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5 KURUŞ 

İşi Ehlinin Eline Vermeli 
Sarhoıluğu itiyat edinerek tıret belasına 
müptela olanlara ve yahut behimi ıehve· 
tin esiri olarak umumun hürmet ettiği 
iffet ve ismet kaidelerine riayet etmi· 
yenlere, devlet kadrosunda • kabiliyetleri 
ve bilgileri ne olursa olsun • asla yer 
verilmiyecektir. 

Yazan: Ahmet Ağaoğlu 
Eski lisanımızda bir vecize vardı: "Emaneti ehline tev

di etmelidir.,, 
Devlet ve Cümhur işleri kadar yüksek ve mukaddes 

bir emanet mutesavver midir? 
Fakat son zamanlara kadar lisanımızda dolaşan bu veci-

zeyi bir türlü tahakkuk ettiremedik! 
Sebebi şu idi ki, bu vecize yalnız serbest mürakabe ve 

bu mürakabeyi kullanabilen vatandaşlar veyahut müesse
seler mevcut olduğu takdirde tahakkuk edebilir. 

Mutlakiyet ve keyfi idare hakim olduğu yerlerde tabia
tiyle vecizenin tatbikine imkan bulunmaz Mutlak hükumda
nn keyfi neye taalltık ederse hak ve hakikat, ehliyet odur. 

Beden Terbiyesi 1 

istişare Heyeti 
Dün de Toplandı 

!eden Terbiyai Umam Müiiirli 
General Cemil T alair 

(Yazvı 10 ncu ıayfadtJ) 

Şark istibdadının ruhunu ve le
dünniyatını esaslı bir surette kav
ramış olan Sadi diyor ki: 

Salihi memleket hişi hüsrevan 
danend 

Yani memleketin menfaat ve 
sal8hını yalnız, onun sahibi olan 
hükümdarlar bilirler! Onların key 
fi neye taallı.ik ederse salah da o
radadır. 

Ekseriyetle cüheladan ibaret o
lan bu hükümdarlar ise, dalkavuk
luktan, tabasbustan, riyadan şak
labanlıktan pek hoşlanırlardı. 

Binaenaleyh memleketin "Sala
hını,, da bu sıfatları taşıyanlara 
tevdi ederlerdi. Neticede yukarıda 
kaydettiğimiz vecizenin tam aksi 
tahakkuk ediyordu. Emanetler u
mumiyetle ehli olmıyanlara tevdi 
olunuyordu. Ve memleket salaha 

B u zavallı Türkiye, kaç a..cqr 

ve kaç batınca bu istikamet 
üzerinde yürütülmüştür. İşler eh
line değil, naehline, kabiliyete 
değil, beceriksizliğe, doğruluğa 

ve dürüstlüğe değil, geriliğe ve na 
dürüstlüğe tevdi olunuyordu! Ne
ticede memleket harap, halk bık
kın ve her taraf perişan bir hale 
geldi! 

İşte tam o sırada hiç olmazsa, 
enkazı kurtarmak, muhafaza et -
mek için, vecizenin tahakkukuna 

(Sonu: Scı. 10, Sü.. 4) 

auıUnden itibaren: lapanyol Danaları Krallçııal 

MARiNA PALMERO 
BDtDn artletlerln lftlraklyla temılllerlne: TAKSi M'de 

Florya Lokanta • Varyete Salonunda 
Bqhyorlar. Her Pazar aaat 17 de bDtOn 

Varyete Proaramlle MATiNE 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

ispanya İşine Müdahale 1 
• 

Edilmesi için Fransız 
Meclisine Takrir Verildi 
Hududun Derhal Açılması isteniyor 

Chamberlain, lngilterenin 
Ademi Mudahalede lsrar 

Edeceğini Bildirdi 
Londra, 18 (Hususi) - Yann (bugün) Avru1Nl bl"iMn 

de çok mühim bir rün olmak istidadını haizdir. Sebebi, lspan 
ya harbidir ve bu harbin yeniden arzettiği tehlikeli mahiyet
tir. Fransa dündenberi bu mesele ile meşguldür. Orada hakim 
olan iki cereyan vardır. Birini Flinden temsil ediyor ve İs· 
panya harbinde her ne pahasına olursa olsun müdahale etme
meyi istiyor. ikincisini Blum temsil ediyor ve hududun der-
hal açılmasını, Cümhuriyet İspanyasına silah, mühimmat ve 
gıda maddeleri yetiştirilmesini" müdafaa ediyor. 

l•panya Hariciye Nazın 
Delvayo 

Bütün Fransa bu mesele ile meşguldür. Fransız kabinesinin bugünkft 
toplantısında bu iş konuşulmuş, Bon net yann mecliste söyliyeceği nutkun 

------------- esaslarını anlatmıştır.Bonnet bundanba§ka. Chamberlain ve Halifax"m Ro 

Ciano Belgratta 

Yugoslav· 
Macar Paktı 
Yapılıyor 

--<>-

Çekler de Komünist 
Aleyhtarı Pakta Giriyor 

Kont Ciano 
(Yazısı l O uncu ıayfad4> 

Halil Menteşin 
Sual Takririne 
Cevap Yerilecek 

1 ma mül&katı hakkında verdikleri ma himatı da kabine içtimaında anlata· 

tak vaziyeti tavzih etmiştir. ------------------·-------• 

gaetelere göre 1 Kelime ve lstdahlarımızda istikrar 
Bütün Fransız gazeteleri de bu me-

sele ile meşguldür. Matin'e göre mü
dahaleler İspanya harbini uıatmu
tan ve bir harici harbi alevlemekten 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden~ - bafka bir şeye yaramaz. Jur da Fran-
Maliye Vekili mütekaitlerin maaıtan ile ödenecek bir budalalıktan 

Mecliste cevap verecektir. Mütekait, rfyetÇt 
dul ve yetim maaşlan ve tahsisatlan panyaya yardım edilmesini ısrarla 
1938 bütçesinde 16 buçuk milyon li- istemektedir. Blum, Populairs gaze-
rayı bulmaktadır. tesinde yazdığı bir makalede ltalyat-

Esk" k nın taahhütlerini mütemadiyen nak-
1 anunla maq almakta olan zettiğini söyledikten sonra Fransanın 

mütekait, dul ve yetimlere bir mik- ne zamana kadar kendini bu taahhiıt
tar da olsa zam yapılması ise, bu ye- lere bağlı sayacağını soruyor 
kunu esaslı surette kabartacaktır. 
Meclis mahafilindeki arzu ve cere • Hatlaiu açmalı mı? 

Münevverler. "Dilimizi 

Vazifemizdir,, Diyorlar 
Hüseyin Cahit, Muhittin Birgen ve Vala 

Anketimize Cevaplaranı Bildirdiler 
Falih Rıfkmm bJemi, Tüdc yan hiç olmazsa Milll Mücadelede Yann mesele Fransız parllmen~ 

cephede çalışmıı ve eski kanunla te- sunda konU§Ulacak ve en mülıun me- dilinin en derin ,........, dokua
kaüt olmu§ ukerl mütekaitlerin ye. sele olarak ileri sürülecektir. Mec- du. Dün, '7 AN,, da çıkan, ft di· 
ni mali yılda terfihlerini temin ede- ıı.ten sorulacak en mühim nokta fU fer pzetel• tarafmclan ela ik
cek tedbir ahnmuı lüzumudur. (Sonu: Sa. 10, Sü. 3 de) tibu edil..-, li;rdr olclufu e-

m=:===================--==================== ===========================-==================== bemuiyet Ye alikaya lra't'UfUI 

Elektrik Sergi Binası 
Denizbanka Sablması 
işi Tetkik Ediliyor 

Satle, elektrik mahemesl ffrketlne J klleti, bu teklifi esas itibarile kabul 
ait bulunan Fındıklıdald elektrik ser- etmif, ancak binaya ait kıymetin 
gw. binası. bundan bir müddet e~l, takdiri için temaslara lüzum göstl!l"
.Denizbank tarafından 250 bin liraya miştir. 
satın ahnmıftı. Nafıa ve İktJsat Ve- Bir taraftan bu temaslar devam 
kiletleri bu satıf işini tetkik ettirme- ederken, diğer taraftan da vekalet bi
yi lümmlu bulmUflardır. Bunun için nanın tapudaki ve vergi §Ubesindeki 
fstanbul viliyeti nafıa müdürü Bed· kıymetini tesbit ettirmiştir. Vergi 
ri. belediye fen müdürü Fenni, Nafıa şubesinde mukayyet binanın hasılatı 
Veklleti İstanbul elektrik ifleri 11- safiyeslnin 10680 lira olduğunu öğ
mum müdürü Kadri ve müdür mua- renen vekilet, 1295 tarihli istimlak 
vini Süruriden mürekkep bir komis- kanununa tevfikan binanın asıl kıy
yon teşkil edilmiştir. Komisyon Uk metini de takdir ettirmiş ve ayni ka
toplantısını, dün, Nafıa müdürlüğün- nuna tevfikan binanın, hasılatı snfi
de yapmış ve tetkiklerine başlamıı - yenin on misli olan 107 bin liraya 
tır. Tahkikata esas olan ve tetkike istimlik edilebileceğini hesarladık
lüzum görülen mevzu §Udur: tan sonra bir alıcı sıfatile yalnız 80 

bin lira verebileceğini şirkete teklif 
etmiştir. Şirket ise ilk evvela 107 bin 
lira üzerinde ısrar etmiş ise de bıla
hare Türkiyedekl emlak ve muame
lltını tasfiyeye mecbur olduğu'lu dü
şününce bu fiyattan da vazgeçmiş ve 
binayı 90 bin liraya verebilece~lnt 
Nafıa Vekaletine bildirmiştir Fakat 
vekalet, binanın mutlaka kendisine 
Hizım olmadığını düşünerek 80 bin 
liradan fazla veremiyeceğini söyle -
miş, bu sebeplerden dolayı aradaki 
temaslar kesilmiştir. 

V ekôlete illı müracaat 

S t . ı·daresl 1933 senesinde, Fın-
a ıe .. . d M" 

dıkl d tın aldığı arsa uzerın e ı-
ı a sa ""teah'h' 

kael Nurican isminde bir mu ı-
de daimi elektrik serigisi ittfüaz e-

d·ı k .. re bir bina yaptırmıştır. 
ı me uze h"'ku 

1938 senesinde elektrik şirketı u .. -
met tarafından satın alınınca Satıe 
idaresi de hem bu binayı, hem de ken 
disine ait Beyazıttaki binayı da s3t-

ak . . bu maksatla Nafıa 
m ıstemış ve "il 
Vekaletine başvurmuştur. Nafıa e-

(Sonu Scı. 10: Sil. 1 de) 

Nasrettin Hoca 
Avrupa Yolunda 

Tarihten çb:sfler serisiyle blse masialn ibret alınacak levhalarnd 
eanb tablolar halinde veren reuam Sallla, puarteslden itiba

ren TAN'da yeal bir seri karikatür neırlne bqlayaeaktır. TUrldba ea 
kuvvetli mizah timsali olan Nasrettin hoea A nupa 1eyahadne çda· 
yor ve bize ıördilklerial kendi sld ile anlatıyer. Beuamm bu laee 
bulu,ana renkll seri brikatlr laalhMle puartesi._ ltlı.ar. 'l'AN'
da takip edecebbıb. 

yum, fU ..Jlerle batll7ordu: 
"- 8ell mi, batken mı? 

idare mi, TÖDedm mi? Kidp 
mi, TUCMI mı. sekreter mi? 
Kitap mı, bitik mi? MU.teşar 
nu. TIDetser mi? Vekil mi. ba 
kan mı? Müsalı:ere mi, söriifti 
m8?" 

Bu suallerle baflıyan uzun ya
:mında, liu01mımald bu kanşık
lıtm hazırladığı tehlikenin büyük 
lüfünil anla1ıaıı Falih Rıfkı. ke
limelerimize ve ıst.ılahlanmıza 
IBtlkrar vermek mecburiyetinde 
bulundulumuzu söylüyor. 

Hiıeyl11 Cahid• göre : 

DWı, kendislle göPOftillüm HO 
aeyln Cahf t. Falih Rıfknun bu 
yazısından bahsederlten: 

- Bence diyor. Falih Rıfkı. 
Tarlı: dilinhı yeni bir hastalığım 
tefhls etmff delfldir: Dil temizU
ltnde çok hızlı yilrilmenln zarar
lamu gönnemlı, çekmemiş bir 
milnevver yoktur sanınm. Fakat 
Falih Rıfkı, bu hutalığımızın te
davfsfnf istemek vazifesini gör _ 
milf bulunuyor. Bu bakımdan ~ 
nu. mutlaka tutulmam llznn ge
len bir yola, ilk adımı atzm.t say .. 
biliriz. 

Bana ıeHnee. PaHh Rıfkı. Oe 
hemfikir oldufwnu 16ylememe 
bilmem Hlzum var mı? 

Çiinkil, bunu söylemekle, barı 
dan çok f!'n'el de gfzlemediğim f11r 
rimi, bilmem Jı:a~cı defa tekrar 
lamıf olacalnn. 

Lisan, tıpkı çocuk glbtdir, o. 
1111., seneler b\lyütür. Bir ~ 

' Hüaeyin 

bir senede on yaı büyütmek için 
ıun'i vasıtalara baş vurmak, ı... 
biate karşı koymak olur. 

Bundan zarar görüleceği de ta 
bildir. 

Yapılan dil temizliğinin çok 
büyük faydalannı gôrdüğümüztl 
hık6r etmek mümkün değildir. Fa
kat bu temizleme ve zenglnleşf;Ü'
me gayretinde ifrata vardığımız 

takdirde, uğrıyacağnnız. zarar, 
kavuftutumuz faydalardan çok bO 
yük olabilir. Bu fübarla. Fa:W. 
Rıfkının el attığı freni sıkmak, bft 
tün Türk münevverleri için da
ha fazla geciktirilmemec !Azım 
gelen bir vazifedir!.,. 

Muhlffln Birgene göre : 

Ayni mevzuda suallerime mu
hatap olan Muhittin Birgen: 

(Devamı Scı. 7 sa. l) 



z 

Türk 
Köylüsünün 
Davası 

Atatil:rk bl:r:incl Millet Mecıt.in
de ... 

Nutkunu söylemek ilzere Jdlrsn. 
ye çıkıyor. 

Çıktı. Ve söylem.iye başlad1. 
Söylevin hemen her cümleal, el· 

kıştan çelenklerle donanıyor. 
Şef anlatıyor .. Ve bir arablc: 
"Bu memleketin efendisi Türk 

*öyltlsildilr!. 
Dedi 
Buna alkışlar yetmedi.;· 
Buna a~ar dayapunadL Ve 

adeta eridi 
Kamutay ayala kalktL 
Bu, yerinde bir kalkıştı. 
Çünkü Dıtilalin en büyük dansı 

Deri sllriilmüı bulunuyordu. 
Ancak ayakta karşılanabilfnll. 
Bununla beraber, dudak bUbn· 

'ler as olmadı. 
Battl ıtllenler bDe!..;. 

• Gthıb birinde bBylk daffl, m 
cemı avukatım buldu. 

Bu İsmet İnönft JdL 
Onun ettyt. (Tef1dlltı ZlulJe) 

~ mal edileli. 

Tramvay 
Müzakerelerine 
Başlanıyor 
Nafıa Vekaleti Beyoğlu dördüncü 

Noteri vasıtasile tramvay şirketine 

bir protesto çekmiştir. Protestoda a
rabaların ihtiyaca asla k&fi gelmediği 
gibi bakımsız ve makinelerin bozuk 
olduğu kaydedilerek halk için &\ai· 
mı bir tehlike mahiyetini alan bu va
ziyete daha fazla tahammül edilemi
yeceği, mukavele ahkamına katiyen 
aykırı olan bu haller ıslah edilmedi
ği takdirde cezri tedbirlere başvuru
lacağı kaydedilml~ir. 

Şirketin idare meclisi dün, öğle
den sonra toplanarak Nafıa Vekaleti
nin protestosunu tetkik etmiş ve ve
rilecek cevabı hazırlamıştır. 

Cevap bug[ln noter vasıtasne ve-
rilecektir. 

TAN 

Belediye ikinci Nevi 
Ekmek Çıkaramıyor 
Yapılan Tetkikler Neticesinde, Hazırlanan 

Çeşninin Gıdaca Noksan Olduğu Anlaııldı 
Belediyenin ytbde 80 seri bul lecllye 7enl bir ~l ile lldncl 

day, yiizde 20 mısır unundan l • bir neli ekmek hazırlamak için 
baret olnı.ak üzere hazırladığı 

çeşniye göre pişirilen lldncl ne
vi ekmek nümunesi belediye kim 
7ahanesi tarafından tahlil edil
miş, rapor belediyeye gönderil· 
miştir. Niimunenin ve rapol'UD 
tetkikindE"n ekmek manzara iti
bariyle iyi aıöriinmediii aibl gı
cl.t krymetlnin de noksan oldu • 
ğu anlaşılmıştır. 

Bu ıebepten dola)'I 'ini Pf-

tetkiklere başlamıştr. Yeni çef
nl, yüzde doksan yumuşak buğ-

daJdan, yüzde yirmi de :mısır 

anandan ibaret olacaktır. 
Belediy~ bu çeşniye ıöre ek • 

mek hasırlamak için tetkikler 

yapmaktadır. Maamafih allka -
darlar yumupk buldaym flya
tlm nasarı dikkate alarak bu çeı 
Dl ile aeuz bir ekmek temin et· 

afye ıöre ekmek haurlatmak • menin mflmldhı olmadıimı ile-
tan vaz geçilmittir. Ancak be • rl ıilrmektedlrler. 

Etrüsk 
Tahkikatı 
ilerliyor 

Almanyeda yaptınlarak getirilen 
vapurlardan bazılarının şartname ve 
mukavelelerini tetkik etmek üzere 
teşkil edilen mütehas~ bir heyet 
dün de tetkiklerine devam etmiştir. 

Heyet: Deniz ticaret hukuk proİe
sörU Mazhar Nedim Göknil, Milli Mü 
dafaa Vekaletinden Gölcük heyeti 
fenniye reisi Ahmet, inşaiye mühen
disi Ar ve deniz ticaret fen heyeti 
reisi Hayriden müteşekkildir. 

Heyet dün sabah deniz ticaret 
müdürlüğünde Etrüsk vapurunun 
mukavele ve şartnamesile teslim \le 
tesellüm evrakı üzerinde bir müdcfot 
tetkikler yaptıktan sonra havuzlara 
gitmiş ve seferden alıkonularak lıavu 
za alınan Etrüsk vapurunda fenni tet 
kikata başlamıştır. 

----<>-
GUMROKLERDE : 

19 - 1 - 939 

SUAL 
llllll::-:VAPI 1 

Meş'aleler 
Yanıyor mu? 

S - Afatürkün Etnograf • 
ya miizesindeki tabutunun et 
rafında meşaleler yanmakta 
devam ediyor mu?. 
C - Evet, ediyor. 

• S - Paramount Film sirke 
tiyle Doç otomobil fabrikası .. 
nın adreslerini verebilir mi
siniz? Bunlara bazı mühim 
meseleler için mektuplar yaz 
mak istiyorum. JU ektupları -
mı tiirkçe yazsam olur mu? 
C - Birinci şirketin mektubu nu 

Paramaunt Film Company, New -
York adresine yazabilirsiniz. Diğeri

ni de General Motor s Co. Detroit ad
resine yazınız. Fakat mektubun İn"'i· o 
lizce yazılması lazımdır. Fakat bu 
şirketlerin İstanbulda acenteleri var
dır. Onlara müracaat etmeniz Jaluı 
muvafık olur. 

• 
S - Köylüye arazi tevzii 

.Köyltlyil topraldauhrıdak, ana 
Un.un meseled oldu. 

Diğer taraftan tramvay şirketinin 
satın aımmuı müzakerelerine önü -
müzdeki pazartesi günü Ankarada 
başlanacaktır. Şirket namına müza
kerele iştirak edecek olan idare mec
lisi reisi Spesiyal, Debarsi ve h\Lruk 
mü§Svirl Kleren bu sabah ek3presle 
Belçikadan İstanbula gelecekler ve 
cumartesi akpnu İstanbul tramva,. 
~keti murahhaslarlle beraber An
karaya gideceklel'dil'. 

BELEDiYEDE : POLlSTEı 
Muvazaa Suretile 
Getirilen Malların 
Tahkikatı Bitti 

mevzuu bahis olduğu zaman 
işlenmiyen ve işlenmesine im 
kan görülmeyen araziyi ev -
velii tevzi etmelidir, denildL 
I şlenmeyen ve işlemesine im
kan göriilmeyen araziden 
maksat nedir? 

Blllffbı (TeP:lJAtı ICIMiye) mis, 

1 ba memleketin topraklarım, baly
le koruyan Ttlrk kaylO.IDe laü o
larak tamyor. 

Topraklanmak, efendllila ...... 
rmdan bJrldlr. 

• Celll Bayu hDkt\metlnln 1nl 711 
topladıfı köyJO kaDamna konrresi, 
davayı ve aafhalanm btıaat ıiizden 
g~cB. 

.Kararlanm nrdl n daiıldL 
Türk köylülerinln topuk danın, 

hlltfuı bir tarihin yüriiyiişünde ulu
sal bir meseleydL 

Teşhisi, AtatUrk koydu. 
İsmet f nöııü, teılıJa koıaaıı yarmın 

tmıanna koyuldu. 
Dava inkişaf ve teklmill merhale· 

terinde daha bfrtok tedbirler alın -
maınna lüzum gösterecek kadar \tl· 
Ti1k ve önemlidir. 

Fakat ne olU!nll olsulı, muvafta· 
klyetle başanlmı§tır. 

Ba§anlmak üzeredir. 
Cümhmiyet hükdmednfn bapn • 

da Celll Bayar gibi blr TG.rk köylt\ 
oğlunun bnlunnıası bfiyilk dava lçln 
güzel bk taHhtlr. 

Alınacak tedbirler, tatblkatma P 
çllmlş olan bu muazzam işi sallama 
bağlıyacaktır. 

• 'l'arDılmfztn J11rtlyilf{tnde ldJylO • 
nlbı baklan atnmcla utrata 11trasa 
cmı verenlerin sayın pek as deitl· 
tllr. 

Btıttln btr 11l111al bypnm nrt • 
mbıl toplaıiıakta oldalmnm bu,Un• 
lerde, onları ranWdeaa amn•k bir 
borçtur. 

Osmanlı tarihinde: 
LAie devrinde ... 

Öğrendiğimize göre Spesiyal, bu 
defa geniş sallhlyetle ve yeni tekllf... 
leri h!mil olarak gelmektedir. 

---«>---
DENiZ VE LIM "NDA ~ 

Denizbank U. MüdUrü 
Ankaraya Gitti 

Denizbank umum müdürü Ynsuf 
Ziya önıı, iktisat vek:Aletile tenıas et
mek üzere evvelki akşam tekrar An
karaya gitmiştir. 

TahUılye Kontreıl 
Beynelmilel Tahlisiye komtsyonu 

temmuz ayı içinde Zürihte toplana -
caktır. Bu kongreye hükClmetimb; na 
mına murahhas olarak inşaat komis
yonu relsi Necmettin tayin edilmiştir * Beynelmilel deniz ipretl~rinln 
tevhidine dair olan mukaveleye bi
zim ele iştin.klmis kararlaftlt'llm11 
ve hazırlanan layiha Meclise veril -
mt'Şttr. Layiha kanuniyet kesbettik

ten sonra kara yollarında olduğu gibi 
deniz yollarında da beynelmilel sey

rüsefer işaretleri kullanılacaktır. 

Dünkü Siı 
DQ.n aat 1!5 buçuktan itibaren Bo

~dan :Marmarayı doğru kesif bir 
sis tabakası geln"~ştir. Gen11J b\r ta
baka halinde yayılan lis yüıunden 

Bu çılgınca zevk n ellenee p!" 
larmda, tfl11k köylllsOntla dlva.ı•ı 
batıran bir adanı çıktı. 

O, bap ve boynu pahatma Tthk 

vapurların hareketi gecikmiştir. Sis 
geç vakte kadar devam etmiş lse ci~ 
hiçbir kaza olmamıştır. 

kBylU.Unftn utırapl:~ .1DI ha)'lm& 
Bu adam: 

Ankara Halkevinln 

Yardamları 

-------· 
Adalann Su işi 

Nihayet Halledildi 
Adalara su verilmesi l§i etrafında 

dün vali ve belediye reisi LO.tfl Kır
darın riyasetinde bir toplantı yapıl
mıştır. Belediye sular idaresi müdd
rü Fusuf Ziya, Denizbank işletme mü 
dürü Hamdi Emin ve Adalan giizel
leştirme cemiyeti reisi Emin Alinin 
iştirak ettiği bu içtimada bu işin k6-
künden halledilmesi yolunda yapıl
makta olan tetkikatın uzun süreceği 
anlaşılmış ve şimdilik Dentzbanka 
ait su tanklarile Adalara su verilme
sine karar verilmiştir. Bu tan'klarla 
Anadolu yakasından götürülecek o
lan sular Büyükadada, Nizam tara .. 
fında bulunan Kazoğlu mahzenleri 
denmekle maruf depolara doldurula
cak, oradan da Adanın her tarafına 
.ıJutılacaktır. B .,..,,,_ ı...:-· ".ıft..J~ ,..n 
kiden mevcut su şebekesi tecdit edi-
lecektir. 

Sırffa Mer'• ve Sebze 
Satma lıl 

Dahı1iye Vekaletinin bir sene ev
vel menettiği seyyar esnafm sırtta 
sebze ve meyva satması meselesinin 
tekrar ihdası etrafında tetkikler yap 
maktadır. Bu yasağın meyva ve seb 
ze fiyatlarının yükselmesine ve bu 
yüzden istihlak.in azalmasına sebep 
olduğu icfdia edilmektedir. 

Belediye bir taraftan bu yasağın 
kaldırılması etrafında tetkikler ya • 
parken diğer taraftan da belediye ik
tısadi müşavere heyeti, her !'iemtte 
küçük mikyasta birer hal bina."1 yap
tırılması suretile yemlı ve sebze fi
yatlarının ucuzlatılıp ucuzlatılamı -
yaCiAını da tetkik etmektedir. 

Belediye Yeni 
Memur Almıyor 

-----' 
Beılnc:i Kattan 
Sokağa Düıtü 

Tabtmde Gilmilı apartmnmın be
şincl katında oturan 22 yaşında Re
fia balkotıda halı silkerken muvaze
nesinf kaybederek aptı düşmüıtt1r. 
Hurdahaş bir hale gelen genç kız Be
yoğlu hastanesinde tedavi altına a
lınmıştır. 

ll4ç Diye Tuzruhu lçmiı 
Sultanahmette Göçtaş sokağında 

oturan 22 yaşında Nimet sinir HAcı 
yerine yanlışlıkla tuz ruhu içmiştir. 
Zehirlenme alfllmi gösteren Nimet, 
Haseki hastanesine kaldırılmıştır. 

Hatay menşei ile memleketimize 
gelen ve şüphe üzerine sahiplerine 
verilmiyen mallar üzerinde gümrük 
başmüdürlüğünce yapılan tahkikat 
bitmiş ve bir parti meyva Hatay malt 
olarak kabul edilmemiştir. Meyvalar 
gümrük ambarından soğuk hava de
posuna gönderilmiştir. Bu mal 4'ahfp
leri tarafından azamt tarife üzerin
den gümrük resmi tediye edilerek çe
kilecek yahut da iade edilecektır. 

Hükumetimizce Hataydan mem1e

ketimize gelecek malların gümrük 
resmi yüzde doksan dokuz nisbetin
de indirildikten sonra Suriyeli tüc
carlar bundan istifade yolunu ara -

C - İşlenmiyen arazi, milll emva
le veya evkafa a it ve eşhastan met
rıik olan arazidir. Bu arazi ekseriya 
kiralanmadan boş yere durur. İşle
tilmesine imkan görülmiyen arazi ise, 
ziraat sermayesi olmıyan ve Ç.:>k ge
niı araziye malik olan çiftliklerdeki 
arazidir. Çütliğin sahibi sermayesiz.. 
tikten, ekemez, kiralıyacak veya or
taklık yapacak kimse de bulamazsa 
arazi ekilmeden kalır. 

• S - Arnavutluk radyon 
hangi dalga üzerinden ralıfı· 
yor? 

mışlar mallannı evvela Hataya soka· c _ CRq• Tk:ana) Hennz ıecrft
--~~~~~nd~ .~urafa ~~~~~a .otu.. rak oradan aldıktan menşe 'ehadet- be devrealnl yapmaktadır. 38 metre 
disine sarkıntılilf yapan kunduracı Fakat malların ambalajları tama~i- lişıyôr ·11~ · -1'ü'ü~

1 

ueşrıyntı yaRIYOt. 
Sait tarafından sol kalçasından bı • le değiştirilmediği tçin burada şüphe 
çakla yaralandığını iddia etmiştir. dilmic: ve tahkikata giriş\lerek bir 

Kadını Kalçasından 
Yaralamıı 

Kadın doktora sevkedllmiş, suçlu ya4 e ~ , taraftan burada tetkikat yapılırK.-?n, 
kalanmıştır. diğer taraftan da Hatay mallarına 

iki Sarhoıun Yaptıkları menşe şehadetnamesi veren ma~tam
Tepebaşında Avrupa otelinde mi- lara sorulmuştur. Alınan cevap ve 

lde edilen neticelerden meyvaların 
safir Raııit ile arkadaşı Rüat Deyo~ e 
lunda Beler otelinde rakı içerlerken Hatay malı olmad1klan ve muva:z~a 

uretile Türkiyeye sokuldukları an
sarhoşluk yüzünden kavgaya tutuş· s 
muşlardır. Sarhoşlar bir hayli ~işe ve laş~:ı:~ı~altimata göre, Hatay hü
tabaktan başka salondaki aynalardan umeti de bundan sonra bu kab~l mu 
birisini kırdıklarından yakalanmış • k . azaalara meydan vermemek ıçın e-
1ar, cürmü meşhut mahkemesi!'e ve- v saslı tedbirlere tevesslil etmiş ve mu-
rilmişlerdir. vazaa yapan tüccarlar hakkında tah-
Kulübesinde Ölü Bulundu kikata başlamıştır. 

