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5 KURUŞ GÜNLÜK SiY ASİ HALK GAZETESi 

lngiltere • Fransa Bu Karara Vardılar 
ı······················································ı 

FRANSA - ISPANY A HUDUDUNDA f lcelc:il Bayar 

FransızHükii.meti, Her Vaziyete 
Göre Tedbir Alabilmek üzere 

Meclisten Salô.higet I stigor 

Dahiliye 
Vekaletinde 

--0--

Maarif Vekili, Köy 

Mekteplerini Gezecek 

Leon Blum 

Dil ankllCibı 

istikrar 
Safhasına 

Giriyor 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Maarif Vekili Hsan Ali 
Yücel Vekalete gelir , bi 

gehnez, Kültür Bakanlığı ta • 
rini, Maarif Vekaletine çevir· 
di. Bu, dil inkılibmm geçirdi· 
ği uzun bir tecrübe devreain
den aonra, bir İştjkrar devresi
ne gireceğinin ilk i~ idi. 
Falih Rıfkı Atay, Uluıta yaz
dığı yazı ile, bu ip.reti izah et-
mif oldu. · 

D il inktlabınm gayesi çok•yük 
;ektir. Lisam ecnebi kelime

lerden temizlemek, Osmanlı devri
nin bir sarao edebiyatı ~linde ka 
bul ettiği ağdalı lisanla, halk lisa
m arasındaki uçurumu kaldırmak, 
lisanın ötedenberi takip ettiği sa· 
deleşme cereyanını kuvvetlendir· 
melcti. Bu canlı, ve tekamül etmek· 
te olan bir lisanın takip ettiği bir 
seyirdir. Yalnız tecrübe devresin
de, lisanın içti.mai, pedagojik, ede
bi tekamülü yanlış bir mecraya 
sevkedilmiş, zararlı ifratlara yol 
açmıştı. Bugün konuşulan mese
le, lisanı bu ifratlardan kurtarmak. 
dil inkılabına daha ilmi bir cere
yan vermektir. 

L jsan, içtimai müesş~sele~n 
en kuvvetlisi, temeli Pn guç 

Hrsılabilecek olanıdır. Halkın ya
şıyan Usanma giren kPliıneleri 
fertlerin arzusıına göre . a~mak, 
bunların yerine üç. reş kışının ar· 
zusi:e yeni kelimeler koymak, fe-

k geçilmek ka-sin yerine ~ap ayı · .. . 
dar kolay değildir. Lisan tahn ?ır 

k"ld d · • bir tekamül balınşe ı e aımı 

dedir. Mazide yaşıyan bir çok ke
. h tın icaplarına limelerin yenı aya 

ve zarur~tlerine göre yerlerini ter· 
((Sonu: Sa. 10, Su. 3). 

Fakat, Müdahale için 
Kuvvetli Cereyan Va:r 

~ Barselonun Müdafaası için, Madritten 65,000 

Kişilik Bir Kuvvet Gönderildiği Bildiriliyor 

Londra, 19 (Hususi) - Günün en mühim meselesi• İs
panya harbine mi.ıdahale etmek veya etmemektir. İngiltere 
hükfunetinin kararı sarihtir. Mister Chamberlain, muhalefet 
lideri Mister Atlee'ye yazdığı mektuota İngiltere hükfuneti
nin noktai nazarını anlatmış ve İngilterenin ademi müdahale
den aynlmıyacağını izah etmiştir. Başvekil bu yüzden Avam 
kamarasını toplamağa lüzum görmediğini anlatmıştır. 

l•panyaya yapdacak yardımlar için derhal açılman istenen 

Pirene hudut mıntakasınJıa bir köprü 

Mektepliler, Y alnı:ı 
· Milli ve Temsili 

Maçlara Girece ler 
Mister Chamberlain silah ve mü

himmat ambargosunu kaldırmanın 

harbi uzatmağ:ı sebep olacağını, bu -
nun d1 vahim hadiselere yol açacağı 
nr söylemiş, nihayet İspanyada kıtlı
ğa karşı gelmek için beynelmilel yar 
örm teşkilatı bulunmadığı yüzünden 
bunun için de bir şey yaptlamıyaca-

f .. MuW~let. lülerinin nıektuh 
.J·"""'11"'4~....ı"""~·~~""Vl~~..-....a...-ıı.,.~,,..••İ ve C>ral•ri::.hı 

Mister Atlee, derhal bu mektuba 
diğer bir mektupla mukabele etmiş 
\•E- yine parlamentonun derhal içti -
rnaa davetini ıstemiş ve Başvekilin 
geçen 2 sonteşrinde İspanya harbi -
nin Avrupa için bir tehlike olmaktan 
çıktığını söylediğini hatırlatmıştır. 

Fakat İngıltere hükumetinin ta -
kip etmekte olduğu siyasetten ayrıl
mayacağı muh&kkak sayılmaktadır. 

İngiltere hükumeti her şeye rağmen 
ademi müdahale siyasetine devam e
cecektir. 

Franınz hükUmeti de ayni 
.iyaseti takip edecek 

Fakat bu vaziyet İngiltereye mün
hasır değildir. Fransa hü1'-füneti de 
ayni siyaseti takip edecektir. Daladi

(Sonu: Sa. 10, Sii.. l) Flanden 

Yapmaması Verilmiş Bir Karar Yok 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) - Son günlerde mat
buatta akisler yapan ve muhtelif şekilde neşriyata meydan 
açan mekteplilerin kulüplere tescil edilmemesi hakkında ne
ler düşündüğü~ü umum müdürlük dairesind~ merkez istişa-

re heyeti azasından Burhan Feleğe sordum Bana şu malô.matı 
verdi: 

"- Burada bulunduğum bir kaç gündenberi kulüplerimi 
zi ve spor alemini son günlerde fazlaca işgal eden mekteplile
rin kulüplere tescil edilmemesi rncselesim yakından tetkik 
ettim. Bizzat Genel Direktörün istişare heyetinde verdiği 
izahatı dinledim. Şu neticeye vardım: 

Beden terbiyesi teşkilatı mekteplilerin klüplere tescil edilmemesi hak 
kında hiçbir karar vermediği gibi boyle bir kararın leh ve aleyhinde 
de hiçbir tasavvur ;,eslemiş değildir. Ancak genel direktörlük teşekkül 
eder etmez subay ve mektepfüerin klüplere tescil edilmemeleri hakkın
da ala.kadar makamların koyduklar· bir takım kanuni memnuiyetlerin 

==================::::========== beden terbiyesi teşkilatından evvelki 

Ankara, 19 (Tan Muhabirindenı 
- Başvekil Celal Bayar, bugün öğle
den sonra Dahiliye Vekaletine gide
rek Dahiliye vekili Refik Saydamı 
makamında ziyaret etmiş ve bir miıd 
det görüşmüştür. 

Başvekil bundan sonra Çocuk Es!r
geme kurumunu ve Ana kucağını zi
yaret etmiş, Kurumun çocuklara ve 
çocuklu annelere yapmakta old•ıgu 
yardımlar hakkında tetkiklerde bu • 
lunmuştur. 

Celal Bayar, iki saat kadar kaldık· 
tan sonra Kurumdan ayrılmıştır. 

Hasan Ali Yücel, Tarih 
Kurumu toplantısında 

bulundu 
Ankara, 19 (Tan Muhabirinden)

Maarü Vekili Hasan Ali Yücel bu· 
gün öğleden evvel Tarih kurumun lll 
toplantısında hazır bulunmuştur. Ve
kil hava müsait olduğu takdirde An
kara köy mekteplerini teftiş edecek 
ve }töy eğitmenlerinin faaliyeti Mk· 
kında yeniden tetkiklerde bulunacak 
tır. 

Kenya Hududuıtc~a 
ftalyan Tah§idatı 

Londra, 19 ( A. A.) - Reu -
ter ajansının Harrar'dan almış 
olduğu haberlerde motörlü İtal
yan kıtaatının Kenva hududun
da tahsid edilmiş olduğu bildi
rilmektedir. 

Korgeneral C. Cahit 
Jandarma Umum 
Kumandanı Oldu 

Ankara, 19 (TAN Muhabirin
den - Umum jandarma komutanlı
ğına Korgeneral Cemil Cahit Tayde 
mir tayin edilnt4 ve bugün vazıfesi 

1 ne başlamıştır. 

kurumlarda ihmal edilerek tatbik e-j -Çekoslovak H ·c· dilmediğini ve bu meınnuiyetler hi-arı ıye lafına tesciller yapıldığını görmüş ve 
bir devlet memuru sıfatile bu mem-

N Y k d "B 1. . nuiyetleri koyan makamlardan ayni 
azırı a ın a er ını müsamahaya devama müsaade ediHp 

edilmiyeceğini sormuştur. 

Ziyarete Hazırlanıyor Bu memnuiyetlerin kat'i olmadığı 
ve yeni kanunun on üçüncü madde -
sinde klüplerin mektep ve ordu dışın
da kalan anasırla tescili yazılı bulun-

Tramvay Şirketi İle 
Müzakereye Bu Hafta 
Ankarada Başlanıyor 

CianO • Stoyadinoviç MülSıkatı Başladı duğu için yüksek tahsil gençliği de 
1 dahil olduğu halde talebeniıı artık 

Ribbentrop Varşovada iki Gün Kalacak klüp1er1e aıaıcası oıamıyacağı merke
zinde cevap gelmiş, bun.un üzerine 

J 1 W-__, -- tescil lisansları imza edilememişt.r. 
Bunların sahipleri de lisans alama -
dıklanndan dolayı klüplerin maçlr:ı.rı
na iştirak edememek zaruretinde kal 
mışlardır. Yoksa mekteplilerin klü.p · 
lere girmemeleri veya oralarda ıd -
man yapmamaları, klüp kapısmrian 

içeri ayak basmamaları gibi mütalea 
ve fikirler katiyen hatıra gelmiş tie
ğildir. Bilakis kİüpler bu teşkilat·n 
birer uzvu oldukları için böyle müla
hazA lardan tamamen münezzeh birer 
kültür ve karakter yuvalandır Vt' 
talebe bu müesseselerin vezaif ve tPt 
kiklerinden şüphesiz istifade edecek· 
)erdir. Ve zaten miJii ve temsili mü
sabakalarda da bütün bu kayıtlar dil 
~ünülmiyerek asker, talebe, ve sivil 
klüplerden sporcu alınacaktır. Son 
k~arla bunlann aza ve efektif bakı-

(Somı: Sa. 10, Sil. 4) 

Bugün bir ao partisine çıkan iki Nazır biraraJa .... 
(Yazısı onuncu aayfamızdadrr >: 

SalSıhiyettar Murahhaslar Geldiler, Şirket 
Protestoya Kaçamaklı Bir Cevap Yerdi 

Dün şehrimize gelen prket mümenilleri i.tasyonda 
.(Y~smı altıncı sayfamızda bulacaksmJ%J 



z 

sayi 
Tanzim Etmek 

Yazan: F. R. ATAY. 

Ziraat Vakili 
Dün Akşam 
Ankaraga Gitti 

istimlak 
Kanununda 
Değişiklik 

20. 1 - 939 

SUAll-----
1111::1:V.AP.l 
ittihat ve Terakki 
Müessisleri 
Kimlerdir? 

Son barem münakaşalan, m"" 
bus ve idare adamlarnmz i . 

çjn, bugünkü &ay şartlanm bir daha 
tetkik etmek bakımından, çok fayda· 
L olmuştur. Kamutayın, bu müna • 
Jtaşalardan, daima oldutu gibi, en 
doğru ve idil neticeler elde edec:eil· 
ııe şüphe yoktur. Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, dev- İstimlak: kanununda yapılması is- S - ittihat ve Terakki ce· 

miyetini ilk tesis edenlerin i
simlerini verebüir misiniz? 

Devlet, cilınhuriyet devrinde, es- Jet ziraat işletmeleri umum müdürü tenilen tadilata dair olan layihayı 
kiden bildiğimiz umumi hizmetler _ Şefik, kalemi mahsus müdürü llhan hazırlıyan komisyon çalışmalarını bi-
den başka bir taknn iktısadi vazife- dün akşam eksprese bağlanan husu- tirmiştir. Raporunu bugün vali ve C - İttihadı Terakkinin teşek _ 
ler ve smai işlt:tmeler deruhte etmiı si v~gonla Ankaraya d?~ü~lerdir. belediye reisi Lütfi Kırdara verecek- külü, dört safha geçirmiştir. 
tir. Biz hükllmetten, dairede, banka- Vekıl Haydarpaşada valı Lutfı Kır • tir. 1 - 1309 senesinde, Tıbbiye mek 
da ve fabrikada, vatandaş sayinin en dar ve dostları tarafından teşyi edil- Komisyon raporda, bilhassa dört tebinde beş arkadaş tarafından (İtti-
iyi şekilde tanzim edilmesini lstiyo • miştir. nokta üzerinde durmuştur: Bunlar • h!ldı Osmani) namı altında teşekkül 
ruz. Rasyonel ft tam verimli çalış • Faik Kurdoğlu dün öğleden evvel dan birisi menafii umwniyeye tahsis etmiş .. İki ene zarfında harice inti -
rna, yalnız iktisadi, ticari ve smai iş- vilAyete gelerek vali Lutfi Kırdarla edilmek üzere istimlak ediecek saha şar ederek İtanbulda (Terakki ve tt-
Jetmelere maluıus bir zaruret değil _ bir müddet görüşmüş ve ziraat mü- ile beraber bu sahanın tarafeyninde tihat) namı altında bir cemiyet hali-
4ir. Bi.r teknisiyenin kabiliyetsizliği dürlüğünde vilAyetin ziraat vaziyeti Satıf şekli bir komi.yon tarafından tetkik edilen bina 35 metre derinlikte bir sahanın is- ne girmiştir. Fakat bu cemiyet 313 
ve tembelliği nasıl bezimizin kalitesi hakkında izahat almış ve Kartalda timlak hakkının belediyeye veril- senesinde erkanından şeyh Naili efen 

""maliyeti üzerine tesir ederse, bir ~apılmamna k~ ~rilen naren~.iy~ şı·rketı·n,Bı·na Kıymetı·nı· mesidir. Layihanın diğer bir madde- di, Hacı Ahmet bey vesairenin Trab 
mı1liye, veya adliye yahut dahili e fıdanlığı işleri uzerınde ziraat mudu sile belediyenin, istimlak dolayısile lusgarba sürgün edilmelerile hitama 
memunmun kabiliyetsizliği ve ter:. rünün mütaleasım dinlemiştir. Faik kıymet ve şeref iktisap edecek olan ermiştir. 
belliği vatand&stn hakkı ve menfaati Kurdoğlu dün kendisile görüşen bir D e b k ç k F l bu sahadan, istediği gibi istifade et- 2 _ 1318 se-nesinde Parlste (Jon 
~zerine tesir eder. Bu ikinci tesirin m~~e: İstanbula hususi iş- enız an a o az a mesi de talep edilmektedir. Türkler) namı verilen bir komite ta-
aksülimelleri daha mühim oldujuna flerinlttangormbili~ mif akd sadile geldiğini bu h tkh inci 

1
nokta istimlak edilecek sa- rafından (Terakki ve İttihat) namı al 

IŞfiphe yoktur. Yerine eetirilmiyen ırsa st a e.vekllet~i ~lak~- G •• t d• w • A ı 1 a udut annın tesbiti işidir. Layi- tında bir cemiyet teşkil edilmiş, ri. 
hak ve kmlmı, menf t, htiktlm te dar eden bazı işlen de tetkik inıki- os er ıgı n aşı ıyor hada bu sahanın tesbitinde, yalnız yasetine (Ahmet Rıza bey) geçiril -
..... _ •mnı"yet ve ı·tı·maaadı ·---Leta, mm bu.lduğunu söylemiştir. kadastro kuyudatile iktifa edilmesi . B . t 1 nA 
........ P "" ---- miştır. u cemıye , meşrut yetin Wa-
Fthah ve bozuk bezden daha "Ok l. Bu ışler arasında bilhassa Ziraat istenilmiştir. nma kadar Pariste, Cenevrede, Mısır 
nıil olur So 

1 
im ~ d~' işletmeleri kurumunun meşgul oldu- Deniz Bankın Dd yüz em bin Ura- ita satarken 'Nafia veklletinin istim- Üçüncü nokta, istimlak edilecek 

• nra ya nıs ma ..... , ;ıı.... - · • • ya satm aldı"'.: Satie elektrik ..ırketi- lak te bbn.~· · 1 d·~· gibı" • ed ı da faaliyete devam etmiştir. muamelenin de maliyeti üzerinde ti- a .. e.t ve sut meselelen ve zıraat kon ıs iJ• it w:ıu gız en ıaı senevı gayri menkul sahip ve hiss ar at'ına 
tizlikl . d . gresı kararlan bulunmaktadır. nin Fındıklıdaki ser'gı binasına ait icar bedelini de fazla gösterdiği an - yapılacak atebligat safhasıdır. Tadi _ 3 - 323 senesinde Erkiıuharp ko 

e titremek mecburiyetin eyız. K k l tatb"k i .. ,.,,.. nı tahkikat için teşekkül eden Nafia ve !aşılmaktadır lat layihasında, bu tebligatın gazete- lağası Mustafa Kemal bey( Atatürk) 
Sermaye hep a--ı milletin v--:1erin ongre arar annı 1 ~ • İk · ·· · - · 1 A •V ld"-· . ~... . :&"" . art ahi tte to lan k lsy tısat vekAietı mumessillerınden mu 1 Gerek tapo ve gerekse vergi ida- lerle ilan ve bu ilan kopyalarının bi- nıezunen Se.uanıge ge ıgı zaman bir 
'4ienkit~ edilmektedır. Eger yem ~nk ~ ye ım! dan o: k;n rekkep muhtelit komisyon dün de resinde-n yaptığımız tahkikat da bu rinin istimlak edilecek gayri men - gece SelAnikte Mülazım Hakkı Baha 
maflamune er baııkalard_a m~amele mas a a. mesa evam e e e- te:tkiklerine devam etmiştir. binaya ait icar bedelinin Deniz ban- kule yapıştınlmakla iktifa edilmesi beyin evinde. arkadaşlarından müll-
ra ualtmağa, ıılen kolaylaştır dir. Komısyon kongre kararlarını Komisyomın tetkike mevzu tut • k k f 1 .. t rild' - · . t "t t istenilmiştir. zim ömer Nad, mülazim Husrev ve 

.. dah fak dah L- . . _ a ço az a gos e ıgını eyı e -
tnaga, a az, at a aabıllyetli kanuni mahiyette formule edecek tuğu esaslar üzerinde Deniz banktan kted" üzerinde durulan son nokta da ciiğer bir iki &rkadaşı ile istişare ede-
aemu~ bulmağa yardım ediyorsa, ve yakında birinci bölgede tatbika- verilen malCınıat şudur: me 

933 
ır. si 

1 
d ~. Be ğ takdiri kıymet meselesidir. Layihada rek (İttihat - Terakki) isminde bir 

maliye miiesseselerimizi onlardan . . sene son arma 05•... yo • t kk"T" k u..+. ... 
-L- b k ta geçecektir. Vekalet mesaisi bugün- 938 senesi ilk aylarında Deniz lu bina tahrir komisyonu inşası he- bu kıymetin, hasılatı safiyesinin on eşe u un esasını urm ~·-· 

..mcuuwn ıra amayız. Daireler ara - B k 1 · · • · ı· · h d·ı · ı·1 be 1 d la · 
smda kağıt dolaşma milddetini kısalt lerde kongre kararlarının tatbiki ü- tan kv_~sıta ~~ınıdn malze~esını ~epo r.üz biten Satie şirketinin bu binası_ mk ısakının k:sap e ı m~sı surke 

1
1 .. e ~ - Bu teşekkül bazı se P er o yı-

ak . . ı rtel . zerinde teksif edilmiştir. Bu itibarla e me uzere J!T epoya luzum goste- nı iyi~ tetkik ederek 107 bin lira ac ye unun gayrı men u un a- sryle faaliyeta geçememiştir. 

lım ıçın ornıa 1 en ıslah etmek, 
930 

. in . ..... kıt} t" . . rilmiştir. 140 bin liraya Emlak ban. ""-et takdir etm•• ve vergis" d kiki fiyatı olarak kabul edilmesi ve 4 - Kısa bir müddet sonra, Ta· 
er memurdan sekiz it saatinin. ver- senesın zıra-. ve il e mm genış ....... ;, ... ..., ı e h ... .... . ed Nak 

mini 
. . . . . . . . kasının Kabataştaki bir buçuk katlı bu ktymet üzerinden tarh edilmiştir bu ususa v-.ı olacak itırazların r 18.t bey (Tallt paşa), yüzbaşı i 

alarak kadrolan ••şkillliğe sihiik hır faalıyet senesı olacağına şımdı - t 1 ak ist . fak t · dedilmesi fstenilmf-+f... b h İs il Mahir h M"t 
lememek, katiplik h" t"nl aki • d hük edil b·tir an repos.u. a mm enmış, a Şirket komisyonunun bu karan y....... ey, mer um ma oca, ı 

1 
. ı. _, ___ ızme ı m en m e ı . banka bilahare bu antrepoyu verme- i.izerine inşaatta sarfettiği malzeme- hat Şükrü, Halrkı Baha bey, ve arka-

'1le eftirme.., yuuau; iktıaacll ve sınat ·şı· B d s t" · k t· · POLiSTE d ı n ki edi tt -rek 
L • _. • • •• mı ır. u sıra a a ıe şır e mm mev ye ait bordro ve fatura ve arsa bede- : aş a - , on y za an mu -
Aurumlarmın içın degıl, bütün hu • y . a· Ek k b h 1 b t kl"f edil . keptır" hır" akşam Se1

A ikt ç 
ktimet mekanlmıanm için sarari te. enı ır me ~u. 3.1: so ka:.anl anf e hl . :ış, lıne ait vesaikı ibraz ederek itirazda - u.n e, avuş 
lalli edilmek leabeder. Fonksiyon - .. enızi dan kik~na ar en eyetı ına bulunmuş, bina kıymetinin yetmiş yokla Giderken manastın denilen bahçede birleşmiş-
] - 11 f k d b"li Çecnisİ Hazırlandı uzer n e tet at yapmış, rıhtım ve bin liradan fazla olamryaca,..nı ve ler; (Muini Hilal) isminde bir cemi-
ara gore usu er ar e e 1 r: Fa • s . 1 . lm d"" k h b 1 5

• Du·· cu··p Öldu·· yet teşkı"l etm•şierdır· Bu cemi t kat d ğ. sa i 'b l vınç erı o ası ve ort at u un • senevi ancak yedi bin lira icar geti- s . . ye ' 
~~ ~ :;nez· Y u ~-~ e Belediye yeni ~ye ~öre hazırlı ır.ası itibariyle işe daha elverişli gö- re~ileeejini olvar binalan emsal gös Paristeki Terakki ve İttihat cemiyeti 

tan~~m e d e ği~:.::e b;:!~on; eş i ,.acağı ekmek nümunesinl bugjin kim nilmüştür. tW-. iddia etmiştir. 0 .zaman şir _ J!:~i ~ saat 24 de Şeh~~mi- ile birleşmiş. ı1ttihad _ Terakki) na-
me en e ece ;ı... asarru ' va haneye gönderecektir. Fen heyettnln takd!J1 ~tmb lt :t. 1>u m ı t a n& ...,. ,.,. nhide Mımar .sokağında oturan Suley- mnu atar~ fe.alivete .2ecmistir. Mes,. 
devlet memUrl:trmm refahını da mü- .! • C fn !'~ VCr'f; - man ııe a!KaUa~li:Ul J.J.<l4UU• 'v .u"'o.uı~ rutıyetın ııanrnmr Rnl.0:.0laII; llU 1:eını 
temadiyen artırmağa imkan verecek İddia edildiğine göre, kimyaha- l/e şirketçe senevi 24 bin lira getirdi- naf komisyonunda tetkik edilmiş, bi- arasında l;>ir kadın yüzi.inden itrwga ye:ttif. , .. 
tir. nenin, yüzde 80 sert bugday, yüzde ği ,söylenmesine .. n~zaran. 250 bin li: rı~~ın tarzr i~şasma göre kıymet tak çıkmış ve hayli boğuşmuşlardır. Po-

* Aslrerler general rlltbeslne eri' • 
tikten sonra dahi okurlar, staj ya • 
p&rlar, imtihan verirler. Terfi ordu
da otomatik değildir. Bir asker, kabi
liyetinin veya şevkinin gevşediği 

:noktada hizmetten çıkar. Baremin 
hJç olmazsa muayyen bir derecesine
kadar, bütün hükumet memurları i
fİn dahi, velev tedricen, fakat ayni 
«.-Easlan tatbik edebiliriz. Müktesep 
hak, çabpna ve kabiliyet prtlan ile 
buab.:.::r telakki edilmek lazımdır. Es 
kiden memarun. talihi, idare bqm • 
da bulunanların keyfine bağlı idi: 
haklld adalet, bu talihi bizzat memu 
run çahşma ve kabiliyet seviyesine 
ta'bl tutmaktadır. 

