - ABUT AB İLE BU ŞEP. 

27091 O~ N • Beste: Merhum 3 üncü Selim 
0. •Uşak şarkı - GÜL!ZARA NAZAR kildırn 

Merhum Şevki B,!?Y 

Emsalsiz olan bu plakı her halde dinleyiniz ve alınız. Kollek~tyo

nunuzda mühim blr plak llive etml§ olacaksınız. 

At esci Ustası Alınacaktır 
' Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede fabrikalarımızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere 
iki mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz maktna subayla
rından veya ticareti bahriye makine mektebinden neşet ve Türk donan 
masında ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden eh 
liyet şahadetnamesi alınış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların is
tenilen vesikalarla Umum Müdürlüğe müracaatları (10) 

Cild unsuru olan ı Levazım Amirliği Satın 
B ı Q C EL 'in 1 

._A .. ım_a_K_o_m_i_sv_o_n_u_ı_ıa_n_ı_a_r•_. 

Tesiri şayanı hayret 
olduğunu beyan 

Marcilla 
diyor; 

Birkaç gün zarfında yüzümdeki 
küçük buruşukluklarım ve çizgilerim 
kaybolmağa başladığını gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 ys.:j daha genç 
göründüm. 

Biocel, büyük bir Viy:ma profesÖ
rünün keşfidir. Pemb~ renkteki To
kalvn kreminin terkibind~ Biocel var
dır. Her akşam yatmaz.dan evvel bu 
kremi ve sabahları da beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Bu su
retle en esmer ve en sert hir cilde ça
bucak bir gençlik parlaklığı ve <'anlı 
bir tazelik vererek yumuşatacak ve 
beyazlatacaktır. 

4000 kılo nohut 19-l-9aı:ı perşem
be günü saat 14 de Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satınal -
ma komisyonunda pazarlıkla alı

nacaktır. Nümunesi komisyonda 
görülebilir. Çuvallan tabi iyeden 
sonra iade şartile alınacak olan 
nohut için isteklilerin yiızde 15 
teminatlarile belli saatte komis -
yona gelmeleri. (287) {475) 

* 2500 kilo kadar zeytin tanesi 24. 
1.939 Salı günü saat 14,30 da Top
hanede İstanbul Levazım amfrliği 
Satınalma komisyonunda pazarlık
la eksiltmesi yapılacaktır. Askeri 
evsaf dahilinde alınacak olan zey
tin lçin isteklilerin kat't teminat
larile beraber belli saatte komisyo-
na gelmeleri "478, "394,, 

* 500 adet Tükrük hokkası müte-
ahhit nam ve hesabına 7 / 21939 
Salı günü saat 14 te Tophanede İs
tanbul Levazım amirliğı Satınal
ma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 275 
lira ilk teminatı 20 lira 62 kuruş
tur. Şartname ve nilm•mesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

"479., "395,, 

KAYIP - 20.7.7452 numaralı li
man cüzdanımı kaybettim Yenisi
ni alacağımdan hükmü yoktur. 

Ruşen oğlu Rasim 

SiNGEH 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S l N G ER saatlerinin 

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

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
SİN GER SAAT l\.IAGAZALARI - İstanbul Eminönü. Tel: 21964. 
İstimlak dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunacaktır. 

Kültür Baka hğından: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikinEt. dair olan talimatnameye göre 

ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil 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 günü 
akşamına kadar bir dilekçe ile kültür Bakanlığına müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı 
verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus ol
mak üzere birincisinin müellifine verilenin bir yıllığı. üçüncü. dördün 
cü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus ...ılmak üzere dörder yüz 
lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere 
makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yaZJlmış olarak Kültür 
Bakanlığı Yayın direktörlüğüne rnakbu?. mukabılinde vermeleri veya 
göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesai
renin asıllannm yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmuş 

olarak bulunması kafidir. 
Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını 

verecek veya göndereceklerdir. 
6 - Müsabakaya girenlerce eser müsveddPlerile birlikte. eserlı>ri 

kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 

ve her türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Kültür Bakanlığına üç 
yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her bası 
!ışının son tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında ta
yin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağım gösterir notedlik
ten tasdikli bir taahhüt senedi verilmesi de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vası.f

ları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin 
formülü Kültür Bakanlığı Yayın direktörlüğünden alınabilir. Mektup 
la isteyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri 
Iazımdır. (5298) (9491) 