Cihangir caddesinde bir apartman 
inşaatında çalışan amele İsmail dün MAARiFTE; 
kulübesinde ölü olarak bulunmuştur. 
bmail gece yatarken yakmış olduğu 
k6mürden zehirlenmiş olmasına ihti· 
mal verilmekte, tahkikata devam e-

iki Mektebin Açılış 

dilmektedir. 
Kahvede Esrar lçmiı 

Merasimi Y apıbyor 

Üniversiteye imtihanla 
Girileceği Doğru Değil 

Üniversiteye girecek lise mezunla
rının mevcut imtihanlardan gayrl bir 
imtihana tabi tutulacakları hakkında 
bazı gazeteler tarafından verilen ha
ber doğru değildir. '!tniverslte ve dl· 
ğer yüksek mekteplere girmek isti • 
yen lise mezunları, ötedenberi olgun
luk imtihanına tabidirler . Esasen ~1-
gunluk imtihanı da yüksek tahsile 
devam etmek istiyenler içindir. 

Kaçak Köylü 
SiCJaraları Bulundu 

rolis kaçakçılık bürosu memurlan 
Fatihte bakallık yapan Mustafanın e
vinde 349 paket kaçak köylü sigara
sı bulmuştur. Sultanahmet sulh bi
rinci ceza mahkemesi dün bu dava· 

Defterdar San Mehmet PapdJr. 
Diyor ki: 
"Ehll insaf katında raayaya Teli· 

yilnniam ltlala aahUı olur. VeUnhnfl· 
d Alem fllhaklka raayadır ki anlar 
ziraat ve haruet emrinde hu111r ve 
lramı kendllen haram ve lktlAap et 

tDderi nimet ile bizi it'am ederler 

Ankata halkevi sosyal yardım J(()

mitesi 938 yılına alt çalışmalarını bir 
rapor halinde tesblt ederek bütün 
komite azalanna göndermiş ve yeni 
yıl çalışmalan için mütalealannı sor 
muştur. 

Belediye riyaseti, kadroda vu~m
bulacak münhallere yeni memur nlın 
mamasını şubelere bildirmiştir. Yal
nız kadrodaki muakkiplik, tah5ilrar
lık, tanzifat ameleliği için münhalle
re memur alınabilecektir. Ba~ka mün 
haller mevkuf kalacaktır. 

Belediye Binası 
Sultanahmette Yapllacak 

Eyüpte Acıçeşme caddesinde Mf·h· 
met Alinin kahvesinde esrar içtiği 
görülen Hasan suç üstünde yakalan
mıştır. Ceplerinde yapılan aramada 
bir mı1ctar esrar bulunmuş, tahkika
ta başlanmıştır. 

* Elmadağında Üftade sokalında 
oturan,70 yaşlarında Satenik Talitna
ne meydanından geçerken saka Mah

Nişantatında kurulacak olan kız ya baktı. Mustafaya on lira para ce
enstitüsü için istimlak edilen bina- zası verdL Yakalanan sigaralar da 
nın bir kısmına ait muamele bitmiş muvakkaten müsadere edilecek ve 
ve dün tapuya raptedilmiştir. Vali inhisar idaresi tarafından sattırılarak 
ve belediye reisi Lo.tfi Kırdar dün, paras1 suçluya verilecektir. 
Maarif müdürü Tevfik Kutla bera-

ber Nişantaşına giderek bu yerleri I_ 1 
ve bu civarda bulunan Nişantaş kız T AKVIM ve HA v A 
orta mektebi binasile Beyoğlu US, 51 _ . 
inci ilk mekteplerini gezmiştir. 19 lklnclk8ınun 1939 

Rapora g~re komtte, geçen yıl 63 
(1),, toplantı yapmış poliklinikte 3328 has 

O çağlarda raaya tabirinin köylii ta muayene, 2715 fakir hastanın re
" çiftçiye de şamil oldufu malıim-. çetesi yaptırılmıştır. 
dur.. Bundan başka 546 fakir talebeye • BugOn. MUli dilek ana kanltlHla 3707 lira yardım yapılnııştır. 
yerini almış, tatbikatına da girllmlı- Komite raporunda diğer yapılnn 
tir. işler de 28 madde halinde rakamt~:a 

Bir nfer Jd devleti manndan 1m- istinat ettirilerek kaydedilmekte ır. 
ruyor. 

Devled en raclJ]pJ y8nden Ttlft 
yapıyor. 

Türk k3ylft111! 
Sen bu topraıktft'I, oban ellndf', 

kıh~ belinde bekledtn. 
Tarihin yft.rUyilşilnde dtlnyaya bu 

asil vaı:lı!Jnla görft.ndUn. 
Bu bayhk sana ne gGzel 111'8P· 

vor. 
Bakloıı kutlu olsunt .. 

15 İklncikanun 1939 Ankara 

Mahmut E.at BOZKURT 

Otoraylar Bir Sene 
Sonra Gelecek 

Nafıa Veklleti Avrupa fabrtkala· 
nna altı tane otoray !llpariş etmiştir. 
Otoraylar gelecek sene başlangıcın
da İstanbul· Ankara arasında tşliye
cektır. Her otorayuı bilyükleri yüz 
elli ve küçükler! 90 - 95 yolcu 11alde
debilecektir. Vekllet bu son sistem 
nakliye vasıtası lle İstanbul • Anka
ra yolunu kısaltmıı bulunacaktır. Ya 
p1lan tahminlere göre, otorayia İs -
tanbuldan Ankaraya 8 - 9 11a~te va
rılacaktır. 

Şehir mütehasllSl Prost, yeni imar mudun beygirinin çarpmasına ma
planında belediye binası içln de bir ruz kalarak yaralanmtJbr. Yaralı te
yer ayırmıştır. Pli.na göre yeni bele- davi altına alınmıştır. 
diye bın" Sultanahmette vapıla _ *Şoför Bekirin idaresindeki 3748 

ası ~ numaralı kamyon, Beşiktaş vapur is-
caktır. Bu bina önümüzdeki seneler· kelesi sokağından geçerken bakal ts
de yıpılacaiı için belediye tiındiılen mailin dükkanına çarparak cammı, 
bu huswıta icap eden tetkiklere baş- çerçevesini kırmıştır. Nüfusça zayiat 
lamıştır. Bu münasebetle merkez~- olmamıştır. 
belerine gönderilen blr tamimde her Siit+en Zehirlenme 
şubenin idare ihtiyacı tonılmuşt11r. Müddeiumumilik dün, bir zehir -

811 Sene Gelecek ıenme tahkikatiyle mefgul oldu. Ka-
h y I ınmpqada Şeyh Veli sokağında 18 

Seyya apur an t\umarah evde oturan bayan Vecahat 
Şubattan itibaren llmanun1za ge- db sabah kapının önünden geçen 

lecek seyyah vapurlarına ait llıtel~ bir iütçilden 100 gram süt almış, iç
blediye turizm şubesine gönderilmış- tikten sonra zehirlenme arazı göster
tir. Bu listelere göre 19 ıub&tta Kont diğl için hutaneye kaldınlnııştır. 
Disava, on martta Saturnia, ltl mllrt Tabibi adil Enver Karan bastanedP 
ta General Fon Ştoben, 19 martta Mil Vecahatl nıuayene etmi' ve artarı 
Voke, 13 nisanda Stübe vapurları li· sütün re adli tıp işleri müessesesinde 
manımıza geleceklerdir. Gelen vapur tahlll edilmesine lüzum göıtermiştt?'. 
lar kısmen İtalyan, kısmen İngiliz, Ktmyahanenln vereceği rapor vazı-
.kısmen de Alman bandıralıdır. veti a.vdınlatacakbr. 

Nişantaşı kız orta mektebit'\e Ulve 
edilmekte olan kısmın inşaatı da nl- P E R Ş E M B E 
sanda bitecek ve maarU idaresine dev 

redilecekt\r. 
Aksarayda yaptırılan 4~ tnei ilk 

1 inci &7 Gün: 31 Kasını: 73 
Arabi 1357 Rumt· 1351 
Zilkade: 28 tkincikAnun 6 
Gllneş: '1,22 - Öğle: 12,24 
tkindl: ıuı - Akşam: 17,08 
Yat11: 18,44 - imsfik: 6,37 

mektep binaslle Karagümriikte yap
tırılan KaragümrUk orta mektebi bi· 
nasının inşaatı da bu ayın 2Pi tn~e 
maarif idaresine teslim edile~ektır. 
Bayramdan evvel bu iki mekte';>in Yurtta Hava Vaziyeti 
küşat merasimi yapılacaktır. Yeşilköy Meteoroloji tstasYonundan a-

----"'-<v= lınan malô.mata g5re, hava yurtta, K~ 
Nusret Hakkındaki caeU. Ege, cenup Anadolusu bölgelerile, 

Fezleke, vnavet orta Anadolunun garp taraflarında 81 
• ildl buluUu, Trakyada kapalı ve sisli, dllte.r 

idare Heyetine Ver bölgelerde bulutlu geçmiş, rüzgarlar Trak 

B 1 dl teftiş heyeti tara!mdan ya, Kocaeli ve Karadeniz kıyıları bölge-
e e ye i lerlnde cenubl istikametten orta kuvvet-

işten el çektirilen bele~:ye mak ~e te, diğer yerlerde şarkı istikametten ba
ve sanayi şubesi müdürü Nusrete aıt fif olarak esrn.lstlr. 
evrak fezlekesi vilayet idare heyeti- Dün lstanbulda hava ekseriyetle lta
ne verilmiştir. Vilayet idare hey~ti palı ve sisli geçmie, rüı arlar . _garpten 

ed 
_,. f 1 kede ganiyede 2-4 metre hızla esmıştır. Saat 

dün Nusreti davet erC'I\. ez e 14 de hava tazyiki 763,7 milimetre idi. 
ileri sürülen bazı noktalar hakkında suhunet en yüksek 10,6 ve en düsnı.. « .s 
tenclilinden izahat istemiştir. santigrat olarak kaydedilmiştir . 
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IBUGüNI 
Hitler • Beck 
Mülakatının 
Neticeleri 

Yazan: Omer Rıza DOGRUL 

Bu miilakat ayın beşinde vuku
bulduğu halde, hemen her gün on
dan bahsolunuyor. Sebebi: Alman • 
;1 -run 1939 yılında ne yapacafını 
aydınlatmağa yardım etmesidir. 

Polon;1·a, birbirine zıt iki dava -
nın mümessili sayılan Almanya ile 
Sovyet Rusyanm arasmda bulundu
ğundan mevkö son derece mühbn
dir. Almanya ile Sovyet BlrUği ara
sındaki zıddiyet ona iki taraftan bi· 
rile birleşerek diğel' taraf aleyhindf! 
hareket imkanını verdiği rfbi D<l 
tarafa karşı da bitaraf davranmak 
imkanını da vermektedir. 

Acaba miilakat bu vaziyetlerden 
hangisi lehinde netice verdi? 

Bütün A vnıpanın merak ettt(I 
bir nokta budur. Umumiyetle zan
nedildlğine göre, Lehistan blt(l«Af 
bir müvazeneyf temin edebilen bir 
siyaset takip edecek ve onun için 
Sovyet Birliği daha sıkı iktısadi mil 
nasebetler temin etmekle bentber 
Od taraf arasında s.lyast anlaşmayı 
lleriletnıeğe bakmıyacak, Almanya 
da onun antfkomlntem pakta lltlha
la için teşebbiislerde bulunmıyacak. 
Almanya ile Hollanda arasındaki a
demi tecavüz paktı tadlle utrama • 
dan uzatılacaktn. "Bu paktın müd
:fetl 1944 de de son bulacak, fakat 
Dd taraf paktı uzatmak müzakerele
rini yalanda yapacaklar ve Alman
va hariciye nazın bunun için Var
fOvaya gidecektir. 

Fakat Almanya De Lehmtanıtı 
•rasını açmağa sebep olan asıl me· 
•ele, bfr Ukranya devled vficude P · 
lirtnek için başlıyan propaıabda 1-
ıll. Çekoslovakyanm topraklanndan 
atühim bir kısmı Ahnanya ile Polon
ra 'Ve Macariııtan arasında pavlasıl
lığı zaman Macaristan De Polonva 
ınOşterek hudut vficude ıetinn~k 
~demişler, ve bunun ~in de Ruten
ranın Maurlııtana ilhakı 

zaman Ratenyanın mOstakbel Uk
ranya devletinin nüvesini tef)dl eıle 
eeğl anlaşılmıştı. Polonya ' araZ1ı;I 
l(lnde yaşıvan Ukranyalılar, büyiik 
htr kitle olduktan fçfn, yeni MI' 
Ukranya devleti ihdaı;i, onun bütiln 
liiğiin.ü doğrudan doiruya tehdit 
edenfı. Bu Yiizden Polonya, Alman
vadan :v·i 
" • t 7. ~evfrll' gtbi görilnmli!'. 
"e Sovyet Birliği fktısadi münue.,;t 
!erini takviyeye girişmişti. 

TAN 
.. • 

. SON ~AB ERLE R ~,ı~ı,. .ifflCK 
Son Zafer 
Çinlilerin 
Olacak 

lrlanda Faaliyeff e İtalya Tunus 

Bütlln lngiliz Nazırları Hududuna 
Muhafaza Altına Alındı Asker Yığdı 

Tedhişçileri 
Ya Ben 
Ne Ederim! 

Yazan: B. FELEK 

Görmüş geçirmlş, tali bakıınm· 

dan biraz bulanık, lakin nük· 
te ihetinden Allah için parlak bir 
arkadaşım vardır. Arasıra ı:elip çe
ne çalar. Çiinkü mübarek çocuğun 
elinden başka blrşey gelmez. Söziı· 

2,400,000 Kişilik Çin 
Londra, 18 (A.A.) - !ngilterede Chamberlain, Başvekilette trlan -

Ordusu Harbe Hazır 
vukubulan son infilaklar neticesin- da tethişçilerinin son zamanlarda fa. 
de bütün İngiltere polisi hakiki b ir aliyeti ve bomba infilakları hakkın
"Adam avına,, çıkmıştır. Hükümet da Sir Samuel Hoare ile görüşmüş

Londra, 18 (A.A. _ Çin siyasi merkezinin zabıtası ve memleketin tür. 

k yi d lup tngı'ltereye her tarafında bulunan gizli memur-onse azasın an o . . . 
1 f - ç p g Şun Press lar seferber edılmıştır. Polis bu sui-ge en pro esor ang en • . . . 

. t• , t ğı b natta Çı'n kastlerın faıllerlnı araştırmaktadır. 
Assocıa ıon a yap ı eya - .. .. . 

•1 b h · 10 b k rde mu-te Butun limanlardan yabancı memle-de ha en e en n as e n 
240 f k t ld ğ ketlere hareket eden vapurlar araş -

şekki! ır a mevcu o u unu ve t lmakt d 
b. ""k' i b. fh ırı a ır. bunlarla har ın ı ınc ır sa ası,, 

hc.zırlanmakta bulunduğunu söyle - Liverpolda. İ~landadan g~le~ va -
·ştı purlar hususı bır kontrola tabı tutul-

mı pr. f - ç· hf 11 • • v zi maktadır. Şehrin kalabalık mahalle-ro esor, ın ma e ennın a • . İn . 
nk. f b- ük' b' 'kb" rk rınde, İrlanda topraklarından gıl -yetin 1 ışa ır.ı uy ır nı ın ı - . . . 
led.kl · · k d ttikt terenın çekilmesı hakkında geçen 

le bek . 1• e':"ını a~ ~ en sonra gün lrlandada yapıştırılmış olan be-
şunlan ılave eylemıştır: 1 . 1 ld y • • ·· ı ·· 

b
. h b h 1 yanname erın ası ı o ugu goru muş-Uzun ır ar e azır anryoruz. .. 

J · ti 1 · b t' tur. Zayiatımızın npon zayıa y e nıs e ı Zabıta, 

evvelce bire üç olduğu halde simdi maddeleri 
Manchester'de patlayıcı 

bu nisbet üçe birdir. 

* Nevyork 18 (A. A.) - Amerikanm 
Çin sefiri Nelson Johnson, dün ak -
şam buraya gelmiştir, mumaileyh 
derhal Vaşingtona hareket etmiştir. 

Sefir, matlJUata beyanatta buluna 
rak Çinliler arasında sükunet hüküm 
sürdüğünü, hatlann arkasında haya
tın devam ettiğini ve Çinlilerin Ja
ponyaya galebe çalacaklarından emin 
bulunduklarını söylemiştir. 

Johruıon, pek yakında Roosev~lt ta
rafından kabul edilecektir. 

* 

hamiJ yedi kişiyi tevkif 
etmiştir. Müsellah polis memurlan, 
Manchester sokaklarında devriye gez 
mektedirler. 

Coleshill - Warwicjshure'de bir e
lektrik kulesi hasara uğramı§ ve ku
lenin pek yakınında patlamış bir bom 
ba bulunmuştur. 

Emnyeti umumiye taharri memur 
lan, Londra'da üç İrlandalı tevkif et 
mişlerdir. Nazırlara husust muhafız
lar terfik edilmiştir. B. Macdonald, 
nereye giderse beraberinde ild si -
vil memur bulunmaktadır. 

Suriyede 
Kargaşalık 

Büyüyor 

• Dublin, -8 (A.A.) - İrlanda kabl· 
nesi son zamanlarda İngilterede vu
kubulan infilaklar meselesiyle meş -
gul olmuş, fakat bu hususta h iç bl.r 
tebliğ neşredilmemiştir. 

Bu tethiş hareketlerinin "Cümhu
riyetçi İrJanda ordusu,, mensupları 
tarafından yapıldığı kati surette te -
beyyün etmiştir. Hükumet. kendisi
ne hususi zabıta tedbirleri almak sa-
lahiyetini verecek olan yeni bir ka
nun kabul ettirmek için parlamento
yu içtimaa davet etmek mecburiye
tinde kalacaktır. Bununla beraber hü 
kümetin yeni hadiseler vukubulma -
dığı takdirde bu tedbirlere müracaat 
etmiyeceği öğrenilmiştir. 

lf•İzler de nümayif yaphlar 
Londra, 18 (A .A.) - İşsizler Ox

ford - Streef'de nümayişlerde bulun
muşlardır. Elli kadar işsiz sokağın 

ortasına yatarak münakaHitı durdur
muşlardır. Binlerce seyirci de birik
miş ve caddeyi baştan başa doldur
muştu. Bu esnada nümayişçilerin ka
nlan da " Bizi açlıktan kurtarınız. ,, 

diye bağınyorlardı. Polis müdahale 
ederek nümayişçileri dağıtmıştır. 

Mısırdaki 

Arap 
Kongresi 

Cenevre, 18 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti mahfillerinde söylendiğine 

göre, dün Çin mümessili Koo tara
fından söylenen nutuk, iktısadi ve 
mali sahalarda zecri tedbirlerm Ja
ponya aleyhine tatbikini temin etmek 
gayesine matuf bulunmakta idi. Bu 
tedbirlerin evvelce muvaffak~yetsiz- 18 Tan Muhabirinden Kahire, 18 (Hususi) - Arap mem-

Vatanller •ruındald gerginlik antısı netfCesb;CJe &-:ii'Jlismi meııe es 
şartlar altında zecrl tedbirlerin tat
bikine imklıı olmadığı kanaatinde -
dirler. 

had bir devreye girmiştir. İki taraf hakkında müşterek bir siyasetin ka
arasında her gün arbedeler olmaktıı- rarlaştınlmış olması, umumi bir 
dır. Dün akşama doğru bütün çar- memnuniyet uyandırmış ve Arap he 
şılan kaplıyan bir kalabalık hükiı- yetleri Mısır Başvekili Muhammet 

Rumanya, Almanyanın met meydanına doğru ilerlerken va- Mahmut Paşanın Arap heyetlerlnc 

Tuna Komisyonuna 

Girmesini istiyor 

tanilerin mukabil nümayişile karşı- liderlik etmes'ni kendisinden r ica et 
laşmışlar ve gece geç vakte kadar so- mişlerdir. Muhammet Mahmut Paşa, 
pa ve taşlarla vuruşmuşlardır. Ekse- şimdiki vaziyet dolayısıyle bu rica
risi talebe olmak üzere yüz kadar yı kabul edememiştir. Beynelmiiel 
yaralı olduğu bildirilmektedir. şartlar, Mısır Başvekilinin Mısırda 

Bükreş, 1S (A. A.) - Romanla Şehbender taraftarları Cemıl Mar- bulunmasını icap ettirmektedir. 
Telgraf ajanst, hariciye nazın Ga!en dam kabinesinin derhal çekilmesini Maliye nazın ile arasında çıkan ih

-·r' -0--

Fransız Donanması ne bakılırsa vaktiyle notasız keman 

k 
çaldırmak istemişler, beyatl pef • 

Manevralara Çı ıyor rcvindc mi, Acem aşiranda nu bil • 

1 mem hangisinde kemanı bir tarafa, Tunus 18 (A. A.) - Bugün er 
·ı yayı bir tarafa atmış; vaz geçmiş bu 

de Trablustan gelen mültecı er sevdadan. İstanbullu olduğu için dili 
son haftalar zarfında Tunus hu 
dudu civarında kain Zoara'da çalmaz. Kimseyi ziyarete gitmediğin· 

. . . . ltal an kuv • den kapı da çalmaz. Namuslu ve sıf 
20.~0~ kışıhk bır Y .., olduğu için para da çalmaz. Ne çal· 
vetının karaya çıkarıldıgını be- sın bu adam? Kala kala bir çene ka
yan etmektedirler. ~u kuvvet, lır. Onu da benim yanımda çalar. 
Tunus hududuna dogru sevke - . . . 
d ·ı . t• l . I I burada bir Dün yıne geldı. Benım de tam it 

ı mış ır. tu yan ar G t 1 • •• d · . . h k t .. leri tesis zamanım. aze e en e-oz en geçıre-
taarruz ı~ın are e us ceğim. Ahvali alem ne sularda? 
etmektedırler. Akd • ı·t·k • 

enız po ı ı ası ne zaman pa ..... * lak verecek? İtalya - İngiltere yaren· Paris, 18 (A.A.) - Atlantik filosu 
liği ne şekil alacak? İspanyada daha 

ile Akdeniz filosu, yarın Afrıka sa-
hilleri ile Cebelüttarık Boğazı açıkla- ne kadar şato yıkılacak'! Diye tetkl 
rında icra edilecek olan büyük r.1a- kat yapacağım kertede düştü. SevW.. 

b " ğim de biTidir. "Git!,, diyemem, sus
nevralara iştirak etmek üzere ugun 
Brest ve Toulon üssülharekelerinden 58• başımla beraber. Başladı anlat

maya: 
ayrılacaklardır. 

İki filonun ve Fasın kara kuvvet- - Sığır (35) e çıktı, karaman 40, 

!erinin müşterek hareketleri Cnsab- dağlıç 43. 
lanca önünde yapılacaktır. - Ne yapayım? 

Akdeniz filosu mart ayının ilk gün - Bir şey yap diye söylemiyorum. 
terinde üssülharekesine avdet etme- Yalnız keşke sığır olsaydım! diye 
den evvel şimali Afrika limanlarını hayflanıyorum. 

ziyaret edecektir. Atlantik filosu. - Neden? 
Toulona 17 şubatta dönecekti". _ Çünkü efendim! Sığır olaydım, 

Bazı cüzütamlar Suriyeye doğru hiç olmazsa, belediye bana bir kıy
cevelanlanna devam edecekler ve l- met biçerdi. 35 kuruş mu diyece1', 
ki tahtelbahir de garbi Hindistanıı gi 40 kuruş mu, bir yafta yapıştınr; 8-
decektir. lem de bana 35 kuruşluk ı:özle ba-

Ordu erkanı harbiye reisi general kardı. Şi'mdi öyle mi! 
Gamelin ile donanma erkanı harbiye Ben kendime dehşetli kıymetli • 
reisi Amiral Darlan, deniz manevra- yim, diyorum. Belki, belki değil bil
lan esnasında Fastaki müdaf rıa ter- tün kendinden gelen tahmini kıyım'!t 
tibatını teftiş edecekler dir . ler gibi hayal. Hayal ama gel gelo-

Bu manevralara iştirak edecek o- lim, ne tekzi')> eden ne de: 
lan cüzütamların yekunu 80 dir , 3 "- Sen kırk paralık bir adam • 
zırhlı, 10 kruvazör , 6 torpid l") mnh- sın!,, diye klymet biçen var. Bu ha
r ibi filot illası, 2 torpito filotillası, 2 Umle sığırdan aşağı mı ım, yakan 

;nmr,,..r. ltJer mfır 
gemb , omnuından-Teate denız tay- obam bari 35 kuruttaft ·~atı edea • 
yare gemisi. lere biraz yukardan bakarım 

Deniz tayyareleri de bu ma!levrll-
lara iştirak edecektir. 

Deniz mahafili, bu manev ralann 
şimali Afrikadaki m üdafaa tertibatı
nın müessiriyet derecesini göstere 
ceğini beyan etmektedirler. 

- Saçmalıyorsun! 

- Belki azizim! ÇünkO saçma da 

insan mamulihndandır. Lakin ba 
söz benim iddiama cevap teşkil et • 

mez. Sen bana bir yol eöster. Kıy • 

metlmJ tahmin ettil', ben ne ola-
yun?! 

Güldüm: 
- Adam ol, adam! dedim. 

Bu yüzden Ukranya meselesfnfn 

mülakatta pek mühim bir mevki aJ. 
konun Galasdll söylediği nutkun e -

hemmlyetinl tebarüz ettirerek diyor 
mış olma!'lı icap ediyor ve siyasi ki: 

istemektedirler. Neşrettikleri bir bf.- tilitf yüzünden istifa eden Harbiye 
yannamede kendilerinin Frary.a ile nazırı Sabri Paşa yerine eski nafıa 

Amerikada Yeni 

Hava Üsleri 
Vücude Getiriliyor - Güzel tavsiye! Lakin bana 'bir 

model ıöstcr de ona bakarak olma-
Suriye menfaatlerine uygun yeni bir nazırı Hüseyin Sırrı Paşa tayin olun- Vaşington, 18 (A.A.) - Amerika ya çalışayım! Yoksa kendi kendime 

nıuJıarrtrJer de bu nokta Ozeı4tıde ''Rumanyanm Tuna meselelerine 
11e konuşulduğu Azami derecede mtı karfl gösterdii'{.i alaka bir taraftan Tu 

rakla takip ediyorlar. na sahillerinde bulunan devletlerle 

muahede yapacaklarını bildirnıişlt>r- muş ve vazifesine başlamıştır. hava ordusu kumandanı Amold, bu-
dir. gün Mebusan Meclisi hava encüme-

Şamın emniyet işlerini elhılle tu- Balkan Devlet ninde 552 milyon dolarlık yeni tah-
tan ve zabıta teşkilatı kendi adamla- sisat hakkında izahat vere rek iki se. 

kalırsam adam oldum sanının. Oldu
ğum yerde sayanm. Ne diyeyim? 
Bana bak! desem bir sürü kusur bu
lacak, eülümsedim: Sunday Times'ln siyasi muharrl· münasebetlerini sıkılaştırmak ve ay- rından mürekkEp olan Şam mahalli neye kadar biri Porto - Riga. diğeri 

rine göre, "Her Bitler, Rusyanın ni zamanda Alman. Rumen ekonomı emniyet reisi ve Şam Kütlei Vatani- Bankaları Toplantısı Alaska ve diğer ilcisi de ana vatanda "- Kişi noksanını bilmek gibi 
inhilale doğru yürümedlflne ve bu menfaatlerini telif etmek ve diğer ta ye Reisi istifa ederek Sehberıd~r ta- olmak üzere yeniden 4 hava bazı in- irfan olamaz!,, dedim. 

rafına l'ltı'hak etmı"şlerdir. Belgrad, 18 (A.A.) - Balkan dev- şa olunacağını söylemiştır. Diğer ta- Azizim, sen de kusurlarını bı'I •e 
hadisenin iki iiç sene içinde vuku- raftan da Polanya ile olan ekonomik l ti · ih b k ı ·· ı " 

e erı raç an a arı guvernor e • raftan Bahriye nazın Voodrin de, onları tashihe !;alış! Adam olursun! 
bulacağına kanidir ... Hadisenin vu· siyasl münas~betlerini Baltık denizi- ŞaHmdla bu dha~i~el~r .cerbeiyakn eder- rinin ilk toplantısı dün Yugoslavya harbiye encümeninde 200 milyon do 

ken a epte e ıçın ıçın r aynas- . • . . . . - Anlaşıldı yavrum. Sen de ına-
kuu üzerine Almanya da filen mii- le ve Karadeniz arasında tabii irtibat _ .. 1 kt d. T 1 L-ı ·" · mılh bankası guvernörü B. RadoS3 • larlık hazıne bonosu ihracını ıstemış hallebici dükkanlarında ıe,•ha oku ma goru me e ır. a eue er numa- , • 
dahale ederek müstakil bir Ukran- hattı vücuda ıetirmek suretiyle kuv yiş yapmak istemişlerse de m•ıva!fsic videviç'in başkanlığında yapılmıştır. t~ B.~ para Pa~ama kanalında bir ü- maya başladın. Senden de hayır kal-
ya kurmafa çalı<jaoaktır.,, vetlendirmek arzusu ile ifade oluna- olamamışlar, yalnız grev yapmışlar- Toplantıya B . Kemal Zaimsunel, La- çuncu gruh~n ınşasına sarfolunacak madı. Eyvallah! dedi ve mırıJdana-
'VBundan bir Ukranya kurmak tP· bilir. dır. Bazı tahrikçi talebe tevkif edil- pedetu ve Cuderos'un başkanlıkların tırl.dBu 3yeil~ı b4ent~elrde def~~mdi ka- rak ıitti. 
e.ebb" .. ·· Al anya t f dan da h•'t" T d 1 tl · i na an ö mı mesa 1..-ue bu - Bövle felscfen·ın h. b" b ı 
'i usunun m ara ın Rumanya u un una ev e e - mışt r. daki Türk, Rumen ve Yunan heyet- 1 t b '" ··11 rd istü d 1 ~ ' . ıç ır şu es ne 
hn t .k g·· .. e~ı· ani 1 Bu .,_: . . d .. unan a u go e en a e o una - sokulamıyan fil n d ı:.ıldir a eş\'J ore'" g a,ı ıyor. rile olan teşrııu mesaısın e muvaıe Usbetülamelülkavmi cemiyeti mt>n leri i.,.irak etmiriir. kt ozo ar az eı;~ • 
•- i d d p 1 T ah . >j• <j• ca ır. 
L"'le, en n e sonun a o onya ma - ne tesis etmek istiyor ve una m - suplan da tethiş hareketıne başla - İkinci toplantı bugün saat 17 <le 
tazarrır edecektir. reçlerinin de enternasyonal menfaat mışlardır. Suriyede bugün esen t:lm 

1 
kt 

Fakat Almanya, Dandı veya ko · lere uygun olarak serbestliğini ida • bir ihtilil havuıdır. yapı aca ır. 
ridor meselelerini açmamakla vP me eylemek mecburiyetindedir. Bu Diğer taraftan Kürtdağı, Ce~li ~ünkü celseden so~~a heyet reis -
Lehlsf'f.,n mfüıff'mlekeler tem\ılnl enternasyonal menfaat Tuna komis - Düruz ve Lizkiye hadiseleri ~e <lnii len Başvekil ve Harıcıye nazın B. 
,•adctmckle lstikhıt•e alt olan bu za- yonunda ·tngiltere, Fransa ve İtalya alınamıyacak kadar genişlemiş bulu· Stoyadinoviç tarafından kabul edil • 
rarı trlwin etmeyi \•adctmlştfr. nrn bulunması ile de tebarüz eder. nuyor. Lbkiye mıntakasında f.ıı;i mişlerdir. 

l\1iilal<Rhn noticelE'ri hakkında Rumanya bu komisyona Almanyanın mebusu Süleyman Mürşit, köyl~re Dün akşam maliye nazın B. Letit-
ştmr1h·e kadıır öğrenilenler bunlar • iltihakını da temenni eyler.,, vergi tarh ve bir hükumet reisi gibi za misafirler şerefine bir ziyafet ver 
dır. nunlar rla miilôfıahn ehemmi· emirler nesrine başlamıştır. miştir. 
yetini teharii7. ett irmeğe kifidlr. Maarif Vekilinin Şam muhafızı olan Alevi Aziz Hav 

vaş istifa ederek Lbkiyeye gttıniş-
T etkikleri tir. Bugünlerde Cebeli Düruı gibi taarem Proiesi 

Alman Ordusunun 
Yeni Zabitleri 

h bi ı d 1 Ankara, 18 (Tan muhabirinden)-
Ankara, 18 (Tan Mu_ a r 11 e~ - Maarif Vekili Hasan Ali Yücel bu-

. · biıtçe •ncumc-
Barem projel erının .. - . gün Vali ve Belediye reisi Nevzat 

. ekle gort! azamı . 
nınde aldıkları son ş . d 'l . Tandoğanı makamında zıyaret etımş, 

l ak tesbıt e ı mıs- .. u _ 
maaş 600 lira o ar .. h : bundan sonra da Ankara Maacu mu-. . ı· olan mute as.c:: ıs- M .f "d .. -
tı r. Hususi vazıye 1 • • li dürlüğüne uğramış, aan mu uru-
lara Heveti Veki1e kararıle yuzh rka nün de iştirakiyle ilkokul müfettiş-

. · M'" ktesep .a -
d aha verilebilecektır. u 

1 
}erinin toplantısında hazır bulun -

uydunı ma . 
ların tasfivesi ve bareme .. .. - ı mu• köy ve eğıtmen okullan hak -

~ 1 d<ışunu • "' sı işinin 2 5 yılda yapı ması f - kında izahat alını§ ve bu mevzu et-
. . reti ı)!OlU· 

müş, böyle bir tesvıye su rafında direktifler vermiştir. 
1ü bulunmuştur . 