20 mısır unundan ibaret olmak üze- raya muvaf1k gorulen bınanın Denız dırı bir komısyona havale olun.muş - lis kavgacılann her üçünü de berayi 
re hazırlanan ekmek nümımesine ait b&nkca satın alınması kararlaştınl - tur. Yapılan tetkikat sonunda sene - muayene Gureba hastahanesine gön
verdiği rapor muvafık çıkmışhr. An- mış ve idare meclisinden geçirilerek lik icar mtktarmm 10680 lira olduğu dermiştir. Hastahanede muayene edil 
cak kimyahane bu raporunda nfünu- muamelesi ikmal edilmiştir. Deniz ve bu icara istınaden hakiki kıymeti dikten sonra geceyi evlerinde geçiren 
ne için kullanılan mısır ununun e- Bank bu muamelenin yapıldığı gün- r.ln 106 bin lira olacağı tesbit edil • üç arkadaştan Abbas dün sabah rapo 
lenmeden buğday unu ile ltanştırıl- lerde ayni binanın Nafia Vekaletine n1iştir. Şirket ikinci bir itirazda bu - runu almak üzere hastahaneye gider 
dığı gibi hazırlanan hamı:ra da fazla 90 v~a ı.20 bin. liraya teklif _edildı~i h:~madıir. için muamele tekemmül ken birdenbire düşerek ölmüştür. Be 
su konulduğunu tasrih etmiştir. ne daır hır malumatı olmadıgını bil- ettırilerek he!D tapo hem vergi def- 1 d" tabibi tarafından ceset mua-

d" k d" e ıye 

S - 2510 numaralı kanun 
hükümleri muhacir ve mül • 
teci için hangi tarihten iti • 
baren başlıyor. Türk tabii -
yeti ne r·akit iktisap edllmiş 
olur? Muafiyet hakkı ne za
man kazanılmıs olur? 
C - Mübadele IDıntakası ahali -

Vatandaş nasıl herhangi bir ban-
i kamızda hesabının peşinden koşmu -
yorsa, her hangi bir dairemizde işi -

nin arkasmr bizzat kovalamak zah -
metinden kurtulmalıdır. Memmlan-

mızın iyi, muntazam, süratli ve haklı 
-vezife görmelerinde, rejimin esas 

Jnenfaatleri 'likaclar olduimıu 'bil • 
mezlikten gelemeyiz. Gerçi 'biltün 

kadrolar ve onun içindeki Jdlannut 
iıiyatlar, ne bir kaç senede dlbelebl· 
lirdi, ne de bi-r hamlede kati salih 

bulabilir. Fakat esaslarda 'birleştik • 
ten sonra, hedeflerin en zorlann;'d;. 

hl varmak için eflmhariyet huına;et 

*Maaşları 20, ücretleri 60 liradan ı.rme te ır. terle~ne 106 bin lira kıymet kayde- yene edilmişse de ölümün sebebi an-
başlıyan bütün beled~ye memurları- Satie şirkt:tinin binayı Deniz ban- dilmiştir. !aşılamadığından Morga kaldırılma- sinden olanlat için 'l'ürkiye toprakla

rına girmelermi müteakip iskan hak 
kı kazanılmış olur. Fakat muhacir ve 
mülteciler için Türkiyeye geldikten 
s.'.>nra Türk nüfus siciline kaydedil • 
miş olmakla Türk tabiiyeti iktuap 
edilmis ve iskan hakkı kazanılnuş o
lur. Üç senelik muafiyet hakla da 
tescilden itibaren başlar. 

nın Belediye mecmuasına abone ol- sına lüzum görülmüş ve tahkikata 
malan dün bütün belediye şube ve MAARIFl'E; MOTEFERRIK: başlanmıştır. 
müesseselerine bildirilmiştir. Vesaiti Nakliye Kazalan 

Mesken Bedellerinden Cerrahpaıa Göz şofrir Hakkının .daresindeki 1730 

Va&, Sular idaresi 
Maaşlannı 

Yüksek ·auldu 
Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar, 

Belediye Sular idare~inde tetkikat 
yaparken bazı memı;rlann, belediye 
şubelerinde tatbik edilme~tte olan 
maaş formülü ile kabili telif olm1-
yacak derecede yüksek maaşlar aldık 
larnıı, memurin kadt'osunun 1üzu • 
mundan fazla doldurulduğunu ve bu 
fazla memurlarla fazla maaşların bii' 
çenin mühim bir kısmını tuttuğunu 
görmüştür. Lutfi Ktrdar y:mi bütçe 
yapılırken, hem bu fazla mRaşlat'ın 
makul bir hadde indirilmesini, hPm 
de bütçedeki lüzumsuz kabanklığırı 
izale edilmesini alakadarla'"a bildir

Kesilen Paralar 
ilk tedrisat muallimlerin'! veril-

melde olan 5 lira mesken bedelinden 
fazla tevkifat yapıldığı giti her ka
z&da yapılan tevkifatın biribirlıı1 tut 
madığı, yapılan şikayetlerden anla • 
şılmıştır. Maarif idaresi bu şikayet
ler üzerine mesken bedellerinden ya
pılacak tevkifata ait kanuni mevzu· 
atı toplatarak alakadarlara gönder • 
miştir. 

* Maarif Vekfileti meslekt tcdrl-

numaralı otomobil Necatibey cadde-
Kiniği Büyütülüyor sinden geçerken aşçı çırağı Mehme-

- de çarpmıştır. Başının muhtelif yeı·-
Cerrahpa,:1 hastahanesi goz pavi- !erinden yaralanan Mehmet Beyoğlu 

yonunun 24 ,;rı:ıtaktan altmış yatağa hastahanesinde tedavi altına alınmış-
çıkarılması kararlaştırılmıştır. tır. 371 Muallim Kıdem 

Cerrahpaşanın şimdiki göz hasta- * Beyazıtta oturan Malatyalı ls- Zammı Alacaklar 
hltlan paviyonu ayni zamanda Tıp mail dün istiklal caddesinden geçer- İzmir, (TAN) - İzmir vilayeti ilk 
fakültesinin ;p,z kliniği olarak kulla- ken numarası anlaşılamıyan bir oto- okul muallimlerinden 371 kişi, bu se
nılmaktadır. 1''&.külte 24 yataklı pavi mobilin çarpmasına maruz kalarak ne kıdem zammı alacaklardır. Maarif 

- başından yaralanmıştır. Yarah teda- Vekaleti, zam alacak muallimlerin i-
yonun klinik i~n kifl gelmediğini i- vi altına alınmıştır. simlerini muhtevi listeyi Maarif Mil-

leri sürerek yı.tak ad~inin altmışa * Burhnettin tarafından idare o- düdüğüne göndermiştir. 
çıkarılmasını Jstemiştır. lunan 709 numaralı otomobil İstik -

sat umumi müdıirü Rüştü f!hrimize Belediye i.>\itçesi vaziyeti itibari- W caddesinden geçerken 12 yaşında 
gelmiştir. Rüştü dün §ehrlnüzde.ld l· bun!l maddeıen imkln bulamadığı- Tanaşa çarparak bacağından yarala • 
meslek mekteplerile sanat mektepte- n. bilJirmiş, 1.1i18.hare belediye ile Ü- mıştır. Şoför yakalanmıştır. 
rinde bazı tetkiklerde bulunmuştut'. r .. ,versite ara.mıda yapılan temaslar- * Galatada oturan Sirnma ism.in

lf AKVIM ve HAVA 1 
20 lkincikanun 1939 

CUMA 
dan sonra ilavt. edilecek 36 yatağın de bir kadın İstiklal caddesinden ge-

arah t 24 ta:ı.. .. d çerken 1707 numaralı otomobilin 
P ~e mevcu ya ga.u 

8 para- çarpmasına maruz kalmıştır. Şofôr Tamir Edilecek Yollar 
)erinin ne azmi eksik olmıqtur, 

ae gayreti semeresis kalmqtır. 
ne • miftir. ve Mecralar s.z oW:ıasr esaJI üzerinde mutabık ka- aranmaktadır. 

l:r.mıştır. * Şoför Ahmedin idaresindeki 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: 74 
Arabi 1357 Rumi: 13!14 

lzmirde Bir HınlZhk 
Çetesi Yakalandı 

İzmir, (TAN) - İzmir ve havall· 
sinde aylafdanberi hırsızlık eden A· 
teş Mehmet ve arkada§larından Mus 
tafa, Osman, Salih ve Hüseyin zabı
tanın şiddetli takibi neticesinde y .. 
talanmışlardır. Bu çete, İzmirde on 
.iki ev soymuş, faaliyet uha11m Ka
saba ve Manisaya kadar genifletmlf 
tir. Ateş Mehmet 1zmirde, arkadqla
n Manisada, Salihlide ve Akhisarda 
tutulmuşlardır. Hırsızlarm çaldıktan 
eşya, saklamış olduklan yerlerden 
çıkanlmakta ve sahiplerine teslim e
dilmektedir. 

Gcafnocular Tarlfelerln 
Ylkıeltll111eılnl lıtlyorlar 

Belediye tktısat mfıdürlüğü geçen 
sene gazino, içkili lokanta, meyhane 
gibi yerlerin flyatlannı tesblt eder· 
keıı bu yerlerde sarledllmekte olan 
içkilerin maliyet fiyatlanm gözönün 
de bulundunımş ve bunlaTm tarife
lerini ona göre tesbit eylemiftl Bu 
gibi yerler son gf.inlerde belediyeye 
müracaat ederek bir takım bahaueı.r 
le tarifelerine zam yapılmasını lste
mftlerdir. Bu isteklf-tin belediye ta
rafından reddedileceği ve tarifelere 
zam yapılmıyacağı anlaşılmaktndır. 

Belediye lktısat müdürlü~, kah -
vehanelerin fiyatlarmı tesbit etmek 
için de bir formfil bulacaktır. 

Belediye tarafından verilen tahsi
satla hangi yol ve mecraların tamir, 
hangi pazar yer1erinın parkeye tah
vil edildiğinin ve bunlardan hangile
rinin bu ayın sonunn kadar fkmnl e
dileceğinin bir Jiste İ'ıalinde merkeze 
bildirilmesi belediye riyasetinden bü 
tün şubelere tebliğ er1ilmiştir. 

Sinema Büfeleri de 
Ruhsatiyeye Tabi OlacalC 

Sinemalar daııumde bulunan bü .. 
lelerin de hafta tatili ve açıp işlet
me ruhsatiye harçlat ına tabi olduk· 
lan ve belediye daimi encümeni ta
rafından bu hususta ittihaz edilen ka 
rann bımlara da tat~ik edHmesi oli
kadar belediye 3Ubelcrine tamim e-
dllıniştir. 

Paralı yataklardan iaşe, ibate ve 3090 numaralı otobüs Unkapanından 
iliç ücreti olarak iki lira alınacaktır. geçerken Cibali tütün işçilerinden 3S 

yaşında Zebraya çarpmıştır. Başın : 

Zilkade: 29 İkincikAmm 7 
Güneş: 7,32 - Öğle: 12,24 
İkindi: 14,55 - Akşam: 17,09 
Yatsı: 18.45 - İmsak: !\,37 

Sultan Ahmet Han Gitti dan ağırca yaralanan kadın Hasekı 
Moskova eıçilillne tayin edilen hastahanesinde tedavi altına alınmış- Yurtta Hava Vaziyeti 

Efganist~ Ankara elçisi Sultan tır. . . Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan a-
Ahmet Ban bugün etspreele ve kara * Pasta telgraf müvezzilermden lınan malumata göre. yurtta hava Trak· 

k yada kapalı ve sisli, Karadeniz k1yılan 
yolu ile MOlkovaya hareket edecek • Kemal dün Beşiktaştan geçer en ile Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
tir. 3638 numaralı otomobil kendisine buluUu, diğer bölgelerde umumiyetle az 

Ankara elçiUilne tayin edilen Ef çarpmıştır. Bacağından yaralanan buluUu ve yer yer açık geçmiş, rüzgllrlar 
. P Meh memur Beyojlu h8stahaneslne kaldı- Cenubi Anadoluda Şimall, Trakya ve E

ganiltan harlciJe nazın eyz • nlmıştır. ge ve Karadeniz kıyılarında Cenubi istl-

ıitet han pıbatJn Dk gilnlerinde mem * Şoför fSmallin idaresindeki kametten orta kuvvette esmiş diğer yer
lerde sakin kalmı:ıtır. 

leketlmlae .tecektir. 3520 numaralı kamyon Beşiktaşt.an Dün İstanbulda hava açık g~ls rfi7-* Memleketimize yeni tayin edi- geçerken Mehmet isminde birisine gAr Cenubu G~r?tden saniyede 2 -:- 4 

len Brezilya İstanbul konsolosu dün ak 1 t y lı B yoğ metre hızla esmıştır. Saat 14 te h ava .. 12-
çarpar yara amış ır. ara e ytkl 764,3 milimetre idi. Sühunet en yilY.-

vali ve beledi~e reisi Llltfi Kırduı lu hastahanesinde tedavi altına alın- sek ıu ve en düşük 4,1 santigrat olarak 
ziyaret etmi§tlr. mıştır. kaydedllmiJtir. 



Şarki Asyada 
"Yeni Nizam .. 

Yazan: ômer Rıza DOCRU L 

U zak ·Şarktan yeni ve ınühi~ 
haberler gelmiyor, sanıldtı,:ı 

hu sırada J apoııya ile Uzak Şa~ktn 
menfaatleri olan Garp devletlen a
r.ısında en geniş ihtilaf hüküm sür : 
rnektedir. Sebebi, Japonyanın ~arkı 

d·~ · eni nızatn !\syaya vcı·mek iste ıgı Y • 
vo bu nizamın bütün bu devletlen 

tehdit etmesidir. 

FRANSIZ 
Donanması 

Manevrada 

Filolar, Dün 
Hareket Ettiler 

Çin _ Japon harbi başladığı ~ama~. Toulon, 19 (A. A.) - Fas sahille-
Jaı)onya, bütün maksadın~ Çınde"ı, ri boyunca ve Dakara ild aylık bir 

~,---.,...~...,..,,.-!A .................. ---- - ---

,. ... 

flfK 
Seyircinin 
Terbiyesi 

Yazan: B. FELEK 

V aktilc komik Hasnn Efendi mer 
hum Şehzadcbaşındnki tiyat -

rosunda bir komedi - dram verirken 
o zamanın tnbirincc tiran oymya:ı 

galıba Todori ismindeki aktör elinde 
tnhta bıçnk llasanm üstüne hücum 
edip tehdide başlamış: 

- Eğer sen bu işi yapmazsan, se
ni mafcderim (mahvederim olacak) 
seni katlederim, nihayet ... 

Japon:} a düşmanlarını tedıp etmek cevelan yapmak üzere Visamiral Ab 
olduğunu söylemişti. Bu maksadı ior rial tarafından seçilmiş olan Akde -ı 
çekleşt:rmek için ~a~n .. düşma?lığu~ı r.iz filosu ciizütamlan, Toulon'dan -
temsil eden Çin mılh hukumetıle ~il harekPt etmiştir. Gemiler, sakin bir ç • 

Büyük manevralara i1tirak edecek olan F ranıanın "Akdeniz fi.bama menmp zırhlılardan biri 

cadcleye devam edilec~k ve bu mu: havada hareltet etmişlerdir. tık mer- ID·, 
radele, milli hilk~metin .pes demeıı- haleler, Port Etienne, Casablanca, 

M. Cemiyetinden 
iktisadi ve Mali 

Londrada 
Yine Bomba 

Patladı 

Dehşetli tiran aktör sözü buraya 
getirince seyiTcilerin ilk sırnsında °" 
turan çalar keyf bir zat nynğa kal • 
kıp sahnede cereyan eden işe mücb
hale ederek: 

- Hasan Efendi! Müsaade et ba
kalım nihayet ne haltedecek? Deyin
ce tabii bütün salon gülmeden kınl
mış ve "haiçten gazel" okuyan bıa 
müştt!riyi tatlılıkla dı~an çıkarular

ken o hala: 

oe kadar sürüp Jil'ıdecektı. 18 aydır Safi, Port Liautey'dir. 
sürüp giden ınücadele neticesinde Ç~- Avdetteki merhaleler, Tanca, O -
oiın birçok vilayetleri Japonlann clı· ran, Cezair, Philippeville, Bône, Bi -
oe geçti. Fakat Japonyanın bu vila • zert ve belki de Sousse ve Sfax ve 
yetleri ilhak etmekle de kalmıyaca • nihayet Calvi ve Bastiadır. 
tı ok geçmeden anla~ıldL , Çünkil * 
sabıi Japon başvekilinin anlattığı ıri- Brest, 19 (A. A.) - İkinci saffı 
bi Japonyanın maksadı şarkt As!ada: harp filosuna mensup olup Kontra
yeni bi'r nizımı kurmaktır. Bu y~nı mira! Vallee'nin kumandası altında -
nizam,, blitün Çim kaplıyacak, Çinin ki Br~tagne ve Lorraine Ztl'hlılan 
henüz Japon tarafından işgal oJua - dün hareket etmişlerdir. Zırhlıları 
nııyan Jil'Cniş ülkelerini Japon işgali Leveziers, Agosta, Ouessant, Sidi
altına alacak, hülba bütün Çin, Man F'erruch tahtelbahirleri takip etmek
çukoya benziyecek, onun fibi Japon ıeydi. Bu gemiler, Akdeniz filosuna 
yaya hem siyasi, hem iktisadi bağlar ıltihak ve 17 şubatta avdet edecekler 
la bağlı olacak, yalnu: Japonya tara- dir. 
fından istismar edilecek ve bu yüz • 
den ''açık kapı" siya"eti son bulacak, 
garp devletleri Çin ile ticaret yapa· 
ınıu bir hale ıelecektir. 

Garp devletlerini rahatSlz eden 
de budur. İngiltere ve Amel'İ· 

ka ifibi devletler Çinde büyük ser -
mayeler işletiyor ve Çin ile çok re
niş bir ticaret yapıyorlardı. Japonya
nın şarki Asyada kurmak istediği 

"Yeni nizam" bütün bunlan tehdit 
ettiği için bu devletler, Japonyanın 
kurmak istediii nizamı tanımıyacak
lannı göcıtermekte ı;ecikmediler. Ve 
Çine krediler a~makla bu hattı hare 
ketlerini teyit ettikleri (ibi İngilte· 

!'~~61ıltmıfılttt,hc:lllıttnft~fftBi 
tavzih ettiler. 

Garp devletlerinin Japonyaya kar 

şı bu vaziyeti aldıktan sırada Çinli

lerin mukavemetleri de daha fazla 
göze çarpan b:ır mahiyet almakta ve 

Çinden A vrupaya gelen yerli ve ya

bancı rical Çinlilerin yüksek manevi

yetinden bahsediyor ve harbin dah:ı 

uzun bir müddet devam edecc~ini an 

)atmakta birleş:yordu. 