Fatih Tapu Sicil Muhafızhğından : 
Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden tecili talep edilen Silivri

kapı caddesinde Bala tekkesi namile maruf tekkenin tapuda mukay
yet olmadığından 1515 No. kanun hükümlerine göre vakıf namına tecı
cil edileceğinden 25.1.939 münad if Çarşamba günü saat 14 de ma
hallinde tahkikat ıcra edileceğinden mülkiyet veya diğer bir hak id
diasında bulunacakların müsbet vesaikle beraber dairemize veya ay-
ni günde mahallinde müdahale etmeleri ilan olunur. "372., 

r KIRALIK KAT ' 

Cinsi 

Kamyonet 
Kamyon 
Kamyon 
Satış kam-
yonu 

Mık tarı Yük taşı Muhammen B. % 7,5 temi-
ma kabi- Beheri Tutan nat 

liyeti Lira K. Lira. K. Lira K. 

1 adet 1 ton 3000 - 225 -
2 adet 3 ton 2400- 4800 - 360 -
1 adet 5,5-6 ton 4000 - 300 -
1 adet 2 ton 3100 - 232 50 

Eksiltme 
saati 

14 
14.15 
14,30 
14.45 

1 -İdaremizin Yavşan Tuzlası için l adet. İzmir ve Ankara baş
müdürlükleri için 2 adet, İzmir şarap fabrikası için 1 adet ve İzmir bq 
müdürlüğü için 1 adet kamyon şartnameleri mucibince ayrı ayn açık 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

JT l\.tr,,l,,..,.wtn..,,.,n.._ ı .. _,,,ri.ft.111),-;"lrln 'ft"\n-....,"1'1'~+ +n,.,,,,;.,,_~tlo.., 

gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 24.1.939 tarihine rastlayan salı günü hizalannda 

yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabileceği gibi kapalı satış kamyonunun planı da görülebilir. 

V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak et 
mek isteyenlerin kataloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatım gös
terir bir plAn ile benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerini ihale gü
nünden beş gün evveline kadar İnhisarlar Tuz fen şubesine vermeleri 
lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz
de 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel 
meleri ilan olunur. (143) 

• I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası !çln şartnamesi mucibince satın 
alınacak iki adet Donki tulumbası açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Donkilerin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat temina
tı 90 liradır. 

III - Eksiltme 30.1.1939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
14.30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
nabilir. 

V - Donkiler Werthington ve Weise und Moaskt markalı olacaktır. 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 

7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme 
leri ilan olunur. (272) 

* Idaremizin Çama)tı Tuzlasına getirilecek içme suyu için prt
namesi mucibince satın aunacak 1150 lira muhamen bedelli 750 met
re font boru 13.1.939 tarihinde ihale eclilemc?diğinden 23.1.939 tarihi· 
ne rastlıyan Pazartesi güniı saat 15,30 da münakasası yapılmak üzere 
açık eksiltmenin 10 gün temdıt edildiği ilan olunur. "396,, 

-
lstcinbul Belediyesi llCinları 

Keşif bedeli 90:>5 lira 75 kuruş olan Taksimde yaptırılacak umumi 
hela kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 20.1.939 Cum~ 
günü saat 15 de Daımi encümende yapılacaktır. Keşif evrakile şartna
mesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikadan ba~ka Fen işleri müdürlüğünden bu iş için alaclık
lan fen ehliyet vesikasile 679 lira 26 kuruşluk ilk teminat makbuz 1'e

ya mektubile beraber teklif ınektu plarını havi kapalı zarflarını yu
karda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidi rler. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (93) 

Tü·rkiye SiCJorta Prodüktörleri Birliğinden : Galatada, Voyvoda caddesinde, Ünyon hanında. müesseselere ve 
şirketlere yarar 13 odalık bir kat kiralıktır. Lüks odalar. mükemmeı Esas nizamnamesi 16 ıncı m~dJesine tevfikan 1937 yılı kongrec;in

de bulunmak üzere üyeleırimizın26 - 1 - 939 gününe rastlıyan Per 

1 
şembe günü saat 13 te İstanbul Cağaloğlunda Eminönü Halkevi salonu ••• ••••I na gelmeleri rica olunur. 

hol. kalorifer. asan<;Ör Mürı:ır;ıat: 

JERANS TÜRK LiMiTED ŞiRKETi 
Ünyon Han, Tel : 43358 

GRiPsiz NEZLEsiz ÖKSURUKsüz bir kıs VA L D A Pa~tilleri sayesinde kabildir. Sahibi ve Neşriyat Müdürü Ralil 
Ltitfil DÖRDONCt) Gazetecilik ve 

Ne~riyatı T. L. Ş. Baınldığl yer TAN 
Matbaası 
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H A K 1 K 1 VA L DA. ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. 