Lizkiyenin de istiklalinin ila'l edil
mesi bekleniyor. 

Türkiye için Konser 

Berlin, 18 (A.A.) - Hitler, yamn
da başkumandanlık genel kurmay 
reisi General Keitel ve kara, hava 
ve deniz kuvvetleri kumandanlan 

Moskova, 18 (A.A.) - Voks cemi · bulunduğu halde Başvekalette Har
yeti, 20 kanunsani cuma günü Ti1r biye mektebinin kara, hava ve deniz 
kiye için yerli saat 21 de bir konser şubelerinin 1938 mezunlarını kabul 
verecektir. Konser, 1744 metre Mos etmiştir. 

kova, 1060 metre Tiflis, 309 metre B. Hitler, subaylara hltabederek 
Odesa, 349 metre Seropol radyo is- bir subayın Alman ordulanndaki va-
~onlarmda neaıredil~kttr. zifeslni tebarüz ettinni§tir. 

-<>-
Meksika Cümhurreisi 

Namzetleri Vazifelerinden 
Ayrıldılar 

Meksiko, 18 (A.A.) - Cat'denas'ı 

istihlif edecek olan üç reisicumhur 
namzedi aralarında yaptıkları uzun 
hir müzakereden sonra istifa etmiş
lerdir. Bunlardan Mugica, münaka
lat nazırlığından, A vila Cnmarho 
müdafaa nazırlığından ve Sanchoz 
Tapia, Meksikonun askeri kuvvetleri 
kumandanlığından çekilmişlerdir. 

Bunlar, millete hitaben neşret

tikleri bir beyannamede istifaların ın 

namzetlilc icabı olarak değil, zihın
lerde sükt1net husulü için yapılmış 
bir hareket mahiyetinde telakki edil 
mesl lazım geleceğini, çürikü uzun 
bir müddet sonra yani temmuz 194tl 
da yapılacak olan reisicümhur intihp 
batı iç.in şimdiden siyasi faaliyette 
bulunmak keyfiyetini mevsimsiz te 
Jakki ettiklerini bildirmişlerdir. 

........... ·--.-.~ 
l..~!~.~ HABE~~~:~:::ı 
İnhisarlar VekAletl mQfettiş munvinllği 

imtihanında muvnflak olanlar şunlardır: 
Ziraat bankası merkez memurlnnndan 

Oralbl, maliye varidat k ontrollerinden 
Resat Bayramlçli, İnhisarlar Vekftleti me 
murlanndnn Hayri Gökcr. 

e Slovakya mebusan meclisi, relsU
llne Sokol'u seçmiştir. 

• Londrada, yeniden iki askeri tav
yarc kn:ı:.ası olmuştur. Her iki ka:ı:.ada da 
pilotlar ölmQştQr. 

• İngiltere bankasının mOdQrQ Bors:ı 
ve bankalara bir tamim göndererek dö
viz spekülftsyonunu isUhdnf eden hiçbir 
muamelenin kabul edllmcrncsinJ bildir _ 
mlştlr. 

• Akdenl:ı:. manevralannı yap:ıc:ık 
olan fngllt:ı:. ana\•atan filosunun burada 
demirli bulunan cüzQtnmlan Portlnnd:ı 
hareket etmlııtır. 

e Port - Dnrvln - Gulnca Alrvnv 
idaresine mensup bir tayyare, K ntherlna 
- Plver clvannda yere dilşmUş ve içinde 
bulunan 31 ldşi ölmOştür. 



.M. ah k:e rn.e le r d-e 
Kızının Katili Cevat 
7 Sene Hapis Yatacak 

Mahlrentecle Geçen 
Cinayete Alt Yeni 

TafsDcit 
D~ ağırceza mahkemesinde 93'7 yukanya ç1lmnf ve: ~ WtaM ~tih sulh oea m4-

~esı ~ yirmi dördüncü gü- - Cevat Sudip rahat blrak, a- k~esınde üç olümle neticelenen aile 
nu Kadıkoy~~. ~vey kızı Reyhanı damdan ne Wtiyorsun, demiştir. =~uı hakkında, bize yeniden malll
sustalı çakı ile olduren eski maarif Cevat karısının müdahal .. h verilmiftlr. Bu malt'.Unatı ve • 
memurlarından Cevadın muhakeme- bulmamış ve iıııah b" dill ~ını Of ren, Şevketm öldürdti#fl Nazffenin 
si bitirildi. Celse açılır açılmaz, Jan- Sudinin merhum ~1 ~ünener kızı v~ yine ayni facia kurbanlarm
d~ Cevadı suçluların bölmesine tevekkeli dert yanmamıştı. Sen bana dan Vil~ helll§ires~ Nezihe Meh-
getırdı. Bu sırada dinleyiciler arasuı karışma, r.nüııaseb ts. kızma met, faciaınm sebeplerı hakkında bi-
dan bir delikanlı llerliyerek: demiftir. e 12: kan§ ze fUDlan bildirmiştir: 

- Bay reis, dedi. Kız kardeşim Cevadın üv kızı Şevket bundan bir kaç sene evvel 
Sabiha bugün Kadıköy vapunmda kon~ d ey Reyhan da bu iskan müdürlüğünde çalışmış ve im-
bir sinir buhranı geçirdiği için gele- karak üve ~~Uf ve ~ya çı· 7.8 ve mühür taklit etmek sureüle 
medi. Rapor almaya da vakit kalma hakaret et!ıi; as;-: bba~§ ve sahtekirlık yaptığı için üç ay hapse 
dL Muhakemeyi tehir ederseniz ya- Cevat masanın~-~ de~ an sonra mahk'llm olmuş ve bu cezayı çektik-
rın rapor getireceğim. h çakı ka tı ~ uran sus~- ten sonra tahliye edilmi.,ıir. 

Bundan 80 
·· ı b" k yı P ğı g bi Reyhanın us- Bundan bir sene evvel te--" nra IOY e ır OnU§Dla tün - M - "---· va-oldu, reis· e yurumuş ve onu saçından yaka- sıtasiyle bizden Vildanı istedi B. 

· byarak masaya daysanmı ve bıça~ d --ı..ı..e . · ız 
- Sizin kim oldu""·""uzu ~--·-· lama.ıt ~ a• e ~' vazıyete aldandık ve ver -

5....u ~ sap 6 a ba§lam.ıştır. dik. 
yonız ki.. Sabiha ve Sudi bu feci manzara Bir -dd 
~Yanımda ~üfus kllıdım var. karşısında pencereleri açarak hay- bir ad:u 01;!~::rın:.~ke~ .... nasıl 

onun kardepyim. kırmışlar, komşulardan ve polbten t e.wuU Oe. .. ..-nm ştJ.A. Fa-
- Zaten dava bttmlştir. istimdat etmişlerdir. ka~a~ ki, çok~ kalmıştık. 
- Kız kardeşim bulunmak ister- Cevat bu sırada evi bıralmıı§ ardeşim Vildan henüz 25 ya-

dl. k ybohnuştur ve şındaydı. Sanayi mektebinden mezun 
Reis arkadaşlarfyle konuştuktan a40 dakika ~~ yaralı h e o~duğu için güzel dikiş ve nakiş işle-

IODra, suçluya davanın bittiğim ve kaldırılmıf ve biraz sonra d ~ n yapar, namuslu bir ev kadınıydı. 
söyllyeeeği bir aeY olup olmadığım tür. a 0 

Uf- Bundan bir kaç ay evveline kadar, 
IOl'du. Suçlu: Suçlu kendtslni müdafaa ederken· Şe~ket. boşta olduğundan karde§imin 

- Muhakeme son safhasına gel- - Ben Reyhanı yaraladım faka~ b~~~.Jarası ile geçhıi~orlardı. 
llllftlr. Talikine ltizum ;)'Oktur, de- öldürmek istemedim V . ' e .ıuuueşimle kavga edıp ona da. 
van:ı edilmesini isterim, dedi. taney k ldınlm · ~~le has- yak atmağa başladı. Nihayet Şevket 

.. e a aması ve ıyı tedavi bu hareketleri il ht -ı..n 
Muddeiumumi de eski iddiasını edilmemesi yüzünd ··ımü§t- d e ç \'~ emez bir 

tekrarladı. Bundan IOnra reis hazır- ..... en o ur, • hale gelmişti. Onun için mahkemeye 
mıy.ır. .. ed 

lanan karan zabıt kitibi'De okuttu. Mahk lllb muracaat erek boşanma davası aç-
Karard hidise --~ ... ıe t....;&. eme l'UÇ11 it görerek, Ce- tık. Tabil bunu annem de istemiftl. 

a .. w~ _,,. ... e- vada 18 sene hapis cezası verdi. Fa- Annem kani · 
diliyordu. · kat kansının kendisine hakaretini c . eşimi serm~".8 yapa • 

Buna ~re, "hldlse §Öyle olmU§tur: hafifletici sebep sayarak cezayı ıı ,: :: :=Y::::ı b:b~ ~ : 
Cevat bir ıwı ~~çokça rakı seneye, tıbbı adll müesıeseaıinin Rey- di Kocasına muti, temiz ve titiz ~ 

içtikten sonra eve donmUJ ve bahçe hamn yaralanna vaktinde müdahale ail kadım 
de 21 lik bir ..1 ... rakı daha i ...... ; •• .+.. -m--d.i Mı·· d e ydı. ...,... . _ ~--.-· ._._._., , o um en kurtulacağı hak • Şevketin eaki ailesi ele tok ..._. 
Bundan BOıır&, evın üst katında ya- kındaki raporuna göre de bu cezayı lu bir kızmıt. 0 da kocasının bu ha
tan akrabasmdan Sudhıin y~ çık 7 sene 4 aya indiriyordu. reketlerine içlene içlene verem ola • 
ID1f, onunla kirahyacaklan bır evi Mahkeme Cevadı aynca Reyhanın •ak 0··ımu··şıur· · ş k t k v 

konUf!D81a 1. .... ı .. -........ .., . ev e o. ızcagıza yap 
Bu sırada~....... annesi Sabihaya bin lira tazminat tığını buldu, fakat kendi ile beraoer 

Cevadın kansı Sabiha vermeğe mahklim etmi§tir. iki aile ocağını da söndürdfl. 
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~K.UA R4IJYOSU 
'.l'tlrldye Badyodifiizyon Postalan 
Ttlrkl7e BadJ'G1111 Anbra Radyosu 

Dalp Usunlaiu 
1839 m. 1a Kcıı. 120 Jtw. 

T. A. Q. 19,H m. 151911 Kes. 20 ltw. 
T. A. P. 11.TO m. M56 Kes. 20 K.w. 

Per,embe, 19.1.1939 
12,SO TOrk mtızıll - P1. ıs Saat, Ajans, 

metedrolojjl haberlerf. 13,10. 14 Milzik 
(operet]er ve hatif mOzfkler). 

11,IO Pracram. 18,311 MOzik (cnband
Pl). 19 X:onllfllUI (ziraat saati) 19,20 Sa
at, Ajan1, meteoroloji haberleri ziraat 
borsası (fl)'at). 19,30 TQrk müziği (Fasıl 
heyeti - Rlcazklr fash). 20,15 Konuşma. 
20,SS '1'0rk mOzllf (Şttkıla?') 1 - LeylA 
Hflzıun IUla (J::r sabahı htımO an) 2 -
Leyll HQzam sarkı (Harabı intizar ol
dum) 3 - Lem't Hilzam şarkı (Aman 
dk!). 4 - Refik Fersan Tanbur taksim. 
5 - Lem't SuzlnAk ,arkı (Yet~ hicran
lı) 8 - Lem1 Rast prkı (Yok mu can). 
7 - Ballı türkü.O (YQril dilber yürtıl. 
Okuyan: Semahat öıdenss. Calanlar. 
Vecihe Refik ve Fahire P'ersan. 21 Saat, 
esham, tahvllAt, kambf;yo - nukut borsa
sı (fiyat) 21,10 MQzik (Oda milzilf -
Frltaebe Kuartet). 1 lnd Keman Gustav 
P'rltzsche. 2 inci Keman Lother Gebhardt 
Viyola J'ohannes Oelsner, Cello Volkınar 
Kohlsebtltter. ltlAslk (Romantik) ve 
Modem aerler. 22,40 lmzik (Kilç(lk or
kestra ret: Necip Alkın) 1 - Hanna UDır 
Bavyera valslarJ. 2 - ttaıo Azzon1 (Sa
bah şarkısı) 3 - J. Stnuıss CCardllf). 
4 - !'ram Abt (Ormanlarda ve ninni. 
5 - Oerhiınt Wlnkler CDonna Chfqutta) 
fııp8IJ701 uvertilr. 1 - Hanm UDır CDa
ton marp). 7 - Tom8D (Viyana hfllya-
1arı) vals. 23,45. 24 Son ajana haberleri 
ve "8nnkt program. 
8EN,-ONf LER: • 

19.15 BeJırad: Senfoanı: ıccmaer, n ıo 
LAypzla: Beethoven, Lehumamı. 21.15 
Bflkre,: Senfonik konser~ 2WO Prag : 
BQyOk Senfonik konser (Beethoven), 
HA,-11' KON81RL!R: 

1.41 BOkr.,: Sabah lltll"l"8tı. 7.10 Der 
Un kısa dallaııı: Şabah Qnaeri, (8.111: De 
nmı), 7.45 Praı: Sabah komert, 13 Ber
Un kısa dalgası: Hatif musiki: (14.15: De
vamı). 11.10 BDkr9': PIA1ı:: konseri. ıs.10 
Peste: BaWayka mU81Jdal. lUO Peşte : 
Orkestra. . 16.16 Prq: Mourtın eeerleri:ı 

Eski Avwhiija huedamn mensup Baronnes Herdy Von Mw- den piyano konseri, 17.45 Berlin Jr:ua dal 
b~ 1939 ~a Holivutta filim çevirecek olan Jeai artiatlerdea biridir. rası: lpona konseri (19.10: Devamı), 18.45 
S~ema)'a dl defa girea bu kUın ..ı eilence için kahveUne eflence Berlln bıa da1Plt: New'eU plAklıır, 20 

Beş Sene 
Hapis 

iki Ceza 
Birden 

len adında kil~ bir fWm f('ftrmi§, ve orada ıörüleıı kabiliyeti fberi· :nar:;:: .:ı::: = :'io~o ~~ 
p rf Vi ne Holivuda celhedilmiştir. rer. Lok~tAdan komer nakli, 20.20 Peş-

asapo UllU Z8 ~~~-~-~"~"~···-----------~ te: CJıan orkeetrası, 20.25 8r0no: Hafit EJHrtn..-.lf -- mQ8IJı:I, 11 R'amba!'r. Lortzbıgfn eserte-
ısul~ tab~efinde ~mum Bolı-ı ı'Jndm ~ Wildlllhutıs,.. n.ıo KolanJoa· 

çat ~tir ~ tnua~ ~ ••wtJrt.._ il a-t Bub~-

Yafacak Tecil Edildi =~.r~:~:':n:1!~~-~ ...... -r- .. 1,.k •msaı11z bir tıım. ~;;:':;:ıit·~-_._ .... 1r_.. .. ~ 
Şileli Mehmedin. tm ll'atma 93'1 Ajırceza mahkemesi dün, 933 • - mllile verilmiştir. Sultanahmet sulh 1 A k D h K 1 OPERALAR, OPERETLER: 

~mayısında her IÜll ko;J1Dlları- nesfncle GalatadaJd Japon Rrgisine birinci ceza mahkemesi bu iddiayı ' ~ tan a a uvvet i Boh:..:-O:::ıatr;. :~-::.. 
m alarak otıatmak için dal• Çlkar - geıen euacian dotmUJ bir sullstima1 tetkik ett1. Behçettn suçunu •bit T kestrua. 
km. komfUlaruıdan Mehmet Balye- davasını neticelendirdi. Suçlu Saraç gördiilü için kendisine B lira para ce I'ransızca söztil phnerl başlıyor. Bat ııokle: ODA MU81Kl&t: 

mez1e tanışmışlardır. Bu tanıpa ve hanebapnda itfaiye garajı civannda zam veicu. GOniin en fazla muvaffak olan ÇekosJavak yıldm 11.!5 BOkret: Oda lll1JSfJdsl konser!, 

pül 1§l bir dedikodu halinde köye 38 numaralı evde oturan komisyon- L 1 D A B A A R o v A 2ı.ı0 Brelln: BeetllOYen ııonatlan (Oda 
abetmif ve nihayet kızın annesi de cu Süreyya ldL Sayısız takdirktrtannın teş- • mualldal), 22 Belin* llavQ8ll kuarteti. 
duymuştur. İddia edlldilfne ~re, SQreyya, vild ile büyük Viyolonist Bu ftlm yalnız bir casusluk filmi değil, ayni zamanda kuvvetli ve ~2;.2~1N:'::Ki:f~ ..sı.r aıraatra& 
Dağda ha)'T&D gftden Hasan bir 10.8.933 tarihind• 1755 numanıdan büyOk bir aşk filmidir. tlAveten: PARAMUNT JURNAit \ ıu5 Berlln kısa dalguı: t>ans1ı kart· 

tün Fatmanm annesi Haticeye geı. 1764 numaraya kadar gümrük ilmü HU BE R M AN Bugün matinelerde: ASKA TAPAN KADIN filminin son seaııslan şık ~t, 18.19: Pette. 20.25: Prag, 

-•· ve k .. 1 .. ~.. haberlerini ve be•ann$Dlelerhıi tah- .. ••••••••••-•••••••••••••-l 2uo: Napoll, 21.11: Xllınlgsbers. ......, . ..........- ., 21 Sonklnun Cumartesi günü 
- Teyze, demif. Ben Fatınının rif etmek suretile sergiden 228 lira saat 17 de tenzillth :fiyatlarla 

halinden fiiphe ediyorum. Onlan her çektiğt libl 8ilmrOk idaresinin na-
pn ormanda Mehmet Balyemezle kil makbuzlannı ofortla silerek te-· Fransız Tiyatrosunda 
bq bap görüyorum. Göz, kulak ol gümrükten dört sandık ev• kaçır· Bir Veda Konseri 
J>eblım !Dlfbr. matlneal verecektir. 1 

Hatice bzmı sıkıfbrmca 1f mey - Mahkeme kararında fddfanm btrln __________ _. 

dana çıkımfbr. Fatma ajlıyarak her el pkkım dolandıncıhk BByıyor ve na 
teJi itiraf etmiş ve it cebim JrU geç dllenin tarihine göre de 1ş1 af kanu
me IUÇU rengini &österdlii i~ ağır DUDUD çerçevesi içinde görüyordu. 
ceza mahkemesine intikal etmift.ir. İddianın ikinci pkkı ile resim ver 

Suçlu kendisini müdafaa ederken' meden ~ten mal kaçırmaktı. 

- Fatmaya tecavüz eden ben ele- Mahkeme bu suçtan dolayı Sürey
jilim, bir ermeni gencidir. Ben o sı- yaya bir aene hapla cuası verdi. Fa-
ralarda Bulaariatanda bulunuyor .. kat af kanununa göre de bunun in
dum, demi§tir. Mahkeme diint bu da- fazını durdurdu. Suçlu yalnız ehll
vayı neticelendlrdl. Suçu 1&bit gör- vukufa veri1eD ijontleri ödeuıeie 
düğü için kendisine beş sene hapis mabk&D edilDaiftir. 
eezası verdi 

:Mahkeme Fatmnm tçttmal yazl. 
yetini de nazarı itibara alarak Meh -
met Balyemezl 100 lira manevl tu -
minata mahklim ediJOrdlL Bu para 
Fatmanın annesine verllecelttir. 

Sovyetlerin Sınat 

lstihsalleri 

Tl!Pl!BAll 
DRAM K18MI 

ıı-ı--~ 
l(lnfl akpmı 188t 

20,30 da 
HAYDUTLAR 

5 Perde 
l&TIKLAL CADDESi 

K O M I! D 1 K 1 8 M 1, 
19 .. 1 - 939 Peqembe ıtınQ aklama 

saat 20,30 da 
06LUMUZ 
Xcımedl t Parde 

TAKSIM SiNEMA.Si 
Sayın mftşterilerini memnun etmek emeliyle hiç bir fedaklrlıktan -;eldıımi7erek 

Büyük Komik F E R N A N D E L 'in En Son Temsili 

ASK MAHKUMU 
Son derece negell ve eğtnceli filmi YARIN AKŞAMDAN ~ glsterecektir. 

GUATEMALA da, BUENOS - AIRES'de. NORMANDİYA vapurunda ve Meksika kovboyları an.smda çev 
rilen bu filmin diğer sahne arkadaşı MONA GOYA ve 

Argentfnin me,hur FLORIDA ORDSTRASI 
·~!!lm~~!111111111i!!!!!!!!!!l!ıl!!!!li!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!i!ll!]i~!i!!!!ii!!!i!!~!!!!!!i~iiii!il!!i!iiliiii ......... l!!!ml!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

SARAY SiNEMASINDA 
Senenin en güieı yıldm (KAPLAN KIZ> 

DOROTHY LAMOUR'un 

(Tura) 

IABALARININ NAMUS YI ŞEREFiNi. 
KENDi AŞK YI HAYATLARINI 

KURTARMAYA ÇALIŞAN 
t1 GENCiN MOTHll YE HEYECANLI BAHANE 

LERLE DOLU MUADAM MACERALARI 
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-ı---AN- Falih Rıfkı Atay, dünkü 
TAN 

nüshamızda iktibas ettiğimiz makalesi ile kelime 

Akyol 

ve 

d~ Gü derk Gazete ıstılahlarımıza istikrar verebilmek imkanlarını tetkik ediyordu. 1. Hakkı 
--<>-
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde. herıeyde 
temiz. dUrOst, aamlmT 
olmak. kırlln gazetesi 
olmıyıı çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Tiirkiye Ecnebi 

aşaaıdaki yazısında müsbet ilim ıstılahlarının dilimize nasıl 

söylüyor 
• 

geldiği hakkında fikirlerini 

a a a 
• 

geçirilmesi lazım • 
ın 

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

,, d h 'l Milletlerarası posta ittibııdına a 1 

olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırnsiyle 30. 16 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli l)eSindlr: 

s ıl h istikrarsızlığı 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

il# öprfiden Kadıköyüne kalkan 
~ vııpuru kaçırdım. Hava güzel 
ve gUneşliydi. A ağıda halkın mUto -
madiyen kirhıttlğl kapalı ve bavnsrı 
yerde beklemektense, iskelenin Us • 
tUnd<ıki gazinoya çıkmayı tercih et • 
tim. l'ıılnız bir mnsayıı geçtim, bir 
de kahve ı marlndım. Birnz sonra, 
dışarda balkonda oturan bir müşteri 
benim oturduğ11m masaya geldi Ben 
<'.hemmiyet vcnnedlm, gazetemi oku· 
mağo devıım ettim. Müşteri kalkıp 
gittikten sonr'l gar on geldi: 

Adres dcğişUrmek 25 kunlstur. 
Cevnp için mektuplar 1 O kurue-

hık pul !;:,cs~·;.I .;_ltı•z•ım•d•ır •. ----· 

-- •••••••••• , ••• 1 ...... , 

i GONON MESELELERi f 
ihayet Vermeliyiz - Burada kadınlann ynlnrı otur 

;ması yasaktır dedi. Sebebi de işte 
budur, dedi. Heri.f dışarda oturuyor• 
du, izi yalnız görünce hmen buraya 
geldi. t. • 1 •••••••••••• 1 ........ . 

· dare Meclisi 
~ ! ları 

~ ıı;tanbul valisi Lfıtfi Kırdar, Su 
U şirketi idare meclisi aıası sıfa· 

tıyle selefinin almakta bulunduğu 
k . t'r 250 lira aylığı şirkete ter etmış ı : 

Göstcrdli:ri sebep te yerindedir:. V~lı 
ıncmuriyeti icabı bu idare meclısinın 
tnbii azasıdır. Bu itibarla da bu para· 
ya hal.kr yoktur. 

Valinin bu asil hareketi bizi bu 
1rııbi1 teşekküllerin idare meclisleri 
hnkkında bir kaç söz söylemeğe sev· 
ketti. 

den teşkil edilmig bulunmalıdır. ......... Her ilmin sabit teknik n
tıJahlara ve tabirlere ih· 

tiyacı vardır. Zira bunlar yar- • 
daniyle ancak insan hadisele- • 

ri, vô.kıalan ve fikirleri kısaca : 
ve aarih bir tekilde ifade et
mek mkanım bulur. Bir fikrin, 

Yazan: ·······~ 
Meselll Almc.nlann ilk ve orta mek 
teplerinde okunan tabiat ilmi ki • 

• 
• 

bir mefhumun hazan anlaşıla· • 

maması çok defa ifade ve be- • 
yan tarzından ziyade cümlede • 

kullanılan kelimelerin müp- • • hem olmasındandır. • • R iynziy~ ve tabiiye ilimleri g1 • 

i. HAKKI AKYOL 
illi ve orta tahsil çocuklarına ve halli kütlesine 

öz dilden ıstılahlar He illm yapmak p k mah· 
ıurlu olmasa gerektir. Yanız ıstdahların tesbiti 
isabetli olabilmek için vazifenin ehemmiyeti ve 
vüs'ati kavranmıı olmak, bu hususta gayet iyi 
mücehhez bulunmak ve son derece 1htlyath 

adımla hareket edilmek ISzımdır. 

• • taplanndakl ıstılah latince veya 
• Yunanca köklerden değil, öz dil-
• lerinden alınarak teşkil edilmiş -
• tir. Eskiden bizler de Fransızca 

• mektep kitaplarının tesirleri altın 
• dıı kalarak orta mekteplerde tabi
• nt lllmlerl ıstılahlarında latince ve 

• • 
yunancn kökler yerine bilhassa a
rapca kelimelerle teşkil edilmiş ıs 

• tılahlar kull nıyorduk. 
• H.?rhalde Phancrogame, ColCop 
• tere, e' ollenne crosion gibi tabirle 

bi müsbet ilimlerin ifade ve '··········· ............... , • rin on üç yaşındaki bir Fransız ço
cuğunun dimağında hakild bir mef 
hum uyandırmıyacnğtnı zannedi -
yorum Eskiden bizde de zatiililkn· 
huahire, mugmi dut. cenah veya 
mugammedUI cenah, ftikfıli riyahi 

lime, tabir ve ıstılahlarm pek ça -
buk yayıld~lan ve tutunduklan 
vakidir. 

- Bnna ne dedim? N ercdo ister· 
sc otursun. 

- Bu defn itiraz etmedik ama, 
kndmlarm burada yalnız oturmaları 
yasaktır. 

Şu lüzumlu lllzumsm lmllanılan 

yn ak sözü zaten inirimc dokunur. 
Ben buraya bir erkekle, hattfı erefi -
me uygun olmayacak bir ekilde, ya· 
boncı bir erkekle gelsem, oturmama 
ccvnz \•nr demek •. Bu ynsak, beni her 
hı:ngi bir şerefsizlikten korumayı is
tihdaf etmiyor O halde niye yasak? 