Ç inin Amcn1ta sefiri Çinden. bu 
şekilde bahsediyor ve Çinlile· 

rin istikbale i'timatlannı muhafaza 
ettiklerini anlatıyor, Londraya relen 
Çin ricalinden biri de Çinlilerin bu
gün tedafüi ,·az:yet aldıklannı fakat 

iki buçuk milyon askerle milli bir 
mücahcdeye &irişmiş olan Çinlilerin 

iJk münasip fırsatta taaru:ıa geçe<'ek

lerini ve yurtlarını kurtaracaklarını 

anlatıyor. 

Çin muharebe meydanlarından. ge 
len haberler de bu diişünce ve telak· 
kilerini tc,·it etmektedir. . '' . . O halde sarki Asyada ycnı nı • 

~ · · ı· .. h li ol-zam,. kurulması ıhtıma ı şup e 
mak icap eder. 

. . .. . . . ·ı 
1 

t ............... . 

KISA HABERLER f ·--• 1 •••••• 

e J\mcrlka ParUlmentosu askeri lto-

Rclsi J\merika hava kuvvetle-
mlsyonu • u 
rinJn 6 bin tayyareye çıkarılmasını is • 
yen bir proje hn:ı.ırlamıştır. 

1 Tz Ticaret Nazın, söylediği bir 
8 ngı ı tııliter memleketlerin ı.r.ı ret 

nutukta to . 1 tenkit etmişUr. 
l!.etotlarını ~addet e 

. bn haberine ıöre, Gandl. 
e Bır Bam ~u J\frikasındııkl eski 

Almnnynnın ? . iarlesi jsteklerin.e kar
mOstemlckclerının sında bir h11r1?ket 

k'nler ar:ı 
:!1 Hintli ~a ı kongre başkanını Do-
terUp etmek fizcrc dermlye ka,.ar ver
ğu A!rikasına gön 
mlşUr. 

e .. a .. e Alman
rnameY " • ' e Yeni bir kara. eterfner v,. ec· 

Hitler Bir 
Hava Misakı 

İstemiş 
---0--

lngiltereye Teklifte 
Bulunduğu Bildiriliyor 

tır. 

Londraya Gidecek 
Arap Heyetleri 

Kahire, 19 (Hususi) - Londrada 
toplanacak yuvarlak masa konferan
smda arap memleketlerini temsil e
decek heyetleı bugün ikinci toplantı

lurıru yaptılar. 
Üçlincü toplantı cumartesi günü 

yapılacaktır. 
Konferansa riyaset eden Mıs;r baş 

vekili Mehm"'t Mahmut paşa, Londra 
~onfepc.nsınd:ı makul hareket ve a -
dulet e!asları üzerinde barışın temini 
ni ve Filistin araplarının t.ıtminini 
cmit ettiğini ~öylemiştir. 

En son haberlere ıtöre. Londraya 
gidecek Mısır heyeti P:em ,Mehmet 
Abdülmünimin riyasdı altında ola
caktır. Prens eski Mısır Hidıvi Abbas 
Hilmi paşanın oğludur. 

yada Yııhndilerin dışçl, v sonra muteber 
bundan 

zacı diplomalnn 
olmıyaC'aktır. Alr craf: Cor· 

e Am(>r!kan "Ünidted bundan My-
b jkaSI · 

pora tlon,, tayyııre fa r önderrniYe< e»ıne 
l" Jnponyaya tayyare g ınııt vt'rmls-

ıı•a tem 
dair hariciye nazırı f{u ınııttan dolayl 
tir. Hariciye nazırı bu tem uniYet111I be
ınczkür kumpanyaya meınn 

Almanyada Nehirler Taıtı 
Berlin, 19 (A.A.) - Karların bir

denbire erirniye başlaması üıerine 
hemen bütün nehirler taşmrştır. 
Ren, Mozell nehirleri üzerind.. !fey
rüsefer durmuş, Mayn ve Vezel ne -
birlerinin sahillerini sular kap! gmı~ 
tır. Bazı köylerle irtibat kesilmiştir. 

~n eylemiştir. 

- Yok ama! Rica ederim, bunun 
=----o-- burası dnğ başı mı? Göz göre göre 

Y ardıırilar Bekli yor 
Çin Kıtaları Taarruza Geçtiler 

Chamberfain'in Og"fu bunca senedir tanıdığımız arkadaşı -
mıza kıymalanna ses çıkarmamak o-

da Kaza Ger.irdi lur mu? Diye hallenir durW'Dluş. 
Cenevre, 19 (A.A.) - Çin murah

hası Vellington Koo, dün MilJetler 
Cemiyetinin gizli içtimaında, b'r ka
rar sureti tevdi etmiştir. 

Bu knrar sureti, bilhassa Çine iktı
sadi ve mali yardımda bulunubnası· 
na müteallik tedbirlerin kabuh.inü, 
Japon mallarına amoargo kor.ulma -
sını ve Çine harp malzeme.>i nakli i
çin teshilat gösterilmesini derpiş et
mektedir. 

yük bir kısmını işgal eden Çin kıta- ~ Bu bir şey değil, ben İstanbul si-
ları, bir taraftan Şefong yolu ile Ton Londra, 19 (A.A.J ·- Bu sabah er- nemalarından birinde beğenilmiyen 
vün şehrine ve diğer taraftan Ja - kenden Başvekilin oğlu Frank Cham tatsız bir filme ıslık çalındığını gör
pon külli kuvvetlerinin bulunduğu berlain'in oturduguv evin civarında d .. um. 
Sikiang ve Samşul şehirlerine muka- , yeni bir infilak olmuştur, İnHliıkın A vrupnnın birçok yerlerinde ilk 
bil taarruza geçmişlerdir. Halım düş- 1 şiddetinden yüzlerce pencere camı temsillerde ıslığa tutulan ve sonra
man, tedafüi vaziycı:te bu'unmakta- kırılmıştır. İnfilak esnasında yatak dnn büyük rağbet görmüş olan piyes-
dır. odasında bulunan Frank Chamber - ]erden bahsederler. 

Dolar Harcıyacal< 
Vaşington 19 (A . A.) - B. Roo • 

zcvelt. Atlant1l- ve Pasifikte yeni de
niz üs.eri vücuda getirilmesi hakkın
daki ı-Jrojeyi t;,svip etmiştir. Proje 
bugün öğleden sonra kongreye tevdi 
eı! unacnktır. 

Nevyork Times gazetesinin öğ -
rendiğine göre, bu proje, altı milyon 
dolar kadar paranın hemen derhal 
bu hususta sarfedilmesini amir bulun 
nıaktndır. 

Aşağı yuknn asabı teskin eden ti
yatro iıleminde seyirci böyle haşaıi 

olursa ~por sahasında ne olur, d~ü

nün! 

Maruf Fransız boksörü Karpanti
ye 913 de Londradn İngiltere ağır 
cüsse ~ampiyonu Vels ismindeki top
çu ~avuşunu bakaç saniyede döğda
ğü znınnn mağlup boksörü seyirciler
den bir kısmı tiikrüğe boğdulnrdL 

Bu had:se o zaman veliaht olan seki
zinci Ed\'nrdın huzurunda cereyan e
derken beride veliaht, Karpnntiyenin 
galebesini tebrik için elini sıkıyordu. 

Futholün adeUı hİ'r milli şeref da
\'nsı şekline girdiği cenubi Amerikn
da mesela Arjantin ve 'Ürüguny mil
li takımları arasında yapılacak bir 
miisı:ıbnkanın arifesinde şehirde sih'a
ri polis kıtaları karakol gezerek nal
kı ta~kınlıklar ynpnından meneder • 
miş. 

Gr.çenlerde Napol"de yapılan Fran 
sa - ltalya maçında seyirciler maa
lesef P<'k az sportmence hareket ede
rek misafirlerine hakaret ettiklerin -
den ltalyarı federasyonu altı ene 
müddetle Nnpolide beynelmilel fot
hol maçı ynpılmasını menetti. 

Bütün bunları neden yazıyorum? 
Çiinkü yine ortaya bir laf attılar. 
Spor seyirc.leri terbiyesizmiş. Yan
lış ~·e. t?maınen boş iddia. Herşcyin 
se~ ırcısınde terbiyeli ve terbiye.siz 
adamlar vardır. Spor sc'-·ircileri ara-Diğer taraftan bugün hariciye ne " 

zaretine, harp borçlarınnı Amerika sında da terbiyeli ve terbiye iz olan-
tarafından gerı alınabilen mıktarla _ lar var. Nitekim tiyatro seyredenler 

de de olduğu gibi. 
rının, yahudiıerin muhacereti ve ye 
tıiden Amerikada yerleştirilmeleri iş . Bu.ndan spor hesabına bir utanç 
lerlne tahsis olunması hakkında bir hı · e 1 ayınnak çok yanlış 'e hak. ız 
r.roje tevdi edilmiştir. olur. BüHin dünyada olduğu gibi bn:

de terbiyesizlik bir sporcu monopolü 
olmadığı gibi spor da yalnız terbiyeli 
lerin yaptığı şey değildir. Attan Dü§üp Ölen 

70 lik Kadın 
İzmir - Çeşmeden tutün yüklii o

larak buraya gelmekte olan şoför Re
şadın idaresindeki kamyon, Boyalık 
mevkiinde, 70 yaşında Naimenin bin
diği beygiri ürkütmüştür. Hayvan, 

Son Roma seyahatinden IAndraya döniişünde, İngiliz BaşvekiJlne kadını yere atmıştır. Kaburga ke
Londrada hararetli bir istikbal merasinıl yapıldı. Bu resim, bu lstikbal-j mikleri kırılan Naime, hastanede öl-
cleıı bir lntıbaı te.sbi.t ediyor. müştür. 

. Çok t~mcnni edilir ki; seyrrcilcri
mız tcrbıyeli olsun. A \•rupanm bir 
çok. n~emlckctlcriuc nisbctle tnşktn 
scyırcı adedi bizde pek nzdır. Ufak 
bir himmetle bunların adedi cok dn· 
ha azaltılahilir. Lfıkin biisbiitiİn önü
ne geçilmek muhaldir. Çiinkii spor
cuların tcrhi~·csiz olmamalannı iste

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 



Camide ~i:r Okuyan 
Filozof Mahkemede 

Okuyucalarımn, m~hur sinema yıldızları. 

nen Tesimlerini, kqa bir tercüm~ halleri ve 

çevirdilıleri lümlerin i•imleri ile beraba, bu 

•Ütunlarda bulacaklardır. Devamlı olarak nq

redeceğimiz bu ruimleri kesip •aklarsanız, 

mükemmel bir albüme uıhip olursunuz. 
Dün ağır ceza mahkemesındıe hal

kı devlet emniyeti aleyhine tahrik et
tiği iddia olunan Hafız Cemalin mu
hakemesine başlandı. Mübaşir birkaç 
defa: 

- Hafız Cemal Öztoprak .. diye ba
ğırdıktan sonra iki jandarma mah
keme salonuna uzun saçlı. kumral 
kalın bıyıklı, iri gözlüklü suçluyu 
getirdiler. 

Reis, suçlunun hüviyetini t~bit et
ti. 

Haf1z Cemal, Sirkecide Tuna ote
linde oturduğunu, bellib~lı bir işi 
olmadığını ı;öylüyordu. 

Reis, bundan sonra sorgu hakimli
ğinin kararnamesini okudu. Hafız Cc 
mal, geçen Ramazanda bir çarşamba 
gecesi teravih namanndan sonra Be
yazıt camiinde kuran okur.".UŞ, daha 
sonra da elini kulağına koyarak ba
ğırmıştır: 

- Ey cemaat, 1356 senei hlr.riye
sinde Kuranı okumıyan ve tanttnıyan 
bir çok devletler yıkılmıştır. 1357 
yılında yine kuranı okumıyan ve ta
D1mıyan bir çok devletler yıkılacak
tır. 

Cemaat arasında bulunan Beyn.Zlt 
merkezi polis memurlarından 1230 
numaralı Abdullah Yalçın kendisini 
yakalamış ve merkeze götürmüştür. 
Hafız Cemal tevkif olunarak mahk~ 
meye gönderiliyordu. 

Reis, bundan sonra suçluya söz 
verdi. Hafız Cemal şunlan söyledi: 

- Ben hafızı kelamını, şairim, fi
lozofum. O gün cam.ide kutan oku -
du:m. Kaside söyledim, tulu eden 
manzum parçalarımın arasıuda 1356 
hicri yılında kuranı okumıyan ve ta
nıınıyan bazı devletlerin yıkıldığını 

1357 de bu çeşit bazı devletlerin YJ
kılacaklannı söyledim. Ben devleti
mi, milletimi seven bir efendiyim.Bu 
millete çok hizmet ettim ve icabın
da edeceğim de. Ben 1356 da yıkılan 
dev}Qtlerle Habeşistam ve İspanyayı. 
yıkılacak devletlerle de Çini ve Ja
ponyayı kastettim. T-:irkiye cümhuri
yetinde kuran her yerde serbestçe o
l..'1llIU?' ve tanınır. Onun içın Türki • 
yeyi kastetm.iye imkan yoktu?'. Malıi 
mu alinizdir ki dünyada iki çe~it üm-

Madam Atina 
Yine Tahliye 
T alebedigor 
Asliye Birinci Ceza Mahkemesin

de on beş sencdenberi genç kı7. ve 
kadınlan fuhşa teşvik ettiği ve gizli 
randevuculuk yaptığı için tevkif edi 
~en Madam Atma ile suç ortakları 
Kati.na ve kızı Zizi'nin muhakeme
lerine gizli olarak devam edildi Suç. 
lu muhakeme esnasında serbest bı
rakılmasını istemiş, mahkeme bu ta 
lehini reddetmiştir. Duruşma gPlmi
yen şahitlerin çağrılması için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Son Posta ve 
Cumhuriyet Gazeteleri 

Mahkemeye Verildi 

met vardır. Ummeti davet, ümmeti 
icabet. Kelimei şehadet getirildi mi 
iş biter. Ben filozofum. Fakat kadrim 
takdir edilmiyor. 

Reis, bundan soora adli tıp işleri 

müessesesinin raporunu okudu. Mü-ı 
essese Hafıfz Cemalde cezai ehliyeti
ni kaldıracak bir hastalık bulunrnad.ı-
ğını bildiriyordu. l 

Suçluyu yakalayan meınurbrdan f 
zabıt varakaları da okunduktan son-1 

1 

ra müddeiumumi söz alarak muhake- : 
menin gizli devam edilmesini istedi. ! 
Mahkeme hadisede ceza us:1l ii muha- ! ; 
kemele~i kanununun 373 ünciı mad- ; 
desinde tasrih edilen unsurlar bulun ! 
matlığı için davanın açık yaptlmas1m 1 

kararlaştırdı ve şahitlerin dinlenme-1 
sine geçildi. hk ~hit Muzafter Arıka 1 
nm gelmediği görüldü. Bundan son-~ 
ra din1enen polis Abdullah Yalçın 1 
şöyle şehadet etti: l 

- Ben camide idim. Namazdan 1 

sonra bu zat kuran okudu. Sonda da / 
elini kulağına koyara'k malum sözlt>ri 1 
söyledi. Kendisi dışarıya çıkınca kara 1 
kola davet ettim. ı 

t 

Reis, suçluya bu şclıadete söyliyc- ı 
cek bir şeyi olup olmadığım sordu. I 
Suçlu pürhiddet ayağa kalkt ve: ı 

- Bay reis, bunur. şehadetini na-
1 

sıl kabul edeyim. Ramazan olmasmıı; 
rağmen lokantada karnını doyuran 1 
ve abdestsiz cam.iye giren bir z.ntın ' 
şehadetini kabul edemem. Öyle bir 1 
zat ki, beni tımarhanelere kadar yol
luyordu. Suçsuz tevKifhanelere duş
tfun, dedi. 

GRACIE FIELDS MARLENE. DIETRICH 

Şahit şunlan da il3ve etti-
- Elimizde camide k.imierin vaaz 

edebileceklerini gösttten bir liste de 
vardır. O listede bu zatın ismi yok
tur. 

Suçlu buna da cevap verdi: 
- Ben kürsüye çıkmış, vaaı etmiş 

değilim. Söylediğim gibi kaside oku
dum. Şiir terennüm ettim. 

Bundan sonTa dinlenen caıninin 
müezzİilli Mustafa Kök te ayni şeltil
de şehadette bulundu. Mahkeme- el-
m.iyen şahitlerin çağırılması ve mev
kufiyet halinin devamı için karar 
vererek duruşmayı &) m yirmi altı
sına talik etti. 

Köyün Parasını 
Zimmetine 
Geçiren Muhtar 
Dün ağır ceza mahkemesinde köy 

sandığının parasını zimmetine ge· 
çirdiği iddia olunan Karacaköy nıuh
tan Mehmedin muhakemesıne de-

Gracie Fields, 1899 da Rochale'de doğmuf
tur. Saçları açık kestane rengindedir. Elci göz
lüdür. 

t.farlene Dietrich, 27 llkkanıın 1902 de Ber
linde doğmuflur. Altın renkli aa~lı, mavi göz,. 
lüdür. 

Filmleri: Filmleri: 
''Aşk, hayat ve tebessüm", ''Kalpler kraliçesi", "Bak 
ve eül,, 

• • • 
"Elinizi öperim madam", "Mavi melek", "Manon 
Lesko", "Fas", "Şanghay ekspres", ' Sarışın venüz", 
"Şarkılar şarkısı", "Kırmızı imparatoriçe'', "Şeytan 
bir kadındır", "Allahın bahçesi•, "Melek". "Zırhsız 
şövalye,, 

lzmir Fuarında Teşhir 
dilecek Eserler 

Sahte Vesika ile 
Mal Satmıılar 

Dün Ağırceza Mahkemesinde Ye-
Ankara, 19 (Tan Muhabirinden)- nibahçede stadyom yapılacak yere 

939 yılında açılacak İzmir enternas- rastlıyan başkalarına ait en).18ki salı 
yonal fuarının geçen senelere nisbet- te vesikalarla belediyeye satarak pa 
le daha zengin ve \."erimli olabilme- ralannı aldıkları iddia olunan Ange
si için ticaret ve sanayi odalarile ti- los, Mateos, Yusufaki ve Madam 
caret ve sanat erbaplarının d:ıJıa ge- Maryoranm muhakemelerine devarr. 
niş mikyasta iştiraklerinin t<ımini ve edildi. Bütün suçlular geldi. Yalnız 
memleketimizin muhtelif kôşelerinde Yusufaki ihzar müzekkeresi ltesil
halkımızın el emeği ilE'! vücuclE'! getir-
dikleri ev eşyası melbusatı ve tezyi
nata müteallik kıymetli ve sRnatka
rane eserlerin de fuarda teşhirinin te 
minini Dahiliye Vekaleti bir tamiın
Je vilayetlerden istemiştir. 

miş olmasına rağmen gelmemi~ti. 

Muhakeme bu suçlunun zorla gehr
tilmesi için başka bir güne bırak1ldı. 

TEPt!9AŞI 

Nevyork Sergisine 
Gönderllecek Mulailar 

Nevyorkta açılacak beynelmilel 
sergideki Türk pavyonu inşaatına ör
nek tutulmak içın sergi heyetı Aya
sofyanın arkasındaki Üçüncü S.ılt:m 
Ahmet çeşmesile tarihi Azapkapı çeş 
mesinin taş sütun ve sütun baş1 tez
yinatının alçı ile mulajlannı yaptır
mıştır. Bu mulajlar Nevyorka gönde
rilecektir. 

Pazarhkla Satıı Yapanlar 

vam edildi. Bir çok şahitler ~inlenili. Evliaf Müdürleri Arasında 
Suçlu ihtilas edildiği. iddia olunan 

DRAM KISMI 

Bu akşam Sallt 

20,30 da 

HAYDUTLAR 

İzmir-Pazarlıksız satı kanununa 
mugayir ticarette bulunan 60 dük.kan 
sahibi daha tecziye edilmiştir. Üçün
cü defa tecziye edildikleri anlaşılan 
iki zata ait dükkanın kapahlmnsı için 
kanuni muameleye başlanılmıştır. 

172 lira 62 kuruşun vesikaların.1 mah 
kemeye gösteriyor ve deftcrdekı in
tizamsızlığı müdafaa ederken de: 

- Ben yeni harfleri okuyup yaz
masını bilmem. Köyün detterini ilk 
mektebe devam eden oğluma yazdırı
yordum. Eğer çocuk bilmiyerek ba· 
zı şeyleri kanştırmışsa tabii far.kın
da olamazdım, diyordu. Şahit olarak 
dinlenen eski 'I tiyar heyeti azaları 
bildiklerini şöyle anlattılar: 

Ankara, 19 (Tan Muhabirinden)
Adana vakıflar müdürlüğürı.e Manisa 
müdürü Osman Akyalçm, Manisa 
müdürlüğüne vakıClfar umum mü -
dürlüğü muamelat müdüriyeti me
murlarından Temel Ertaş tayin edil
mişlerdir. 

Maarifin Bir Karan 
Ankara, 19 (Tan Muhabirinden) -

İstanbul hususi mekteplerinin Hk kı
sımlanndaki muallimlerin tayin ve 
nakilleri, resmi ilk mekteJ..ılerde ol
duğu gibi, işlerin daha r~ratle ifası
nı temin maksadile Maarif müdürlü
ğüne bırakılmıştır. 

5 Perde 

iSTiKLAL CADDESi 
KOMEDi KISM' 
Bu ~kııam saat 20,30 da 

OGLUMUZ 
KomedJ 4 Perde 

Üç 
Bu akşam 
VILDIZ 

Son 
Cumarteııi ak~mı 

Beklenen operet 
(M O DER N 
KIZLAR) 

Yazan: M. Yetarl 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1839 m. 183 Kes. 120 Kw 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T. A.. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw 

Cuma, 20. 1.1939 
12,30 Türk müziği - Pl. 13 Saat, Ajans, 

meteoroloji haberleri. 13,10. 14 Müzik 
(şen parçalar - Pl). 

18,30 Program. 18,35 Türk müziği (in~e 
saz Acem aıiran). 19.15 Konuşma (haf
talık spor saati). 19,30 Saat, ajans, me
teoroloji haberleri ve ziraat borsası (fi
ypt). 19,.0 Tiırk müziği (Muhtelif ,arkı
lar, Rumeli türküleri) 1 - Beyatt Ara
ban perşevi 2 - Udl Ahmet Karcığ,•1' sar
k1 (Zahmı hicranın gibi Alemde) 3 -
Hacı Arif (GönQl bezmi harap abad gam 
dJr) 4 - Suphl Ziya Uşak şarkı (Dökül
müş zambak gibi) S - Dede Ugak (iarkı 
(Ağlatırlar güldürürler) 6 - Tellal Za
de karcığar şarkı (İki de Turnam) 7 ·
Karcığar saz semaisl. 8 - Rumeli hallı: 
ttırkülerl. (Koyun beni yükseklere, Sa
bah oJsun ben bu yerden gideyim. Dağlar 
dağlar viran daiUar. Alişimln kaşları ka
re). Okuyanlar; Mlizeyyen Senar, M. ~ağ 
tar. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, K.?
mal Niyui Seyhun. 20,30 Konuşma (Ço
cuk E.~lrg~me Kurumu) 20,45 Müzik (Rl
yasetfcilmhur Filhannonlk orkestrası ş~f: 
Praetorius) 1 - Nino Neidhardt İkanıs, 
senfonik şiir. op. 67. 2 - Nino Neidhardt 
Yaylı sazlar kuarteti ve orkestra •cin 
Konçerto, op. '74 3 - W. A. Mozart: Sen
foni Re majör No. 504, Adagio - Alleg
ro, Andante Presto. ıl,45 Saıı.t, esham, bh 
vfllt, kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
21,55 Müzik (küçük orkestra - eet: Ne
cip Aşkın) 1 - Johannes Brahms Ma
car dansı No. 8. 2 - WillJ Richartz (Kü'
çük balet sfütl) 3 - Frled Walter (Sere
nat) 4 - de Michell (Çocuk oyunları). 
5 - Han111 Uhr CBQyük vali!!) 11 - Matn 
zer (Düiün töreni). 7 - Leopold (İs
panyol melodilerj) potpuri. 8 - Haruı 
Mainzer (Serenad). 9 - Tempo Temoo 
(Galop). 23 Müzik (dans - Pl). 23,45. 
24 Son ajans haberleri ve )'arınki proi-
ram. 

* S!NF'ONfLER! 

20 Bedin kısa dalgası: BeT'lin filh'.lrrrıo
nisi. 21,10 Berlin orta dalgası: Senfonik 
konser. 22,15 Varfôva; Filharmonllt or· 
ke5tra. 

HAFiF KONSERLER: 
T.10 Berlln kısa dalgası: Neşeli popuri 

(8.15 Devamı}. 8,10 Alman merkezleri: 
Sabah konseri. 10 Bel'lin kısa dalgal!lı: 

Bando mutlka. 13 Hafif musiki (14.1~: 
Keza). 12 BO!sr~: Kan•nk R' r ~ ın ul14>d vı ı;.c::ıı.ı a::.ı. \ J 'f,<l~~· ,., tı ·a-
mı). 14,30 Peşte: Clgan orkestrası. lft,15 
Brüno: Stüdyo orkestrası. 16,30 Var~ova: 
Hafif musiki (17,35: Leh musikisi). 16,45 
Berlln kı.<ıa dalgası: Bando muzika ( 17 ,45 
Hafif musikisi). 18 Blikreş: Askeri ban
do. 11 Peşte: Bliy{lk İtalyan ustadlannın 
eserlerinden. 18,30 &lgrat: operet musi
kW. 19 Pe~te: Stüdyo orkestrasL 19,10 
Hamburg: Küçük kon~er. 19,15 Bükreş: 

Koro kameri. 19,20 Könfgsberı: A.kşanı 
musikisi. 19,20 Prac: Salon orkestran_ 
19,30 Peşte: Stüdyo ork~trası. 19,55 Var
:ıova: Kanpk musikisi. 20 Hamburg: Po
piller kl~sik eserlerden kon.ser. 21,10 
Breslau: Schubert, Graener, Strauss vals 
leri. 21,10 Hamburg: Valsler. 21,10 Kö
nfgsberg;: Hatif musiki. 22 MilAno: Orkes
tra ve koro. 22,10 Prag: Radyo orkestrası. 
22,30 Parfs P. T. T. Okestra kOl'Ulerl. 
23,15 Belgrat: Konser nakli. 23,45 Peste: 
Çl.ran orkestrası. 
OPERALAR, OPERETLER: 

18,15 MilAno. 20,so P~: Operada ~ 
rilece.lı: pi.Yesin nakli. 21,10 stutıart; 
(Mantel) isimli opera piyesi. 21,10 no
raıu: (Don Paskal) operası, 22 Roma: 
Frahllnpbaft) isimli opera. 

ODA MUSiKiSi: 
17,15 Prag: Yayh kuartet konseri. 2ı,20 

Hambu~ schubert'in eserlerinden trıyo 
koMeri. 22,so Berlln kısa dal~ Oda 

musikisi koııt'erL 
RESiTALLER: 

Müddeiumumilik dün Son Posta 
ve Cumhuriyet gazeteleri aleyhine 
dava açmış, gazete idarehanelerine 
tebligat yapmıştır. Davanın sebebi 
kanunen menolunan bir havadisin 
yazılmış olmasıdır. 

- Biz 1934 yılında aza idik. Fakat 
masrafı Muhtar Mehmet yapardı.Biz 
her vakit defterini kontrol etmezdik. 
Yeni yazılan bilmed~ği için def.tel'i
ni oğlu tutardı. O vakit köyün üç ko-
rucusu vardı. Bunlara aydeı beş Ura Sahte Pasaportla 

11,45 Berlin kısa daJ«Mı: Nesen ,arıa
ıar. (15,30 Piyano konseri: Haendel, Cho
pin, Leiszt). 17,45 Belgrat Halk şarküa
n. 1830 Peşte: Zimbal musikisi. 19,20 La
yip:ı:iı: Pi::rano konseri. 20 Bükr~. Piyano 
re~tall. 21 Belgrat: Halk ~kılan. 22 
va.nova: Koro rnustıtm. 

Türkçe •özlü ve mu•ikili Şark filmi DANS MUSiKiSi: 

! Musiki kmmru idare edenler : M. c. ve Cevdet Kozan 18: Stutgart. 19,20 Kolonya. 19,45 Bel-hesabile senede altmış lira verilird'- Dolaııyormuı 
~--~~~~~~~!!!!!'!'!!!'~~!!!!!!!!!~ Suçlunun mahkemeye verdiği he- Sanyer kazasına bağlı Uskumru 
oıek hakkımızdır, ama, terbiyesizi~ sap puslasmda (Tavuk) m.eemmı.ı;ı a- köyünde Hasan Ağanın yanında ça
rin ~por seyrine gelmemelerini me- bonesi için ilç lira ve köy makbuzu lışan Mehmet oğlu Süleyman as"er-

Şarkı ve gazeller : MUSTAFA ÇAGLAR ırat. 21•10 Berlin orta dalgası: 21,10 Ham 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~burı~~·~.2~~yanL~~OB~~L 

23,20 K6nigsberı. 23,30 Frankfurt, Ham

ncdccck cl''Jnizde bir vasıta yoktur. için de 50 kuruş yazılı idi. İhtllamn lik yapmamak için eline geçirdiği • Pek yakında ş 1 K 
Esasen bütün bu ~rültüler he- yapıldığı iddia ediler. senenin kf)ru- bir Yugoslavya pasaportu ile İstan-

burg. 

VEFAT 
Sinemasmda 

men hemen futbolc münhasırdı.r. Bu cuları da şahit olaral( çağırıldıklan bula gelmi,, burada da Hasan adlı •• 
halde gelmemlşlerdL bir nüfus kağıdı uydurarak dolaşmı- AŞKIN GOZ YAŞLARI P lçi · da bu sporu seyredenlerin arasında rag e nuz Bay Yakup Kadri 

Muhakeme nahiye müdüründen ve ya bqlamı§br. Jandarma dün kendi Ka o ğl · · t 
avamdnn olanların fazlalığından neş- · d ra sman o unun enıştesı ve n-

Jan arma kumandanından bunların sini yakalıyarak .müddeiumumiliie W.,arlar Tokat Başmüdürü Bay Hüs-
ct eder. Bu ~ikayet edilen tat.su: ha- tahkiki ve gelmiyen şahitlerin çağı- vermi§tir. ..!!!!l!!!!!I!!!!! Tiirtse ıöılü ve :4ropra ~arkılı 

1 b
• 1 nlması irin ba"lka güne bırakıldı. • • ~ s nünün kayınpederi, emekli Z3.bitlcr-

di~ erin bir tenis matında, ır ate e· l' -s den Sait Paşa mahdumu 
tizm, bir yüzme, bir voterpolo, bu kil __ ~- Salahattin Uzdil 
rek, bir eskrim, hatta h:'l' güreş mü· Elektr1k Cereyanı F snbakasında vukuuna ne bizde ne B U G Q N ra

50
?.

1

5
1
11
U •• ca uzun zamandanberi çaktiği hast...ıhk-

A vrupada şahit olamayız. Bu da gös- Çalmadığı Anlatddı tan kurtulamıyarak vefat etmiştir. 
ter~yor ki; bir tek spor branşının bu- Elektrik cereyanı qalmaktan 81,IÇ.O 1 PEK Müfhİ§ ve Cenazesi 20 İkincikanun Cuma gümi 
susi ve sert karakteri bazı seyirciler lu olarak Sultanahmet Sulh Ceza heyecanlı saat 11,30 da Modada Fransız Mek-
iizerinde tahrik edici tesir yapmak- mahkemesinde muhakemesi yaprlan Sahnelerle tehi karşısındaki evinden kaldmla.-
üı<lır. Latif Dinçbaş'ıT\ evvelki gün görü- Dolu nk Kadıköy Osman Ağa Camiinde 

Bundan bizlm sporculara ve seyir len son duruşmasında, böyle bir işle ı Sinema11nda namazı kılındıktan sonra Karaca Ah 
ci l ere h i r o yı p h isııesi çıkarmak in· a Iakası olmadığı anlaşılınq ve bMa • l!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!~!!!!i!ii!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!!!!!!!!!ii!i!!!!!!!!!ii!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!i!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!ii!i!!!!!~!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~!!Ş~· !!!a!!!hi!i!e!!!s~e~r~~lll mette haı:ırlanıı.n mak beresi ne dei-
sa f ımJık olmaz mı! etine karar verilmiştir. nolunacakt.ır. 
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1 GONON MESELELERi İ 
l •••.••••••.••• il • ••••••• 

Ticaret ve Sürüm 

Gazeteciliği 

I
• ~de bir gazetecilere atfe~i~~n 

suç budur: Ticaret ve surum 

gayreti. 
Bu defa da Ankara müddeiumu· 

misi, Ekrem Köniğ meselesi et:ra{ıu
daki ne~yatı münasebctile İstanbul 
gazetelerine ayni itha'?'da ~ulundu. 
Ve gaeztelerin bu neşrıyatı tıcar~t ve 
sürüm maksadile l·aptıklarını soylc-

ıli. 
Brz TAN'ı bu ithama maruz telik

ki etmediğimiz için müddeiumun~~
ı:ıin bu beyanatına cevap verıneğe l~
rom görmemiştik. Çünkü Tan kendı
~ine sorulan suallerin cevaplannı ve 

ikalannı vermiş bulunuyordu. 
ves "d' b Fakat dün Hüseyin Cahı ın u 

u etrafında çıkan ~üzel bir yn-
nevz b" k .. 
OSJ, bizi de bu h~usta ır aç soz 
aöyleıneğe sevketti. 

Hüseyin Cahit Yalçın mtiddeiu
mumiyeyi keneli sözüyle ilzam için so 

ruyor: 

.. Baha Ankan gazetelerin sırf satı
§\ artırmak için bu y4Ztyı yazdıkları
na hangi delil ile bu kadar katiyetlP. 
1ıü.kmediyor? Gazeteci denılen ma1ı
ltlk mutıaka on para fazla kozanm.ık 

meyi meslek edinımig bir Wmse mi
dir? Şüphesiz ki Baha Anken böyle 
bir fikir beslemekten çok uzaktır. O 
halde bazılannı istisna edip onlan bu 
derece adi insanlar halinde tc~hi1' et
mek hakkını hangi vesikadan alı-
yor?,. 

Gaeztecilik şüphe yok ki bir ticn· 
ret işidir. Fakat ıazete ayni zama~
ia bir amme müessesesidir. Ve hak~
ü gazeteci, ticaretle amme menfaatı· 
ai en iyi telif etmesini bilen unsur-

iUI'. 
Onun içindir ki gazetecinin ilk h.e

defi hizmet ikinci hedefi ticarettır. , . t 
l'ürk matbuatı bilhassa cümburıyc 
ılevrinden sonra bu ammenin menfu
atini daima ön saf ta bulundurmayı 
iğrenmiş ve olgunlaşmıştır. Bugü~kü 
fürk matbuatı rejimin ve inkılabın 
en kuvvetli mesnetlerinden biri ~•
muştur. Gazeteciyi hakir gö~ek, 
fürk matbuatını hasis kazanç h~sıe: 
rine mağlôp adi bir müessese ~ela~kı 

k • • . d k uıüdafilerıne etme , re1ımın sa ı 

bir hakaret teşkil eder. 
Gazeteci hatadan salim bir mah· 

lük değildir. Şüphesiz herkes gibi, 

her müessese giibi o da hataya di.işe-
. bilir. Bundan dolayı da hesap verme· 

ğe mecbur tutulabilir. Fakat onun 

hüsnüniyetinden ve hizmet maksa • 
ıhndan şüphe etmeğo hakkımız: yol<-

tUI'. 
Türk matbuatı, birçok A vrnoa 

matbuatına ktyas edilirse, dfinyanın 

en temiz, en olgun müessesesi sayıla
bilir. Rejim, gazeteciliği bir gayri 

meşru kazanç vasıtası yapmak isti

venlere karşı daima sert davranmış 
~e buna imkan bırakmamıştır. içi

mizdo hala böyleleri varsa, bunları 
kanun karşısına çıkarmak, teşhir e

dip halk nazarında mesul etmek de 

mümkiindür. Fakat gazetecilerdCll 

vesika arıyan müddeiumumilik de 

sözlerini ve iddialarını vesikaya isti· 

nat ettirebilmek şartile. 

B . .. e sadık inkdaba hiirmet· 
ız reJım ı . 

kar VC mesleğine aşık bir gazeteci !!I• 

fatih· hunu ister ve bekleriz. Egl•cr 
.. . "k ksa Tiirk mat Jtı· ho:vle hır vesı a )O ' •• 
· b' leke surmek 

ntının alnına kara ır 

doi'.;'nl olmaz. 

G ünün en canlı ve dişe 
en tatlı dokunan me-

selesi (köylünün kalkınma) 
bahsidir. Bu vadide bir ~ok 
konuşmalar oldu, yazılar 
yazıldı. Fenni, ilrtısadi, iç -
timai zaviyelerden ışıklar 
gösterilecek mevzuun gi
ri'ıgfıhlar, aydınlatılmaya 

uğraşıldı Ye uğraşılıyor. 

B u alakaöan haz almak, bu ha 
yırlı h:.ıreketi vecdi vicdanile 

takip eylememek kabil değildir Şüp 
he yok ki, kc;y kalkınmadıkça şe -
birler ayakta duramaz. Cümhurun 
da, cümhuriyetin de baka kökleri, 
ıssız vadilerin izbe büklümlerin -
de münzevi dağların samut ve va
kur v:ımaçlannda kümelenmiş der 
meçatma çatıların altındadır. O top 
raklann bereketlenip kuvvetlenme 
dikce cümhur da, cümhuriyet de 
gürbuzleşeme2ler. Sanayicilerin fab 
rika bacaları ıstedikleri kadar har 
lasın, tütsün; toprağı altüst eden 
eller derman bulmadıkça o dwnan 
lar, ,,rünün birinde yaslı bir çat -
ma, :> şakralc düdükler, hazin bir 
vaveyla olu:. 

- ., ____..,. .,__. ...... V& 

taya konan iıld~leri e-adilf etUk
çe dikkatli dikkatli okurum. İlıni 
bir selahiyecle işe karışan Baltacı
oğlunun da tavsiyelerini inceledim. 
Elbet o ilmi fÖrüş yabana atılacak 
görü~lerden değildir. Ben de Bal -
tacıo~lundaa yanayım: Topraktan 
evvel insan Lnfasından, insan gön
lünden işe başlamak lazım. Hülya
sız kcıfa, emel.ı.iz gönül taşıyan her 
vücut (kanser} e tutulmuş gibidir. 
onun yolu (hiızal) yoludur; (adem) 

yoludur. 
Muhakkak ki, i§e gözlere ışık, 

TAN 
_ Peki, b'1 feyzi kimden alıyor 

lar? M~ktepten mi? 
_ Evet Zirai program pek 

ciddidir. Maamafih köylünün en 
z.iyade işine yarayan müessese 
muzedir. Ziraat müzesi •. Sizi bir 
gün götüre)im, görünüz. 

V e gittik. Müze Bükreştedir. 
Evvela büyücek bir salona 

girdi!t. Kadır. erkek tıklım tıklım 
köylu doluy:.lu. Çok beklemeden ba 
şı saçsız, ko~aman gözlüklü. terte
miz giyinmış bir zat göründü. Za
irlere rumence hitap etti. Bekle -
yenlerden bir kısım ayaklandıla~. 
Blz de o kafileye katıldık. Gcnış 
mer.:iiveni biz çıkarken diğer bir 
kafil~ iniyordu. Arkadaşım yavaş
tan ~sıldadı. 

- Ekin kısmını göreceğiz. De 
lilimiz kuvvetli bir ziraatçidir. 

Delil önd-e biz arkada kocaman 
bir salona girdik. Duvarlarda sıra 
sıra mücess~m tablolar vardı. Ne 
de sanatkarane yapılmış şeylerdi. 
Mesela ilk önünde durduğumuz bü 
yük ve camıı levhada arzın toprak, 

taş, kireç, kum ve 

Büyük Köy Kalkı.nıriasında:~:~::!~ 
cessemi görünü -

5 

m;.,, •• 
Allah Verdi, 
Allah Aldı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Ameli Usullerden lst·ıfadeyordu. Delil elin-
deki dört köşe cet 

Besim Ömer Paşa "Türk çocu· 
ğunu nasıl ;taşntmalı?,. isnun· 

de küçük bir kitap çıkardı. l\f evıu. 
memleketin en büyük da\'alarınd:ın 
olan çocuk meselesi oldu~>'\1 iı;in dik
katle üzerinde durmağa değer. Besinı 
Ömer Paşa, nüfus meselesinde ço
cuk vefiyatının oynadığı rolü tasrih 
ederken, kadınların kabul ettikleri 
bir zihniyetin üzerinde duruyor. ''Al· 
lah verdi, Allah aldı.,, Türk annesi, 
çocuğunun ölümünü A11llhtan bili~· 
Onun bu masum iddinsına şiipbelıJ 
dokunacak değiliz, fakat bu davay& 
güttüğümiiz zaman, çocuk öliimünde
ki .ktısadi \'e içtimai şartlan göz Ö

nüne alacağtz... Çocuk vefiyatınıD 
en büyük sebepleri, aile bütçelenn
dcki darlık, ''e içtimai bakımsızlık· 
tır. Çocuk yetiştiren ailelerin, çocu• 
ğu sıhhi büyütebilmeleri için yapılan 
neşriyat şüphesiz faydalıdır. Fakat 
kadınlarının yüzde sekseni bu kitap
ları okumadıkları için, bizim memle
ket neşriyatı ikinci bil' rol oynar. Biz· 
de çocuk vefiyatmın önüne geçmek 

veli uzatarak taba 
için alınacak en birinci tedbir içti
mai teşkilat meseles:dir. 