Sul:ır idaresinde idare meclisine 

ne ihtiyaç vardır. Burası bir belediye 

müessesesidir. Belediyenin emriyle 

hareket eder. İdare meclish olsa ol • 
H ihtisasından istifade edilmek üze

re bazı teknisiyenlerden veya mühen 

dislerden mürekkep olabilir. Böyle 

bir teşckküld" valinin aza olmasına 

Hizum var mıdır? 

beyan tarzlarındaki katiyet ve sa 
rahat tarif ve izah ettikleri eşya ve 
hadiselerin ve aralarındaki müna
sebetlerin manevi ilimler vakıala
rına nazaran oldukça basit olma -

siyle beraber bu ilimlerdeki sara

hat meramı ı:nlatmak hususunda 
bunların daha ölçülü, mantığa da
ha bağlı olmalarından yani müs -
bet ilim dili kullanmalarından ve 
bilhassa bir mana ifade eden ıstı -
lah ve tabirler istimal etmelerin -
den İleri gelır. 

citler ve alimler hergün icat ettik
leri eşya ve hftdiseler ve vasıl olduk 
lan yeni mefhumlar fçln yeni ıstı -
!ahlar bulmak mecburiyetindedir
ler. }f;blah keyfi olarak, gelişi gü
zel konulmaz. Zaruret ıstılahı do
ğurur ve bunları alakadar ve mil -
tehassıs ilim erbabı sahneye çıka
nr. Alimin icat ettiği ve sürüm sa 
hasına çıkardığı ıstılah bir ~ok nok 
tadan ıstıfa süzgecine uğrar, neti
cede bu ıstıl:ı.h ya aynen yaşar ve • 
ya kalıptan kalıba girerek yuğru
lur başka bir şekil alır, yahut da 
tamamen ölOr yerine bir mOna
ısııiah•n aft <'ldu.fu Jllın tubesJn -

deki derln vukuf ve dil selikası (ge 
nie rlc in langue) bunun doğru ve 
mavnkaa uygun olup olmadığını 
kontrol eder Sıhhat, sarahat ve 
isabet damgası vurularak ıstılah 
tedavül etmeğe başlar, zamnnla 
kökleşir. Maıımafih bidayette yaşa 
mryacaklan tahmin edilen bazı ke 

Müsbet Wmlcrin ıstılahlan di- kelimeleri bu yaştaki talebeye he-
limize nasıl geçmelidir me- men hiç bir şey ifade etmiyordu. 

Eğer kadının yalnız bir masadıı 

oturması, ynbancı bir erkeğin gözle 
\'eya dille tnnrrm:una meydan bıra -
kan bir hfidisP ise, ben kendimi mü
dafaa etme inı bilirim, zaten orada 
bulunanların vücudu benim için bir 
garantidir. Dnğ bnşındR, veya ıssız 

bir kırda değilim ki, yalnızlığnndan 
korkayım. O halde kndınlnrrn soka -
ğn yalnız çıkma ı da bu gibi taarruz
lara maruzdur Böyle bir tehlike var 
diye, kadını yalnız sokağa çıkmaktan 
men mi edeceğiz? 

Bu vesileyie şunu hatırlatmak is
teriz ki, şirkt>t idare meclisi azalık • 
ları birer yemlik olmuştur. 

Ekseriyetle şirket idare meclis - Her memlekette ve millette 
!erine ııza olanlar o işten anlamayan yüksek ilim erbabının ıstı • 
~ ~.... dnnlo:r-.fC'".. ... m·__,-J.-.JAJ,ır..-.,J~,..ıl~~..ı--u.....-.._ .............. u.w 

kitleye hitap c<fcn hir diH vardır: 
hükumeti temsil eden bazı unsurla • İlim dili. Hatta her ilim şubesinin 
nn bulunması faydalı olabilirdi. Fa· de mevzun ve tetkik usulilne gö _ 
kat bunlar hükfunctin eline geçtik - re dili başkadır. Riyaziye dilf kim 
cc idare mecfüi azalığının da hikmeti ya diline benzemez, coğrafya dili 

tarih dilindr:n farklıdır. 
"iicudü kalmamıştır. Bu vesileden is· 
tifadc ederek ya bu idare meclisle • İHm ihtiyaçtan doğduğuna ve 

ihtiyaç ile yükseldiğine göre ta • 
rini hakikaten faydalı bir balo koy • 

mak, veyahut da bu lüzumsuz israfın 

önUne geçmek faydalı olur fikrin.fe
yiz. 

* 
Umumi HelS 

Fakirler Babası Doktor 
Galip Hakkının Yıldönümü 

Olmadın• l~in 

7 
O yaşındıı bir ihtiyar Topkapı
ya giderken yolda fazdla skiı~ş • 

.1 ç pa arıısın a m • 
nuş Topkapı ı e a • ld ,, bir 
~nin "'Örnıediğine emın ° ugu F 

b dökmU~ a • 
Yerde y9l Ozerlndc su bir ticledl· 
kat o sırada voldıın geçen d 
Ye ıncmuru ihtiyarı suç üıtiln e kya • 

l 5 lira ceza es• 
kalamı~ ve kendis ne 

nıi11. ah 
Fakat ihtiyar Fatih sulh ceın m 

A kşnm'da kalemi gören bir 
meslekdnşım, - bazı ka -

lemler değneksiz kördür. gömıez, 
sallapati yürür - merhum dok
tor Garp Hnkkının öliirn yıldöuii
nıünii yazdı. Ne ı::iizcl, ne iyi, ne 
temiz gören knlern ... Tıımmadığıın 
bu mc~lckdn:lıntı \'İrdnn ve knlcm 
kudretinden ötiirü tebrik ederim. 

Doktor Galip Hakkı'dan bahset 
rnck, Tanndan bahsetmek kadar 
IJiıhi, vatandan hah etmek kadar 
kudsidir. 

d k şikayet 
keme ine müracaat e ere Doktorun otuz seneye yakın bir 
etmiş ve hfıkim, "belcdi~·e ida~esi tarihi vardır ki, §U eksik, çelimsiz 
Şehrin her tarafına Ammenin ihtıyn· ciimlelerle Jıulfisa edilebilir: 

cınn tckabUI edecek kndar umumi ~c fakirlerin karanlık, çorak gök
ı·ı . f de oldugu lerindc bir şim ek hızıyla çaktı; 
n nr :Yapmak mecburıyc ın •css"ız bir he) betle giirledi; me-

b • d unıi he· ., 
nlde, Topkapı civnrm a um tel.''·ten bulutlar. olup rahmet, şcf-

H d•kkate a• ~ ) d T.d ~ bulunmnmnsını,, naıan 1 k t ~·ardun ha ın e ynı: 1• 

larak ihtiyara hak vermiş, ve bak • a ~ • rahmetin adına (Topkapı fn. 
1_ ver· u r"cr ('emiyeti) dediler. 
,..•ndnki cezanm iptaline karar kornpe ~ . 
ıtıiş }\fctclik, metelık topladı, Avuç, 

.. d iki t rbu torba, nraba araba da· 
nu basit gffrllnen hftdlse le u • avuç, 

0
.a dağıttı, gıda datıttı, ııh-

Dıühiın nokta vnrdır: Biri şchr 0 ğıttı. Eı~ 
· ı •eti dl • h t dnğıttı. ınunıı heliila.rdan mahrum ~ . ' h 8 fstanbul denilen ~rba 

ğ · h' • · dU ··nce ıle a o zaman en akımın modern ~u · bir kenarında bamb:ış-
:reket d" i dünyanın 

e ış . lld 1 aıem yarattı. 
Koca fstnnbul şehrinde ancak b ka b r ki fırkal&r birbirinin 

"' d ııı:e • 0 aman • ~~ uınumi belli vardır, onlor 8 ~ z .... nıı canına kastediyor-
:ri • bıret Jın• ır... ' 1 . ıı nıanzarasını çirkinlcştıren . l· ına ' ,.aman ki fakirler deği , 
1hcn~ kulübedir. Sanki bu §ehır ha tardı. O •ardını ıörüyorlnrdı. O 
kı ınelfükedir ,.e insani ihtiyaçlardan zorbalar Y bir zengin bir memle-
_ •• ft ... an ki, . f k. -..unez:zehtlr. ı:...-· 

1 
, r ,.c hın a ır yarırn 

IAI rmın anı ''o 'l'nksiın ve Harbiye he n . ket 5 ~Jmıyordu. 
Yer altına nakli düşiiniilürkcn, şehrın adanı sn) • . d dl k' dok 
b.. b. r u • man ıçın e r ı, 

uyiik merkezlerinde olsun ıre .. d J ~te n zn . il kkı denilen ta· 
nıurni hela yaptırılrnnsı gö:zön~n e tor GnlıP a ınış, değer ve 
tutulması Uizrm gelen mühim ibti.>'3Ç nınnıaınış, du:rulnıa 
lardan biridir. 

,---· -·-·-............. _, 
: Yazan: 1 

ı Aka Gündüz ı 
ehemmiyet verilmemi~ adonı -· or 
taya de~J - kenara çıktı, Kimse
yi taciz etmeden, kimseye yüzsu 
yu dökmeden, kimseye minnet et• 
nıeden yine fakirin, esnafm, orta 
hallinin metcliklerilo bu cemiye
ti ynşattı. 

Dünyalar allak bullak oldu, top 
rak kardeşleri toprak kardeşlerini 
boğazladı, insanlık kana "" zifte 
bulandı. Fakat fakirler babası dok
tor, nıüe esesi ve rnUcssc.so arka
daşlnriyle beraber hıttuJdan vol
dan sapmndıJor, sendelemedller, 
duraklomadılar. 

Ölmez AtııUirk, onun itin şuna 
dedJ; 

Doktoru tanıdıftım dakika, ha
yatımın en heyecanlı da.Jdkalann
dan biri oldu.,, 

Mebus oluşu intihap kudretinin 
snji'lanı oha., undan dei:rfl: ynrdım, 
ıefkat ''e fnzllet sermayesinin bol
lukundandı. 

Doktor öldiiğü zaman yine hu 
sütunlarda bir teklifte bulunmttt
tuın, denıiıtlm ki, doktorun düs
turunca kim eyi üzmeden, kimse
ye )'ilzsuyu dökmeden, kimseye 
ıninnet etmeden şunun bir biist • 
heykdinl yıpnhm ve Topknpıdaki 
meydana dikelim. Bu i 1 bilenlerin 
bir kaçı gelsinler de konuşalım. 

Aradan uzun bir yıl geçti, ne 
gelen var. ne giden. Haberin var 

elesi, üzerinde durulmağa değer Bugün bunlar yerine Almanların 
mühim bir mevzudur. Bu hususta yaptıkları gibi çiçekli nebatlar, kın 
görüş zaviyeleri muhtelütir. Bav- k nadlılar (böcekler), riizgar aşın-
ları ılimde derece kabul etmez, il- drrması gibi belki pek de ilmi gö • 
mi avamın 4!eviyeslne indirmek is- rünmeycn bu öz dildeki tabirlerin 
temez. Bu belki yukardaki satır - daha muvafılt olacağını tahmin e - Maliye Dairelerine 

Yeni Memur 
Alma Şartları 

larla ifade etmek istediğimiz yük- diyorum. Çunkü bir defa izah ve 
sek nazari l!imler için vakidir. Fa tarif ediline! talebenin dimağın-
kat, esas itibariyle. bu görüş doğ- da hem mefhum hem de ıstılah yer 
ru olmakla beraber ilmi dercele- eder Hem çabuk ve külfetsizce öğ Maliye Vekaleti bundan böyle dal-

ld ilk ve orta m~lıl'nm,,,....;:."n--J.-n--ıı .... to-~-.-,M'l.~·\,.,µ.f """ o a t~sll çocukla: 

dfği mefhumlar ve ıstılahlar yfik- nna ve halk kitlesine öz dilden ıs-

ı rdn-21> ro~.--.l.i.ra maaşlı 60 ve 
yetmtş beş lıra ucrctli münhal me-

sek tahsil gencine hitap eden mef- tılahlor ile ılim yapmak pek mah-
humlar ve .stılahlar değildir. Bil- zurlu olmasa gerektir. Yalnız ıstı. 

muriyetlere açıktan alınacak memur
ların veya diğer dairelerle mülha • 

kattaki maliye tcşkiUıtına naklen ta
yin olunacaklann en nşağı lise tah

sili görmüş olmalarını ve açılacak 
müsabaka imtihanında muvaffak ol
malarını şart koymuştur. 

hassa ilk ve orta tahsilde her ta _ }ahların tesbıtl isabetli olabilmek 
bir ve ıstılah doğru ve isabetli ol- için vazifenin ehemmiyeti ve vüs-
mak şartiyJe - mefhumu çocuğa ati kavranmış olmak, bu hususta. 
veya halka kavratabilecek şekil _ gayet iyi mucehhez bulunmak ve 
de öz dilinden seçilmiş kelimeler- son derece ihtiyatlı adımlarla ha

reket edilmek Hizrmdır. 
1mtihanlor senede iki defa olmak 

üzere 15 cylUI ve 15 şubat aylnnnda 
yapılacaktır. Bu imtihanlarda mu
vııffak olanların tayinleri yapılma
dıkça müteakip müsabakalarda mu
vaffak olanların tayfnlcrJ yapılmıya
caktır. Dnktilolukla nlınacaklann da 
memurin kanununun beşinci madde
sinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz ol· 
malan kfıfi görülecektir. 

nıı hayat klikUIU yaranımdon? 1 
B ir arnhk rcaJ.st bir kafa iJc 

dUşündiiın. Buldum. Övlo 
ya, doktor Galip Hnkkı da kimdi?. 
Topknpı deniJcn iiksüz., yoksul bir 
diyara çekilınl§, elin yırtık pırtık
larile uğraşan tanınmamış bir a
dam! Kim kime, dımdıına! Rir a
dım dahn yükselmek irin bn anıak 
olanııyncıık bir heykdl ne diye di
keyim? Vız gelir hona! 

yüksek tahsilin kullnnacaı;ıı 
müsbet JJimler ıstılahlarına 

Realite budur ve hnyat denilen 
hmzır knsırgnnın çok tarafı bun· 
dan ibarettir. 

Fakat (Ak anı) dakl kalemi, vic
dnniylo beraber gören meslckdaşı
nıın yazdığı öliim yıldönümU yıızı· 
sım okuyunra hi lcnd 'm, heyccan
Jandım, ve hırçınlaştım. Teklifimi 
tekrar ediyorum: 

Fakirler, esnaflar, orta halliler! 
'Yani bizler! 

Haydi, clbirliği ile fakirler ba
ba ı doktor Cali'P Hakkının blistü
nü, kurduğu insanlık yurdunun ö
nüne dikelim. 

Manof endişesi yok! Tiirk hey. 
kcltroş onun bilstnnü, hnttll fihi· 
demsi bir kompozisyonunu e\·o e· 
ve yapıp nrmnğan edecektir. 
Şehrcminli taşçı tnşını. Snrıw

meydanh hığlncı tuğln mı, Topk~
pıh kireççi kirecini, ı·enlbalıçcli 
kumcu kumunu verecektir. Cebi fa. 
kir, gönlü gani nrnhacı da taşıya
caktır. 

Jşçf, knlfa, mfnınr .. Ne rerekse 
vardır. Belediye ve matbuat ynr
dımcımızdır. 

Doktor Galip Rakk1; Tilrk dok
torluğunun, Tflrk şcOtntinln, Tfük 
fulletlnin, ve ~er~ek insaniyetin 
tim,..allerinden biridir. 

* TAN: Bir sene sonrn btr aera aa 
ha söyliyellrn ki, gnzetemlz bu iş
te elinden gelen mesleki yardımı 
esirgememekle ütihar duyar. 

gelince buradA gencin arayacrığı 
mefhum ve manadan ziyade tarif 
ve izaha bağ1I klişe şeklinde keli • 
melc>r olacağına göre kestirme ve 
ameli yoldan gitmiş olmak için bu 
ı~tılahların oc-ynelmflel olanlarını 
dilimizin hususiyetine uygun bir şe 
kilde mümkıın olduğu kadar bey. 
nelmilel klişeye benzer bir tarzda 
ve bu şekli pek hırpalamadan (al
mak bir çok noktadan faydalıdır.) 

Meselti Jc:olojl, meteorolojl gi
bi ıstılahlardrı Fransızların tela,f _ 
!uz şeklllerlni olmok zannımca pek 
muvufık de~lldir. Bizde eskidenbe
ri bir çoklarımızın bildiği dil frıın
sızca olduğu için belki onun telaf
fuz şekli dimağımıza sflinmiş hatta 
kendisine bJr rüçhan hakkı vermiş 
oldupunu zannediyorum. 

Cnpon, Ca\'ıı gibi arap diUnin 
hususfytine t bi bir klişe ile vakti

le dtllmize girmiş olan kelimeleri 
bugiln beyneJmllel kflişeye uygun 

olarak Ytıpon ve Yave eklinde kul 

lanıyoruz .. Nisbeten nz bir zaman 
zarfında Hınii tabakatiilarz, ilmii _ 

lnr:.ı:, llmlnrı, arziyat şeklinde ve 
bugün de Jf'olojl klişesinde dola _ 
şan bu ilim belki bidayette kaba 
görünen gcologl imlllsı ile tedavül 
sahasına çıkı::a beynelmilel şekle ve 
harflcrimizitı hususiyetine daha uy 
gun olmaz mı? Yaşayıp yaşaınıya
cağını znman gösterir. 

Hatta bizde dört beş asırlık hn 
yatı olan ve yine araplarda 

sesli harf ol:ıındığı için eski harf • 
lerle dfllmfzde Cuğrnfya, Coğraf • 
:ra hattA Cığrafya eklinde telli.f _ 
fuz t>dilmckte ve son uımanlardn g 
harfinin yumuşatılmnsı ile kn _ 
ti coğrn.f ya şeklini alınış 0 _ 

lnn mekan ilminin acaba zamanla 

Mezun Lis Taleb sının 
Diplomaları 

Eylul devresinde mezun olan ve li
selere kayıt ve kabulleri yapılan me
zunların dip1omnlnrı kayıt muame
lesinden en geç bir ay sonuna kadar 
talebenin mezun olduğu okldan iste
necek ve b gibi talebelerin diploma
lnn kendilerine veyıı velilerine veril 
miyerek kaydolduğu liselere bildırl
lccektir. 

Maarif Vekaleti yaptığı bir tebliğ
de orta okul tasdiknamesinin puldaı 
muaf tutulduğu lfızım geldiğini bil 
dlrmektedir. 

~cogrcıfi şcklıni görmiyecck mi _ 
yiz? 

~aten dilimize uygun bir şekil ve
rıler"k çevrılmiş olan bu beynel _ 
milel kelimeleri biz kendi dilimi
zin J:elimele:-i gibi öğrenecek ve 
liyrıca zamaıı sarfcderck ve hafızı::ı 
mızı yorarak bunlan öğrenmek kül 
fetinden azaueo kalacağız Bu suret 
le Y bancı dıllerde yazılmış ri • . r· .k ya 
zı.ye ızı ve kimya gibi ifadeleri 
nısbeten kolny eserleri anlayabil· 
mek imkunı artacaktır. 

Verdiğimız misaller basit şekil
lerd1r Hnkikat göründüğünden da 
ha karışıktır Manmafih, esas ko -
nulunca ve hareket noktnsı tesbit 
edilince iizerinde işlcmelt nisbc _ 
ten kolay olur. Kanaatimce bu ıs
tılah istikrazsızlığa artrk nihayet 
vermek zamanı gelmiştir. Hatta 
belki de geçmiştir. 
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Bakımsız Bir Sokak 
Kadıköyünün Pazaryolunda Talimhane 

ye çıkan 120 metre uzUnlujunda Çuhadar 
1 Ağa isimli geçitte oturuyonı:ı:. Bu yol 

, 1 çok pistir. Geceleri fenersl:ı:dlr. Karan
. lıkta yürürken miltemadiyen çamura ba

tarsını:ı:. Çukurlarda biriken sulardan si
nekler hasıl olur. Gece gilndil:ı: rahatsı

sız. Belediyenin alAkasını bekllyonız. 
Kadıköyünden Kbım Tun~el 

• Bilecik Öğretmenlerinin 
Makam Tahılıata 

Yerllmlyor 

1 

Bir çok vllAyetlerde köy öğretmenıe
rlnln makam tahsisatı verildiği halde Ai
lecik vllAyetl köy öjretmenlerine ne ma· 
kam tahsiııatı, ne de mesken ta:ı:minatı 

verilmemektedir. Hakkımızın göz göre 
göre :ı:ıyaına meydan verJlmemesl için 
Maarif VekAletinin na:ı:an dikkatini cel· 
betmenl:ı:I rica ederim. 

Bir Öitretmın 

* 
1 Yabancı Mecmua lardan 

1 
Kopye Edilen Karlktürler 

1 
Akbaba'nın 262 inci sayısının 7, 10 ve 

13 üncil sahifelerinde Necmi Rı7.a lmzaııl 
1 le Qç karikatüre tesadüf ettik. Bu karika

türlerin biri hemen hemen aynen, ':>in 
çi:ı:gl deltştlrerek, ilçüneilsü de mevzua 
dayanarak kopye edilmiştir. Bunla!'l 
cKarikatüra mecmuasının 159 uncu sa71-
sında ve ecnebi karikatilrler sahifeııinde 
sl:ı: de bulabilimnl:ı:. Böyle blr hareket 
hic te hoşa gitmiyor. 

Kartalda Oıman ÇAMLI 

* Fazla Kazanc; Yergisi 
lıtlyorlar 

Futbolün Diger Sporlardan 
Ostün Cıızibesi Nedendir? 

Sıraserviler caddesinde 28 yen! 21 eski 
numaralı dükklnda üç senedir ten.ilik 
yapı:ronım. Namıma kesilen ka:ı:anç ver· 
gfsinln nlsbetsi:ı:litt fizerfne vAki olan lti
ra:ı:a bir cevap verilmedi. (13) lira kira 
ile tutulan ve içinde on paralık sermaye
si olmıyan bir yere 151 lira ka:ı:anç ver
gisi çok delil midir? Bu )'il:ı:den dükkl· 
nımı kapamak mecburiyetinde kaldım. 
Sır .. ervller e111ddeel 21 No. lı dUkklnaa 

Kadri TANKUT 

Doktorlar Arasında 

Yeni Tayinler 
Futbolden her memlekette muhte

lif tarzlarda şikayetler olur. Fakat 
yine her memlekette en fazla futbo
lün rağbet gördüğü maltimdur. 

Atletizmin ana spor olduğuna ve 
onsuz başka sporların hakkile yapıla
mıya!itna kani olanlar, ham vücut
larla futbole başlandığı için ateş püs
kürürler. 

Sporu sadece beden harekeııerin
den ibaret farzedenler de cazibeslle 
etrafına binlerce kipyi toplayan ayak 
topu oyununun kıskanç bir hisle aley 
hindedirler. 

Hele profesyonelliğin futbolde 
her spordan fazla hız aldığını gören 
saf amatörlük taraftarlan futbolün 
ismine bile tahammül edemezler. 

Babalar, küçük lAstik toplarla a
yakkabılannı futbol yüzünden r.:ski
ten çocuklanna üzülürler. 

Velhasıl futbolden şikayet ekseri 
memleketlerde umumidir. Fakat her 
memlekette de futbole gönlünü kap
tırmamış olanlann adedi pek azdır. 

Geçende bu meseleyi etraflıca tet
kik eden bir İngiliz muharriri her şe
ye rağmen futbolün taammümü hak· 
kında yazdığı bir makaleye ıunları 
ilave etmi~i: 

"Futbolün dünyanın her köşesi
ne dal. budak salışına mini olmak 
imkanı bulunmadığını bir daha an
ladım. Geçende Tibete yaptığım 

bir seyahatte ecnebilerin girm~si 
memnu olan mukaddes mıntaka.lar 
da dahi İngilizlerle Lama mürme
rinin maçlarına şahit oldum. 

Tibet de Bile Futbol 
Oynandığı Anlw.ldı 

ve Fransızlarca futbolün başlangıcı 
olduğu iddia olunan oyun da bir za
manlar menedilmişti. 

Sebep olarak, ruhban sınıfı ile a
silzadelerin bir çocuk vaziyetine gire 
rek halk önünde top oynamak sure
tile haysiyetlerini düşünmedikleri i
leri sürülmü~tü. 

İtalyada ayni hal vaki olmuştu. 

Alman T enisc;isi 

Mahkumiyetten 
Kurtuldu 

Tarihi devirlerini yaşarken muh -
telif manialara çatmış olan futbol bu 
güne kadar geldi. 

Bizler de futbolden şiklyetçlyiz. Fa 
kat vazgeçemiyoruz. Çekiciligi mu
hakkak olan bu oyundan vazgeçileme 
diğine nazaran propaganda bakımın
dan istifade etmiye çalışmak akıl ka-
rıdır sanırım. 

Yunanlı Boksör Avrupa 

Şampiyonluğunu 

Kaybetti 
Avrupa orta sıklet şampiyonlu

ğu için Fransız Tenet ile on beş dev
relik bir maç yapan Yunanlı Hın1o
tıoforidis puvan hesabile mağlup 

olmuştur. 

Yunanlının mağlubiyeti, on be§ 

devrede her iki rakibe verilen pu • 

vanlara nazaran ancak bir sayı far 

kiledir. 
Gazeteciler ve mütehassıslar btr 

puvan gibi cüz'i bir fark yüzünden 

Yunanlının mağlup addolumnasınm 

pek doğru olınıyacağını söylüyorlar. 

Ankara, 18 (TAN Muhabirinden) 
Ankara doJumevi mQt.ehauıs muavini A· 
rif Süzen Malatya dolwnevi Baıtabipll
ltne. Amaqa memleket h .. taneslnden Sa-

ht':::ı kalN18M. Bolu mem-
hlllf& Arlt Yamanın t.tan-

1fmıtnı !nıHMtT.n'off _ ...,_n.,~~coı;t y • 
aurıugune, Pen<iiTCbeıeruye · ıaoıoı '.:)aaet-
ti~mn kabulüne, Trabzon mll
cadele dispanseri baştabibi Suadln Amas
:ra memleket hastanesine, Karamilrselden 
Raikin Yeriıtehlr hOkllmet tablpllllne, 
Mudan;radan Mustafanın KaramU"lel hü 
kdmet tabfplittne, G6lk~yden Milmta:ı:ı".I 

Yalova hüktımet tabipliğine, nisaiye mO
tehusısı Hultısinin Ankara doğumevl mü 
tehassıs muavinliğine, İstanbul belediye 
muayene komisyonu asabiye mütehasınst 

Bakinin İstanbul emra:ı:ı akliye hastan-.si 
mOtehassıslığına, İstanbul akliye hasta • 
nesi mütehassısı Emirln fstanhul bPledı
ye komisyonu asabiye mütelıaHıslı/lına, 
Ankara nilmune hastanesinden Ali Rıza· 

nın Er:ı:unım dojumevi çocuk ıniltehas
sıslığına, Manisa dojumevi ınCitehaıısısı 

Ralfin baıtabipliğe, İstanbul merke~. hü
ki'ımet tabibi Süreyya Onatın İstanbul 
sıhhat müdür muavinliğine, Erzurum do
tumevi mütehassısı Asım Aralın başta
biplile. Erı.lncan sıhhat mildilril C~dlnln 
hıfzıssıhha dairesi miltehassıslıfınıt, Urfa 
sıhhat mildilrü Fa:ı:ılın Diyarbakır sıhh3t 

mQdilrlülQne, Gönen hilktımet tabı! CEOIA
lln Er:ı:fnean sıhhat mildilrlOlünP., 'Rl:ı:e 

sıhhat müdürü Vehabın sınıfının üçüncü 
ye mallflnın seksen liraya çıkarılmasına. 

Malatya dojumevt milteh!saıll Etemln 
Manisa dotumevine, Akhisar hükumet 
tabibi Hilminln Urfa sıhhat mildilrlilğü

ne, Ankara nQmune hastaneslndE'n Me· 
dihanm Kayseri memleket 'ıastıınesine, 

Nllde hastanesinden Remzinlıı Antalya 
memleket hastanesine Kastamonu mem
leket hastanesinden Turanın Mujtlsı mem 
leket hastanesine tayin ve naki'lerine da 
lr olan kararname çıkmııtır. 

Kap ah Kort Tenis 

Ve tekrar anladım ki, ne terbi
yecinin nasihatleri, ne de ilim ve 
mantığın vecizeleri buoyunu ildml
den düşürmiye hiçbir vak.it klfi gel 
miyecektir. Bu hakikati anlamalı, Mamafih Yunanlı boksör, Avru- Şampiyonaları 
ve ayak topunu spor için miıkeom- panın en genç şampiyonlanndan -

ınel bir propaganda unsuru olarak K disi h .. "rmi ild Geçenlerde başlamıı olan İskan-
dır. en enuz yı yaşın dina k 1ı k rd t _ı_ 

ele almalıyız.,, vya apa o en.ıa şampiyo-
da olduğundan şampiyonluğıı pek nası İsveç veliahdının da hazır bu

Ben işin bu tarafını tetkik edecek 
değilim. Alelumum beden terb1yesi- ı ~ecikmeden tekrar kazanması muh- lunduğu büyük bir seyirci kütlesi 

nin cazip sporlar vasıtasile yayılma- j Almanyamn en iyi tenisçisi temeldir. önünde eona ermi§tir. 

Zeytinyağı Fiatları Hiç 
Sebep Olmadığı 

Halde Yükseliyor 
Son bir ay içinde piyasamıza bol 

miktarda zeytinyağı getirilmektedir. 
Şehrimizdeki stok artmıştır. Bu sene 
zeytinyağ istihsali geçen seneye na
zaran bir miktar noksan olmuş, bu 
yüzden yağın da bir miktar azalma
sını mucip olmuştur. 

Zeytinin rekolte noksanı yüzünrlt"n 
zeytinyağı da geçen seneden yüz<le 
25 - 30 nisbetinde az olmuştur. Gecen 
seneki zeytinyağı rekoltesi 27 - 28 
milyon kilo arasında idi. Bunun 20 -
21 milyon kilosu dahili sarfiyat ve 
kısmen ihraç yoluyla satılmış ve 7-8 
milyon kiloluk bir parti stok bu se
neye devredilmişti. Bu malların ya
nsı yemeklik yağdır. Bu senenin t'e
koltesi ise yirmi milyon kilo t:ıh;nin 
edilmektedir. Geçen sene birincı ye
meklik yağların kilosu 55 kuruşa ka
dar çıkmıştır. Bu sene 41 • 42 kuruş 
ken fivat 50 kurusa kadar yükselmis
tir. Halbuki geçen seneden kalan stok 
ile bu senenin rekoltesi yine 27 - 28 
milyon kilovu bulmakla beraber ge
çen yıl Kilis ve Gazianteote mahsul 

Yumurta 
Fi atları 
YükseLdi 

Avrupada yumurta stokları azal -
mış olduğundan dünya yumura fı

yatlan yükselmiştir. Piyasamıza ge
len haberlere göre bu sene yumurta 
rekoltesi nisbeten az görülmuştür. 