Etmeliyiı 
kalan birer birer iza betti. ikinci 
tabloya geçtit-.. O da ayni keyfiyet
teki toprağın muhtelif tarzda bel
lenmiş şekillerini sapanın nüfuz 
nisbetlerini gösteriyordu. Onun da 
izahı bitti. Üçüncünün önünde dur 
duk. Bu da muhtelif sürümlere a
tılan tohum1ann tesadüf ettikleri 
tabakalara göre saldıkları kökleri 
nesiç ve kuvvetlerini; toprak üstün 

gönüilere emel ve ferahlık vermek Bi: sarfedıı: kırk alıyorlar. Mal- deki neşvünema tarzlarını gösteri-
le bJ.şlamalıdır. Bunun da çaresi htrınt nyctklarında paraya çeviri yordu. Dördüncü manzara, toprak 
mükellefiyetleri, ağır faizli borç • yorlar. Hu1le.rinden memnun, a- üstünde çalı~n bir rençperle top -
lan l.afifleterek kultür yolunu tut tilerinden emin insanlar... rak altında çnlışan bir kaç cins ha-
maktır. Fakat bilmem ki, bu me - O gün yüksecek bir yamaçta du şerey: musa\"Verdi. Mesela şu köşe 
yanda ameli tecrübelerden de isti- ruyorduk. Karşımızda göz alnbil - de midesine bol bir başak ziyafeti 
fade edemez miyiz acaba? Her ne- diğin,... geniş ve yemyeşil bir ova çcktiltten sonra dolambaçlı yollnr-
dense bu cihete yaklaşan kimseye ufuk:arm tiil eteklerini topluyor • dan yuvasın .. çekilmiş bir alay yav 
rastlamadım. Onu da ben hatırla - du. l'\rkadaşım manzarayı işaret e- ru b .sleyen tombul tombul bir tar 
taynn: dere~<: ıa sı;aru göz; çarpıyordu. Delil ga 

- GörU~·or mu unuz, dedi; liba tuhaf b.r nükte de savurmuş -

1 913 son!arıyda Rumanyada he.r taraf islenmiş ''e ekilmiştir. tu kı, köylüler gümrah bir kahka • 

b~un~mdu~mı~-~B=il~~~~~i;z~k~i--~A~d~l~s~\~k~n~t~a~hıa~k~m~.~~~~·~~~~=~~~=~~~~-
h~ ~~~- ~evver tıomm' homurdandılar. Arka -

--- Jarı hafif meyilli .kiiçüciik tepe daşım izah etti: 
.seviyedeki boyalı erkekler, bir dal lere çevirerek hepsine ağaç cJik- _ Sıçam şehirlc.nle gel key • 
da durmaz }Uh kadınlar, beni hiç til~r. ormnn yetiştirdiler. Köy - f'im keka 2evk süren tufeylilere 
sarmadılar. Köylere rağbet ettim. lü kadınlar ve erkekler birbiri- benzetti c!e ona gfllüyorlar! 
Köylüler zengin miydiler. Belki n"ı ı'tmarn eden ı"kı' ı1nsurdı1r ...... P B d - - ed" ''A b h ~ • e!'l e guıums ım. ca n an 
hayır, fakat neşeliydiler. Ovalan k 1 k ·~· ·· b r· ı -e e trıgın mus et ve men ı gisi deha tenlikeli, sıçan mı, tu -
baştan başa gümrah, kızlar rüzgar kutupları gibi, Birbirini bir şu- feyli mi?,, diye için için düşündüm, 
gibi pürhubup, erkekler çağlayan- le veya kuvvet olmak için arar- söylendim. 
lar gibi coşkundular. Hallerine ba Ja,·. BirJcşint'e de verimli bir 
yıldmı. Rumanyalı bir Türk bana ku' vet ohn·lar. Bunların en bü-
reh berlik ediyordu. Hayretime şaş yük menfurlan şehirlerdeki tufcy 
tı. li sın1ftır Kazançlarını onlann 

- Elbeı mesut olacaklar, ne israf etmelerine tahammül ede 
var bundr. hayret edecek! dedi. mezler. 

Doğum evleri, sıhhat istasyonları, 
içtimai yardım müesseseleri, çocuğu 
annesinin rahmine düştüğü günd.m, 
tab:-atle mücadele edebilecek hale ge
linceye kadar takip edecek bu mü· 
esseselere ihtiyacımız 'Tar, 

Me\'cut müesseseler, kendilerine 
gelen. müracaatlara bile cevap vu
meğe kafi def.tildirler. Nerede kaldı 
ki, içtimai takip, gclmiyen çocukla
rı analan dahi bulmak, bunlara mad 

' deten yardım ctf ği gibi, çocukların 
sıhhi surette büyümesini daima kont 
rol etmek mecburiyetindedirler. 

Amerikada, İngilterede, Fransada 

çocuk ve!iyntının önüne ancak bu 

müesseselerle o da ktsmen geçebil • 
mektcdirler. Bu teşkilatları meydana 

getirmek büyük mali fedakarlıklara 

lüzım1 göster~. Çocuk Esirgeme 

Kurumu, ötede berideki hayir müe.s· 
-ı.r1 IJa ,.ti~ ltarpsınd• pek •• 
bir mina ifade ede.rJer. Nüfm siyase

ti bir de\'let siyaseti olduğu için, bu 

teşkilatlar dahi de\'letin malı olmah-

dır. içtimai Mua\"enet Vekaletinin bu 

snhada yapacab"I büyük işler var. 

Be im Ömer Paşanın bu eserini 

tetk"k eden bir muharrir, kitap hak
kınd:ıki fikirlerini söyledikten sonrıt, 
doktor Besim Örnerin, mebus Besim 
Ömcre niçin Meclise bir takrir ver
med ğini soruyor. 

Besim Ömer ne yapsın? .. Bu saha-

• 
Canlı ihracat Malları 

A ltıncı tablo, yer altındaki ha 
şaratm zararlı ve faydalı 

cinslerini tasnif ediyordu. Yedinci, 
gökten gela:E:k tırtıl gibi, çekirge 
gibi Kanatlı, kanatsız afetleri irae 
etmekte; sekizinci, dokuzuncu yc
tişrnii ekin, yatmış ekin biçilmesini 
göstermeüteydi ve saire .. 

Lafı uzatmayalım bir saat hoş bir 
vakit geçrdlkU!n başka Rumanya 
topraklannın cins ve feyz derece -
lerinden, ekilmiş bir tohumun ne
malanıp tekrar tohum haline gelin 
ceye kadar geçirdiği istihaleleri; 
haşerelerin cmslerini, izaleleri ça
relerini öğrendik. Çıktığımız zaman 
malCımatımı yoklamıştım. Adeta 
yüksek bir zıraat mektebinden şe
hadetname almış kadar kendimde 
malumat birikintisi bulmuştum. O
vala .. ır. yeşil sırları gözlerimin ö -
nünda çözülmüş, köylülerin şakrak 
lıkla.·ındaki e~bap tavazzuh eyle -
mişti Ovalar, ilmin murakabesi 
altındaydı; .t.öylüler de yarınların 
dan emin! .. 

da senelerdir, yazıldı, hatta Meclis 
kürsiisündc de çok defalar :konuşul· 

du. Fakat de\'letin mühim davalan. 
işleri arasında çocuk da\'ası daha Ja-
~ık olduğu ehemmiyeti kazanmadı.. 

D
ostum Felek'ln "Ecnebi da
dılar,, yazısını okuyunca 

aklıma can1ı ihracat mallan geldL 
Bazı memleketlerde guya husu

si, bir takım müesseseler, Jıatta 
adlarına enstitü diyen fabhka
lar (!) vardır ki canlı ihracat mal
lan yetiştirip hudutlan dıiına da-

ğıtırlar. 
Bu mallann yalansız yüzde dok-

san sekizi 5 tandard tip maUardır ki 
ahlyetine göre §U damgalan ta

ın 1 r: Mürebbiye, dil öğretmeni, 
şıra • 
refakat matmazeli, sosyete rehbe-

ri idarecisi, müzik artisd, bar 
, ev ( U 

artisti, katip, daktil? s per mar-

) f lan filan \•esaıre ... 
ka ' 

8 
gib bekA bir G ende benim i ar 

t
eç u ziyarete gitmiştim. Yüzü 

dos unt 
• buruşur gibi oldu. Hemen 

bıraz 1 d • . .•. 
kalktun, haklen an a ıgıını c:\.·un-
t'T" bir tavırla anlatmak içın: 
u u p rdon, dedim. Telefon et-

- a fiı b meden geldim. Seni key nce "d ı-
k i,.in hiç oturmadan gı e

rakma ~-

yim. G U ine iyi ettin, dedi. Ben 
- i e ş 

1
c derdindeydim. Birlsl 

de b r sa\ ~ 
ttl geleceğini söyledi. Ar

telefon e ' 
d bıktım usandım. A "ru-

sızJığınh an en hemen her tarafını 
panın em - ı 

bundan aşagısına rast •
dolaştım, 

madım. 

rt .-aldı \'e salonun l ·ap1-z U se > 
sı vu1'1llınadan açıldı. Her 

her caddede, her enine 
sokakta, 

YAZAN: ·-ı 
i 
! 

Aka Gündüz . : 
: . 
i 

, __________________ _.. _________ _ 
da görünen bu boyalı kadını tanı
mamak mümkün değil. 

Se"inçle ve şımarıklıkla otur~u 

- Niçin geldim bilir misin? Ar
hk bir müddet seni taciz etmiye· 
ceğim. Sen emekli, sadık klrat'ı
larımdan olduğun için memnun O· 

lacaksın diye geldim. Dün ga:1:t>te 
ye ilan verdbn. Bugün üç dört tn
lep ka11ısrnda kaldım. 

- Eşyalannı nu sahyorsun? 

- Hayır. Beş ile on beş yaş ara-
sındaki .ku çocuklara mürehbl) e 
anyanlar bana gelsinler, diy~. 

(Uzun bir kahkaha). 

- İyi amma, senin tahsilin pek 
derme çatma. Elhette bilirim, ikt 
senedir seni tanıyorum ve her şey 
den konuştuk. Orta ta.haUin bile 
yok. 

- Milrebbiyellk enstltilsUnden 
diplomam var. 

Çantasından ptafath bir diplo-
ma çıkanp gisterdl. 

- Bunu sana nasıl verdiler~ 
- Alh aylık bir kurs geçirdi.,,. 
- Altı ay içinde sana ne ô~et-

tJler! 
İşitmezlikten geldi, radyoyu ka-

nştırmıya başladı. Son'ta doğrul
du, döndü, bfT elini kalçasına, bir 
elini başına koyup artistçe pox al· 
dı: 

- Size birinci sınıf mUrebhi)e 
( ... ) yl tnkdlın ederim. Memnun ol
dunuz mu? 

B en Safiığa \'Urarak CC\"rtp 
verdim: 

Ah, ne güzelslniz. Meshur 
dansöz l\lataharl'ye ne kadar hE'n· 
ziyorsunuz. Hatta daha güzelıılfll:r. 
Yalnız o esmerdi, siz beyazsınız. 

Harikulade bir aktörliikle: 

- Kim o Mataharl? dedi, tanı
mıyorum. 

- Bizler de tanımayı7. 
şöyle güzelliğini işittik tc ... 

anma, 

- Haniya barda ly buldut"llnu 
söylü) ordun? 

- İş iştir dostum. Barda bulW'
sam barda, evde bulursam evde. 

Kadın Türkçeyi epeyce öğrendi· 
ği için dostumla Osmanlıca konut
tum: 

- Mezbureler mlslllft dhayat 
ihracat emvalinin vezalf ve ef"a
llne karşı idame ettiğimiz teRafil
lümUze bir nihayet itası fanıaym 
kesilmiştir. 

- Husu"ah mezk(irel mfihfm
menin kemahlye hakkuha derpl~ e 
dilmesi bize değil, alliıkadarana te
rettüp eder. 

Bir taraftan da arkadaşım izah 
ediyordu: 

- Gördüğiimiiz kısım gibi, or 
mancıhk, yemişçilik, arıcılık, 

h1icekçi1ik, hasılı toprağın veri _ 
mine ait şube ''ar. Bir mü kii

le uğrayan küylil. buraya gelir, 
mÜ1jkilliinii halleder, gider. Ru
manya çiftçiliğini asıl bu teşki -
lat yükseltti.. 
Memlekete avdet edince ilk i

şim nayır v.~ hasenat umduğum 
zevata mürac&at olmuştu. Gördük
lerimı anlattım. Ricada, niyazda 
bulundum. ,_.eyllyeyim ki, söz ba -
şak olmadığı ıçin rağbet eden bu -
lunmadı! 

Ç ok §Ükür. o devir bugün tari 
he karışmış bulunuyor. A -

caba bu devirde komşulanmızm 

tecrübe ve istifade ettikleri bu a -
mell usullerden, müesseselerden is 

Bu da bir zaman meselesidir. Meclı· 
sin, de\•letin bu meseleye daha kuv

vetli bir surette hal için, parmağını 

ko~ acağı zamanın çok gccikmiyeceği 

ni ümit edelim ... Yalnız şunu da unut 

ımyahm ki, bizim memlekette neşn
yattan ev\'cl icraata, te§kiJata ehem
miyet 'ennck lazım. Allah verir, fu. 
kat biz iyi muhafaza edersek, alış njs 
betini yüzde üçe kadar indirir. 

tüad~ edemez miyiz? Anlattığım 
tarzda bir zn·aat müzesi büyük bir 
masraf ihtiyarını istilzam etmez. 
Her vilayet merkezinde az bir mas 
rafla küçilk bir müze vücude geti
rilebılir. 

H!itta Ha!kevlerlnin kasaba • 
mekteplerimn duvarları mücessem 
tablolarla koınyca ve ucuzca süs
lenerek muuyyen günlerde köylü
lere muhtasnı ve müfit ders • 
ler vcrilcbilu. Ben bu yoldan şu 
üç neticeye \•nrabileceğirnizi umu
yorum: 

l - Yeni nesil ile eski de 
bir fey öğrenir. 

2 - Köylü (cehil) den 
( ilim ) e ıaındırıhr. 

3 - Köylüye kahvehane 
köfesinden batka gi
debilecek f aydah bir 
yer temin edilmit olur. 
Gözü açılır, gönlü ü
mitlenir, emelletir. 
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Memurlar 
1 için İnzibati 

Cezalar 

Proieye 
Hükümleri 

Konulan 

Yazıyoruz 

Tramvay 
Şirketi İle 
Müzakere 

---o-

Murahhaslar Bu Sabah 

An karaya Gidiyorlar 

: __ ı _E _K_O_N_O_M_i_..J 
ihracat Piyasalarında 

Satışlar Birden Gevşedi 

Ankara, 19 (TAN Muhabtrjn- Tramvay şirketi ile Nafıa VeHle-

Yalnız Fransa Takasları Bir Miktar Yükseldi ve 

Muhtelif Mallar Üzerinde Bazı Satışlar Yapıldı 
den - Memurlar Kanunu mnvak- ti arasındaki satın alma müıakcreleri 

Fransa • İtalya siyasi münı:ısebet
leri hakkında gelen haberler piyasa
mızda da tesirini g~termiştir. Dün 
ihracat muamelelerine ait işlerde bir 
kaç gün evvelki faalıyetin nzalmış 

olduğu görülmekte ıdi. Yalnız AlMan 
yadan yeni yapak permileri gelmiştir. 
Fakat henüz muamelelere başlanma
mıştır. 

rJundan önceki Beyk:Jz • CalattUaray maçından bir görünü, 

kat encümeninin üzerinde tetki:Cler 
yaptığı yeni proje, memurlann me
saisi üzerinde bugünkü ihtiyaclan 
karşılıyacak hükümler koymakta
dır. Disiplin cezası, inzibat cezası 
1ınzibat komisyonlarının teşekkülü 

şekli ve kararlan bu hükümler ara
sındadır. 

Memurlann vazifelerine tesiri o

lan ve iyi memurluk şerefine doku
nan hareketlerinden dolayı aş:ığıda 

yazılı derecelere göre inzibat ceza
lan verilecektir: Bu Haftaki Maçlar 1 - İhtar, memuru 
dikkate davettir. 

vazifesinde 

Mühim Karşllaşma 
G. Saray • Beykoz 

2 - Tevbih, memurun muayyen 
bir halinden dolayı muatebe edilme 
sidir. 

3 - Maaş kesmek, memurun ay
da almakta olduğu paranın on beş 
günlüğüne kadar kesilmesidir. 

4 - Sınıf indirmek, memurun 

rasında Olacak 
maaşça bir derece aşağı indiri!mesi-

1 
dir. 

5 - Azil, memurun iki aydan bir 
seneye kadar hizmetten uzakla~tırıl 

masıdır. İkiden fazla azil cezası gö 

BU hafta lig maçlarında kar~ birinci devrede iyi bir oyun oy-
r ren memur hak.kında mazul ·yet 

Gaıa~----ay Beykozla, namamakla beraber ikinci devrede 
~ müddeti ne kadar olursa olsun tcka-

F enerbahçe Topkapı ile, lstan- dört gol çıkararak maçı 4·0 gibi bü- üt kanununun 13 üncü maddesı }-ük 
yük bir farkla kazandılar. Beşiktaş 

bulapor Süleymaniye ile Betik- hücum hattı Hakkı, Sabri gibi en mtl- mü tatbik olunacaktır. 

6 - Memurluktan çıkarmak. me-taş da Hilalle kartrlaııyorlar. him iki oyuncusunu kaybet.niş, fakat 
Mekteplilerin klüplerde oynatıl- yine bugün için diğer takımlardan munın bir daha devlet memurlğun 

da kullanmamak üzere hizmetten çı 

kanlmasıdır. İnzibat cezası olmak 

maması kararından sonra lig maç· ,..n çok iş görecek bir hattır ve fırsat 
Jarı bütün heyecanını ka:y betmeklc kaçırmıyan eski tecrübeli oyuncu
beraber, şampiyona yolunda en kuv- ]ardan mürekkeptir. Maamafih bu 

üzere memurluktan çıkarılanlar, te
vctli namzet olan takımlarımızın pıı- hattı da yürüten Şerefti. Şerefin de 

kaüt kanununun 13 üncü maddesi van vaziyetinde bariz bir değişiklik bu hafta cezalı olması dolayısile oy-
yapmamış, yalnız Galatasarnylılar namıyacağına göre, Beşiktaş hücum hükmünden istifade ettirilir. 
geçen hafta Hilale karşı beklenmi - hattı da zaafa uğramaktadı":". İhtar ve tevbih cezaları inzibat 
yen bir netice ile berabere ka\nrnlc Muavin hatları da vasattır. Mi.ıda- komisyonu karaıile verilebilece~i 
bır puvan kı:ıybctmışlcrdir 8ugim i- faada Hüsnü canlı oyunu ile dı ~er nr- "bi lınir afından r en e v ile 

çin Bcc:iktaşlı ar Fencrbahçeclen bir kadaşı Tacinin kusurlarını hır dP.re- bilecektir ve bu cezaya karşı itiraz 
puvan farkla başta .g:tınekte G:-ılata- ccye kadar kapıyor. 

"~ı F kabul edilmiyeccktir. Maaş 'ct•srnck, saray aa yine bir puvan farıt a ~ Hilale gelince: Hılalin geçen hafta 
b h · k d l ı t d'r sınıf indirmek azletmek cezaları ko-ncr a çenın ar asın an gc mc.{ e 1 

• aldığı netice bu takımın ihmal edUir 
Siyah beyazlıların en kuvvetli ra- bir kuvvet olmadığım orb.ya koy
kiplerini atlatması onları şampl.yona- muştur ve Hilalliler birkaç defa Re
nın en kuvvetli na~zedi adc~t~lr nck şiktaş karşısında muvaffakıyetler ı;ı
tc ise de önünde bır Vefa. ıkı Bey- karmış ve iyi neticeler almıştır. Hilfıl 
koz maçının bulunması ne rle. o\sg 1 müdafaası, muavin hattı canlı oynu
şampiyonluğu teh'ikeli bir vazıycte yor. Hücum hattınd::ı bilhass~. m~r. -
sokmaktadır. .1 kez muhacimleri Hcıkkı bugun ıçın 

misyon tarafından verilecek vekil

ler veya valiler tarafından tatbik e
dilecektir. Bu cezalar da sıcile geçe · 
cektir. 

Haysiyete dokunan suç işliyenler, 

memurluğa kabul edildikten sonra 

yabancı ile nikahlanmak suretiyle Bu hrıftanın maçları üzeril\<l<'ki du birinci sınıf takımlarımız içinde en 
şuncelerimizi burada şöyle hulaı::.ı e- iyi bir merkez muhacim olduğunu çı- memuriyetini ihlal edeı!ler m mur-

dcbilirlz. kardığı oyunlarla göstermiştir. luktan çıkarılacaklardır. Bir memur 

Ga'atcuaray - Beykoz Hiç şüphe yok ki s·yah ne- hakkında takibat yapılmasını mü3-
Sarı kırmızılılar gE::çen hafta Hilal yazlılar geçen haftaki Galat8 ,.3 • telıim bir hareketi haber alım amir 

karşısında hic; bcklenmiyen bir neti- ray _ Hilal neticesini ı:öz önün- iki gün içinde takibata başlamıya 
ce ile berabere kaldılar. de tutarak kar,mndaki takımı mecbur olacaktır. 

Salim, Bülent, Eşfok gibi takıniı tu ihmal ctmiyecek, ona göre oynı-

tan dört, beş oyuncusundan mahrum yacaklardır. Hilallilere de şunu HABERLER : 
Galatasaray takımı bugün biç şuphe hatırlatalım ki; Galata!llaray bc-

yok ki. eski kuvvetinin yarısından zi
yadesini kaybetmiştir. Hücum hattı 

bir iş göremez hale gelmiş ve geçen 

hafta Hilale karşı doksan dakikalık 

oyunun yetmiş dakikası Hiliıl nLcııf sa 

hasında oynamasına rağmen Hilalin 
yaptığı bir gole ancak penaltıdan ya
pılan golle mukabele etmiştir. Bu 
netice Galatasaray hücum hattının 
beceriksizliğini, bir defa daha orta
ya koymuştur. Nitckım dara evvelki 
hafta Vefa maçını Vefa müdafiinin 
kendi kalelerine yaptığı golle knzan
mıslardır. 

• Onun içindir k! Galatasaray 
hücum ha4 1ına yeni elcınanln 
bulmnk lazımdır. Be~·ko7.a gelin
t'e Bcylwz miidafası, Bc;)koz mu 
C\ in hattı hiç ~üphe yok ki Hi
Hı I ıniidafaa ve muavin hattın
dnn daha kun·ctlidir. 

rabcr~sin:n verdiği gururla çıkar 
lar, karşılarındak1 takımın her 
fırsatta gol çıkarabilecek tecni
beli oyunculardan mürekkep hır 
takım olduğunu unuturlarsa 
sahada {arklı bir mağlübiyete uğ 
rarlar. 

Her ne olursa olsun yenmeyi ve ye 
nilmeyi bir tarafa bırakarak şuurlu 
bir oyun oynamalıdırlar. 

Fener bahçe • T opkapı 
Topkapınm aldığı neticelere, hat

tl sahaya son karardan sonra 11 ki

şi ile bile çıkamıyacak vaıiyctte ol

dUklarını düşünerek bu maç üzerinde 
fazla bir şey söylemıye hlç li.lzum 
görmüyoruz. Fenerbahçenın galibiye 
tini evvelden kabul etmek bir zaru
rettir. 

l.tanbul•por • Süleymaniye 

lstanbul Bölgesi 
Direktörlüğü 

İstanbul Beden Te:-biyesi Direı<tôr 
lüğü için her gün bir isim ortaya a
tılmaktadır. 

Güreş klübii başkanı emekli 
miralay Besimden sonra, şimdı de 
emekli yüzbaşılardan Necati Pank
oğlunun isminden de bahsediliyor. 

Haydar Vefaya Girdi 
Eski Topkapılı Haydar, bundan 

dört, beş ay evvel klübünden ayrıl

mıştı. Bir senelik nızami müddetini 
beklemekte olan Haydar müddetinin 
ikmalinden sonra Vefa takır.ıında oy
nıyacaktır. 

Bisiklet Yarııı Yapllacak 

önümüzdeki pazartesi giınü Ankara
da yeniden başlıyacaktır. MüzaKere
lere fevkalade murahhas sıfatile iştı
rak edecek olan tramvay şirketi ida
re meclisi reisi Spesial, medisi idare 
azasından Debresi ve hukuı-: müşavi
ri Keleren, dün sabahki ek~presle 

Belçikadan şehrimize geltııişl~rdir. 

Spesial ve arkadaşları, öğleden son
ra Metro hanına gideıek şirket erka
nile uzun müddet görtişmlışlerdir. 

Murahhaslar, bu sabahki Toros 
ekspresi ile, Ankaraya gi:i.ccekler -
dir. 

Protestoya cevap 
İstanbul tramvay şirketi. Nafıa 

Vekaletinin protestosuna dün sabah 
noter vasıtasile cevap vernıiştir. Şir
ket cevabında, Nafıa Vekaletinın ka 

• ti delillerle teşrih ett ıği esaslara ka· 
~amak yollarla cevap vermekte. bu 
arada tramvay kazalarında mcsuliye 
tin vatmanlarla halkta ~ldugunu, 
bunun da halkın yolda yiir:ımesini 

bilmemec:inden ileri geldığıni iddia 
etmektedir. 

............................................... 
OKUYUCU 

METUPLARI 
. ................................................ . 

Bir Göçmen 

Ailesini Arıyor 
Bulgarlstanın Varna kazasının Koka 

köyündenim. Buraya muhacir olarak gel
dim. Annemi babamı kaybettim. 29 Teş
rinisani 938 de hicret etmekte olduğumuı 
Ntız.ım vapurunda hn~alandım. Tuılada 
lndlrlldlm. Şimdi Haydarpaşa NUmune 
hıııılant'Slndi! dahiliye erkek koğuşunda 
ı3 f\no tllktAvım BebRmın dı Mu~tn
Ca Topoz, nnl'lemin Fatma, kardeşimin de 
Salihtir. Ailemin adresini arıvorı.ım. 

Ali Mustafa 

So.natkôr Bayan 
Safiyeden Bir Rica 

Kıvrnetli sıınatidırımız Bayan Saflyen\n 
Hnydnrpaşa hastaneslnde konser verdiği
ni gazetenizde okuduk. Onun kon~erini 
dinlemek zevkini tad"n hastalarla bera
ber biz de kendisine t~ekkür etmek iste
riz. 

Acaba kıymetli samıtkiırımız Heybeli
nda sanatorvomunda tedavi gören bh: 
hastaları da ·sevindiremez mi? Onun iyi 
kalbinin bu rk'nmı:r.ı kabul edeceğini u
mar ve şimdiden teşekkürlerimizi suna
rız. 

H,.vbl'll;,da aanııtoryom•J hıı11tnlarınd"n 

Süleyman DiNÇ: Tahir T.A.MV.A.VUZ 

* Damaah Ölc:ü Aletleri 
·Toplattırıldı .. _ 

fzmirde kantar, terazi ve emsali cılçıı 
lıletlerl üzerinde iş yapıyoruz. Bu malları 
fsUınbuldakl toptancılardan ahnz. Hep
si de Marmara mıntakası ölçü ve Ayar 
başmUfettlşlll:l tarafından d:ımgal:mmış
tır. Halbuki Ege mıntaknsı başmil!ettiş
llği biz.im m:ığa:r.alarımızdıı ve esnnf·n e
linde bulunan damgalı Aletleri, hiç bir 
ihbar bulunmadığı halde toplatmıştır. Bu 
yüzden hem biz zarara u~radık, hem de 
ölçü Aletleri buhranı başgösterdl. 
lzmlr Kantarcılarda ıııça lletlerl tOccarı 

Hüıeyln Bıçakçı ve dört arkadaıı * . 
Anayurda Gelmek 

lstiyen Türkler 

Dün Anadoludan getirilen hubu -
batın satışlarında biraz gevşeklik ol
muştur, Fransızların Merkez Banka
mızda mevcut bloke paralarının mü
him bir kısmı mal ' karşılığı ile çekil 
miş olduğundan Fransaya daha fazla 
mal gönderilmesi imkanları artını~ 

tır. Fransa takasları da bu yiizd~n 

bir miktar yükselmiş ve Fransa :ıe 

iş yapan müesseselerin mallarımıza 
alakası fazlalaşmıştır. Fransa için 
satılan mallar arasında en zıyade za
hire bulunmaktadır. Kuru fac:ulvr 
nohut, fındık bu aradadır. Fransızlar 
keçi kılı istemişlerse de fiyat üzerin
de anlaşılamamıştır. Arpalarınnza i
yi fiyat verilmektedır. Fakat bo se
neki arpa rekoltesi dahili sarfiya
ta kifayet edecek mıktarda olduğun
dan ihracat için fazla mal kalmamış 
gibidir. 

MOTEFERRIK : 

DünlJa Sergisi 
için Seçilecek 
Niimuneler 
Şehrimiz yazma ve dokunıncılar 

kooperatifi İzmir fuarında teşhir et
tikleri yazmalardan Nevyork s~rgisi
nt.· gönderilmesini Turkofisten iste -
mislerdir. Koooerati!in İzmirclc tes
hir eylediği yazmalar Amenkatılarca 
çok beğenilmiş olduğundan muhtelif 
cinslerde yazma nümunelerinin Nev 
yorka gönderilmesi yerinde bir te -
şebbiis sayılmaktadır. * Takas tetkik komisyonu dün top 

!anarak Amerika ve İngiltere için ih

raç edilecek malların takas muame

lelerini tetkik ve tasdik ederek ihra-
cına müsaade etmiştır. 

lngiliz Sanayi Sergisi 
Açıhyor 

İngilterede şubatın yirmi~inde a
çılacak ve martın üçünde kapanacak 
olan İngiliz milli sanayi sergilerirıl! 

Türkiyeden iştirak edeceklere İngiliz 
hükumeti meccanen vize yaracağı gi
bi gidip gelme tren ve vapur ücrct
lufode de yüzde otuz üç tenzilat ya
pılacağı alakadarlara bildirilmiştir. 

Ticaret Odasında Seçim 
Şehrimiz ticaret odasında açılan 

üç umumi meclis azalıkları için gP.le
cek salı günü saat 11 - 12 arasında 
seçim yapılması kararlaştırılmıştır. 

---o-

Av Derileri 
Havaların müsait gitmesi yüzün -

den piyasamıza bolca av derisi geti
rilmektedir. Şarki Anadoluda kı~ faz 
la olduğundan yola ç1karılan mallar 
gecikmektedir. Orta Anadolu ile Ka
radeniz mıntakalarından gelen av 
derileri azdır. Gelen mallar derhal sa 
blmaktadır. 

BORSA 
19-1-939 

ÇEKLER 
Londra 
NevyorJr 
Paris 
MllAno 
Cenevre 
Amstcrd~-

Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prng 
Madrld 

5.92 
126~'>8 

3 34 
6 65 

28.5125 
681)075 
50.5625 
21.37 

1.08 
l.!1~75 
4.3375 
5.92 

Varşova 23.93 
BudapeşV 25.0625 
Bükreş O 905 
Belgrat 2.845 
Yokohama 34.56 
stokholm sum 
Moskova 23.8~ 

ESHAM VE TAHViLAT 

Türk Borcu I peşin 
Türk Borcu III ~ 
Ergani 

iÇ PIY ASALAR : 
!\ 

19.3tt 
19.30 
19.75 

Son Haftanın 
Ceviz ve 
Fındık Satışı 

Son hafta içinde iç ceviz ve iç fın
dık üzerinde satl§ muameleleri canlı
lığını musafaza etmiştir. 24291 kilo 
muhtelü mıntaka iç cevizleri satıl -
mı'- ve ktlosıı 40 -d60 kttM1<= ~,.~.uıd6 
vcrılm ştır. ıç ·tın ıklaraan aı ~:;,aı 

kilo satış yapılmış ve kilosu 72 • 78 
kuruş arasında gitmiştir. Haftalık iç 
ceviz ihracatı ise 4200 kilo Praga, 
33154 kilo Hamburga ve iç fındık ola 
rak 26160 kilo Nevyorka, 4000 kilo 
Kopenhaga, 11200 kilo Hamburga, 
2000 kilo Fransaya gönderilmiştir. 
Şehrimizde 90 bin kilo iç ceviz, ~5 , 
bin kilo kabuklu ceviz ,20 bin kilo ıç 
fındık, 10 bin kilo !tabuklu fındık 
stoku mevcuttur. * Dün şehrimize 20 vagon buğ
day, 5 vagon arpa, 5 vagon çavdar 
getirilmiştir. Yumuşak buğdaylar 
5,22 - 5,25, sert buğdaylar 5.ıo, h
zılcalar 5,15 - 5,22, yemlik arpalar 
4,24, kuru bakla 4,05, san mısır dök~ 
me olarak 4,18, çuvallı kuş yemi 6,07 
susam 20, iç fındık 76, kabuklu ceviz 
19, tiftik mal 110, ve Karstan geU. 
rilen kaşar peyniri 25 kuruştan sa
tılmıştır. Piyasamıza .38500 kilo kura. 
fasulya ile 16 bin kilo pamuk geti
rilmiş ise de dün satılmamıştır. 

Sanayi Birli9inde 
Toplantı 

Sanayi birliği idare heyeti dün bir 
toplantı yaparak İktısat Vekaletine 
gönderilecek olan raporu kabul et -
miştir. Rapor iki güne kadar birlik 
reisi tarafından An karaya götürüle- . 
cektir. 

Raporda, daimi sergi hakkında b:ı
z1 temenniler ileri sürülmekte ve sn
nayi kalkınmasının icaplarına göre. 
birliği alakadar eden mevzular üze
rinde mütalealannı bildirmektedir. 

Rumanya ve Bulgarlstandan ana yur
da her sene binlerce kardeşimiz gidıyor. 

Biz de Serez civarındn bulunan yirmi ki
şilik bir grubuz. Ana yurda giden karde:ı 
terimizle beraber, bizim de alınmamızı ============================= 
iııtivoruz. Runun için müteaddit mill'aca- OVYET RADYOLARINDA atı~rde bulunduk. İstediğimiz 't''dld~ ce- ı*~iiiiiiiiii~- .. S 4 
vap verilmedi. Vııtan hasreti içind~ göz : 

1 
1 

yaşı döküyoruz. Bizi vatanımıza aldırsın- TÜRKİYE Ç N KONSER 
Hücum hatlarında da gol ;;apabile

c"k, gelen fırsatlardan istifade ene
cck ovuncular vardır. Maanıafih şu
n•J d~ kaydetmeden geçmıyefün ki, 
y~~a rnnçının güçlükle kazanılması, 

Hi · ı karcısmdaki beklenmiyen r.eti
c"' b"'l1 i Galatasnrnyhları daha can
ı. .... .:ı ha Ş"ıurlu oynamıya sevkeder. 

Bu sütunlarda de!eatla yazdığımız 
gibi İstanbulspor maalesef mektepli
ler hakkındaki karardan en çok za
rar gören ve çok müşkül vaziyete dü 
şen bir klübümfızdiır. Şunu da acı~
ça yazalım ki, onların bu giın sahaya 
çıkışları bile bir fedakarlıktır. Her 
hafta görüyoruz ki, senelerce futbol 
sahasından uzaklaşmış eski oyuncu
larile sahaya geliyorlar. 

Bisiklet federasyonu 19 mayıs ta
rihinde İstanbul - Edirne 3rasında 
bir bisiklet yarışı yapmıya karar ver
miştir. 

lar. serezde Gary Tobıko Şirketinden Yabancı memleketlerle kültür milnasebetleri idame eden U-
Kimll Osman mum Sovyet "VOKS,, cemiyetiyle S. S . C. B Radyo komitesi 20 ~in * cikanun cuma günü Türkiye için bir radyo konseri tertip etmistır. 

ikramiye Taleplerimiz Bu konser Türkiye saatiyle tam saat 21 de 1744 metrede Moskova. 
Ne Olacak? 1060 metrede Tiblis'i, 309,9 metrede Odesa ve 349,9 metrede Simfcr-

"1" ı.. 'n haftanın en mühim kar-
1 .,.mc:ıdır, divebiliriz. Onun için· 

r1'r ki m"lçın ncticeı;i üzerinde hir.bir 
t .. .,r 'ch'nc bir tahmin yiirütmiiyo-

' ruz. 

Befikttıf - Hilal 
Beşiktaşlılar geçen hafta Vefa~ 

Onları sahaya çıkaran hiç şüphe 
yok ki, klüp sevgisidir. 

Süleymaniyeliler son karardan o 
kadar zarar görmemiştir. Buna aığ
men Fenerbahçe, Beşiktaş kaTŞısmda 

büyük sayı farklarile yenildiler. İs -
tanbulsporun vaziyetıni gözönüne ge
tirerek maçın neticesini Süleymaniye 
lehine görmek llı.zım gelirse de, ts -
tanbulsporlulann o eski oyuncuları· 
nın üç haftadanberi ekzersiz ve maç 
yapmaları tecrübe ve klüp sevgisile 
canla başla oynamaları onlara maçı 
kazandırabilir de!-

M.Kemal 

Şark Dcmiryolları hük<l.metlmlz bra- pol radyo istasyonları ile neşrcdilecektir. 
tından satın alındığı zaman §irket tsra- KONSER'in programı şudur: 
tından ecnebi memurlar çıkarılırken lk- Birinci kısım: Rus halk şarkıları - "Piatniski.. Halk korosu tara 
ramiye verildiği ciheUe şirketin hükfune- fından Rus ı:arkılarından Popuri - Harmonist ve Balalayka Triosu 
te devri Qz.erlne biz Türk memurlarınn da ~ 
böyle bir ikramiye verilmesi için teoşeb- tarafından: 
büs edildi. Neticede mahkemeye mOraca- , Rus halk şarkıları - Büyük akademik Devlet tiyatrosu solisti Ba-
at edildi ve avukatımız tarafından huku· : turin tarafından. 
kumuz müdafaa edilmekte idi. Vaziyetin İkinci kısım: Sovyet sesli filimlerinden şa:kılar ve Müzik. 
ne şekil aldığını bilmlyorU1:, acaba bu hu- ili 
lrukumuz zayi mı oluyor? Arkadaşlarım Kompozitör Dunaycvski ve Pokras. 
gibi ben de bilmiyorum. •!!!!!!!!!!!!!!!~~ • 

M. T. 
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MEKTUPLARI ~ AmeırDkadl~"? ~ekt~pOaıır ) /şu GTaripbDlünyat:I 
- A a e er 

Terbiye Laboratuvarında Halinde 

r ı BELGRAT 

ÇoCuk Zekisını Nasıl k.~:.7.ı~~~h.--.-ve-.... 
programlarının heyeti umumi.yesi kt ld -

O. . 1 ç e r 1 e r .... ancak vasat derecede zeka sahibi :a~v:leri, o ~:z~ f' bir çocuğu fazlasile meşgul edecek, yikle tablet ha-
yoracak, bunaltacak kadar ağır- line getirmeyi 
dır. Fakat cidden zeki bir çocuğun ve bu şekilde 

u yazımda terbiyt:vi reh· B berlik laboratuvarlarında 
k • nelerinden bahse•lece-

ıe a muaye A • 

-· L~boratuvar problem telakki 
gım. "' 
tt· - · cu~•n sıhhat raporunu ve e ıgı ço e;-- . 

hh• t ihçesini elıne aldıktan son 
ııı ı ar . A 

ühı·m bir cephenın zeka ve ra en m . 
istidatların rnuayenesıne başlıyor~ 

M kt lilerin sıhhat muayenesı 
e ep d b . 

1 ketimizde ~eneler en erı 
meme • . t' 
tatbik edildiği halde zeka ve ıs .. ı-
d tların .muayenesi mevzuu benuz 
t:rbiye ufuklarımızda doğmamış 
bir hakikattir. Biz çocuklarımm 
tasnif ederken akılb çocuk, aptal 

uk tenbel çocuk, dikkafnlı, açoc • 
dam olmaz çocuk ve saire tarımda 
indi tabirler kullanırız. Amerikan 
terbiyecileri ise vücut mıfzıssıhha
sı kadar ruh hıfztssıhhasına kıy
met verdikleri ıçin çocukların yal
nız vücutlarını muayene etnıe~le 
iktifa etmiyerek, zeka ve ıstida~Ia
nnı da ilmi bir şekilde tasnife ça
lışmışlar ve kısmen de nıu vaf!ak 
olmuşlardır. Fransız terbiy~ile

rinden Alfred Binenin esaslarını 

kurduğu, Amerikan terbiyeciierin
den Terman'ın inkişaf ettirdiği ze
ka testlerinin rubu asırdan fazla 
tatbikatı sayesinde Amerikan mu
hitinde zeka testlerı oldukça şa
yanı itimat bir ilmi metot halini 
almıştır. 

Bu ilmi metotlar sayesinde 
anlaşılmıştır ki, çocukları

mızın kahir bir ekseriyeti vasat 
derecede bir zekaya maliktir. Pek 
küçük bir ekalliyet gayet yüksek 
fikri kabiliyetlere, muhtelif C<?p· 
helerde şayanı hayret istidatlara 
-.. ' · ~ -Olak Oi.. lnanu cıla .,__. 

tın çok aşağısında bir kabiliyete 
mallktir. Meseli bin tane on yaJJn
da çocuğu ele alalım. Bunların. i
çinde bir iki tanesi on dokuz, yır· 

mi yaşındaki bir gc>nç kadar ilmi 
meseleleri ihah kabiliyeti ~öster
mektedir. <Amerikan ko'lejkrine 
on bir, on iki yaşında yazılan Har
vard'ın en güç imtihanlarım on 
.. d 'k ' muvaffak,yetle uç yaşın a ı en . . 
geçiren dahiler var). Yine bu bın 
çocuktan beş, on tanesi 17. 1~ Y1• 

şındaki gençler kadsr ilm! bıı· ka· 
biliyet izhar etmektedirler. On beş 

1 • 
yirmi tanesi ise H>. 16 yaşınd~.'{1 ço-
cuklar kadar zeka eseri ~oster· 
mektcdirler. Yüz elli, iki yüz ta

nesi 14 yaşındaki bir cocuğun ~a~i 
liyetlerini iz}lar etmektedır. hu uç 
yüz tanesi 12, 13 yaşında1<i Ç'~~ık 
kadar kemale ermıştir. Üç dort 

yüz tanesi ise 11, 12 yaşırdaki. üç 

dört yüz tanesi ise sadeca •Tasat 

derecede, on yaşındaki çocukların 
zekasına maliktir. Mütebakisi se
kiz, dokuz yaşında çocuklar kadar 

kabiliyet göstermekte, üç dört ta

nesi de maalesef dôrt beş yaşınrla 
bir çocuk kadar geri kalmaktadır. 

Şimdi müsaadenizle mesele· 
yi teJbis edelim. Bin t~ne ~n 

yaşında çocuk, beş yaşınd:ı.kı hır 
çocuk kadar gerilik gösterebilmek 
imkanına cfa yirmi yaşındaki bir 
genç kadar fikri faaliyet izhar ede
bilmek imkanına c!a maliKtirler. 

Eğer sınıfınızda elli çocuk varsa 

bunların her birisi elli dürlü ze· 

ka derecesi arzodebilir. Kinıisi pek 

ilerde, kimisi pek ı;eride .. Ekseri

yeti kahiresi ise vasat! Şu halde 

bu kadar mütenevvi kabiliyet ar
zcden bir çocuk kafilesini ayni dı:?rs 
programlarının yeknesak h~dutl~
rınn sığdırmak. ayni muallımler~n 
knrşısında , ayni usulü tedrisi takıbe 

"k b' yanhş-m,.cbur etmek büyu ır 
'ı!~ tcskil etmez mi? Bizim m~ktcp-

• · ın aY-lcrimiz Fransız mektepıerın . 
nt olduğu için Fran.;ız terbiye "'ıya
setindc efe şahsiyete katiyen kıy
met atfedilrr.ediği için biz program-

. ·1 · "ncfen Jca-larımızın kıvmetı ı mıyesı 
• · Füat sa· tiyen iştibah etmıyonız. 

ı·······-y.:.\~;\~~········ı 

Nezahat Nurettin f 
E G E 1 

•••••••••••••••••••••••••• 

dece bu programa intıbak cdemi
ven çocuklarımızı itham etnıekı 

kendimizi serbest tP.lakki edıyoruz 
Mektep siyasetimizi ilmi bir şe
kilde ıslah edeceğimiz yerde, ter
biye siyasetimizin masum kurbanı 
olan çocuklarımıza hücum ediyo
ruz. Amerikada ise mektep prog
ramları tamamen çocukların fıkri, 
ruhi ihtiyaçlarına göre tanzim e
dilmektedir. Fikrimi kısaca telhis 
edeyim. Bizde mektep çocuklar i-

. deg-il , fakat çocuklarımız nıek-
çın • . . d' 
tep içindir. Program ıar ıçın ır ve 
nihayet imtihanlar ve şehadetna-

ler içindir. Amerikan ınüe:ısr.-
me kl .. a· 
satında ise me~tep ç?cu ar ll'ın ır. 
B' bir tek elbıse kaubındcın k..ımaş 

k ız. r dikiyor. bütün çocukların 
esıyo , 

_ dünü bu elbisenin içine uyclur 
vucu 'k t b" mıya çalışıyoruz. Amerı ·an_ er .ı-

.1 ri ise her çocu l ın \•ucuclu-
yecı e . k d ' l .. 
ne göre elbise kes~eyı end' ı ert ı-
. b" vazife telakki e ıyorlar. 