Piyasamızda da yumurtanın azalmış 
olması üzerine fiyatlarda yükselme 
başlamıştır. Çüt sandığı 30 lira qlan 
yumurtalar 32 liraya çıkmışt1r. Fi
yatların yükselmesinde kalitenın viik 
selmiş olması da tesir göstermiştir. 

Yumurtalanmızın kontrolu kalitenin 

edilm~ktedir.' S~nba1la iÇın-ae·s-m 
ltalyaya ve bir miktar Yunanbtana 
ihracat yapılmıştır. Bu hafta içinıle 
daha fazla ihracat ve satış olacağı tah 
min edilmektedir. 

Almanlar Arpa 

istiyorlar 
Almanya ile yapılan son kredi an

laşması üzerine piyasalarımızda !a
aliyet artmıştır. Yeni siparişler için 
de pazarlıklar devam etmektedir. 
Son günlerde Al:nanya için satın alı.
nan mallar çoğalmıştır. Alman nıaha
filinden iktısat işlerile alakadar olan
lar piyasalarımızın vaziyetini fiat te
mevvüçlerini. malların mevcut mik
tarlarını muntazaman Almanyayn bil 
dirmektedirler. Şehrimizden gônde
rilen bu gibi piyasa roporları uzerine 
Almanyadan da ona göre talepler ya 
pılmakta ve fiyat verilmekted1t'. Son 
günlerde arpa fiyatlarının yüksel -
mesi ve piyasada stokların azalması 
üzer ine Almanyanın Rayştelle daire
leri arpalanmıza alıcı olmuştul'. 64-
65 hektolitrelik arpaların tonuna rw
velce elli lira vermişlerken bu defa 
51,5 lira fiyat teklif etmektedirler 

Dün Gelen Ticaret 
Emtiası 

olmadığı halde bu sene orada da 6-7 
milyon kilo istihsalat olması zeytin
yağ miktarını 34-35 milyon kiloya 
yükseltmiştir. 

Ayrıca gümrük resmi vermiyer ... k 
yurdumuza Hataydan da zeyt1rıya.ğı 

ithalatı yapılacağına göre, Hatclyın 

da on milyon kilo miktarında olan 
yağlarını mevcudumuza ilave eder -
sek 44 • 45 milyon kiloluk stok ola
cağı görülür. Bu itibarla yağ fiyatla
rının yükselmesindeki sebepler bir 
türlü anlaşılamıyor. Son günlerd! sa
tılan birinci yemeklik yağlar 49 - 50 
kuruştan, ikinciler ise 43 • 45 kunış
tan verilmiştir. Bu fiyatlann sabit 
kalmıyarak mütemadiyen yükselml?
si devam ederse evvelki seneki gibi 
ekstra zeytinyağlarını yetmişe ve bi
rincileri 65 kuruştan aşağı almak 
mümkiin olmıyacaktır. Zeytinyağı 

standardı nizamnamesi henüz tatbik 
edilmiye başlanmamıştır. Devlet Şti
rasında tetkik edilmekte bulunan bu 
nizamnamenin tatbiki için dahi henüz 
hazırlıklan yapılmamıştır. 

S ovg etlerle 
Ticaret 
Görüşmeleri 

Sovyetler Birliği ile yeni sene için 

alınacak bazı mallar üzerinde görüş
melere,başlanmıştır. Sovyetlerin Mer 
kez Bankamızda kliring alacakları o

lan 550 bin lira mukabilinde yurdu
muzdan susam, tiftik, yapak, zeytin, 
portakal. deri .alacaJıları ıöyleniy.Jr. 
Ayrıca Sovyetlerden manifatura, & 

raat makineleri, cam ve porselen ma
mulat, demir milJUJ.lli.t ve font J;toru, 
kontrp!ik gibi maddeler ithal edU-

yapılmaktadrr. Sovyetlerle 1ttnide 
vasati olarak 3 - 3,5 milyon liralık 

is yapılmaktadır. Bütün bu muame
leler için Sovyet ticaret mümes.>IW

ği tarafından müesseselerimizde ya
pılacak mukavelelerle ithalat ve ih
racat işlerinin canlanacağı tahuıin e
dilmektedir. 

Son Haftanın 

Satışları . 
İkincikanunun ikinci haft8S1nda h

tanbuldan ihraç edilen Türk malları 

arasında büyük miktarda partiler 
şunlardır: 

Londraya 296,500 liralık kepe~ 

Belçikaya 100 bin liralık küspe, Ka
nadaya 50 bin liralık kuşyemi, Filı.

tine 41.948 liralık tuz, balık, Ameri
kaya 19 bin liralık fındık. 24 bin li
ralık dabak yünü, 39 bin liralık keçi 
derisi, 4 bin liralık tiftik, Almanyaya 
26 bin liralık erik pestili, Fransaya 
ı O bin liralık kendir ve 12 bin liralık 

tiftik, Rumanyaya 9 bin liralık ke
tane, İtalyaya 5050 liralık yumurta, 
Yunanistana 2516 liralık yumurta i
le diğer memleketlere muhtelif Türk 
mallarından 101 bin liralık mal ihraç 
olunmuştur. 

132,5 - 135 kuruştan satılmıştır. San 
mısırlar ıtise 4,18 - 4,35 kuruş'l ka
dar müşteri bulmuştur. 

ıının daha kolay olacağına inananlar- Von Gramm Tekler arasında yapılan kal'fl -
danım. Bu hususta sırası düştükçe ya ı Alman • Danlmarlia lqmalarda l'ransız Bolelll, Hemer 
zılar da yazdım. Bugün yalnız nyak Alınanyada bazı ahvli yüzünden d Henkel'i matldp etmiftir. 

Dün şehrimize muhtelif merkezler
den 175 bin kilo buğday, 20 bin kilo 
arpa. 35 bin kilo mısır. 6 bin kılo tif
tik. 22 bin kilo yapak gelmiş ve hep
si satılmıstır. Yumuşak buğdaylar 
5,31, sertler 5,06, Anadolu arpası 

4,15 - 4,17,5, çavdar 4,05, yulaf 4,14, 
çuvallı kuşyemi 5,32 - 5,32,5, çalı fa
sulyaıı 11, ceviz içi 52 - 71, iç fındık 
77, keçi kılı 51 • 52, oğlak tiftiği 

Piyasaya 65 bin kiloluk bir parti 
zeytinyağ ile 50 bin kiloluk nohut ve 
12' bin kilo susam geUrilmif ise de 
henüz satılmamıştır. 

mahk./"·- lan .ı. Alın . Final Maıl!ın a D- - 1---'--1- b topunun tarih safhalarında gördüitü u.m 0 me~.ur an tenl.i· '3' a.u.ıuara-.u ayan Hollls'i ma~-
rağbete dair bazı kısa malumatı ver- çisi Von Gramm mahkumiyetini bi- Kral kupası turnuasında finale 16p eden bayan Hllde Şperling ka-
mekle iktifa edeceğim. tirdiği halde bu seneki Alınan takı- kalmış olan Danimarka ekibi, 3-8 dınlar arasında pmpiyonlutu ka-

Futbolun vatanı ~ayılan İngiltere- mında yer alınıyacaktır. Bu meş • şubat tarihlerinde Haınburg tenis zanmıştrr. 
bur tenisçı"nin bir daha resmt müsa- h li d Alın l il k 1 kt Muhtelif ekipler ----~-de bundan seksen sene evvel, kt'ahn a n e an ar e arşı aşaca ır. ~~ yapı-

bır emirnamesile iptidai şekilde oy- bakalara girmek istemediği kat'i Danimarkayı Plougman - Volschou lan kB111lqnıalarda bayan le Boilll 
olarak haber verilmektedir. Ras Alın d H Boll IH ubt liti T M B nanan futbol meno'unmuştu. O em:.r- - mussen. anyayı a ennf'r • e m e , . . rovn • 

rnmede futbol'i., inzibatı ihlal eden - Henkel ile Rodrich Menzel temsil Wildoses İngiliz çiftini malldp et-
M illi Güre• Takımımız ed ktir -'..+ı bir oyun olarak zikredilmiştir. cm- s ece . ·~ ... r . 

nuiyetine rağmen halkın ve oyuncu- Amerlkaya mı Gidecek? Bu karplaşmalann sonuncmu-
ların arzusu futbolün yeniden başla- Milll güre§ takımımızın Nevyork malinden bahaedilmektedir. Mama • nu teşkil eden Viyanalı Redl tle 
rnasına imkan vermiştir. sergisi münuebetile Ameriltaya gi- fih biz bunu bugün için ihtiyat Jta,.. İsveçli Loftman arumdati maçı 

Fransada Chaul ismile oYnanan 1 del'ek orada temaslar yapmak lıtl- dili! yazıyonıa. Viyanalı Jrıranmqtır. 

------
NEVROZiN 

~: 

la§, Di§, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevralfl, kınkhk ve biltün ağnlannızt derhal lreıer. 
- icabında tünde 3 kaıe ahnablllr. -
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Vazifemizdir.. Tamir Ettiriyor 
Hüseyin Cahit, 

Anketimize 

Muhittin Birgen ve Vala 
Cevaplarmı Bildirdiler 

(Başı 1 ncide) 
_ Eğer, diyor, tasfiyeden yıl

.-ıam.ış olsaydım, derhal: "Tara.f
tanm!,, derdim. Fakat doğrusunu 
söyliyeyim: Tasfiyeden korkuy~ -
rum. Çünkü her mizaca göre bır 
başka reçete yazan tasfiye dok -
torlan bu defa da, başka tarzda 
yeni bir tasfiye yolu tutadarsa, 
artık o zaman, birbirimizi anla -
mıya hakikaten imkan kalmaz. 
Bununla beraber, dilimizde yeni 
bir tasfiye yapmak zarureti de 
vardır. Ve bu kendi kendine mu
hakkak surette olacaktır. Esasen 
henüz milli manasile teşekkül ha 
linde bulunan dillerde, yukardan 
aşağıya konulan bir nizam ile, ne 
bir inşa, ne de bir tasfiye yapmak 
doğru olur. Diller de, bütün içti
ma! müesseseler gföi, aşağıdan 
yukarıya doğru inkişaf eder. Ya
ni dilin sanat tarafı kanun tara
fından olur. Dilin teşekkülünıl 
sanatkarlar temin ederler, dil 
alimleri de, teşekkül eden bu di
lin kanunlarını koyarlar. 

Şu halde, dili tasfiye etmek i
çin takip edilecek usul de, hiç ol
mazsa, şimdilik, yukardan aşa~ya 
bir teveccühe, müdahaleye niha
yet vermek, işi, sanatkarların gay 
retlerine bırakmak şeklinde olma
lıdır. Bir müddet işler bu halde 
gitsin de dil çorbası biraz durul
sun. O zaman ilmi bir usul ile işe 
müdahale etmek, ve hareketini 
kuvvetlendirmek kalbildir. 