çın ır _ 

h stanın bünyesine gore te-
Her a 'b"ı t "' . an doktor gı ı .. şte r:ı:ı-
davı yap 'k t b' bi esile, Am"rl an er ıye 
sız ter Y · • f k' . . arasındakı muazzam ar . 
sıstemı 

"nkü mektep idar<?lerinin. IB ufıerindeki sıhhat dosyaları e 1 . . 
k • ve istidat test erının 

kadar ze a 
1 en kıymctH yardımcıları 

dosya arı . · d" 
he eti talimıyeyı tenvır e ı-

olarak yllimler bu sayede talcbc-
yor Mua · ht ı·r · k. derecelerıne, mu e ı · · ze a lerını t mavüllerine göre ders-
. fdat ve e J 

ıs ı "k ediyorlar. Zeka derece-
lere teşvı , 

1 n bir çocukıa, ze.ka de · 
si (180/8~)aolan bir çocuğu ayni sı-
recesi . . 

okutmak, tıpkı yırmı yaşın-
nıfta d k' b" 

Çıe on yaşın a ı ır ak" bir gen • 
d 1 

_ a ni yiikü taşımıya mec-
roçugu y . ·ı , b' 
,. k kadar gayrı ı mı ır 
bur etme .e:ı .. k' edilh·or. 

ket tel~ 1 • 
ha1: rnekteplerimizdeki ders 

Bızlnı 

bütün kabiliyetlerim inkişal Pttire- satılığa çıkarmayı karar aştırmıştır. 
bilecek vüsatten katiyen mahrum- Çikolata büyükluğünde olan bu kah 
dur. Zeka derecesi düşük olan ço- ve tabletleri, taneler halindeki kah
cukları ise isyana -:evkedecek ka-

velerde olan lezzet ve kokuyu kaydar fecidir. Bu yeknesak program-
betmiyormuş. Kokusu zail olmasın lar ancak vasat dereceyi tlümiıı e-
diye tabletler, hususi kutular içeridebilmekte fakat geri çocuklar ka-
sinde ambalaj ediliyorlarmış. dar ileri kabiliyette çocukların ruh· * 

!arını tahrip etmektedir. Geri ço-
cuklar hilkatirı kendisinden esir- OmrünJ e Kadın Yüzü 

görmiyen rahip 
Yunanistanda 

mukaddes or· 
man denilen 
yüksek m<'vki-

• de kain Aton 

..... ._~ .. ~·I manastırında ra 
hip Mihail To

lotos 82 yaşında ölmüştür. Rah1p, 
bu yaşına kadar hiç kadın yüzü gör
memiştir. Daha çocukken çöken bir 
evin enkazı altından çıkarılarak ma
nastıra götürülmüştür. Hiç kadın a
yağı basmamış olan Aton mana!':tı

rında rahip Mihail Tolotos, ömnin
de hiç kadınla teması olmaması do
layısiyle şöhret bulmuştur. 

* 

Belgratta Parlamento bimuı 

Yeni Skupçina Meclisi 
• 

ilk lçtimaını Yaptı 
gediği bir çok kabiliyetler1en nıah 
rumiyet dolayısile kendisinden beş 
altı yaş zeka derecesi yüksek ço -
cukların muvaffakıyelleri!\i ka 
zanmıya mecbur edilince is,ran e
diyorlar. Zeka kuv\'etlerile elde e
demedikleri tam numaraları . istik
balleri için elzem telakki ettlkleri 
şehadetnameleri, bıçak kuvvctile 
almıya ka 1k1şıyorlar, Zeka ıtibari
le çok ilerde olan çocuklar is~ bü
tün senenin sınıf derslerini sade
ce bir kaç saatte ihata etmiyf! nıu
vaffak oluyor. Geriye ıcalan boş 
zamanlarını dolduracak, i;)tidatla
rını daha ileriye götürecek şevk • 
ten mahrum olduğu için melekatı 
dumura uüruyor. Eiıyle fevkalade 
parlak zekaları, Amerikan mektep
lerinde sınıf kuyudatile takyit .:t
miyorlar. Bilakis imkan dP.recesin
de istifade edebilmeleri 1çin ta -
mamen azade bırakıyorlar 

B elgrat, 18 (TAN Muhabirin
den) - 11 Kanunuevvelde 

yapılan meb'us seçiminden sonra 
yeni Yugoslav Skupçina meclisi 
dün sabah ilk içtimaını yaptı. Baş

vekil Stoyandinoviç ve nazırlar 

meclise alkışlar arasında girdiler. · 
İçtimaa , h ükumet taraftan meb'· 
usların hepsi, muhalefetten ise yal
nız 18 meb'us iştirak etmişlerdi. 

Hırvatlann önderi Dr. Maçek'in ta 
raftan olan muhalif meb'uslardan 
hiç biri meclise gelmeınişt.i.. !cti
maa, meb'usların en yaşlısı olan 
Mihaylo Stoyadin9viç riyaset eci!-

y anarJağın içine lnen mimler yordu. 

Japon ilimle- İçtimadan sonra akşam üzeri 
ri, htıfiusi alet- Başvekil Milan Stoyadinoviç, Skup-
lerle henüz sön çina meclisinde ekseriyeti teşkil e-
memiş olan Mi- den hükumet taraftan parlamen-

H iç bir çocuğa- Sen kimyadnn harayama ya to grupunun akdettiği içtima~a 
niçin sınıfta kaldın? Sen nardağının kra- söylediği nutukta, meb'uslara gös.-

riyaziye derslerinde ikmale kaldın? terinden içerisi- terdikleri faaliyetten dolayı te~k-
Arkada"larınm yanında utanmıyor ne inmiye muvaffak olmuşl<\rdır. kür ederek Dr. Maçek'in son za. 
musun? denilmiyor Fakat daha ilk Harareti naklctmiyen azbest o;epeti- manlarda aldığı muhalif vaziyeti /ıkopçi.na Reiıi 
mektep sır:ılarındarı itibaren ya • le yanardağdan 500 metre derinliğe tenkit etti. Bundan sonra da tatbik Stevan Ciriç 
Pılan zeka testler'le kabiliyetl•·r· sa inmişler ve yanlannda bulundurduk edeceği rejim planında kendisıne 
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tablo ve istailiıtik'ıerle gösterit'ml• bit olduğu için. istidatlari!e müte- ları fenni aletlerle ilmi tetkikler yap yardım edilmesini istedi. Başvekil, ~ 
naslı> der&lere aevked.u.il~i.y .... r,;~f-:~~'!f.fd~ır~.,._~ bq n,µ,_tkunda devletin haricl şjya"'. ür._ Ser&i.._kalabzfalık b!1" ~~~e-
cti ..ıra._. .. ,.,. ' PF • •aft?• illdR"1 Ul)lma.')ı'ımllld illliJJI .. ~ yare .. m' r. 
nıf arkadaşlarının arasında mek - siyasetten bahaetmiftlr. Memleketin haricinde ve dahilhıde 
tep hayatını geçirtiyorlar. Vakıa Amerika oırıe- Mecliste muhalif Hırvat meb'- bütün eropaganda hizmetlerini 8Ö-
kolcj mezunu olamıyor. Fakat kıs şik hükumetle _ uslardan Dr. Maçek taraftarlarm- ren ve merkezi Presbüro denilen tE 
kanç. asi, cani de oımuyor. Hilka- rinde Misuri ha- dım hepsi 67 kişidirler. Bunlardan şekkül, bu sergiyle Stoyadinoviçin 
tin kendisine bahşf"ttiği melekatı- valisındc bir te- 20 si Sırp partileri arasındandır. hükCımeti sırasında elde ettiği ne-
nı inkişaf ettiriyor. pe üzerinde es- 10 u çiftçi, 4 ü Yugoslav milli par· ti.celer gösterilm~. Bütün bun.-

Bu muazzam kür<? üzerınrfp ken- rarcngiz bir göl tisinden, 3 ü demokrat, radikal o- lar, sergide Üzerlerinde göze ~ar-
dfsini bekliyen bir vazife bulundu- ------- vardır. lan 2 si Atsa Stanoeviç grupun<lan pan iri yazı ve rakamlan havi bü-
ğuna , cemiyeti beş~riyeyc -nüfit Bu gölün suyu, muntazam ve mü- olup 8 i de müstakil demokrat par- yük fotoğraflar, fotomontajlar. di-
bir uzuv olabileceğine kani ola • temadi surette sathından epey aşağı tisinin Pribiçeviç kolundandır. Ka- agramlar ve iktısadt, tesisata mü-
rak mektebini bitiriyor. Bu zeka inmekte ve yükselmektedir. Sathının lan 47 meb'us ise Hırvat köylü par teallik her türlü haritalar, istatis-
testlerinin neticelerinden ne çocuk. inme ve yükselmesi, yataklarla ve tisinin Maçek taraftandır. tikler, tablolar ve yeni yapılan bü-
ne de ana baba haberdar c•lr.ıuyor. hava vaziyetile hiç alakası yokmuş. yük köprü, bina, yol resimleri a-
Yalnız terbiyevi rehberlik lcıbN'a· Esasen göl çok yüksekte olduğu gi- Belgratta "Dr. M. Stoyadino - sılarak halka gösterilml§ti.r. Sergi 
tuvarı çocuğun men::.up olduğum• bi etrafında 100 kilometre uzaklığı- viç'in üç senelik idaresi,, na Dr. M. Stoyadinoviç hükUınetinin 
tebin ziyaretçi mualliminc mesele- na kadar hiçbir akar suyun da bu- mı altında bir sergi açılmıştır. Bu hizmetlerinden başka mazi ile is-
yi izah ediyor. Muallim. çocuğu lunmadığı tesbit edilmiştir. Bu sebep sergide Stoyadinoviçin üç senelik tikbal arasında bir mukayese ya. 
evinde ziyaret ediy'lr. Anre!ıinin, le Alimler, bu gölün suyunun sathı- idaresinde Yugoslavyanın kültü- pılınast imkanını da veriyor. Ser-
babasının yanında çocuklrıı gayet nın inip yükselmesini hiçbir türlü i- rel, ekonomik, sosyal ve siyasi sa- gide, devletin güttüğü gaye ve e-
müşfik bir dost g:bi görüşı.iyor. zah edememişlerdir. halarda gösterdiği inkişaf resım. sas prensipleri de tebarüz ettiril-

Çocuğun başka başka sah:ılarclnki •••••••••••••••••••••••••••••19!!! mit ve memleketin harici, dahili 
istidatlarını büyük bir takdirle an- siyasetinden başlanarak beden ter 
latıyor. İstikbalde bu sahada bti- biyesi işine vanncıya kadar bütün 
yük bir sima rJlabileceğini, blna- inkişaf merhaleleri tesbit olunmuş 
enaleyh mektep derslerini bu saha tur. 

ya tevcih etmek lu:ı:umunu izah c- merikaJa garabetler re arz daha ihtiyardır. Bunların bir Hilen 51 yaşında olan YugoslııY 
diyor. Çocuğun ızzeti nefsi kırılma- •---------- kısmı arzın kabuğundaki kimyevi Başvekili Dr. Milin Stoyadinoviç 
dan yavaş yavaş fevkalade zeki A merikah muharrir Bayman, unsurları tahlil ediyor ve hesapla Yugoslavyanın siyasi hayatında 
çocuklar grupundan. kendi zck&si· Amtrikanın garabetlerin _ rını bu tahlile dayıyor. Daha baş • mühim rol oynamıştır. Daha 1922 
le mütenasip çocuklar gnıpuna, den bahseden bir yazı yazmıştır. kalan arzın kutrunu nazarı dikka- senesinde Maliye Nazın olarak 
yüksek fikri kabihyetlere arzı if- Bunlardan bir kaçını naklediyo - te alarak hesaplannı yapıyorlar. memleketine büyük mali hizmet-
tikar eden der~lerden. kendi isti- K · h k ı ·ı t•k d ı 

ruz: amcrın are et erı e a a a ar o- erde bulunmuş ve dinan düşınPk· 
dadile mütenasip d,.rsler grupuna Amerikanıı. Ohio ülkesinde ge - lan Astronomik bir hesap da var . ten kurtarmıştır. 
intikal ediyor. Böylece kainatta bir celeyin sokağa çıkan kedilerin kuy dır. Bu lnymetli maU hizmetlerinden 
yavru ziyan olmaktan kurtulmuş. ruklarına kınnızı bir fener veya ı- y dol B Sto din 
bir felaketin önü alınmış oluyor. eni bir buluı ayı · ya oviç 1934 te 

şık b<Aflamayı emreden bir kanun tekrar Maliye Nazırlığına getirfi. İşte Amerikan tE'rbiyecilerinin vardır · 

K l 'f . C d mıştir. problem çocuk mevzuu karşısında· a ı ornı) anın oncor feh -ı Ü 
ki hattı hareketleri! Bu tarzı faali- . Vaşinıton civannda olan Cen - rinde yaşayan Otto Mohr .. ç sene evvel memleketinin müş 
yet ise bizde halen kabili tatbik trali bütün erkekler sakal sahibi namında bir 9dam, bir çok işleri • ~u~ zamanlarında yapılan 5 MRyıs 
değil!. Çünkü şarktan garhe, şi- olmağa kanunen mecburdurlar. nin ~üneş tarafından yapılmasını ıntihabatından sonra kral naipliği 
malden cenuba kadar bütün mero- Bostonda ahaliyi keman çalmak temin eden bır ev yapmıştır. Mese- tarafından Stoyaclinoviç. yeni Yu-

tan meneden bir kanun vardır. A • goslav kabinesini teşkile memu leketimizde bir tek terbiyf" siJte - la güneş şu11lanru bır noktaya top dilmin;. r &-
mimiz var. Zeka derecesi (60, 70) Virginie'de hüküm süren bir ka- 1 k . t d"ği h tt k ıt ... 

nuna oöı-e oda i,.inde yıkanmak ya ayara ' 15 e ı su une e stca su Q zamandan beri geçen u·,. '"'"ne olan bir çocukla zeka derec~si 180 • , '" on-

190 1 b saktır. Herke" ancak evlerinin av- bulunduruyoı. Sonra bu adanı ye- . zarfı~da Yugoslavya. Stovn. o an ir çocuğu ayni pro~r .. ., ~ 
mı takibe mecbur ediyoru:ı. İkinci- lusunda yıkanmabdırlar. meklerini hıdrojen gazı ile pişir - dınoviç hukfımetinin idaresnıdc 
si: Henüz ilmi bir tarzda yapılmış Kalifomiyoda tayyare veya oto- mektedir. Ve güneş enerjisiyle SU· her sahada inkişaf etmiştir Mem-
zeka testlerimiz yok!. Üçüncüsü mobil içinde hayvan avlamak ya- yu inhilal ettirerek hidrojen istih lekette _bir ~k ıslahat yapılD"ı,Ur. 
O ·-'-tır. sal ettiğini ıoöylüyor. S.toyadınovıç Hariciye Nazın .. ıfa-nu tatbike muktedir ruhiyatçı- .. - , 
Iarımız yok!. Arı: lrtJS )'tlflMa 'Üç galon suyu inhilal ettirmek tıyle Yugoslavyanın harici t>oliti-

Terbiye sitemimiz bu kadar mu· ev için lazım olan gazi temin et - k~ında .da büyük muvaffakıyetler 
azzam yokluklar' arzederken, biz- Fen adanılan anın Hmrilnfi tnr mektedir. ~osterrnıştir. 
de Asi çocuklar olduğuna hangi il- lü türlıi tekil~rde hesap eder Günün birinde dünyadaki pet . . Memleketin dahilinde yaptığı 
mt metotlarla hükmedebiliyoruz ler. Jeolojist Paul Coudrec'e göre rol, kömür kaynaklan bitecetı için hı~metler büyüktür. Efkarı umu-
Bu sualin cevabını çok düJiinüyo- arzın sert k:ıbuiu 2000 milyon se- Mohr bulduiu sistemin mahrukat mıye teskin edilerek memleket c;iı-
rum l

0

kti D h b k 4 1' l - kun ve intizama kavu~u~ ve nor-. ne ı r. a a aş a • ım ere ıco - meselesini hallcdecd'İne kanidir. 
1 

...... :ı 
ma vaziyetini bulmuştur. 



Ihma/güzünden inegölde Bir Milyon 
GebeBir ·ı S T • t 

Lira 
Yapılacak Aadın Öldü 1 e u etısa ı 

Bursa, (TAN) - Taksim mahalle
sinde oturan hamal Nezirin karısı Ma 
;ide, kendi evinde feci ıstıraplar için
de doğurduktan sonra ölmüştur. Ço-
cuğu sağdır. 

İddia edildiğine göre, sancılan baş
laymca Maide Memleket hastanesi
ne götürülmüş, bir müddet uolaştml 
dıktan sonra Boğaz hastalıklan ko
vuşunda kendisine bir gargara veril
miş, ve "şimdi yatak yok!" diyerek 
evine yollanılmıştır. 

Bu iddianın doğru olup olmadığı 

müddeiumumilikçe tetkik edilmekte-
dir. t! 91 #111(' 

t'-~-

Egede Otomatik 
Telefon 

!zmtr = Nafıa Vekaleti, btı sene 
içinde, Akhisar, Salihli,Turgutlu, Ala 
şehir, Soma, Kırkağaç, Bergama, Di
kili, Foca ve Menemenin otomatik 
telefonla İzmire bağlanmasını em
retmiştir. 

Aydın, Nazilli, Denizli ve kazalan, 
Ödem.iş, Tire, Bayındır, Torbalı, Kuş 
adası ve Kemalpaşa otomatik telefon
ları da ikmal edilecektir. 

Az ve iyi Tütün isteniyor 
İzmir - Geçen yıllarda faz1a tü

tün yetiştirildiği için hunun bazan ta 
mamile satılamadığı, bu neticenin de 
memleket için zararh görüldüğü ile
ri sürülerek, ticaret, ziraat odaları i
le belediye ve inhisar idar~leri m!?
murlarının halk arasında 11az ve nefis 
tütün yetiştirilmesi,, için propa~ımda 
yapmaları lüzumu İnhisarlar "I eka -
Jetinden bildirilmiştir. 

Çanakkale Belediyesinde 
Yolsuzluk 

Çanakkale, (TAN) - Mülkiye baş 
müfettişi Nedim Nazmi, belediye iş
lerini teftiş etmektedir. Belediye baş 
katibi Hadiye, yapılacak muhakeme· 
si neticeleninclye kadar işten el çek
tirilmiştir. 

Belediyede, eskiden yapılmış bazı 
yolsuzluklar meydana çıkarlımış ve 
mesulleri hak.kında takibata başlanıl
mıştır. 

-0---

İnegöl, (TAN) - ınuda~ muh
telif vadilerinden İnegöl ovasına i . 
nen suların zaman zaman taşarak o
vanın bir kısmını istila ve mahsulü 
tahrip etmesi yakında tarihe kanşa
caktır. Hükumet, dere yataklarını te 
mizletmeğe, laZlm gelen yerlerde ka
nallar ve virajlar açtırmağa karar 
vermiştir. Bu maksatla bir buçuk ay
danberl Kocadere mıntakasında 
kamp hayatı geçirerek tetkikatta bu
lunan mühendislerimiz işlerini bitir-

lzmirde Telefon 
Aboneleri Artıyor 
İzmir, (TAN) - Gün geçtikçe a

boneleri arttığından, İzmir otomatik 
telefon şebekesinin genişletılmesi mu 
vafık görülmüştür. Lazım gelen le
vazım münakasaya çıkanlm1ştır. Dun 
dan sonra herkesin telefon alabilme
sini temin için taksiltle de aboneler 
kaydedilecektir. Vekalet. telefon tk
retini şirket zamanındakine nazaran 
yüzde otuz nisbetinde ucuzlatmıştır. 

Senelik 500 mükalemeden sonrası i
çin abonelerden mükaleme başına 5 
kuruş yerine dört kuruş al•nmakta
dır. Haber aldığımıza göre N:ıfıa ve
kaleti otomatik telefon malzemeleri
nin memleketimizde yapılması için 
bir fabrika inşası tasavvurundadır. 

' Bu hususta bir İsveç firmasile teıuas-
larda bulunulduğu da bildirilmekte
dir. 

mişler, diğer mmtakalarda faaliyete 
başlamışlardır. 

İlk tahminlere göre, İnegol ovasın
da yapılacak su tesisatı 800 bin - bir 

milyon liraya mal olacaktır. Bu te
sisat sayesinde binlerce hektar arazi 

su istilasından kurtulacağı gibi bu 
tehlikeden dolayı kullanılmıyan bin

lerce hektar arazi de işletilebilecek 

ve bataklıklar kurutulacağı için, sıt
ma belası da imha edilmiş olacaktır. 

Giresunda Bir 
Motör Battı 

Giresun, (TAN) - Keşap nanty~ 

sinden hareket eden ve Hüseyin kap
tanın idaresinde bulunan (Barbaros) 
adlı, tütün ve saire yüklü motör, Ke
çiburnu civarında fırtınaya tutularak 
batmıştır. İnsanca zayiat yoktur. Tü 
tünlerin bir kısmı kurtarılmıştır. Za
rar miktap 11 bin liradır. 

Bir Tahsildar 4370 Lira 
lhtilôs Etti 

Kırklareli, (TAN} - Maliy~ mer
kez tahsildan Tayyar, tahsil ettiği 

dört bin lirayı kaybettiğinden bahiı;
le miiracaatte bulunmuştur. 

Müddeiumumilik tahkikata başla
mış, Tayyar tevkif !'dilmiştir. Tetki
kat neticesinde, Açığının 4370 lira 
olduğu anlaşılmıştır. 

Atatürk'e Dair Konferanslar 

Bir Türk Milyoneri Bursa, (TAN) - Büyük Atamızın tarafından sırasile beş hafta vcrıl-
İzmir - Bundan on sene kadar ev· aramızdan ebedi ayr1Iışı milnasebe- miştir. Konferansları veren talebeler 

vel Amerikaya gidip sigara fabrikası tile Ziraat okulunda talebe tarafın - son sınıftan Avni Kaynak, Tarık Er
açarak milyoner olan İsmail Kadri dan bir seri konferansları verilmiş- gören, Mehmet Esay, Ömer Konu, 
Türkmen şehrimize gelmiştir. Bir tir. Bu konferanslar her hafta cumar- Cemal Ergindir. 
müddet burada kalacaktır. tesi akşamı olmak üzere beş takbe 

AKA GÜNDÜZ 

::.... Size kısaca bildirebilirim: Ben sizi beş, altı 
aydanberi seviyoru:ın. 