rürkçede istikrar: 
~~~~~~~~~~ ~ 

İstikrar bahsine gelince, ben 
türkçede, ya:kın :zaman için, bir 
istikrarın mümkün olabilec~rıi 
L;tt.TUIC'\.1(1ı.ı.:1u.1. -a.u::... 

Türkçe, modern bir milli dil ;)}
mak için, daha çok zaman, istiha
le halinde bulunacaktır. Ana dil
lerile orijinal eserler yazan hakiki 
profesörlerden mürekkep bir kaç 
Türk üniversitesi vücude gelme -
dikçe, orijinal edebiyat ve fikir 
kuvvetleri yetişmedikçe, türkçenin 
istikrarı mümkün değildir. Suni 
encümen, suni akademi, ve suni dil 
otoritesi ile, yukardan aşağıya ve
rilecek direktiflerle istikrar temin 

edilemez. 
Otorite tabii olmadıkça, etra -

fı d 
't t bulamaz Mesela, ecne-n a ı aa · _ 

bi isimlerin okunuşlarına gore ya-

l l 
hakkındaki cereyana ben 

zı ma arı ·ı· lf 
h 

·ıaat etmedim, La ın a a-
şa sen ı . b . 
besine mensup ınilletle~dekı as ı-
sirnleri, kendi iınlaları ile yatmak-

ta devam ettim. b kl . 
İstikrarı biz, zamandan. e Te~~ 

B aman ıse, ur 
ye mecburuz. u z .. .. .. eni 
mOletinin, modern kulturu, g ş_ 

"t" 'lim sanat, tek 
mikyasta ve bu un ı ' 
nik sahalarmda kendisine tama-

ği d vre kadar uzıya 
men mal edece e . d-
caktır. İstediğimiz istikrar ıse, te 

d'li~·nden ge
rici bir surette, ken ı gı 
lecektir. ! ,, 

Vôlô Nurettine göre' 

Bu bahsin açılmasını mernnVu~i: 
da ULA 

yetle karşılıyanlar arasın 
Nurettin de var. O: . fkı A-

- Bence diyor, Falıh Rı 
' güm.in ıne--

tayın böyle bir mevzuu, . 
. · çok yerın-

selesi haline getırmesı, 
·· k.. bu rnev

de bir endişedir. Çun u 
zuada kültür işlerile uzaktan yba-

' l herkes ır 
kından alakadar o an k · · h' setmE:: -
ikiliğin mevcudiyetını ıs 
tedir. Ali Yücelin: 

Nitekim. Hasan . ":.\l::t-
"K"ltür Bakanlığı denmesın.' • _. 

u . . ' surctındekı 
'f v k·letı dcnsın .. , 

rı e a •· • d"sünce-. . de bu umumı u 
son tamımı d üadesi -

. • b' makam an nm resmı ır 

dir. ıstılahlarm 
Ben aylarca evvel. 

• 1 • d visivererek. ikı ne ~ 
bırdenbıre eg • fı a1'asm~ 
. • 'ki mektep sını .. 

sıl, hatta ı .
1 

kulesi faciası u, 
da yarattığı Ba~ı ı· ekmiye ça-

. nazarı dıkka ı ç 
zerıne • 
lışmıştırn. i n ehemmi-

bu iş ne · 
Fakat bence. ,, .. dür sö-

esela mu " yetli noktası, ın 

zü varken, direktör tabirinin de 
türkçeye girmesi değildir. 

Bu sözlerimden, dilimizi temizle
me ve zenginleştirme cereyanına a
leyhtar olduğum manası çıkarıl -
masın. Bilakis, biz. bu cereyanın 
çok büyük faydalarını gördük. 
Çünkü, bu cereyanın zuhurundan 
evvel, türkçemizde, adeta katılaş -
mış, kaleleşmiş bir hal vardı. Lisa
nımız, tıpkı bir kale gibi kapılan
nı, bütün yeniliklere sımsıkı kana
mıştı . Bu cereyan, bu örün.cekli 
kapıları çatır çatır yıktı: Açıla!l 
kapılardan, lisanımızın deryasrna, 
kelimeler, nehirler gibi güriil gü
rül aktı. Binlerce yeni keliwe ka
zandık. Muayyen kelimelere esir 
olmaktan kurtulduk. Dilimiz temiz
lendi. Cümlelerimiz kısaldı. Ba
kımsız bir Arnavut kaldırımına 
döndürülmüş olan lisanımız. asfalt
bir yol gibi düzeldi. Yeni kelime
ler yaratmak imkanı doğdu. Çünkü 
hepimiz, bu kabil icatları caiz, hat
ta makbul görmiye alıştık. Bu bü
yük karımıZl da. Atatürke b -"'rçlu
yuz. Fakat bugün, bu ilerleyişi, 
yanlış bir yola, bir çıkmaza saptır
mamak da vazifemizdir. 

ıstılahlar meselesi: 

Biraz evvel de söylediğim gibi, 
ben "direktör", "bakan", "öğret._ 
men" veya "başkan" kabilındcn 
kelimelerin kullanılmasını, endi
şeye değer görmüyorum. Hem hu 
kelimeleri tasfiye etmenin şekHni, 
hudutlarını bulmak da, imkansız 
sayılabilecek derecede güçtür. Bu
nu zaman halledebilir. 

Bizim üzerinde durmak mecbu
riyetinde olduğumuz nokta ıstılah-

~if ~ı'fe~'ih1itan~f~J'~~e'"J~ir~ 
Jemiyecek vazifelerimizdendit'. 

Biz, ıstılahları, çocuklara zorla 
öğretmekle aktif oluyoruz. Hadi
selere ve zamana bırakmam:ıkla 
bu işi gayritabiileştirmiş bulunu -

yoruz. 
Geçen gün. içine yeni kelimele

rimizi de almış bulunan "Terim 
belleten,, lerini karıştırdım: Tam 
4000 kelime var, halbuki bunlar
dan 2000 kelime pratik lisanda da 
kullanılır tarzdadır. Bu hesapça 
yakında, milletin yansı, ~isanm ya 
rısını bilmiyecek demektır. 

Fransada, bir tek kelime, Larus'ıı 
girebilmek için 20, 30 sene bek1e
mek. kullanılmak mecburiyedn -
dedir. 4000 ıstılah arasında 2000 
yeni kelimeyi bir hamlede nasıl 
hazmedebiliriz? 

Bence, 0 higat, hem çok acele 
hazırlanmış, hem de çok acele tat
bik edilmiştir. Yani, tıpkı mahke
me derecatından geçer gibi, kültür 
derecatından geçmemiştir. 

Halbuki bu işi., milJctin dima~ı
sindire sindire yapmak zarure-

na b . f 
ti vardır: Aksi takdirde, eyın e-

d a ugry anz Bugün çocuk b:ı -
sa ın · y •• 

b 
ın baba çocugunun dıltmlen 

asın ' b' 'b. ı ·ı 
anlamıyor. Yakında, ırı ır.e.rı e 

.. anla konuşmak mechunve-
tercum Ç" k" kl . d kalabilirler. un u c;or•1 ar, 
tin e . b' 1. ..v 

b k a vcpvenı ır ısan ogre--
bam as , . . . 

• 
1 

• Bu gidisle. on bes. vır-
nıyor ar. ı~ R nra geneler. mese a. e-
:rni sene so · · . .. 

. kadnr sade. temız turkçe 
cat Nurı ı · i b' ~ b' muharririn eser erin ı-
yazan ıl~ ·n divanı gibi görecek -
le Fuztı ını · 'h 1 • 

1 
acaklardır.Bu ıt• .. Pr a 

ler anlıyam y . d ı-ı ·. . b mevzun. hız en oc~ c-
hepırnız .. 11

1 .k::ıyı derhal göster -an dcrın a a . . . 
g buri'-·etindcyız. 

mek mec J 

* . d k' anarc;inin hazırladı-
DilitnlZ e ı · ~ .. 1 .. t hlı'keler munevver e -
b" uk e , 

ğ~ .u[n bu mevzuda hemen hemen 
rımız . 

1 
. beslemelerinden de 

ayni fikır erı 
anlaşılmaktadır. • 

.k tin zaten vfıkıfı olan 
Bu bakı a ... 

k lmız dil asayışmın 
J{"ltiir Ba an ' 

u . . . rogrammdaki cetin dava-
ternınını P a almıstır, kanaatin-
i en başın • . . .. 
arın k te gecisinın muJde -

· . Hare e • ~ 
deyız. ti beslemenin vereli-
.. bu kanaa 

sını.. ·yetle bekliyoruz! 
ği bır ernnı 

1 - DilencHik, bütün memnniyetlere rağmen, serbest bir meslek 
sayılabilir. Yukarıda, bu mesleğin en karlı mensuplarından iki tanesini 
görüyorsunuz: Onların küçük gözleri, merhametli ve cömert insanı 

ayırd etmekte hususi bir meleke kesbetmiştir. 
Küçüğü, kendisine niçin verildiğini, neye yaradığını bile bilmedi 

ği kuruşların şıkırtısı ile oynarken, diğe.ri merhametli bir yolcu gözlü 

yor! 

- ~.,,._ ---·· - - -.------

2 - "Çocuk bir milletin istikbalidir!,, vecizesini hatırlayıp da, 
bu manzarayı görenlerin ye'se kapılmamalarına imkan var mı? Küçük 
bir yavrunun, merhameti ve şefkati daha kolay, ve daha fazla tahrik 
edeceğini hesaplayan kurnaz dilencilik profesörleri bir çok çocukları, 
bol kiır temin eden birer "sermaye,, haline getirmişlerdir. 

Bizden sadaka jstemek için manan bu küçük elleri tutamaz mı-

yız? 

,. 

3 - Onlara, sadaka vermenin sevabını kazanmak için pa"ra veren· 
ler de çoktur. Bu mesleğe sürüklenen çocukların. giin geçtikçe çoğal· 

ması da, bu masum gayeyle sadaka verenlerin bo11uğudur. Merhamet, 
şefkat, bol verimli bir maden olarak kaldıkça, onu işleten açık gözle
rin çoğalacağı da tabiidir. 

Fakat, sadaka, bu çocukları, hiç bir akibettım kurtarmaz. Bilakis, 
bu kirli ve iğrenç mesleğe büsbütün ısınmalarına sebep olur! 

4 - Akşam olunca onların karlarını paylaştıklarını görürsünilı. 
Fa~nt bu manzarayı görüp te, topladıkları paraların kendilerine kala
cagını sanmayı.o. Onlar, bu kirli işi, boğaz tokluğuna, başkaları hesabı· 
na yaparlar. Bıraz sonra ceplerindeki bütün paraları, kendilerini bu yo

la se~~cdenleri~ ellerine teslim edeceklerdir. Az kazandıktan günler, 
azar ışıteceklcrı, daha az kazandtklan günlerde ise dayak yiyecekleri 
h • ' atta aç hırakllacaklan da muhakkktır. Çünkü her meslekte olduğu gi-
bi, clilcnciliktc de tcnbelliğin bir cezası vardır: Zaten bu zavallı çocuk
larm, peşimize düştükleri zaman, para almadan yakamızı bırakmama· 
Jan da, ceza, dayak, açlık korkusundan değil midir'!' 

l=akatSebebi 
Belli Değil 

M ister Cha.mberlain 'in 
methur femsiyesi, ni

hayet iki İngiliz lirası kıyme
tinde bir fem&İyedir. Şemsiye 

birkaç kere tamir edilmiftir. 
Şemsiye baftanbaf& el ile ya

pıldığı için tam altı ustanm 
elinden geçm.İftİr. 

Mister Chamberlain, şemsıyesi

nin tamiri lazım geldikçe kendisi 

onu mağazaya götürür, ustalar şem 

siye ile meşgul iken o da diğer 

şemsiyeleri gözden geçirir. Mağa

zadaki şemsiyelerin en paha~ısı 20 

altın kıymetindedir ve Mister Cham 

berlain Münihe gitmeden evvel, 

bunların birine bakmış, fakat şem 

siyesinden vazgeçmek istemcmiştL 

Mister Chamberlain, şemsiyesını 

hiç te açmadığı için, onun niçin ta

mire gönderildiği bir türlü anlaşı

lamıyor. 

Fakat Mister Chamberlain'in bir 

değil, bir kaç şemsiyesi vardır ve 

yağmurlu havalarda, daha eskice 

şemsiyelerini kullanmaktadır. 

Seyahatlere cıktığı zaman ıcullan 

dığı meşhur şeınsiye ise katiyen a

çılmaz ve bütün yeniliğini muha

faza ederek durur. İhtimal ki Mis

ter Chamberlain bu şemsiyerıin hiç 

~ ~uAıa u/traınadıiiuu Ö/ır<'n 
mek. ve setenlerfni yenilemek icin 

onu her yola çıktıkça tamire gön-

deriyor. 
lngiliz Ba,vekilinin yanrnJan 

ayırmadığı şemsiyeai 

Sl!J~IEIJllJ~l·DJ 
insanlık tarihi hayatının tehlikeye uğrayacağını 

fizikte Nobel mükafatını 
kazanan \'e kozmik şualar 

üzerindeki tetkiklerile şöhret ka
zanan profesör Copton bütiin dün

ya tarihini milyon defa küçülte
rek şöylece hülasa edi:ror: 

Bir iki sene evvel: İlk insan 9. 

ğaçlan ve taşlan silıih olarak kul 
!anmayı öğrendi. Geçen hafta: İn
sanlar ta~lsna biçim vererek kul
lanmağa başladı. 

Evvelki gün: Resimler basit 
leştirilerek yazı şekline girdt 

Diin: Alfabe icat edildi. 
Dün öğleden sonra: Yunanı. • 

lar sanat ve fonl<'rini ilerilettileT. 
Dün gece yarısı: Roma suku~ 

etti. 

Bu sabah 8,15 de: GalileJ et. 
simlerin sukutuna dikkat etti. 

Bu sabah 1 O da: flk buhar ma
klne"l icat edildi. 

Bu sabah 11 de: Elektro - mağ
netizm kanunlan lnklsaf etti. 

Bu sabah 11.30 da: Telgnf, e. 
lektrik ve saire birbirini takip et· 
ti. 

Bu sabah 11,40 da: X şuaı icat 
edildi. 

On beş dakika evvel: Otomobj• 
harctalem oldu. 

Beş dakika evvel: Hava posta
ları faalivete haşladı. 

Bir dakika evvel: Radyo umu
mlle~ti. 

Şimdi: fnsantık. mm 'layeslnd. 
yeni bir şekilde hlrleşlyor. 

* Voltaire 

Büyük Fransız mütefekkiri 
Voltaire 1727 de İngiltere _ 

ye geldiği zaman İngilizlerin Fran 
sızlara karşı son derece düşmanca 
hareket ettiklerini görmüş ve Lon 
dra sokaklarında gezdiği takdirde 

anlamıştı. Bir gün bir yığın hallı: 

Voltaire'e yolda rastla.mı§ ve oarur 
mağ.l başlamıştı: 

- Öldürün' Fransızı asınr 
Valtaire derhal durmuş, halkı 

karşılamış ve mukabele etmişti 
- tngilizl~r' Fransız olduğum içit 

beni öldürmek istiyorsunuz. İngi
liz olmamak benim için kafi bir ce 
za değil mi? 

Halk Voltaıre'i çılgınca alkış -
lamış ve onu evine kadar uğurla • 
'llıştı 

* Bernard Shaw 

LJ nl~ muharrir Bernard Shl'W 
hır aralık cenubi Afrikaya 

ve orada her gün bir havuza gide
r~k ba~yo yapmayı itiyat edinmiş
tı. Aynı havuza. büyük muharririn 
kim olduğunu tanımayan bir çok 
ç~cuklar da devam ediyorlardı. Bir 
gun ~ocu~lar aralarında konuşmuş 
lar; ıçlerınden biri bu ihtiyar 3 • 

damın kafasını ansızın çekerek su 
Y~ daldıracağım ve korkutacağın 
soylemiş, ve öteki çocuklarla hah 
~e giriş~iş. Çocuk. dediğini yaptJ
gı takdırde bir şilin kazanacaktı. 
Çocuk havuzun ir,inde yüze yüz9 

Shaw'a yaklcı~mış. fakat muharri
rin heybetinden ürkerek dediğini 
yapamamış. Shaw çocuğun kendi
sine yak la tığına bakarak ne iste _ 
diğini sorunca çocuk meseleyi ba -
şınd:u. sonum• kadar anlat:rıış ve 
bir. ş~li~ üzerinde bahse giriştik -
lerını soylemiş. 

Muharrir cevap vererek: 

- Pek ala demiş, bir lahza sab 
ret, uzun bir nefes alayım. Sonra 
başımı tut V<! suya daldtr! 

Çocuk üstadın dediğini yapmış 
ve geri dönerek Shaw'un gözü ö _ 
nünde arkadaşlarından şilini toplat 
ken ilcisi de gülmüşler. 
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lzmir ihracat 
Birliğinin 
Toplantısı 
İzmir - İhracatçılar birliği umu

mi heyet fevkalade bir içtima ak
detmiş, Türkofis müdürü Avni Sak· 
man da müşahit sıfntile içUmada bu
lumnuştur. 

İçtimam sebebi, Almanyadald, ku
ru meyvacılar birliği azasından bazı
larının imzalarını muhtevi olarak 
gönderilmiş olan bir sirkülerde Al -
manyaya gönderilecek Türkiye men
şeli malların muayyen vapurlarla 
sevkinin taahhüt olunması lstenil -
mesidir. Meclis, bunun, sirkülerde 
imzalan bulunanlara bildirilmesini 
de kararlaştırmıştır. , 

~rliadaıını Tab"anca 
ile Yaraladı 

İzmir - Bornuvada kanlı bir va
ka olmuştur. Maruf simalardan Ali 
oğlu Kamalı İsmail, bir kadın mese
lesinden dolayı, arkadaşı Hüsnü oğ

lu Ahmet Kadriyi tabanca ile yarala
mıştır. Kadrinin yarası dizkapağuı. 
dandır ve ağırdır •. 

Kamalı İsmail kaçın~ 

Antalyada OkaRptos 

Ormanı 
Antalya, (TAN) - Adana w An

takyada bir okaliptos . ormanı vücu
de getirilmesi hakkında verilml' o
lan karar üzerine tatbikata başlan
mıştır. 

Evvelce yetiştlrllmfş olan okallp
tos fidanları, Kalkan nahiyesinde ve 
nahiyenin Kelemişova gölünde, o ba

valideki bataklığın Karagöl kısmın -
da dikilmektedir. 

İlk fidanı, Kalkan nahiyesi mtı

Karamanlı Kızların Faaliyeti 

'Kızlarumz •ergİ için hazırlanıyorlar 
Karaman, (TAN) - Halkevinde a- tur. Yurt müdavimlerinin vücude ge

çılan biçki ve dikiş yurdu, kasaba - tirdikleri eserler yakında kurulacak 
mız kızlan için pek faydalı olmuş- bir sergide teşhir edilecektir. 

Megva ihracatı 
6Milgona 
Çıkarılacak 
Gümüşhane, (TAN) - Kasabamı

zın plam yaptınlmıştır. Asri mem
leket hastanesi bitirilmiştir. HükU -
metle belediye arasındaki büyük mey 
dan, güzel bir park haline getlrilmek 
tedir. 

Bir çok sokaklar düzeltilmiş, btl -

tün mağazaların önleri tamamen kal

dınm haline konulmuştur. 

Buradan ilci kilometre uzakta bu

lunan Bağlarbaşındaki Gözeler şel!le 

sinden istifade olunarak elekt!ik te

sisatı vfirude getirilmesi esasları ha

zırlanmıştır. 

Halkın yardımfle, Kovaruı nahiye

si merkezinde ve İran transit yolu 

üzerinde asri bir nümune karakolu, 

Dörtyol da 
Portakal 
ihracatı 
Mersin - Dörtyoldan Almanyaya 

portakal ihracatı bu sene hükiımetçe 
sıkı bir kontrole tAbi tutulmuştur. 

İhracatın büyük bir kısmı, standardi
ze sandıklarla yapılmaktadır. 

Geçen senelerde portakallarımız 
Almanyaya varıncıya kadar yüzde 7 
ila 40 nisbetinde çürük verdiği halde 
bu sene yapılan kontrol iyi neticele
rini göstermiş, çürüme nisbeti aza
mi yüzde üçe düşmüştür. Bu vaziyet 
karşısında müşterilerin pek memnun 
oldukları bildirilmektedir. 

----0>---

Tapu Memuru Hapse 

MahkGm Oldu 
Kızılcahamam, <TAN) - On iki 

Hendekte 
3Çocuğun 
Marifeti 

Hendek, (TAN) - İki haşan ço -
cuk, kanlı bir va.kaya sebep olmuş -
lardır: 

Başpmar mahallesinde Ali oğlu A
li adında fakir bir kunduracı, on dört 
yaşlannda bir kızı olan dul bir kira
cısı ile beraber oturmaktadır. Öteden 
beri bu kıza takılmakta olan bazı er
kek çocuklar, geçen akşam, Alinin e
vinin pencerelerini taşlamışlardır. A
li, kızcağıza musallat olan çocuklar
dan Hayrettin ve Burhandan şüphe
lenerek bunları karakola şikayet et
miştir. İki çocuk, karakola ça~ırıl -
mışlar, fakat kanuni delail olmadığın 
dan bırakılmışlardır. Buna kızan Hay 
rettin ve Burhan, Sabahattin adlı ar
kadaş1anm da alarak, Alinin geçece
ği yolu beklemişlerdir. 

Hayrettin, birdenbire Aliye arka
sından bir odun indirmiş, All kendi

sini müdafaa için dönünce bu sefer 

de Burhan ve Sabahattin arkasın -
dan hücum ederek Aliyi yaralamışlar 
ve bayıltmışlardır. 

Müddeiumumilik hldiseye vaz'ıyet 
etmiştir. Alinin başının sağ tarafın

da beş, sol tarafında dört santim ge
nişliğinde iki yara vardır. 

Düzcede Köy 

Eğitmenleri Teftiı 

Ediliyor 
Düzce, (TAN) - Kastamonu eğit

menler kursuna bu sene kazamız -

dan iştirak eden köylü gençler bu 

kursu muvaffakıyetle bitirerek kaza 

köylerinde çalışmağa başlamışlardır. 

Maarif Vekaleti eğitmenler müfetti-

9 
Uykulu Kuytu 

Menkibesi 

Cep Kitaplarının 

uncusu bugün çıf<tı. 

W afington lrving1in 
bu meraklı hikayesini 

okuyunuz. 

Cep Kitaplarına Abone Olunuz. 
Bu Kôğıdı Doldurup Gönderiniz. 
lsiın: .•••••••••••••• -
Adres: : : : : : : ~ : : : : : : 
Bir senelik abone bedeli olan 8!, Altr aylık abo

ne bedeli olan 4! lirayı gönderiyorum. 

SENELiK ABONELERE 
Kitapları muhafaza için küçük bir kütüphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi Rt?şit efendi hanı, birin
ci katta Cep Kitapları idarehanesi 

Kitaplarımızı müvezzilerden ve 
kitapçılardan arayınız. 

Sabah, öğle ve akşam h@r 

' yemekten sonra 

r-Daima RaC:lyolirl 
1 ile dişlerinizi fırça ınız 

Radyolin 
Müstesna bir formülle ve azami 

itina ile yapıldıl'tı ve rekabet kabul 
etmez bir fiatla satıldığı için yurd
da ecnebi mamulatının hakimiyeti
ni ortadan kaldırmıştır. Kazandığı 
bu rağbet sebebile elde hiç stok bu
lunmadığından da mütemadiyen 
taze ihzar olunarak piyasaya çı
karılır. 

dürü dgmılş, merasime Karagöl, Ke

lem.işova çevresindeki Çavdir, Kınık, 
Ada, Ova, Kumluova köylüleri da

vul zorna ile iştirak etmişlerdir. Bir 

defada bin okallptos fidanı dikil • 
miştir. Birkaç partide onar bin fi -
dan daha getirilip dikilecektir. 

beş sınıflı bir ilk mektep binası yap
tırılmıştır. 

Gümüşhanede köylere de ehemmi
yet veriliyor. Bir çok köylere su ge

tirtilmiş veya su yollan ıslah edil -

miş, köy yollan yapılmış, ağaçlar 

diktirilmiştir. Köyler, merbut olduk
lan nahiye merkezlerine telefon hattı 
ile de bağlanmaktadır. Hayvanlann 

ıslahı tedbirleri alınmıştır. 

senedenberi mütemadiyen kazamız p Süleyman ~dip kazamıza gelerek 
tapu memurluğunda bulu nduktan "iöy lerde tetkikat yapmıı ve Halke -

sonra geçende Bala kazasına tayin e- vinde memleket gençlen ve oğret -
di1en Hüsnü İyigünük. kazamızda u- menlerinin de haZJr bulunduğu bir 

Radyolin kullanınız; sade diş
lerinizi temizlemek, korumak ve 
güzelleştirmekle kalmazsınız, ver
diğiniz para da kendi cebinizde 
kalm.ı;ı vıw.. 

Okaliptoslar, yalnız bataklıkla -

rm kurumasına yaramakla kalmıya

cak, ilanihaye verimli bir orman iş

letmesi de vücude getirecektir. 

zun müddet memuriyeti sırasında hnl 
ka gayri kanuni ve usulsüz bir ~ekil
de tapu senedi vermek ve harcı kanu 
nisi ile zati harcırahını ashabı mesa

lihten fazlasile ve berveçhi peşin al

dığı halde bir çok kimselerin aylar ve 

Senede üç milyon kilo meyva nı- hatta senelerce işlerini görmiyerck 
Merasim esnasında nutuk söyll -

yen okaliptos orman mühendisi Sup
hi Etre bu ciheti tebarüz ettirmiş, 

orta boyda ve kalınlıkta yaşlıca bir 
okaliptos ağacının bir yaz zarfında 
yapraklarile 300 bin kilo su uçur • 
makta olduğunu da söylemiştir. 

raç eden Gümüşhanenin bu miktan 

altı milyon kiloya çıkarmasına çalı

şılmaktadır. Bir nümune fidanlığı te
sis olunmuştur. 

sürüncemede bıraktığı ve fuzuli al
dığı parayı da kendilerine iade etmi
yerek vazifesini suiistimal ettiği mu
hakeme neticesinde sabit olduğundan 
dört ay hapse ce üç ay da memuriyet 
ten mahrumiyet cezasına mahkum e
dilmiştir. 

Bu seneki meyva verimi, müstah
sili memnun edecek bir haldedir. 

AKA GÜNDÜZ 

;_ Niçin olmasın'! Değil mi ya? Benim aklım bl-
raz eriyor, sizin nüfuzunuz birçok erişiyor, şunun 
sermayesi seriliyor_ Duracak, tembelleşecek ne 
'-ar? 

Vurgun gittikçe şaşalıyor. Başka mevzular üze.. 
rinde konuşmayı umarken Meli evirip çevirip iş üze
rinde karar kılıyor. Kısa yoldan gitmek istiyor. Uşü
mediın deyişlerine rağmen ısrar ediyor. 

- Uşüdünüz hanımefendi. Bir taksiye binelim. 
Ve daha kısa yoldan konuşuyor: 
- Hizmetçi madam şimdi çayı demlemlştir, bize 

uğrarız, bir sıcak çay içersiniz, sonra sizi evinize bı
rakırım. 

- Eve haber bırakmasaydım memnuniyetle ge
lirdim. Fakat kızcağız bekler. 

- Ricamı reddetmek için çok zayıf bir sebl?p' 
- Oyleyse anlatamadım, sizin teklüinizi reddet-

miyorum. Beraber çay içelim diyorsunuz, peki içe
lim. Fakat sizde değil, bizde içelim, hemen şimdi 
Eleni de şimdi benim çayımı, iliıcımı hazırlam•ş bek
liyordur. 

Vurgun i~inde tatlı bir gıcık duydu. Sevinçle 
hayret arasında çocuklaşarak sordu: 

- Demek beni evinize kabul ediyorsunuz? Bu. 
benim için büyük bir saadet. 

-- Hem çay içeriz, hem konuşuruz. 
- Rahatsız etmiş olmıyayım. 

- Ne münasebet? Evimde benden ve hlımetçl 
Eleniden başka kimse yok ki. 

TEFRiKA No. 17 

Bu sefer iç gıcığı müphem bir sevince döniü. 
Teşekkür etti. 

Tramvaylann gürültüsü, çöpçüler, sütçüler_ 
- Bakınız hanımefendi, sağdan girince dipteki 

sol köşe .. Evet, o apartmanın birinci katında oturu· 
yorum. 

- Ne mutlu size. Ben altıncıdnyım. Doktorla
nn emri! Bol hava ve bol güneş. Bereket versm a· 
sansör var. 

- Sabaha kadar işliyor mut 
- Hayır. Fakat Zerinin anahtarından bende de 

var, o sayede işliyor. 
Altıncı kattaki dairenin kapısı önüne geldikleri 

vakit zile basmıya hacet kalmadan kapı açılıverdi. 

Hizmetçi bekliyormuş, ayak pıtırtısına koşup açmı~ 
Bol ışık altında yarı giyinik, fıstık tan bir El eni kız.. 

- Ne kadar sadık bir hizmetçiniz var. 
- O benim hem kızım, hem arkadaşım, hem yar 

dımcımdır. (Eleniye) gel seni öpeyim cici kızıın. 
Kızın iki yanağını şefkatle öpüyor. Yalnız müı>

hem bir nokta var. Eleni bu saatte gelen bu yabancı 
ve erkek misafire hiç aldırmıyor. Pek tabii görüyor. 
Bu görüş Vurgunun kalbini birazcık burkar gibi o
luyor. Acaba kız böyle misafirlere alışık mı? Böyle 
ise ... Fazla düşünemiyor, Eleni artık kendisile meş
guldür, Hizmetine koşuyor. Küçük bir salon. On Be
§inci Lüvi stilinde, ortada yuvarlak bir masa. Masa
nın üstünde çay hazırlığı ve bir kişilik takım. Vurgun 
bUhassa takımın bir kişilik oluşuna dikkat ediyor ve, 

-toplantıda yapılan hasbihalde Süley

man Edip tarafından köy eğitmenleri 

ve faydalan hakkında konusmalar 

yapılmıştır. 

Sabah, öğle ve 
yemekten 

akşam er 
sonra 

3 Çocuk Birden Doğurdu . 
Çankın, (TAN) - Eskipazarın 

Bahçepmar köyünde Hazinedar oğul 
lannd:ın Osman oğlu Mehmedin ka -
rısı bir batında iki erkek ve bir kız 
çocuk doğurmuştur. Fakat yavrular 
üç gün sonra ölmüşlerdir. 

Ayni kadın bir yıl evvel de ikiz 
doğurmuştur. 1-..t ., • , ı[..Jf' • •· 't ' ~<('-,' ·~ , 'r-. . ' ... f ... .:ı.,.,•, ~ 

memnun oluyor. Meli bu dikkatin farkında mı oldu? 
- Ben, eliyor, geç kaldığım geceler burada bir 

çay içerim. 
Eleni sormadan bir takım daha hazırlıyor. Sütlü 

~y. tereyağ, ince birkaç dilim ve yanında damlalığı 
duran küçük bh- ilaç şişesi. 

- Uyku ilacı. Herkes geç kaldığı geceler tatlı 
bir uykuya dalar, benim de uykum kaçar. Bununla 
beraber asabımın kuvveti yerindedir, hiç şikayetim 
yoktur. 

- Bu yalnız hayattan üzülmüyor musunuz? 
Fincanlara çay koymakla meşgul olduğu için i

şitmiyor. Kıza sesleniyor: 
- Eleni! Kızım, artık sen yat. Ahçı kadın ge

lince .•• 
- Beklerim hanımefendi gelsin. 
- Olmaz, uykusuz kaldın. Bir kağıda yaz, et 

suyu hazırlasın. Kağıdı mutfağa bırak. 
Kız hemen itaat etti. 
- Ne kadar demokratsınız hanımefendi. 
- Oyle mi sanıyorsunuz? Bilakis. Kıza karşı o-

lan muamelemdcn bunu çıkarıyorsanız yanlıştu. ().. 
nun sebebi başkadır. Bu kız o kadar kimsesizdir ki. 
klisesindeki Panaiya resmi bile onu benimsemez. Be
nim böyle birisine ihtiyacım var. Onun da bana. 

- Demokrat değilseniz çok hislisiniz. 
- Bu da yanlış. Çok maddiyim. Deminki izahım 

dan bunu anlamak kolaydır. Kendi ihtiyacımı tatmin 
etmiş olmaktan doğan bir sevgi ve şefkat. 

- Oyleyse ne demokratsınız, ne hisli, sadece 
maddisiniz. 

- Evet. Şimdi eski mevzuumuza dönebiliriz. 
Eski mevzu neydi? Birdenbire toparlıyamadı.Sus 

tu. Meli söylemiye başladı: 
- lş iştir üstat. Hayatta bir kauçuk parçası gibi 

yaşamamalı. işlemeli, kazanmalı ve yaşamalı. Yolu
mun üstüne çıkmanız benim için bir fırsattır.Sızı ger 
çi biraz geç tanımadım. Bir çok aylık göz aşınalığı 
tanımak demek değildir. 

- Ben ne gibi fırsat olabilinn. 
:.... Yapı işleri için bir projem var. Bir sermayem 

var. Bir kazanç planım var. Ynlnız bu işi yürütebil
mek için desteğim yok. Siz tanınmış, nüfuzu inkar 
-eıreq ay7!0aA'.1!wıas pn ng -zJUJS1a.A!sqt?§ .nq ıtıwunıo 
ortak olabilirsiniz. lşte fırsat oluşunuz budur. Belki 
haşka birisi de bir fırsat olabilirdi. fakat han sizi 
tercih etmeyi daha uygun gördüm. 

Her şeyi bir tahtada öğrenmek istedi. 
- Ben size ne gibi yardım edebilirim? 
/- Açık konuşalım. Projemde muvaffak ota.: 

bilmem için çarpışmam lazım gelen zorluklara karşı 
niüuzunuzu sermaye olarak kullanacaksınız. 

Irkildiğini belli etmemiye çalışarak: 
- Bir kalem ve his adamının böyle bir kombı

nezonu becerebileceğine emin misiniz? 
- Hakkınız var. Bu işlerde hiç bilginiz, ilginiz 

olmadığı görülüyor. Fakat ben size bunları gostere
bilirim. 

- Açık konuşalım, dedinizdt 
- Evet, ne kadar sarih olursak o kadar çabuk 

anlaşırız. 
- Peki öyleyse. Bu işlerde siz yalnız değilsiniz. 

Zekanız, bilginiz kuvvetlidir, projeleriniz siz.\n ola
bilir. Fakat ben de sizin bu işlere ne kadar sermaye 
koyabileceğinizi bilenlerdenim. Şunu demek istiyo
rum. Siz avangard mevkiindesiniz. 

- Olabilir, Niçin inkar etmem 
- Arkanızda kim, veya kimler var hanımefendl 
- iki Avrupalı grup. 
- !kisi de burada mı? 
- Hayır. Mı.imessilleri olan adam burada. 
- Onunla tanışmaklığım lazım. 
- Benimle anlaştıktan sonra. 

.... :.... Ben sizinle baska tiHii •n la~ak istivordum. 
Açık konuşalım dediniz, peki, konuşuyorum işte. ().. 
nunla tanışmak istediğimin sebebi, onun sizinle olan 
münasebetini anlamak içindi. Evet, açık konuşuyo
rum, ben bu işlere girmem. Bununla beraber bana 
böyle bir teklifte bulunduğunuzu da kimseye soyle
mem. Ben sadece sizinle hissi bir dostluk istiyorum. 

- Bu dostluğun derecesi ne olabilir? 
(Devamı var} -
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Ben Adeta Tevkif Edilmiştim 
Nazır Beyin Odacısiyle .~oli~i, Beni Bir Odaya 
Koymuşlar, Kapıyı da Uzerıme Kilitlemişlerdi 

V
apurumuz Galata nht~mına randı. Daha çok içli dışlılık gös. - Teşekkür ederim, Sadık, ue-

yanaşırken, bizım ye":. d.~st terdi. Kolumdan tutarak dinlenme di. Duygularını yaşlı gözlerin, çar 
ıar karşılaştıkları ma~zara onu~- odasına götürdü, biraz evvel yapı- pan yüreğin daha öz dillilikle an-

d b 
~ rsernlemışler, kendı- lan ters ve kötü muamelede bir lattı. Dinle beni c:imdi. Bugun.. Ma-

c ayagı se . . . 1 1 k ld ~ ,.. 
lerinden geçmişlerdi. Mıdı~:ıde~ yani ışı o ugunu anlamış ve fe- kedonya ve Trakyadaki Osmanlı 
hafiyelerin çektiğı telgr8!. ~ .uzerı- rah amıştım. Talat bey oda için- Bulgarını bize karşı ayaklandıran 
ne, İstanbuldaki Rus elçılıgı, b~ de biraz gezindikten sonra, karşı- Bulgaristanla aramızı açan Pani -
iki tehlikeli adamın tutulması ı- ma geçti. Diz dize denilecek kadar ça, Sandaneski, Hacıyef, Dimitri 
. h ''k" etimize baş vurarak yar sokuldu bana .. Trakya, Makedon - Atanaş denilen habislerdir. Pani-

çın u um . .. . 1 . d M k 
dım dilemiş. Başlarında polıs mu- ya ış erın en, a edonya komita- ça ile Sandaneski Makedonyada, 
dürü Azmi bey de bulunduğu hal- sıyle aralarında geçen eski, yeni Hacıyef ile Dimitri Atanaş Sofya-
de otuz kişilik bir polis ~üireze- bütün birleşme ve görüşmelerden da çalışıyorlar. Bir de merkezi Ru 
si, vapururnuzun yanaşa~agı yer- uzun uzadıya bahsettikten sonra i- manyada bulunan b1r Balkan k<r 
de bir zincir hattı çekmış, Rus el- çini çekti ve: mitası .... 
çiliğinin büyük, ~~çü~ ~emurları - Sadık, dedi. Hükumetin Ru- Sözünü yerimden sıçrıyarak kes 
da vapura gözlerını dikmış, bekle- melideki durumunu sağlamak, sağ tim. Sevinçli bir eda ile: 
şiyorlardı. larnlamak için kahpe yaradılışlı bir - Sandaneski ile Paniçanın vü-

tkisini de kamarama çektim. Si- kaç Misterle Gospodinin kafalarını cutlarını ortadan kaldırmayı ben 
ıaıı ve kağıtlarının bende olduğu- koparmak lazım. Bu işi hükümet üzerime alıyorum Beyefendi. 
na göre, ortada korkulacak bir se- adına teklif etmek, yurda hizmet Dedim. Talat bey gülümsedi ve: 
bep olmadığını söyledim. Hüku - etirmek için çağırttım seni. Nasıl, - Hayır Sadık, dedi. Onlar ikin 
metimizin, kendilerini kat'iyyen Türkün şanlı tarihine adını altın ci derecede adamlar bizim için. 
Ruslara teslim etmiyeceğine inan- harflerle yazdırmak, feragat ve Hem onlara gönderilecek başka ar-
dırdım. Evimin adresini yazdır - fedakarhğınla Türk gençliğine ör- kadaşlar var. Asıl ehemmiyetlileri 
dım. Emanetlerini istedikleri za - nek olmak ister misin? 'lofyada bulunanlar. Seni oraya 
man gelip evimden alabileceklerini ~öndermek istiyorum. 
anlattım. Sözlerimden sevindiler, B u sözler Talat beyin ağzın- - Oraya da giderim. Fakat ben 
ferahladılar .Onlar da bana Odesa dan tane tane dökülürken ne Hacıyefi, ne de Dimitri Atana-
daki adreslerini yazdırdılar. Eski gözlerinden de damla damla yaşlar şı tanımıyorum. Yalnız Sofyada 
bir arkadaş gibi birbirimizi ku - akıyordu. Tannnın atılgan bir ko- onları araştırırken beni Bulgar po-
caklıyarak, öpüşerek ayrıldık. mitacı olarak yarattığı bu yurd ve lisinin tanıması, yakalaması ve bu 

B 
en onlara, kendime ait bavul ulus sever adamın, o güne kadar suretle yapılacak işin geri kalması 
ve eşyaları vapurdan çıkarıp hiç görmediğim, işitmediğim ağla ihtimalleri de var. 

bir arabaya yerleştirirken, bizim yışı, bana pek dokunmuştu. Sanki - Doğru. Şayet Hacıyefle Di-
polisler de Ruslan merdivenden karşımdaki bu gözü yaşlı, tasalı mitri Atanaşı tanısaydın? .. 
indiriyorlardı. başlı Talat Bey, yüreğindeki kan- - O vakit, tanınmak, yakalan-

Ne de olsa, ikisi de korkmuş, sa lan gözlerinden fışkıran yaralı u- mak imhtimalini pek düşünmez, 
rarmıştı. O sırada, vapurdaki Rus lusun, yanık bağrından kara du - giderdim. 
hafiyelerinin, elçinin kavaslarile manlar saçılan kara bahtlı yurdun - Bravo. Bir, iki hafta kadar 
gülüşerek görüştükleri gözüme Hiş- bir sembolü gibi görünmüştü o gün Sofyada Bulgar polisinden, komita 
ti. Birden hatırıma bir muziplik bana. Dilim durmuş, gözlerim coş adamlarından kendini koruyabilir-
geldi. muştu benim de. Karşılıklı bir hay sin Sadık? .. İyi düşün. Gerçi o-
Rıhtımda bulunan tanıdık sivil li ağladık o da ben de. rada seni açıktan koruyacak ele-

~=-,---~--:ru--~------- - J 1 --------

hafiyeleri gösterdim. Bunlann, va- .sözlerini kızaran yilz(lme dikti ve. 

purdan alınan Rus nihJlstlerinin ar 
kadaşı olduğunu söyledim. Tabit, 
onları da hemen vapurdan çıkar
dılar, elçinin tercüman ve kavas
larının karışmalarına rağmen polıs 
müdürlüğüne gönderdiler. 

On dokuz gün süren bir tah -
kikattan sonra Aleksandr 

ile Nikola sınırımız dışına çıkarıl
mak üzere gizlice bir vapura bin
dirilmişlerdi. Polis müdürü Azmı 

Soğuklan Böbrek Haslahğı 
d 'l · tes bey, bu adamların ken ı erıne -

timi hakkında Rus elçiliği tarafın
dan, tahkikat esnasında yapılan 
ısrarlı talep ve iltimaslara, kulak 
larını tıkamıştı. Benim dostlar 
kurtulmuş, emanetlerine kavuş -
muşlardı. Bana Köstenceden çek: 
tikleri bir telgrafla, gördükleri iyı 
likten dolayı teşekkür ediy~r,. ya 
kında Odesaya gideceklerinı bıl -
diriyorlardı. Tuhaf değil mi? .. Ha 
fiyeler, polis nezaretl'.anesinde ya
tıyorlar, Üzerlerinde çıkan nihlist
liğe ait kağıtlar hakkındaki soru
lara cevap venneğe uğraşıyorlardı. 

Bu hafiyelere, tesadüf te tıpkı 
benim gibi pek insafsız davranmış
tı. Haftalarca siiren sorgular, so
ruşturmalardan sonra bunlar da 
Türkiye sımrlan haricine çıkarı.1-
mak üzere, Triyesteye giden bır 
Fransız vapuruna atılmışlardı. Her 
nedense, elçilik bu hafiyeleri ka -
yırmak teşebbüsünde bulunma -

mff.t.ı. 

1 stanbula geldiğimin ikinci ~ü 
nü dahiliye nezaretine gıt

tim. Talat beye, Ödemişten geldi
ğimi. emirlerini beklediğimi bildir 
dim. Gelen cevap bana biraz ma~ 
nalı ve mayhoş göründü. Nazır 
bev. kat' iyyen bir yere bırakı]ma
maklığımı irade buyurmuc:Jar. Bu 
emri bayağı bir tevkif müzekke
resi gibi karŞlhyan odacı ile kapı
da bckliyen pol's. beni bir odaya 
kapamak, kapısını da kilitlem~k 
marifrtini vnptılar. Tam üç saat 
sonra kilidi uacılan kapıdan. mah' -
kPme huzurunA <'ıknn hir surlu ı?"İ· 
hİ. ikf VPTllJ'l'l~n nn:ll'l İlP f'll'll'~ nJ. 

duğu h~lde dahiliye nazırının oda
stn:ı. girelim. 

Na7.ır 'T'alAt hPv hu ciPfa bana. 
her vakitkinden daha çok hoş dav 

Biraz şiddetli ve devamlı soğu
jun, hele ayni zamanda rutubet 
de bulunursa, böbrekler üzerine 
fena tesir ettiği, kış mevsiminde 
böbrek iltihabı çıktığı ötedenberl 
bilinir. 

Eski zaman hekimleri bunu so-
ğuğun doğrudan doğruya böbrek
ler üzerine tesir ederek onlan il-
iltmeslne hamlederlerdf. Halbuki 
ş iicudumuz soğuğa ka"ı tabii ~ı
v khğı muhafaza ettiği için höb
ca klerin de öteki uzuvlardan faz. re Uşümlyeceği şiipheslzdir. Vü-
a dun soğuia kar~ı mukavemeti 

ku ]ına in:can yalnız böbrek hu
ı:ı:vıe kalmaz, bütün hnyatımu 
tehlikeye girer. 

Bazıları da kışın meydana cı-

b .. brrk lltihahının, bu mevsim 
kan ° f td .. ııdun trrlemes aza ığın-
de \'tlC 1 Ueri geldiifnl ldd a ederler. 
d~n dun zehirleri terle cıkamaym 
Vucu.. du temb:1emek l:ci bfüıbü
c~, ~~~~eklerin füıtüne yüklenir d'! 
tun nılurlar. diye rivayet e
onlar Y~atbukf yann lmıan bu
derle~ m terledlli vakit bile 
ram ura terle çı'cıtn zehirlerin 
vii<'utt•~ vede kulak nlııhetinden 
nishetf e Böhrekforln hlr S!'Ünde 
daha aıdır. ,.nrut zehirlerini ter-
cıkard ı~:~:ırnek icln yih: litre ter 
le cık• l"zımdır. O kadarını da etı 
dökme~ 8 

tar hile çıkaramazlar. 
~ şışrnan 

•ııo•· kl kuıtn terlemenin azal . 
Demek dolR''' höhrek hastalığı 
acından k • d ğfl rn d~ ınanılaca şe~ e -

~elmrsl 
dir. hrraber kış mevııfmln-

Bnnunla iltihabının çoğaldıtı 
de böhttk soğuk yalnız başına 
şiiphe:cl7;d1[habı ya'pamaz, fakat za 
böbrek ılt1 ınaJa istidadı bulu -
ten h~~ta ~~rrde iltihabın cıkma
nan hohrr lur. Jf adalanmaia ls
:cına ,.ecll~e~ cok klm:celerln böb-
t1"11t ıfa daim• bulunur. 
rekl,.rlnd~ o<'uklukta ıeçlrllm1$ 

1'f esel ~tahJI 0 vakit böbrek 
hfr kıı:ıl h• 

1111
, olırı•H bUe lnsa-

:'a~b;.:ierln• yıllarca aoara 

iltihap peyda etmeğe istidat verir 
ler. Çocuklukta öyle bir hastalık 
geçirmemiş olanllft' da sonradan 
bir sıtma hastahğın«lan, bir 
zatürreeden, barsak hastahk1ann· 
dan bu istidadı kazanırlar. Kı!! 
mevıdmlnln ırtp hastahfl da höb 
reklerde iltihap yapan sebepler -
den biridir. 

Sonra da alkol, onu cok içen -
)erden hepsinlın höhreklerini ilti
haba hazırlar. Meıdrk icabı olan 
türlü tUrlü zehirlenmeler de hep 
böhrekler i17.erine teillr ederek. 
kıs mev:ıılmlnde onlann uvıf bu
lunm11larma sebep olurlar.' 
Sayılan hu kadar cok seheple-r

den salim klllmış insan da u; hul•ı 
nur. Cocuklnkta gedrmiş olduğu 
hastalıklan herkes hflme-z. alkol
dan coku içtiği vakit onun kı:cın 
böbrek iltihabı hazırladığını hatı
ra ~etlrmez. 

Ondan dolavı kıs mevslmlnıfe 
soğuk pek cok ·kimselerin böbrek
lerini h11stalanmağa hazır bulur 
ve marifetini yapar. 

Böbrek iltihabı ha:nlannda sa
rfece. fcfrarda az <'Ok alhümln çı
kartmakla kalır. Albümin az olu;> 
da başka alametler bulunmazsa 
11tihap ehemmi~·etll ~11yılmaz. 

Fakat kimisinde idrar azalır, 
alhiimln çoğ'rıhr, vücutta şfş'ler 
J>e~·da olur. En önce mevdana <'i
kan J?'Ö7: kapaldannan ·altındaki 
slslercflr. - hazrlannda da sfş ol 
m87.. fakat ha" ainsı. baş dönfişil, 
a
1 
~lar. ıö7. kararmaın, nefes dar-
ıgı, kav gelir. Kana fire kansma-
sına ~·ol a('ar. · 

O zaman iş ciddileşir. Vaku• 
sol'uktan böbrek hastahflna tu • 
tulup da rlden pek müstemadır. 
Hastalık ne ka<lar dddt olsa da 
ondan kurtulmak mUmkilndUr. 

lfaııtahtı vaktinde tedavi ettl
~hllmek lcfn, kışın yalnız ağrılar 

uyun da bas afrası. bulantı olur
sa, idrar azalrnıa, hele yilzüniiz
de biraz şiş bulundntunun farkı
"!.~nnıanız hemen ldran analiz 
e~ucuıe.kte llunal etmemelisiniz. 

~ 

HöKAVIE 
p 

Her nedense yüreğinde acı bir 
yoksulluk, soğuk bir boşluk 

duyuyordu. Başını eğdi. 
''İiİtiyor musun?,, Abdullah bey 

bu sese şaşırd1, başını kaldırdı. Ö -
nünde tanımadığı bir adam duru -
yordu. Kendisine konuşuyordu. "İ
şitiy'>r musun? Abdullah bey sen 
kainatta en sağlam hesabı yapan 
adam olmakla ütihar edersin, hal 
buki hesabın asıl en sağlamını ben 
yaparım. 

Ben, asırların, devirlerin, impa· 
ratorluklann, sultanların devlet -
lerin , küme küme insanların hesa
bını yapar, dürer büker, onları geç 
mişe yatırmrm. Sen sağlam hesap
lı kainat sandığın o rüyana dalgın 
uyuyup dururken, vakit denilen eks 
prese binip bu istasyona doğru uç 
tuğunun farkında değildin. Haydi 
bakalım şimdı başka yere göçece -
ğiz. 

( şte Abdullah bey bu gibi bir 
muamelenin hiç alışkını de

ğildi. Kızdı 'Sen benim kim oldu
ğumu bilmivorsun galiba! Ben zi
fozcu oğullar• ticarethanesinin mü 
dürüyüm! Değil sen, fakat şeyta -
nın ta kendısı gelse beni işimden. 
gücümden, yerimden sökemez. hiç 
nafile yere uğraşma zahmetin hep 
boşuna gider Çekil karşımdan., di
ye bağırdı. 

Yabancı, 'Yüzüme iyice bir bak,, 
dedi, şu dudaklarının arasındaki si 
gara gibi kendin de bir içim du -
mandın. Büyük bir fırsattın. Bü -
tün kainatta, bütün gelmiş ve ge -
lecekte, yal:ıız sen. sendin! Am -
ma artık sigara bitmek üzere, sen 
de bittin! Elini kaldır. Bak kaldı -
ramıyorsun.,, 

Y .ıbancı sen tuhaf bir adamsın! 
"Hayır tuhaf bir adam değilim! 

Ilpı bir kanunu tabiiyim! Beni ölüm 
diye anarlar ... 

Abaullah beyin oduma giren ço 
luk çocuğu, onu ölü buldular. göz 
leri karşısındaki yüz liralık panga
nota takıla kalmıştı. 

-2-

A bdullahın ölmesiyle koskoca
man bir mirasa konan bay 

Servetin sevınçten etekleri ziller 
çaldı. 

Merhum habası zamanında, ye
mek için masaya oturulunca mut 
laka bakkalın defteri gözden ge -
çirilir. Mesela imam bayıldı ye -
nilirl<E'n, deftere kaç kuruşluk sar 
mısak yazılı olduğuna dikkat edi
lirdi Bay Servet bu gibi adetlerin 
hepsini ortadan kaldırdı. Bay Ab -
dullah yediğı yemeklerin değerini 
gözden kaçffmazdı . Ve böylelikle 
yediklerini, lı:endi gayretiyle ken
dine :tehir zakkum ederdi. Bay Ser 
vetse asıl gôsterişe dikkat ederdi. 

Mesela göklerde maviler çın -

larken. dud.ı/ı!ında mırıldanan bir 
şark:, gönlünde ferahlıkla sokak -
tan geçmesi lazım gelen bay Ser -
vet; aman su adam bana yan mı 
baktı Berikı pantalonumun rengi
ni çirkin mi buldu. Murat bey be
ni gördüğü tıalde acaba neden se
lam vermedı diye, insan denilen o 
güzel mahlUklarla süslenmiş cen -
net volu gihi mesut sokağı. baştan 
başa kendine upuzun bir işkence 
ederdi. 

B ay Servet babası zamanında 
evlenememişti. Çünkü bay 

Servete gör~ hiç olmazsa altı katlı 
bir ıtpartımana ve ona göre hiz -
metçi ve uşağa malik olmayan in • 
san haysiytıt sahibi sayılamaz 
dl. Mademkı bay Servetin apartı
manı ve uşakları yoktu; demek ki 
~vlenmesi sırası hila gelmemişti. 
Bay Servet sevmeğe başlaması i
çin sırasının gelmesini bekliyerek 
kırkını buldu. İşte tam o zaman ha 
bası öldü. Kendi de mirasa kondu. 
Artık yüreğini salıvermek, kendini 
sevgiye vermek sırası gelmişti. Ne 
varki kendlsınin artık verilecek bir 
yeri kalmamıştı. Karısı olacak ka
dına, o kadmrn hakkı olan tam ve 
mükemmel bir insan yüreği, bir in 
san gönlü v~ gövdesi değil, fakat 
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paralı pullıı, haysiyetli, mevkili 
bir insan artığı, bir insan posası ve 
riyordu. 

Ni§anlandı. Bu nişanlanmaya ait 
yapılan hareketler, tıpkı bakkal -
dan, bir kifo peynirin veresiye de 
gil fakat pe~ın parayla satın alımı 
kadar dürüst ve haysiyetli oldu. 
Nişa'l ziyafttinde bay Servet bir 
nutuk söyledı Nişanlısına, müda -
faamz yolunda kuvvetimi, geçimi
niz yolunda tecrübe ve azmimi, hay 
siyetıniz yolunda, lekesiz adımı, 

namusumu, otorite ve mevkiimi si 
ze h.ısrediyorum diye gümbürde
di. Orada hazır bulunan akraba ve 
davetliler bu sözleri pek yüksek, 
derin, ve şanlı bularak alkışladı -
lar. 

Bay Servet evlendi. Yeni aile 
ocağı ıpeklere, halılara, mo

bilyeye bulandı. Böylelikle aile ye 
ni yeni insanların doğuşuna, ve in
sanlar.n eni ·e akı ına mani ola -

ve kansının zapt ve raptı temin 
için sarfetti~ıeri moral enerji; bir 
iş. hır iyilik yaradaydı haydi ney
se ne denirdı Fakat bilakis bu efor 
la 'ıayat menbaı kurutuluyor -
du, hayat ateşi söndürülüyordÜ. 
Hayatları bir ilerleyiş değil bir du
ruş oluyordıı Cennet ancak ona doğ 
ru uı,:uldukça cennetken, ona va -
rıp .>rada ~iıncyince cehennem o
luyordu. Bav Servetin karısı, bay 
Servetin mı::vkiini. otoritesini hay 
siyetıni, tecnibesini bay Servete 
bırakarak. i'vden kaçtı. 

Skandal p~k büyiık olacaktı. Bay 
Servetin etekleri tutuştu. Hele şu 
kadının yaptığına bir bakındı. E -
dep ve haysıyetine göre bir kadın 
yahut bir erY.ek ömründe ancak bir 
kere sevcbiJırdi. O da, insanın ne 
kadar sevgi ve duygu göstrmesi, 
haysiyeti bozmuyorsa ancak o ka
dar sevgı ve cluygu izhar edecekti. 

Eğer kocası ve karısı ölürse an -
cak o zaman bir ikinci kere sevmek 
caiz ola bilirdi. 

Qgün evde hizmetçi kızı Mari-
ka yatak odasının tozunu a

lıyordu Birdenbire Bay Servet i -
çeri daldı. Kız paravanın arkasın
daydı. Bay Servet odadan çıkacak 
diye kendim göstermedi bekledi. 

Bay Servet koltukların birine 
kendini bırakarak başını iki avuç
larına aldı. Kansı çok ayıp etmiş
ti. Bıttabi tanışların hiç birisi böy
le nazik bir noktaya sözle imayla 
temas etmezlerdi ammma olur şey 
miydi. Elalem arkadan neler de _ 
miycceklerd1? Ona enayi diye kıs 
kıs ırfileceklerdi. 

İşte bu enayilik bay Servetin çok 
gücüne gidivordu. Gidip kansını 

vurmayı dü~ündü. Fakat kanun 
vardı İnsanı hapishaneye tıkarlar
dı. Bu kanunlar ne anlaşılmaz şey 
lerdi Efendim? .. Evini soymak üze 
re gece eve giren hırsızı, canın is
tediği gibi gebertebilirdin de kan 
na gelince vuramazdın. Kansı evi 
nin eşyası kadar kendisinin idiya! 
Hatta sandaJvesini, dolabını sata _ 
bilirdı de karısını satamazdı, kan
sı ta o kadar kendi sıkıfıkı malıydı. 

Ah keşke kanst otomobilin al _ 
tmda çiğnenerek kemikleri parça 

parça olaydı. Ne kansı ne kendisi 
haysiyetlerinı kaybetmemiş olur -
lardı. Hatta böylece pestili çıkmak 
la karısı bay Servete kansı için ağ
lar görünmP.k fırsatını vermiş, ve 
merhamet ve insan severlik gibi 
duyguların ızhanna vesile tedarik 
l.!tmiş olurdu. 
Kansının sesini ,oturuş kalkışmı 

tı-~,rıaclı. Sevdiği için değil fakat ka 
a .•. gösterişlıydi. İşte bu şeylerin 
hepsi kendi malı iken, şimdi borsa 
da acemice bir hareketi dolayisile 
kaybedilen paralar gibi harrengura 
diye gürleyip gitmişti. Üstelik her 
kes ona ahmak, budala, kör, dedi
yeceklerdi. 

Aklında z"ıyanınm bilançosunu 
yaptı. Kcndısine ahmak dedirtme
mek için, hıç olmazsa karısına da 
yak ntmış olması lfızımdı. 

Herkes ona aval demelerinden
se, gaddar !iesinlcr bari. Çünkü 
gaddarlıktan çokluk korkulmaz -A--· ....,,,,&ıAk? .Allah 6ÖIJU«' -

mssfn! 

Elhamdülıllah ki vicdan, din i
man, ahlak efkan umumiye hep 
kendi tarafında idi. Çünkü kendi
si lekesizdi; tertemizdi. 

Goğsünü Kabarta kabarta kansı 
na karşı dilediğini söyliyebilirdi. 
Öyle bir gümbürdeyebilirdi ki ka 
rısının canını cayır cayır yakar o
nu kti1eder, duman diye savurtur
du. Onun canınr yakmak hakkıy -
dı. Onu cezasına çarptırmalıydı. 
O iş bitince artık sıra kocaman laf 
lar.a gelirdi Yüksek fikirlere. ve 
daha sonra ttffetmelere büyüklük
ler gostermeğe! Ne yazık ki kadın 
affedilmek uzere döneceğe benze
miyordu. 

Söylenebileçek gümbürtülü söz 
ler söylenmemek dolayisiyle bey _ 
hudeye gidecekti. Bu kadar asil 
ve !üksek şeyleri düşünüp söyli
yebıleceğini görünce bay Servet 
çok memnun oldu. Aynanın karşı
:ına. gidip durdu. Elini saçlarının 
uzerınden geçirerek burnunu ha -
vaya dikti Arkasındaki ve yanı _ 
başlarındaki aynalar, bay Servetin 
aksi'li yüzlerce bay Servete dar -
bedip üretiyorlardı. Hepsi tıpkı 
kendisi gibi ağız açıp k 1 k . . . apıyor ar 
endısı gıbi tavırlar takınıyorlardı. 

Bay Servet kendini büyük bir sa
londa davetliler arasında sandı 0-
radalciler de tıpkı kendisi gib' . -
1 • 

1
• ı soy 

enmels! azını gelen sözleri, durul-
ması azım glen duruşları tekrar
layıp dururlardı. 

Bay Servet işte bu yüzlerce in
sanların önünde karısını ithama 
k~y.uldu . Ağ7.ı kızıştıkça verdi ve -
rıştırdi. 

B u kaaın aeıı mtydl ne, her hal 
de Servet beyin kendisi le 

evlenmekle ona ümidind y 
b ~ a~ın 

ol para, ve mevki vermişti. Bay 
Servet artık aynada avazı çıktığı 
kadar atıp tutuyordu Kend· . d h f . ısıne a 

a azla mehabet vermek . . tak ıçın, ya-
çarşafını karyoladan çek· 

koskot'aman bir kukuleta gibi b~p~ 
şın~ s~r?,ı .. ~tasanın üzerinden ma-
sa ortusunu de cübbe gibi t 
taktı. Göğsünü kabarttı Ksırllına 

. · o arı 
ru testısapı yaptı. Ne varki söyli -
yeceklerini tykctmişti. Her ncden

(J...(\tfen sayfavı <'e\irinİ7.l 



Elektrik Sergi 
Binası 

Fransanın İspanya İşine Karışma
r 'Sı İçin Takrir Verildi 

İşi Ehlinin 
Eline Vermeli 
~ I lnı 4'1 (Bel§' 1 incide) (Başı 1 ncide) 

Tahkik edilen noktalar 

Fakat, şirket 90 bin liraya satmak 
isteyip de müşteri bulamadığı bu bi
nayı Denizbanka 250 bin liraya sata
bilmiştir. 

Şimdi tahkik edilmekte oları mese
le aradaki bu fiyat farkile beraber 
Denizbankın devlet sermaye~ile ku
rulmuş bir müessese olduğu halde 
mevcut istimlak kanunlan haricinde 
bina satın almış olması keyfiyetidir. 

Bu iddianın mevzuata uygun olup 
olmadığı iddiası ancak bu tetkikler 
sonunda belli olabilecektir. 

Araştınlan noktalar 

Elyevm istimlak muamelitı fçln 
meriyette bulunan iki kanun var • 
dır. Bunlardan biri devlet tarafından 
yapılacak, mektep, hastane ve re-ımi 
binalar için meri olan 1295 tarihli is~ 
timlak kanunudur:. Bu k.anuna göre, 
belediye meclisi azasından seçilecPk 
iki, hariçten tayin edilecek bir kişi 
ile mıntaka tapu ve evkaf memurla
rından 5 kişilik bir komisyon mari
fetile mahallen tetkikat yapılacak, 
rayicine, emsaline, binanm tanı tn
§asına göre rapor verilecek ve bu ra
por üzerine kıymet takdir edilecek
tir. 
Diğer kanun belediyelere aittir. Bu 

kanunla varidatı gayri safiyenin 10 
misli gayri menkulün kıymeti olarak 
hesap edilir. Gayri menkulün sahibi 
itiraz ettiği takdirde umumi kıymetin 
yüzde 20 fazla.sile bankaya yatırılır. 
Bu. mahkeme kararına karşılıktı?'. 

Fakat bu karar beklenmeden mal 
temellük edilir. 

Halbuki 1295 numarah !.~lak 
kanunu Denizbank ve emsali mfies
seselere de şamil olduğu halde balı.ere 
mevzu. olan bina, iddiaya göre bu ka
nmıa müracaat edilmeden ve yük:;ek 
fiyatla satın alınmıştır. 

Komisyon tetkı1derinl blr raporla 
Yekfilete bildirecektir.. . --..;---~o-...---

1 Büyük Bir 
Hava SilGliı 

Ne.vYOrk, 18 (A.A..) = fngfltere 
Jıüldlmeti tarabndan :ısmarlanan 
Lockleed tipinde 250 bombaT"dıman 
tayyaresinin birinclsl Floyd Ben-

nett'e gelmiştir. Tayyare Burbank 
(Kallfornlya) - Nevyork yolunu 12 

saatte katetmiştir, Tek satıhlı olan bu 
tayyarenin hareket sahası 3 bin kilo
metredir. Tayyarenin beheri 1.100 
beygirlik fki motörü vardır. 

Tayyare askeri işlerde kullanıla -

ııeak bale getirilebilecektir. Geçen 
temmuzda Hovard Munghes ba tay
yare ile dünyayı devretmişti Tayya
re, 21 ikincikanunda soK.ülerek 1n
giltereye sevkedilecektir. 

se 91>abasmm dostluk miskalle, a
~ veriş kantarla.. diye söyledikle
ri hamtna geldi. Kantar sözüne 

mantar sözünü kafiye diye buldu. 
Aynadaki aksine ~aşa ey bacı man 

tar" diy bağırdı. Aynalann üret -
tiği bütün g:>lgeler hep birbirine 
"'Yaşa ey hacı mantar!" diye hay -
kırdılar. 

Paravanın ark:asnıa saklanan Ma 

rika srtik kendini tutamıyordu. 
Tepiniyordu.. Lokomotüten islim 
boşanırcasına fısıldadı. Hışılda.dı, 

sonra çılgınca bir kahkahayla o • 
dayı çınlattı. İki yumruğunu karnı
na basıyordu Kendini tutamıyor 

makaraları sağnak sağnak stilıve

riyord u. 
Her kahkahanm rüzgln sanki 

bay Serveti'l üzerinreki örtüleri, 
bakkal kağıdı gibi soyup uçuruyor 

du. Soğan kabukları gibi kat kat 
üstüste maskder kasırgaya uttul-

,... (Ba.şı 1 ncide) 
olması bekleniyor: HuduUarı açmalı 
mı, açmamalı mı? 

Komünist fırkası bir takrir ver
miştir. Bu takdirle İspanyol cümhu
riyetçilerinin Katalonyada Frankistle 
rin taarruzlarına karşı koyabilmele
rine medar olmak üzere derhal hudu
dun açılması, hükumetten talep edil
mektedir. 

Sosyalistlerin de komünistlerin 
takririne mümasil bir takrir verme
leri muhtemeldir. Bilakis radiknl -
sosyalistler ve yahut hükumet fır

kalanndan herhangi bir fırka ademi 
müdahale siyasetine devam talebini 
mutazammın bir takrir verecektir. 

Cuma günü reye müracaat olundu
ğu zaman, en esaslı mesele müdahale 
ve ademi müdahale olacaktır. 

lngüiz kabinesinde 
Londrada kabine iki buçuit saat 

toplanmış ve İspanya meselesini ko
nuşmuştur. 

Chamberlain, muhalefet lideri At
lee'nin parlamentoyu derhal topla
mak için gönderdiği mektuba cevap 
vermiştir. Mister Atlee, cümhuriyet
çi İspanyaya yardım edilmes~ icin 
meclisin derhal toplanmıya davetini 
istiyor ve İngilterenin şeref ve men
faatinin tehlikede olduğunu anlatı

yordu. 
Chamberlain, verdiği cevapta mec 

ilsin derhal toplanması için sebep ol
madığını ve lüzum görmediğini an
la tarak hükumetin ademi müdahale 
siyaseti üzerinde devam ettiğini, mü 
dahalenin ancak faciaları uzatacal,rı
nı anlatmıştır. İspanyanın kıtlık teh
likesi ile karşılaştığı meselesine kar
şı Mister Chamberlain Amerika ile 
yapılan konuşmalann bir netice ver-

Ciano Belgratta 

Yugoslav • 
Macar Paktı 
Yapılıyor 

Londra, 18 (Husust) - Avrupada 
mühim siyası faaliyetler devam (;cU
yor. İtalya Hariciye Nazın Kont Ci
ano, bu sabah Yugoslavyaya gi.tmek 
üzere Romadan hareket etti. Kendi
si Yugoslavya Başvekili Doktor Sto
yadinoviçin hususi misafiri olarak 
bir av ziyafetine iştirak edecektir. 
Fakat anlaşılan Kont Cianonun hede
fi Yugoslavya ile Macaristan 81'.'a.Stn

da bir pakt hazırlamaktır ve bu pak
tın imzasını temin etmektir. Paktın 
mahiyeti hakkında alınan malumata 
göre, Macaristan, Yugoslavya ile o
lan bugünkü hududunu tanıyacıık, 
buna mukabil Yugoslavya da kendi 
hududu içinde yaşıyan Macar ekalli
yetine iyi muamele etmiye tem.inat 
verecektir. 

Bundan başka İtalya ne Yugoslav
ya arasında ticaret meseleleri konu
şulacaktır. Yugoslavya Başvekili, İ
talya Hariciye Nazırına mülaki ol -
mak üzere dün Beljeye hareket et 
miştir. 

Macar Hariciye Nazın ClönJü 

mediğini, bunun için bu yolda birşey 
yapılamıyacağını söylemiştir. 

İngiltere kabinesinin toplandığı sı
rada Vhitehal haricinde toplanan 
halk "İspanyaya selam gönderelim!,, 
diye bağırmıştır. 

Jf. 
İspanyanın Londra seiıri bugün 

neşrettiği tebliğde İtalyanın Frankist 
lere zırhlılar sattığını, bu zırhhlar 

arasında 4 muhrip ve bir kaç tahtel
bahir bulunduğunu anlatmıştır. 

Son Harp vaziyeti 
Londra, 18 (Hususi) - İspanya

dan gelen haberlere göre son vaziyet 
şu merkezdedir: Frankistler bu gün 
çok az ilerlemişlerdir. Frankistlerin 
şimdiki hedefi İquadala şehridir. Fa
kat bu şehri işgal edememişlerdir. 

Cümhuriyetçiler her yerde her taar
ruzu mukabil bir taarruzla karştla -
mışlardır. 

Cümhuriyetçiler Astramadur?da 
muvaffakıyetler kazandıklarını bH
diriyor ve düşman cephesini arka -
dan tehdit ettiklerini lave ediyorlar. 

Astramadura cephesinde ci.i~ht~ri
yetçiler, Frankistlerin Calabar geçi
dinin garbinde yapmış oldukl U'ı iki 
taarruzu tardetmişlerdir. Badajoz 
cephesinin cenubunda cümhunyetçi
ler, düşmanı Granja de Terrefot'lllo
sanın cenubuna sürmüşler ve ~fatelo 
tepesine varmışlardır. 

Katalonya cephesinde dağ!ık Si
erra Queralt mıntakasında Cervera -
İgnalda yolunun cenubunda cürr.hu
riyetçilerin mukavemeti pek müecsir 
di.r. Kıtaata vaktinde emredi!mi~ o
lan ricat hareketi, askerlerin yan 

mevzileri sağlam bir surette işgal et
melerine medar olmaktadır. 

Beden Terbiyesi 
istişare Heyeti 
Dün de Toplandı 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden) -

Beden Terbiyesi istişare heyeti bu -

gün de Hava kurumu merkezinde ge 

neral Cemil Tahirin riyasetinde tof 
lanarak be§ buçuğa kadar ı:nesalshftı 

devam etmiş ve ruznamede federas -
yonlar raporlar! diye yazılı olan mad 
deleri tetkik eylemiştir. 

Tetkik edilen bu maddelerden 
atıcılık, kayakçılık:, iskrim, bisiklet, 
futbol, güreş, tenis, basketbolun va
ziyetini gösterir raporlardır. 

Heyet mesaisine devam edecek -
tir. Bazı gazetelerin haber verdikle-

ri gı"bi mektep!ilerin kulüplerde ça -
lışıp çalışmamaları meselesi mevzuu 

bahsedilmiştir. Temsili takımlara ta

lebenin girmesi hakkında Beden ter
biyesi genel direktörlüğünün Maarif 
n.ezdindeki teşebbüsü mukavemete 
maruz kalmıştır. 

Piyasaya Borçlanmıı, 
Sonra Kaçmıı 

Tahtakaleae ticaretle meşgul olan 
Fahri. Halit, Yorgi, Şükrü, Abdül -

kadir, Kadri dün, müddeiumumiliğe 

müracaat ederek Tahtakalede bakkal 
İkinci hadise, Macaristan Hariciye lık yapan ve sicilli ticarette kaydı ol 

mıyan Andikosun piyasaya mühim 

miktarda borçlandıktan sonra kaç -
mak üzere bulunduğunu haber ver -
mişlerdir. Müddeiumumilik Andiko

su yakalamış ve sorgusu yapılmak Ü· 
zere Sultanahmet sulh birinci ceza 

Nazırı Kont Czaki'nin Berlinden ay
rılarak geri dönmesidir. Macaristanı, 

antikomintern pakta ilhak etmek ü
zere Ber line giden Macar Hariciye 

nazırının seyahati dolayısile resnıt 
bir tebliğ neşrolunmuş ve yapılan ko
nuşmalar neticesinde iki memleketin mahkemesine vermiştir. 

müsait §Srtlan, muhiti yaratabile-

cek bir sıra inkılaplar yapıldı. 

Bu inkılaplar ile takip ettiğimiz 

çok yüksek gayeler arasında mu

rakabe ve murakabeyi yapabile-
cek müesseseler vücude getirmek 

birinci plandaydı. 

Matbuat hürriyeti, Büyük Mil
let Meclisi, adliye teşkilatı, yeni 

mektepler sistemi o cümledendi. 
Artık emanet tevdiinde yegane 

nazarı dikkate alınacak şart, ema

neti eline tevdi ettiğimiz şahsın 

kudreti, kabiliyeti, karakteri ola

cak; Teşkilatı Esasiye Kanunu • 

muzda bu hususları ve şartları bir 

madde ile vaz ve kaydettik. Ar -

tık ne Nepot!srne (Akrabalık gay

retine) , ne "Yaranı,, tercih illeti
ne, ne şaklabanlığa, ne dalkavıık
luğa, ne mukallitliğe, hulasa ma
haretleri günün kuvvet sahipleri
ni güldürmekten ve eğlendirmt:!k
ten ibaret olan hiçliklere yer veril 
miyecektir! Emaneti ellerine tev
di edeceğimiz insanların bilhassa 
seciyelerine, karakterlerine d"k -
kat edilecek ve ehemmiyet vcr:Ie
cektir. 

Mesela sarhosluğu itivat edi -
nerek işret beUısma miipte 

la olanlara, veyahut behimi şeh-

vetin esiri olarak umumun hiir
met ettiği üfet ve ismet kaideleri
ne riayet etmiyenlcre, devlet kad
rosunda, kabiliytleri ve bilgileri 
ne olursa olsun, asla yer verilmi
yecektir. Zira bu gibi manen nıa

lUl adamların devlet işlcrind!! mev 
ki tutmalan bir devleti hAlk na -
zarında düşüren, prestijini kay -
bettiren en müessir 8.miIIerdend:r. 
Halbuki bir devletin yaşamak ka

biliyet ve kudreti, o devletteki i

dare edenlerle idare olunanlar a
rasındaki mütekabil itimat ve iti
barla ölçülür. Kendini bilen bir 

devlet bu iki unsurun birbirine 
kara itimatsızlık telkin edecek 
her türlü vaziyetlerini titiz bır 

dikkat ve itina ile beratar~ ot -

nıeğe çalışır. Hiç şüphe yoktur ki, 

büyük inkılabımızın başlangıcın -

dan bugüne kadar bütün bu esas
lara riayet olunmağa çalışılmıştır. 

Mesela münevver ve çalışkan 

gençliğe açılmış olan geniş yol, 

devlet işlerinin gerek Büyük Mil-

let Meclisi, gerek hükfunetin ken

disi tarafından sıkı bir murakabe

ye tutulması bu alanda atılan mü

him hatvelerdir. 

Unutmamalıdır ki, biz mazi -
mizden çok ağır ve menfi 

miraslı bir yük aldık. Bir çok ba-

tınlar tam makus bir yol görmüş
ler ve tam maküs bir isti.kamet ta 
kip etmişlerdi. 

Duygularımız, düşüncelerimiz 

üzerine derin tesirler yapmış, ana 

ne halini almış olan bu yıkıcı ve 
öldürücü itiyattan biz kendimizi 

kolay kurtaramazdık: Fakat, kur
tuluş bir idealdir, durmadan ora

'ya doğru yorulmadan yürümeli -

dir. Bu yoldaki mücadele ne ka
dar ağır olsa da mutlak üzerinde 

ısrar etmelidir. Nihayet maddi, 

manevt engelleri yenmelidir! Yok 

sa o bizi yener ve bütün diğer 

gayret ve himmetlerimizi de her 
türlü feyizden mahrum eder. 

haricl siyaseti hakkında tam anla~ ============================== 

m1ya vanldığı anlaşılmıştır. Macar ryu·. RK HAVA KURUMU' Hariciye Nazın Almanya Hariciye 
Nazırı ile İtalya, Japonya sefirleri 
tarafından uğurlanmıştır. 

Çek Hariciye Nazın 
"Oçüncü hadise Çekoslovakya Ha- - ... - e =mı " « 1 

' 

riciye Nazırının hafta soblarma doğ- Bu·. yu·. k p ıya nn osu 
ru Berlini ziyaretidir. Pariste çıkan "':I 
Paris-Midi gazetesinin Prag muhabi
rine göre, Çekoslovakya da, Macaris
tan gibi, antikomintern pakta iltihnk \ 
için davet olunacak ve bu daveti ka
bul edecektir. Esasen bu daveti ka-

Dördüncü lleılde : 11 Şubat 939 dadır. 

19 - 1 - 939 

Güzel Bir Kız Aşığı 
• 
ile Beraber Kaçtı 

Kızılcahamam (TAN) - Kazamı- man serbestçe girip çıkmakta ve ha

zın Çeltekmi nahiyesine bağlı Kuşçu- ne halkı tarafından da aynca kcn -
disine itimat gösterilmektedir. veren köyünden ve ehli servetten Ha

cı Ali isminde maruf bir zat vardır. 
Bu zatın üç senedenberi evindE: hiz-

Gelgelelim ki, Hacı Alinin çok gü

zel bir yetişmiş kızı vardır. İşte bu 
metçi olarak Kezban isminde bu kız- kızla kendisine son derece emniyet 
cağız bulunmaktadır. Bu kızın Ank 

Hasan isminde bir de delikanlı kar-

deşi vardır. Bu adam Hacı Alinin i
timadını kazanmış olduğundan ha

rici işlerini görmekte ve şehre gidip 

geldikçe de daima kendi.sine refakat 

ederek hizmetinde bulunmaktadır. 

olunan Arık Hasanla sevişmi.şlerdir. 

Bu sevişme neticesinde Ayşe e'\lden 

kimseye hissettirmeden 3 bin lira kıy 

metinde beşibirlik altın ve pa:.a ile 

kıymetli eşyayı aldıktan sonra aşıkı 

ile birlikte her ikisi ortadan izlerini 

Bu münasebetle Hasan gerek kız kar· kaybediyorlar. Vakadan haberdar o-
lan zabıta derhal tahkikata v~ taki· deşinin Hacı Alinin evinde bulun -

ması ve gerekse Hacı Ali taraf mdan 
sevilip kendisine son derece ıtirruıt 
gösterilmesi hasebile eve istediği za-

İstanbul İkinci İcra l\femurlu -
ğundan: Cevriyeyc birinci derece
de ipotekli olup Habip ve Haydar 
ve Arif ve Yakubun uhdei tasar
rufunda bulunan Samatvada Ha
cı.kadın mahallesinin Hacıkadın 
caddesinde eski 45 veni 73 81/1 
No. !arla mürakkam maamü ·tc
milat bostanın 6 hisse itibarivlF; ·4 
hissesi deyni.n ademi tesviyesi h-ı
se°l)ivle açık arttırmaya vazettiril
misUr. 

Hudut, taou knydma n:ızaran 
saR tarafı Ömer ve h;.,.,edarları 
hamam bahçesi ve Ömer v~ 
hi<;-sedarlan bost :mı ve sa-
hibi senedin diğ"cr bah<'esi 
arkası hamam eve o<11u ha-
ne ve bah<;esi · ve pulcu Actoo 
veresesi bostanı Sulu Toson haneı 
bahçesi ve Safiye arsası ve Meh
met Snhap arc:as1 önü Hacıkadın 
caddf'sile mahduttur. 

Tamamının mi.ktan zirai 9715 
metre murabbaıdır. Yeminli 3 eh
li vukuf tarafından tamamına 
5000 lira kıymet takdir ve tahmin 
edilmiştir. · 

Evsafı sok ak kapTsından girin
ce sa(!da hela iki odalı bir mahal 
ile 30 hayvan istiap eder zemini 
beton yemlikleri cimento kagir bir 
ahır solda kagir b ir oda, bostanda 
motör1ü hir bostan kuyusu motör 
dairesi Tunus bir havuz meycut 
ve tamamen ekilmiştir. 

Bu ~ayri menkule ait şartnam~ 
] 1--2 o~o t~ ... ..:ı .. ~ iiib--nn 

herkesin görebilmesi için icra di
van hanesinne acık bulundurııTa -
caktır. Birinci artırması 21-2-
939 tarihine müsadif Salı günü 
saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul 
İkinci İcra dairesinde yapılacak 
ve muhammen kıymetinin % 75 
ni geçtiği takdirde en çok artıra
na ihale ed:lecektir. O gün böyle 
bir bedel elde edilmezse arttıran
lann taahhüdii baki kalmak ~ar
tile artırma 15 gün temdit ettiri-

bata geçmiş olduğundan yaku-:da ele 

g~irileceklerine şüphe edilmemekte

dir. 

lerek 8-3-939 tarihine müsadif 
Çar.şRmba günii ayni mahal ve 
saatte icra olunacak ikinci arttır- 1 
mada 2280 m1maralı kanunun ah
kamı gönünde tutulaTak en çok 
a.rtttranın üstünde bırakılacalktır. 
İootek sahibi a1acaklrlı:ır1a diğer 
alacaklıların gayri menkul üzerin
deki haklarını hususiyle faiz ve 
masarafa müteallik iddialarını i
lam tarihinden itibarMJ 20 gün 
icinde evrakı müsbitelerile birlik
te daireye bildirmeleri aksi tak· 
dirde satış bedelinin Paylasmasm
dan hariç bırakılacakları ve talip 
olanların hisseve musip muham -
men kıvmetinin "'r 7.5 nisbetinde 
pey akcesi veya milli bir banka 
teminat mektubu ibraz etmeleri 
ve fazla mali'ımat almak istivenler 
her zaman dairemize ~8-1739 mı 
mara ile müracaat edebile<'ekleri 
ilan olunur. (14025) 

1 
Deniz Levazım Satın-, 

Alma Komisyonu llônları 

1 - Tahının edılen bedeli 

"52.000,, lira olan 200 ton benzin, 

19 İkincikanun 939 tarihine rast

hyan Perşembe günü saat 14 de 
kapalı zarfla alınmak üzere ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı "3850. ı;,..,. ~ 
lup şartnamesi hergün komisyon-
dan "260., kuruş bedel mukabilin
de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklü mektupla
nnı en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada 
bulunan Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. "14,, 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türll Lirası 
Şube ve ajans adedi; 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

1 

Ziraat nankuında kumllaralı ve ihbal'Slz tasarruf hesaplanncla en a· 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plan 

' ' ' 
Adet 

• 
• 

ıöre ikramiye daiıtılacaktır. 
ı.ooo Liralık 4,ooo Lıre 

500 " z.ooo .. 
Z50 ,; ı.ooo " 

muş kuru yapraklar gibi uçuyor -
lardt Dördüncü kahkaha seli bay 
Serv~tin sanki derisini bile yüzdü. 
Altıncı sağnnk bay Servetin bo~ 
varlığını bile savurdu. Bay Ser -

vet berhava olup kendi yerinde yel 
ler PseceğincJen korktu. KB.inatta 
emin olarak bildiği inandığı bir pa 

ra vardı. Bir yere tutunmak ve uç
mamak için cebinden bir yüzlük 

panganot çıkardı. Onu elledi, evir
di, çevirdi, gozüne tuttu baktı. O 
anda orada kendisi yoktu. Kainat
ta kazandığı ancak bir yüzlük pan 
ganot vardı Ve o panganot için de 
bay Servet kendini tüketmişti. 

bul için zemin hazırlanmt§ bulunu- 40 " 100 " 4,000 ;. 
yor. Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ıoo ,. 50 ,. 5,000 ,. 

Büyük ikramiye : 5 O • O O O Liradır ... 
MareŞal Göı1ngin ay sonundan (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükifat vardır- ızo • 40 ,, 4,800 ;, 

evvel Romaya gideceği, en son dıı- 160 • ZO ,, 3,200 ~ 
Yeni tertipten bir b·ııet alarali l&tlrali etmeyi lh· ı T H 1 d ki 1 b" i · d 50 ı· adan a aö-ı kikada anlaşılmıştır. Fakat bu se- s D KKA : esap ann a para ar ır sene çın e ır ~ 

mal etmeyiniz. Siz de piyanCJOftUft mes'ud ve bahti· düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecek•ır 
yahatin neden dolayı vu.kubulaca- J Kuralar senede 4 defa, ı Eylitl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Ffa7.İ· 
ğı hakkında henüz bir şey SÖyletı • yarlan arasına CJlrmlı olursunuz. ran faTihJPl"İn"P f'P°kilf'r~kfll'. 
memekted~. 

1
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ATATORK 
y AZAN : M. TURHAN TAN __ 

K t Kl.tabevi tarafından ne redilmekte olan Ankara kutup-
annn b d" ş r· .. 

h · · · 15 ı"nci sa'-·ısını teşkil eden bu eser e e ı e ımızın ancsı eserının . J 

bütün hayatını anlatır. . . . . 
Gayet nefis resimlerle ve ıhnah hır şekılde basılmıştır. 

Fiyatı: 50 kuruştur. 

TÜRKÇE T ATBiKATLI 
GRAMER DERSLERİ 

Mithat Sadullah Sander 
Maarif Vekaletinin 46486/51293 /5-29295 numaralı ve 19.12.1938 
tarihli emir mucibince orta okul müfredat programına göre okutu. 
lacak olan gramer dersleri için hazırlanmıştır. Fa.yatı 50 kuruştur. 

Kanaat Kitabevi 

Türk Gemi Kurtarmn 
Anonim Şirketinden: 

Türk Gemi Kurtarma Anonim 
Şirketi hissedarlar umumi heyeti 
"3460,, sayılı mürakabe kanunu
nun hükümlerine göre hareket e
dilmek ve aşağıda yazılı ruzna -
meyi müzakere etmek üzere 16 şu
bat 1939 perşembe günü saat 16 
da Tophnnede Deniz Hanının ü-
çüncü katındaki İdare merkezinde 
fcvk.aiade olıarak toplanacaktır. 

RUZNAME: 
1 - Sermayesinin tamamı Dev

let tarafından verilmek suretiyle 

kurulan iktisadi teşekküllerin teş-

kilatiyle idare ve mürakabelerl 
hakkındaki 3460 No. lu kanunun 
hükümlerine göre 'fürk ıt'temi Kur 
tnrma Anonim Şirketinin 17 Şu
bat 1939 tarihinden itibare;J mü
essese haline ifrag ve nakdi ve 
ayni sermaye ve bilWrıum hukuk 

ve vecaip, mamelek ve kadrosile 
devri hakkında karar ittihazı. 

2 - Türk Gemi Kurtarma A
nonim Şirketinin yukarıdaki mad 
dede yaz.ılı şekilde müesseseye 
devri dolayısiyle hasrı olacak va
ziyet hakkında bir karar ittihazı. 

j Çalışma karneleri üç çeşit. 100 ta LK OKULLARA: nesi: 50, 100 tanesi 100, 100 tanesi: 
150 kuruştur. 

Satış merkezi: Muallim Fuad Gücüyenerin (Anadolu Türk Kitab De
posu) dur. Ycnipostane karşısında Meydancık hanında inkinci kal 

Maraı Belediye Riyasetinden : 
Maraşta yapılacak idro elektrik santralının projesini ahiren · Nafia 

Vekaletinden musaddak tadile göre ve kapalı zarf usuliyle miinkasa
ya çıkarılmıştır. 

l - İşin muhammen bedeli inşaat kısmı (7718) lira (33) kuruf ve 
m.ihaniki kısmı (33420) lira -(20) kuruş olmak üzere (41138).53) liradır. 

2 -Teklıfler inşaat ve mihaniklki kımnlan için ayn ayn da kabul 
olunacaktır. 

3 - İsteklfler bu işe alt fenni şartname ve eksı1tme şartnamesile 
........ ...a....a..-:1 ..._..._ ---~ ~--.. - ,,__ -- .. ---.,. 
sinden alabilfrler. 

4 - Eksiltme 939 ıubatmn> dokuzuncu pe~be gihıü saat 15 te 
Maraşta belediye dairesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 

5 - Münakasaya gireceklerin kanun dairesinde bütün vesikalan
ru ibraz ve kanuni teminat akçelerlni ita etmeleri meşruttur, 

6 - Muaddel projeye göre makine ve malzeme aksamında hiç bir 
tebeddül olmıyacağından (yalnız cebri boru bire indirilmiştir) ve 4te 
çok müstacel bulunduğundan 20 gün müddetle ilAnı kabul edilıni§tir. 

7 - Teklü mektuplan şubatın 9 uncu günü saat 14 e kadar kabul 
olunur. Fazla izahat isteyenler münakasa şartnamesinde bulurlar. (336) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü UCinları 
' . 

Mıktan Muhammen B. ?'O 7,5 
Beheri Tutan Teminatı 
Li. Kr.Li. Kr. Li. Kr. 

Eksiltme 
Şekli saati 

Çember raptiye 3000 kilo -.49 1470.- 110.25 Açık 14. 
İnce kınnap 300 kilo 1.00 300.- 22.50 pazarlık 14.30 

1 N - · · b' t vsafında fakat sivah renkte 3000 kilo - umunesının e a ve e • . 
be t . · .1 - · uygun olmak üzere (300) kilo hıce kın ç-em r rap ıyesı ı e numunesıne 

1 
kt 

h . 1 _ . 11 1 yn ayn satın a ınaca ır. 
nap ıza annda gosterılen usu er e a . tl hiz 

1 II - Muhammen bedelleriyle muvakkat temma an a arında 

gösterilmiştir. - - hl ı 
m - Eksiltme 27.1.939 tarOıine rastlayan cuma. gun~ za a~a 

.. bayaat şubesındekı alım komu yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mu 

yonunda yapılacaktır. - - bede görülebilir. r 

IV - Nümuneler her gun sozü geçen şu _ _ 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gun vke sa.atlerde yuzde 

7 5 _ 1 . 1 b' likte yukarda adı geçen omısyona gelme-, guveıune para arıy e ır 

leri ilfuı olunur. (421) 

* 

TAN ==============================================================ıı 

Harici Askeri 

Kıtaat ilanları 

Balıkesir Çayır Hisar mevkim
de yapılan top garajının ikmali in
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu işin tahmin edilen 
keşif bedeli 36165 lira 58 kuruş -
tur. İhalesi 23-1-939 pazartesi gü -
nü saat 11 de Balıkesir kor ~atınal
ma komisyonunda yapılar.aktır. 
Muvakkat teminatı 2712 Hra 42 
kuruştur. Bu işe ait keşif plan ve 
şartlar İstanbul, Ankara levazun 
amirlikleri ve İzmir Müstahkem 
mevki, Balıkesir kor satınalma Ko. 
lannda görülebilir. İsteklilerin 
mezktir günde ve ihale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını 
kanuni belgelerile birlikte Balıke
sir kor satınalma komisyonuna tcs 
lim etmeleri. (741) (9511) 

* 
90 kablo arkateskeresi 800 kab-

lo dolabı 100 çevirecek kolu 50 çift 
kablo aksi tertibatı maa kalandan 
ibaret dört kalem muhabere mal
zemesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmu§tur. Hep.ğne tahmin edi
len fiyat 15600 eksiltmesi 24-2-
939 Cuma günü saat 11 dedir. İlk 
teminat 1170 lira olup şartnamesi 
komisyonda görülür. İstiyen ta
lipler tarafından suret çıkarılabi
lir. Eksiltmeye girecekleri kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2. 3 maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte ihale saatinden behe
mehal bir saat evveline kadar 
zarflarını M. M. V. satmalma ko
misyonuna vermeleri. "763,, (188.ı 

* Kırklareli tümeni için 4000 kilo 
zeytin tanesi pazarlıkla satın alı
nacaktır. Taliplerin 20-1-939 cuma 
günü saat 16 da Kuklarelinde sa
tınalma komisyonuna mü.racaatla
n. (781) (422) 

* Gebıede emanet suretne yaptı-
nlacak hangarın 399 metre murab
baı istorlan pazarlıkla yaptınla
caktır. Pazarlığı 23-1-939 pazartesi 
günü saat 15 de !zmitte tümen sa
tınalma komisyonunda yapılacak -
tır. Keşif bedeli 399 metre murab-

iôi it~..; i&i llrıl .. 
tur. İlk teminatı 187 liradır. Fenni 
prtnamesi, plan ve keşifnamesi İz
mitte tümen satınalma komisyo -
nunda ve Gebzede alay satınalma 
komisyonunda her gün görülebilir. 
Belli gün ve saatinde isteklilerin 

eksiltme kanununun istediği vesi
kalar ve ilk teminatlarile birlikte 
1zmitte Tümen satınalma komis
yonuna gelmeleri. (782) (423) 

* Beher metresine tahmin edflen 
fiyatı 450 kuruş olan 15500 metre 
lruI'fllnl kaputluk kumaş kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 9 §Ubat 939 perJembe günü 
saat 14 tedir. İlk teminatı 4737 li
ra 50 kuruştur. Evsaf ve şartname· 
si 350 kuruş mukabilinde M. M. 
V. Satınalma komisyonundan ah -
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel Ankara
da M. M. V. satınalma komisyonu-
na vermeleri. (781) (393) 

Türkiye Cümhuriyet.~ Merkez Bankası 
14 - ikincika.nun - 1939 Vaziyeti 

'.AKTIE J 

KASA: 
Albn: Satı kilogram 17.159.835 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahlidekl Muhabirler: 
Türk lirau 

Rarl~kl Muhabirler: 
Altın: San kilogram 9.054.614 

Altma tahvili kabil Serbeat 
dövizler 
Diier d8.Wer •• Borçla kB
rinc bakiyeleri 

llazbıe Tabvlllerh 

Dttuhde edilen evrakı nalcdfye 
karıılıfl 

1 

%U36.68o.71 
18.938.184.-

1.237.828.40 

575.217 50 

12.738.038.!3 

11.T3UO 

tı.701.340.09 

158.7'8.583.-

Lira 

44.312.693J1 

575.217.50 

19.453.112.82 

4PASlf 
Sermaye 

Dıtiyat Akçesi 
Adi •e fnkalldo 
Hususi 

redavWdeld BsaJmotlar: 

Deruhde edilen .-nala nakdiye 

Kanunun 8 - 8 tnd maddelert
ae tevfilca.n bazüıı tarafmdan 
.Sici tedint 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

Xarfıhfr tamamCD altm Olarak 
illveten tedavüle n.zedilea 

2.712.234.11 
6.000.000.-

158.748.563.-

16.004.121.-

142.744.442.-

19.000.000.-

Lira 
15.000.000.-

8.712.234.11 

Kanunun 8 - 1 inci maddele
rine tevfiba bazüıe tarafmdan 
... w tec1int 

Senedat Ctbdam: 
16.004.121.- 142.74U42.-

Reeskont mukabW llAveten teda 
\'8.%ed. 

1'llrk Liram Mevduatı: 
Dövb taahhüdatı: 

43.000.000.- 204.744.442.-

21.368.100.%1 

HAZiNE BONOLARI 
TlCARJ SENEDAT 

Esmm ve Talıvlllt CUzdam 

(Denabde edilen lftalD nalı: 
A- (diyenin brtılıb Kabam " 

(Tabvillt(itibart kıymetle) 
B - Serbest esham •• talavil1t 

Anmlar: 

Hazineye kısa ~de ne 
Altm •• Dö'riz ü.zcriJMt 
TabYillt tl.zcrino 

m.ecıartarJ 

Hnhtellf: 

-

84.751.'121.!59 

40.911.'9'7.83 
7.543.735.52 

m.m.ı:ı8 

'.897 .863.99 

Altına taımli kabil dö.Wet 1.107.73 

84.751.'1%1.59 Diğer dövizler ve alacaklı kll· 
ruıa bakiyeleri 21.347.114.98 21.35o.m.Tf 

lluhtellfJ . 
83.240.840. 72 

4&.f55.533.U 

1.051.486.08 

4.soo.ooo-
1U71.433.52 

~ekin 364.fl5.839. 'l'5 Yt'kftn !!M.419.839.75 

1Temmuz1938 tarihinClen itibaren: Iskonto 
haddi % 4, albn üzerine avans % 3. 

T. IS BANKASI 'nın 
\ ~ 

939 K. TASARRUF İKRAMİYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Ma_yıs, 26 Ağustos, 1 Evllil, 

kinciteırin Tarihlerinde Çekilecektir 

• .... iKRAMiYELER: • 
1 Adet 2000 Llrald( = 2.000 Lira 5 

" 1000 
" = 5.000 8 500 n 

n n ==::::ı 4.000 16 250 " n 
" = 4.000 60 .. 

" 100 n = 6.000 • 95 
" 50 - 4.750 n 

250 .. 25 .. 
" - 6.250 il ·- • 

j 
435 32.000 

~ 
T. iş Bankasına Para Yatırmakla, Yalnız Para Biriktirmiş 
Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemi, Olursunuz. 

Diş Hekimi . -

istanbul Belediyesi . llCinları Cemal · Ziya Elitez 
İstimlak, d~layısıile Eminönün 

deki muayenehanesini Bahçeka
pı Orozdibak karşısında Birinci 

Levazım Amlrllğl Satın Vakıf Hana nakletmiştir. Has
talannı her Rfin kabul eder. 

Alma Komisyonu llSnları ·----------• 

Beyojlu mtntakasmdaki yolların tamirinde '--·'I lm-'- " 
ı b h . :ıı.uı anı ua. uzere lü-

zumu o an ve e erıne 10 kuruş 50 santim bedel t h · ed' 
bin ta k a mın ilen on beş 

ne par e tap pazarlığa konulmuştur. Şartnameler E .. 

Cinsi Mıktan Muhammen bedeli T Tim Eksilt in 
beheri tutan% 7,5 Te. es. men 

L. K L. K. Lr. K. mahallı ~ekli saati 
Kabatas A. kapalı 15. 

Benzin 40000 kilo 20,80 8320,- 624,- ve Cibali kapalı 15,30 
Motorin 95000 kilo 7.- 6650,- 498,75 ". F b Açık 16 
Motorin 24000 kilo 7.- 1680.- 126,- tzrnır k't benzin, İstanbul 

ı _ Yukarda cins ve mıktan yazılı 40.000 ~ 0 d 
24 000 

kilo mo
teşkilatımız için 95.000 kilo ve İzmir fabrikamız içın ezılı ·usullerle aa
torin şartnameleri mucibince ayn ayn hizalarında ya 

tın alınacaktır. in tlan Jıizalarmda gös 
Il _ Muhammen bedeilen1e muvakkat tem a 

terilmiştir. aı:artesf gfinfi hlzalarm 
111 - Eksiltme 6.2.939 tarilıine raslay~.n p at ftlbesindekl alım 

da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubaya 

Levazım amirliğine bağlı mües
lelat hayvanatı için 200 ton kuru 
otun kapalı zarfla eksiltmesi 30-
1-939 pazartesi günü saat on bir
de Tophanede htanbul levazım i
mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6000 
lira, ilk teminatı 450 liradır. Şartna 
mesi komiayonda görülebilir. htek 
lilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel komisvona ver
meleri. (288) 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: Almanyada Mü
Reln Soba ve Porzelan Fabrikast 
Limited şirketi avukatı İsmail A
gAhın Galatada Mahmudiye cad
desinde 63 No. da Banyo levazt 
matı tüccan Jak Haymoviç aley
hine 938/575 No. lu dosya ile dört 
kıta poliçaya bağlı 812 Türk lira
sı kıymetinde 1591,20 Alman mu 
kının tahsili hakkında iflas yoliyle 
tebli~ ettirdi~ ödeme emrine iti
raz edilmemesi sebebine müstenit 
olarak ikame etti~ iflAs davası -
nın 9.1.939 tarihli muhakeme cel· 
sesinde ikametdhı meçhul olan 
müddeialeyhe ilanen tebllgat ya -
pıldıkı halde mumaileyh gelme -
di~nden hakkmda giyap karan 
ittihaz edilerek muhakeme 24.2 
939 cuma gilnü saat on dörde bı
rakılmıştır. Bu yolda tanzim kı
lınan '°yap karan mahkeme di
vanhanesine asılmıştır. Mumailey
hin mezkur gün ve saatte mahke
meye gelmesi lüzumu bu Uan ile 

leminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı k d ncunı~ ka
ll8 lira 13 kuruıluk ilk teminat makbuz vey anunka yb~zılı vesika ve 
26 1 939 b " ·· a me tu ıyle beraber · · perşeın e gunu saat 14 buçukta daimi .. 
dırlar. (426) · encumende bulunmalı-

• 
Dünkü nüshamızda Taksimde yapılacak 

1 
h • 

umum elantn keşif be
deli 9056 lira 75 kuruş olacak yerde sehven 9055 r 
ıkt ,.. "'riilm" ld ıra 75 kuruş olarak ç 16 • go uş o uğundan tashih eder' 

ız. 

Fransızcayı Çabuk, Kolay Öğretirim. 
Oyalanma ldsteyenler değil, fransızca mu , _ 

komisyonunda yapılacaktır. söıil geçen ıubeden a-
VI- _ şartnameler parasız olarak herg(ln 

lınabilir. 1 rln mühürlü teklif mek-
V -Kapab eksiltmeye girmek isteyen e makbuzu veya ban 

k ·1 .. d 7 5 güvenme parası 
tubunu kanuni vesai 1 e yuz e • k lı zarflan ihale saatle-
ka teminat mektubunu ihtiva edecek olan d 

8
1;eçen alım komisyonu 

rinden birer saat evveline kadar yukarda ~ 1 ık eksiltmeye iştirak et
başkanlığına makbuz ~.ukabilin?~ v~il~e~~~n gün ve aaatte yüzde 
mek isteyenlerin de mun~~sa ı~n . yınna gelmeleri nan olwıur. (420) 
7,5 güvenme paralariyle bırlikte omısyo 

* 45.000 adet beyaz kemik düğme 
24-1-939 salı günü saat 15 te Top
hanede İstanbul levazım imirliği 
eatınalma komisyonunda pazarlık
la alınacaktır. Tahmin bedeli 1~7 
lira 50 kuruştur. Teminatı 23 Ura 
85 kuru,ıur. Nümunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni 
.esikalarile beraber belli saatt! ko 
mi8J'ona plmeJeri. ('80) ('24) teblll olunur. (14.040) 

mek ve konucmıak isteyenler B yı t!ak olarak oğren -
.,.... ··· u metodun t t i"'" 

aslaaa ... müstağni kalmazlar. ı kılavuz 
1 

emın e t ~ı kolaylıktan 
cildslzi· 135 cildlisi· 160 k ' konuşm&, 6 kıtap tam takım 
Gücüy~n~ (Anad~lu Tür~r~~tnettir. Satış Merkezi: Muallim Fuat 

1 ap Deposu) dur y · ta k 
da meydancık hanında ikinci kat. Bedeli . cnıpos ne. ar~ısın-
derhal gönderilir. peşın olan taşra sıparışlerJ 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü Halil LGtfi DÖRDÜNCÜ 

Gazeteclllk ve Neıriyat T. L. ş, 
laılldığı Yer. TAN Matbaası 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMA TiZMA, KIRIKLIK ve Bütün Ağrdarı Derhal Keser. 

isim ve markaya dikkat ve GRIPIN yerine baıka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

ROMATiZMA ·LUMBAGO. 

SiYATiK • BEL • DiZ • 

KALÇA ağrılarına karşı 

En ~abuk ve en emin 

bir surette tedavi 

eder. 

Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi 

SATIE 
Direktörlük, şirketimiz memur ve i 

müstahdemlerinin 1938 senesine ait 
Sarı renkli hüviyet varakalarının 1 

'

ikinci.kanun 1939 dan itbiaren iptal e
dilerek 1939 senesine mahsus Kırmı
zı renkli varakalarla değiştirildiğini 

sayın müşterilerinin ittılaına arzey-
ler. İşbu kartların başında şirketimi
zin unvanı olan "Tesisatı Elektriki
ye Türk Anonim Şirketi (Satie),, 
ibaresi ile 1939 senesi yazılıdır. Bu 
evsafa uymıyan kartlar sahte addedi
lecek ve hamilleri zabıtaya bildirile
cektir. 

Direktörlük 

, Saç bakımı ' 
1 Güzelliğin en birinci şartı. 1 

. 1Ju /1UADELE 
/MKANSIZ ~6RiiNÜf 

_1-/A,tSUKİ. .... 

' 

~~~mm~~~~~~ 1 Petrol Nizam 
ÜS MAN LJ BAN KAS 1 '~ 1 Ke~ekleri ve. s.aç ~ökülmesi~i 

Ul) tedavı eden tesırı mucerrep bır 
TORK ANONİM ŞiRKETi ~ ilaçtır. 

TESiS TARIHi 1863 1,----------- MARKONl'ni'n gayet müdekkik 
ve mük~mmel yapılışı dolayısile 
bu cihazın bir lam bası diğer 

Radyolarda iki lambadan alınan 
neticeyi verir. 

~ 
~ın 
~~ 
ını 
~m 
m 

Statüleri ve Türkipe Cümhuripefi ile münakit mukavelenamesı SATILIK 
2292 Numara it ıo/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir Müfrez Arsalar 

( 24/6/ 1933 tanh/i 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

i htlyat a~çesi : 

10.000.000 ingUlz Lirası 

1.250.000 lngiliz ırası 

Tlirkiyenin başhca Şehirlerinde 

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

MlSIR. KIBRIS, VUNANlSTAN, IRAN, IRAK FltlSTlt'I 

Kalamış deniz kıyısında, Mü
racaat: Kızıltoprak, Rüştiye so
kak 47 No. da 

Mico delaietile 

1 ,. Dr. Suphi Şenses 41 ' 

dıl) l ldraryolları hastalıkları m Utehaaıııaı I' 
~ Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-

~i~ Merkez ve Şubeleri 
Mı YUGOSLAVYA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE. LÜBNAN 

ve MAVERAVI ERDÜN'de 
illt} f Pr ;:ını>rt•man. Fakirlr""" n., .. ,., .... 
~ Tel. 43924 

KA Y1P - Kıhcalipaşa Asker
lik şubesi'llden aldığım yabancı 

VERESİYE 
-f'ATl.J 

SAMiBiNiN SESi 
VE ACENTELERİNDE 

302 İJTİKLAl.CAD 
BEYOGLll 

flifı ve HATAV'de 

9~~ filyalleri ve biltün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 
~] 
m 
~m 
[E 
m 
1 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevc:luat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, allın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralıı 
Kasalar Servisi vardır. 

r~ Piyasanın en mnsait şartlarile (kumbaralı veva 
~~ kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 

ın~~~~~~~~~~ 
. 'c ·, . 1 1 . '. -PASTiL ANTİSEPTiK 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - latanbul 

' 

terhis tezkeremi kaybettim. Ye -
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
ı. "1qnü yoktur. 

124 doğumlu Ankaralı 
Moşe oğlu Yuda 

I 

SONKANUN SAYISI Bu9ün Çıktı 
Her gün biraz daha sevgisi artan ve Türkiye ölçüsünde Türk 

evlerine yayılan ve Türk kızının ve ev kadınının hakiki can yoldaşı 
olan bu güzel gazetenin bu sayısı da baştan başa renk, güzellik ve 
yuvanın faydalanacağı bilgi gıdalariyle doludur. 

•·-------Fiyatı 15 kurut ___ l!lm ___ _. 

Tornacı Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umunı Müdürlüğünden: 
Kınkkalede istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır. Fabrikala

nmıza girmek isteyenlerden İstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikası
na, İzmirdekilerin İzmir silah fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum 
Müdürlüğe müracaatları. (9354) 

İnşaat Mühendisi 
Alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: 
Alınacak inşaat mühendisinin her türlü statik hesaplarda betonar 

me ve mimaride mütehassıs olması şarttır İsteklilerin şimdiye kadar 
ne gibi işlerde çalıştıklarını gösterir vesikalarile Nafia Vekfiletinin 
ruhsatnamelerini birer istidaya bağlıyarak umum müdürlüğe müraca-
atları lüzumu il3.n olunur. (173) 

1 1 

öksürükleri kökünden 
keser, tecrübelidir. 

SÜMER BANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK iPLiGi SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 KuruJ 

16 .. n 480 .. 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 .. il 580 " 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 il il 580 il 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
1 O Balyalık aiparişler için ... il 575 .. 
15 tt ,, ,, .. .. 570 il 

25 tt ,, ,, il .. 565 11 

50 ,, ,, ,, .. il 560 il 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktRdu 

İplik müstehliklcrinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri be 
dilleri mukabilinde ihtiyaçları nisbctinde iplik siparişi verebilecek 
lcri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa· 
muk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarım yine ayni şartlarla yal
nız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur 

ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. 
İsmine dikkat buyurulması 

~ .. -