- Aşk denilen duygu ile mi? 
- Evet. Ta kendisL Sizi aşkla ve ateşle seviyo-

rum. Beni mazur görünüz, siz açık konuşmayı em
rettiniz. 

- Bunu böyle soylemek bir suç işlemek değildir. 
- Ben yapı işleri, taahhüt muameleleri, nüfuz 

spekülasyonu gibi şeyleri bilmem. Siz yolunuzda ser~ 
bestsiniz. Ben sadece şunu teklif ediyorum. Aramızda 
bir gönül bağı .. 

- Ben de her şeyimde serbest olmasını isterim. 
- Fakat çok yapayalnızsınız. 
- Belki öyle. Belki değil. Yalnızlığım için bit 

kalabalık teşkil edebileceğinize emin misiniz? Ben 
değilim. 

- Bu saniyeye kadar çok açık konuştunuz. Fa
kat bu saniyeden itibaren çok zalim konuşınıya baı
ladınız. 

- Dostum, benim bir kadın olmadığıma hiikmet
meyiniz. Gönül harpinin her telinden melodi çıltar
ınasını bilenlerdenim. Şu var ki, bu musikiden vaz
geçtim. Bunun sebeplerini sayıp dökmek uzun sürer. 
Siz de benim gibi geçkinsiniz. Ben de sizin gibi.. Biz 

0 yoldan çoktan geçtik. Acı tatlı sular içtik .•• 
- Yorgun görünmeyiniz. 
- Demir gibiyim. Bir motörpomp gibi çaıa~ca-

ğım. Bana sadece dostluk teklif ediniz. Elimden an-
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cak bunu esirgememek gelir. 
- Şimdilik buna da teşekkür ederim. 
- Önceden söyliyeyim. Bu sözi4mü ümit verici 

bir şey saymayınız. Sizi aldatmak istemem. Aldat
mayı zaten beceremem. 

- Ben vermek istemediğiniz bir ümide kapıla
cak değilim. Sizin sadece dostluğunuzu saklıyacağım 
\'e kendi gönlümün dileklerince hareket edeceğim. 

Cadde satıcıların gürültüsü ile dolarken Meli a
yağa kalktı. O kadar tabii bir ciddiliği vardı ki, kal
kıp gitmekten başka yapılacak bir şey kalmam!ştı. 
Meli elini uzattı ve öpülmesine izin verdi. 

- Bir daha görüşelim, diyebilir miyim? 

- Natürlih! llSadece dostum olduğunuz müd-
detçe her vakit görüşelim. 

Ve kapıdan çıkarken ilave etti: 
- Bununla beraber benden bir dafa daha tekrar 

lamak, projelerimi hatırdan çıkarmayınız. Düşünü

nüz. Hem onları, hem hayatı düşününüz. Hisleri 'genç 
lere bırakalım. Bize de birer bolca cenaze parası çık
sın dostum cenaze parası. 

- Benim servete ve miras bırakmıya ihtiyacım 
yok. Benim sade size ihtiyacım var. 

- Yine görüşelim dostum. İyi bir gündüz uy
kusu temenni ederim. 

Cadde bir kar çamuru içinde. Güneşin ılıklığı i
le ayaz biribirinden ayn. İçkisiz bir sarhoşa dönen 
Vw-gun evinin bulunduğu köşeye saparken vazgeçti. 

lzmirde Bir 
Katil 
Mahkum oldu 
İzmir, - Evvelce hakkında veril

miş, olan idam kararı temyiz mahke
mesince nakzolunan bir katilin mu
hakemesi bitmiştir. Katil. bir gece 
Narlıderede pusu kurarak kasap Mus 
tafayı öldüren Bekta~ oğlu Hasan
dır. Maktul tarafından gayri menku
lüne haciz konulması takdiri tahfif 
sebebi sayılmış ve 24 yıl ağlI' hapse 
mahkum olmuştur. 

İki Çeşmelikte, eşi bayan Muazze
zi öldürmiye teşebbüs eden ve yara
lıyan Salih, 24 seneye mahkum edil
miş ruhi bazı vaziyetleri görüldü -
ğünden cezası üç sene, üç ay, üç gü
ne indirilmiştir. 

Hatay için lzmirden 
Tütün isteniyor 

İzmir - İskenderun ticaret odasın
dan İzmir ticaret odasına gelen mek
tupta, gayri mamul ve nimmamul tü
tünün Hataya Türkiyeden getirtile
ceği, bunun için alakadar firmaların 
kataloğ, nümune ve teklif mektupla
rmı İskenderun ticaret odaSt vasıta
sne yollamaları bildirilmektedir. 

Kayseride 2050 Senelik 
Bir Han Tamir Ediliyor 

Kayseri - Vilayet makamı, Kara-, 
dan köyünde bulunan ve tanı 1050 
sene evvel inşa edilmiş olan tarihi 
bir hanın tamiri ve muhafazası için 
Maarif Veka!etine müracaat etmi~-tir. 

8 Yaşında Bir 
Çocuk Kayıp 

İzmir - Davas kazasının Samurta 
köyünden olup Nazillı kazacıının Pirli 
ye köyünde amcası Koca Veli oğlıı 
Mustafa Bacının yanında mektebe de 
vam eden Koca Velı oğlu sekiz ya,-
lannda Mehmet Çaran, guya yetim 
mekteplerinden birine gideceği baha 
nesile iki ay evvel amcasının yanın
dan ayrılm1~t1r. Nerede okluğu meç
huldür. Hükumet kendisini aramak
tadır. 

lzmirde Ölümle Neticelenen 
Feci Bir Kaza 

İzmir - Ödemişin Kiraz nahiye
sinde, Dokuzlar köyiinde müessif bir 
kaza olmuştur. Ahmet Avcı ve eşi 
Ayşe odun kömürü yaparlarken kö
mür ocağı Üzerlerine çökmtiştüt'. Ay
şe ölmüş, Ahmet ağır surette yara -
lanmıştır. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 
• Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbal'Sız tasamıf hcsaplannda en a 
50 liras' bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'n ile aşağıdaki plan. 

~öre ikramiye dağıtılncaktı.r. 
' Adet ı.ooo Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 " 2,000 ;; 
' ;. 250 " 1,000 ; 

40 • 100 " 4,000 :; 
100 .. 50 ,, 5,000 : 
120 ,, 40 " 4,800 ;; 
160 ,, zo " 3,200 :; 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene kinde 50 liradan a~afu 

düsmiyenlere ikramiye çıktıj{ı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyl61, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Hazi

ran tnTih lerindf' rrkilrr,.ktı r. ... ...................... . 
Çalda Tütünler Satılmadı 

Çal - Kazamızda yetiştirilen tü
tiinlerden 200 bin kilosu bP.nÜz satıl
mamıştır. Çütçi alıcı gelme:.ini bP.k

lemektedir. 

Sandal Bedesteninde kıymettar 
bir çift zümrüt küpe ve bir tek taş 

Zümrüt Yüzük 
26/1/939 Perşembe günü satıla

caktır. 

Yükçülük yapmak üzere bugüne kadar mürt!caat edenlerin adedi 
ihtiyaçtan bir kaç misli fazladır bu cihetle yükçh kaydedilmek Ü7<>t'e 
belediyeye beyhude müracaat edilmernesi ilan oıunur. (B) (454) 

* Keşif bedeli 2438 lira 43 kuruş olan Caddel:ostanı ıskele yolunun 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ile şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 s3y1lı kanunla ya7.ılı ve
sikadan başka en az 1500 liralık bu işe benzer i5 yaptığına dair eksilt
meden sekiz gün evvel Nafia müdürlüğünden alınacak vesika ve tica
ret odası vesikası ve 182 lira 88 kurt.ışluk ilk temınat makbuz veya mek
tubiyle beraber 6.2.939 pazartesi günü saat 14 bucukta daimi enrümP.n 
de bulunmalıdırlar. (İ) (452) .. 

Cerrahpaşa hastahanesine lüzumu olan ve hepsine 4712 lira bedel 
tahmin edilen il kalem malzeme ve 390 düzine Rontgen filmi ile 50 şer 
kutu Revelatör ile Fiksatör açık eksiltmeye konulmuştur. listesiyle 
şartnamesi leva7.ım müdürlüğünde görülebilir. tstekliler 2490 sayılı ka 
nunda yazılı vesika ve 353 lira 40 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber 27.1.939 cuma günü saat 14 buçukta daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. (İ) (211) 

Yalnızlığa, güneşe ve soğuk havaya ihtiyacı vardı. 
Bir taksiye bindi. Bir hedef söylemiş olmak i"'in (Şiş-
li) dedi. :ı. 

hiç bir müdafaa zırhı kuşanmıya tenezzül etmemiş
tir. O adam ki. .• 

Şişliye geldikleri zaman yine ne yapacağını bil
miyordu. Bir emir daha: (Biiyükdere)ye! Mecidive
nin ilerisindeki karakolu geçtikten sonra kar yine 

0

te
mizleşiyordu. Arabadan indL 

- Biraz yürüyeceğim. Sen burada dur, tam 20 
dakika sonra bana yetiş. 

Bu yolların erbabı olan şoför yan baktı. Vur
gun gülümsedi: 

- Al şu beşliği de öyle bekle. Bak ben sana i
nanıyorum. 

- Beyim benim numaram alnımda! 
- Hakkın var. Benim numaram yoktu ki ne ol-

auğumu bilesin. 
Yerdeki karlar bulgur bulgur olmuş, ayaklan

nın altında çıtırdıyor. Düşünüyor mu, düşünmüyor 
mu? Farkında değil. Vakit vakit zihnine bir şey sap
lanıyor. Bu nasıl kadın? Hisli göriınmesi içindeki 
maddilikle maddi göründüğü zamanlardaki ince an
layışı nasıl telif etmeli? 

Para kazanmak istiyor. Her kadının ve her er
keğin istediği şeyden farklı bir şey istemiyor demek. 
Acaba? Acaba şirketten, sermayeden bahsedişi ya
lan mı? Şunu mu demek istedi: Ben para karnnmak 
istiyorum. sen beni seviyorsun, anladık, kuru kuru
ya sevda olmaz! Ben sana hayran, sen cama tırman! 
Öyle bir şirketin kazancı kadar bir kazanç temin e
debilir misin bana? Temin edersen mesele yok. Ede
mezsen üzülme. Ben son çizgili güzelliğimi bedava 
§Öyle dursun. orta fiyata bile harcamak istemiyorum. 

Hayat ve güzellik sahnesinden gıder ayak şnta
fatlı bir servet istiyorum. Çünku budala degiliın. 

Eğer bunu söylemek istedise vaziyet büsbütün 
fena. Meli'ye bir sel-vet sunabilmek ıçin hiç bir im
kan yok. Meli'nin gösterdiği imkanlan elde etmek~ 

Titredi. O adam ki buna benzer işler için kale
minin ve kalbinin bütün hızı ile cenkleşiyor. O adam 
ld soysuz soygunculuğun aleyhine mızrak çekmiş ve 

Hayır çizgili güzel kadın! O adam ne senin aş
kına, ne senin projelerine satılmıyacaktır. O adam se
ni seviyor, muhakkak ki, ölesiye sevıyor. Bu sevgisi
nin icaplarını kendi manevi kuvvetinde, sönmez e
nerjisinde halledecektir. Sen onu sevmiyeceksin bel· 
ki de hiç istemiyeceksin, fakat ona ıtaat edeceknin. 
O gün glince o da hiç bir şeyini yüzüne vurmıyacak. 

Bu kadın Dallının verdiği ilk m~nfi malumattan 
çok uzaktı. Öyle bir şey olsaydı şimdiye kadar du· 
yulurdu. Ne olursa olsun bu kadını öğrenmek gerek. 
Yarı esrarlı göriınen bu mahlukun nenin nesi oldu
ğu belli olmalı. Bunu dostlarından dğrenemezdL çün
kü şimdiye kadar hepsi lehinde konı.ışmuşlardı. Düş
manlarını da tanımıyordu. Bunu oğrenmenın bir yolu 
vardı: Kapıcı anahtarı! 

Bu anahtarı kendisi kullanmıyacak, sadık hiz
metçisi madama kullandıracaktı. 

Madama vereceği talimatı şöyle tasarladı: 

- Kapıcının karısı ile ahbap olacaksın. Elhette 
bir sürü derdi vardır. Ona para yardımı edeceksin. 
Borç verir görüneceksin, fakat "sıkılmayın, ne va
kit paranız olursa ödersiniz, hiç olmazsa Allah ke
rim,, diyeceksin. Sonra onların delaıeti ile Eleniyi 
tanıyacaksın. Onu da bu planın başka çeşidi ile ken· 
dine çekeceksin. 

Bu safça tasarlayış kalbine biraz ferah verdi. Te
pelerden mavi Boğaza ve yeşil kıyılaı·a daldı. Bir be
yaz posta vapuru çıkıyor, iki şilep girıyor Martılar 

nokta, nokta .. Martılar kar yağıyor gibı.. Martılar 

Beyaz konfetiler .. Bacalar havaya ~mzalarmı ııtıyor
lar. Arkada kalan asfaltta kendinden daha ;htiyar 
bir otobüs ıhlıya püfliye yokuşu tırmanıyor.. Bir 
kaç keçi, bir kaç koyun bir iki sıska eşek sabah kah
valtısına çıkmışlar .. Bir serçe, bir serçeye terhiyesız
ce tecavüz ediyor .. Bir saksağan bir iı1eğın sırtını ga
galıyor~ 

(DetJomı ';ar J 



Sl\IJIK 
Vaki 

--rarlhln En Esrarlı Çehresı : es 

Talit Beyde F evkalide Hal Vardı 

Bursada 
Bir Kadını. 
Öldürdüler 
Bursa, (TAN) - Umumbanede 

blr clna)'et olınUf, Fatma adında bfr 
kaclm öldürülmüt, Katil Dunun da 
y~. 

Katil Dursun, Mücellit mahallesl::
de oturmaktadır. Kanal makinisti • 
dlr. İfi, geçimi iyi bir gençtir Hayli 

.. • • .., insan Emniyet ve Gururlyle Gülümsedi: eski zamandanberi, Karacabeyli na· Guvenlı .... 1 mı ile maruf Fatma adında 22 yqla· 

E eri. Cemalden Cüphe Ediyor musun? Dedi lnnda umumi bir kadına t.utkunrlur. 
ftY y Bir müddet evvel evlenmııt bulun · 

J1i bilirim. görüfüp anlattıktan 80llfa verile. menfaat ve hesabına, ıösterecekler mHına ratmen güzel Fatmadan ay-
- Ben Sottar .!'!.nnrı oluna, cek karan, münuip bir fe]Wcle Dil miydi acaba? .. Yoksa, tam if üt - nlamamaktachr. Bu yüzden evde ka· 

ellinde düzenli bir,,_......- -de. yal direcelim CftılarL • tünde birer tarafa &aVUfUp beni 1111 ile, kayınvaldesl ile sık sık kav-
bir müddet k~ adamlan GöJ'Ü§IDemız, o gün pç vakte ortada tek ba§•ma bırakmak kan- galar olmaktadır. 
nız hesa~~.....:.w. belll pçlük, kadar sürdü. Verilen karar fU idi: belijini mi gösterirlerdi acaba?.- Bu kavgalardan bıkan. P'atmadau 
sorup ar~ tehlike vardır. " ... Ben Sofya ve Köstence le · Yahut ta, bize dost görünüp her da ayrılamıyan Dursun. akpm ~-.t 
hem de muba yahatleri için Stoyan oğlu Yonian, ,eyi öğrendikten sonra, Bulgarlar-

19
,
30 

da. Fatmanın trermaye oldut.ı 
Çünkü SofJa....,;.. oınuzuma vura Abdullah otlu Sadık adlanna iki dan yana olur, beni Sofya iatalyo. Naciyenin umum! ev1ne gitmiş. Fat-
Ta~t bq ~ ve: pasaport çıkartacatım. İlkönce, nunda utırıp güle aYie seynme mi 

rak sozümil __.. Sacfık, dedi. Cid- "Vuil Popof,, adında Makedonya- bakarlardı acaba? .. itte, bırbiri U.. ma ile beraber odayn çıkmıştır Bir-
- BWfOIUIDwJIUblidlr. Fakat, her hlann "'Varhovist,, partisinin bir zerine yıltlıp zihnimi tırmahyan, kaç dakika sonra silah sesleri duyul

den ,Uç" ,as yumacak ve bu i§i adamı ile Sofyaya ,ıdecejim. (). ruhumu gıcıJdıyan bu çeflt çefit muı, odaya koşanlar lkllhıl de kan
teblikeye ....... Bu adamlann ay rada (Dimltri AbıqJ) ve (Haciyef) acabalar, ihtimaller ti Sofyaya ai- lar içinde bulmuşlarchr. Fatma. ka· 
aen ya~ çekilmit fotojra- le olan hesapları gördükten sonra, dip Haciyef ile Dimitri Atnqı ye- fasından yediği Oç kurşunla hemen 
~ ayrıoı- elinde, lhtlmalli teh- 84!'1'nikten gelip Sofyada beni bek re serinceye kadar sık sık, uzunu- ölmü• Dursun da kafasından yara
~leri ::Jınu mı? .. Bir de onu liyecek olan yine Varhoviatlerden zun dÜfÜDdürmÜf, dÜfÜJldürmüş • lanm~ftır. 
~ 1:;: "Kılklf,, h <Aleksandr tldlülefj ve tü beni. Vaka sırasında taraflar arasında 
d~"'-"'"mele ne hacet. Tehli- (Kırune) li "'Veladimir Popnayda- Düfünmekte haksız değilmişim - u...- ...... .a kse • f kaptanlarla b' ı ..ı R ....... ı.. ~ k ulanm N te ufak bir boluşma olduğu, bu esnada ke lhtJmallerinin J ....-e ae m no ,, ır e,.p _........ nıe5er sayın o uyuc . ı . 
ortadan )l:a)kar. Ancak bu işte fo. yoliyle Rumanyaya geçecek, Kös- kim korktuklanm başıma gelrnifti ~ıkan kurfUnlardan ikisinin de Dur
ıopamertn yardımına da pek gü tencede de "'Bakiston,, kardeşlerin de. Ben huımlarımla bojufuTken · sunu yaraladığı anlasılmaktadır. 
venUem9S gibi gelir bana. Allah hesabına bakacaktım.,, atıp tutmakta ölçü, tartı kullan - Dununun yarasJ Ağırdır Fatına -
kol'UUDt yok yere cana kıymak ta Bu kararlan verdikten, batıra mıyan bu habiller cepleri Türk al· nın gömülmesine izw verii.miştir. 
batıra gelmez değil hani. Sonra, plen gelen her türlü ihtimallere tınlarile dolu olduğu halde yaratı-
tereddüde düşmek, fırsat kaçırmak karp ahnmuı ıerekll olan tedbir- hşlarındaki bozukluğu, huysuzlu- Simi 
hattA işi geciktirmek gibi tehlike leri, mümkün olduğu kadar, belli 1 gÖltermi§lerdi. Vuil Popof beni Kurıun Madeni 

'ulundu 
Jer de var. En iyisi ve sağlamı... ettikten sonra Talit bey rahat bir bırakıp kaÇllllf, hele öteki afacan-

- Biri tarafından bu adamlann nefes aldı. Yüzü güldü. Gerinerek 1ar llelDÜme bile ujl'amamıflardL 
.sana gösterilmesi delil mi? •• Yap- ayala kalktı. Memnunlukla: Fakat, ben vazifemi onlarsız, batta 
tıracağız, on1an iyi tanıyan biri- - Millet ve hükfunet namına altımız yapDUf, yıllarca Bulgar lıa 
nl de katacaiD yanına. Deba bat- tefekkür ederim sana Sadık. Dedi. pilhanesinde yatmağa, yirmi dört 
ka menfi ihtimaller var mı IÖJle?. BugQnlük bu kadar. Tekrar ğörii- saatte (250) gram kuru, küflü e&<· 

Bana kalmadı stbi aeJl.7or. teceğim seninle. Gerçi, Vasil Popo- meği bir bardak bulanık, acı su 
Sofyadald lfl bitirdikten sonra fa benim her çlhetçe itimadım var. ile katıklamağa bile katlanmış • 

)'ine yanma katacağımız adamlarla Fakat mademki lüzumlu buluyor - tım. Çünkü ben kuvvetimı, bütün 
dojru Köstenceye, Baldıton kardeş sun, bir defa 1e11 de 10r, 10ruftur hayaı ve varhiJ erlikler, yiğitlik· 
lere. Onlann da çok fenalıktan do bakahm, Bafka bir aöyllyecelln ler ile dolu olan Türklükten aln\lf, 
konuyor millet ve hükfunetimize. kaldı mı?.. Türklük için çahpnıftım. Osmanlı 

Çünkü... • - Hayır, 1~ .~* taı'1'r ... JsiD dejil. 
Tal&t beyde bUC(hı gerçekten W ll!r• •* ....... 

6snomal ~ .. ._... - Şu ınrada değil. Padişahm 
ebi1t 'ttı~ ~. tararı .... -ı ... - Rumeli -ahatbı-
Gülerek sözünü kestim ve: -THAU.U _,, 

Çanakkale. CTAN) - Villyetlnd· 
zln muhtelif yerlerinde sım:ı kurşun 
madenlerine tesadüf edilmiştir. Hun

lardan Evcilerdckf madenin çok zen
gin olduğu anlaşılm\ştır. 

Maden mühendisleri iki ay sonra 
tekrar gelip bu madeni faaliyete ge
tinnek Qzere Çanakkflleden ayrıl • 
JDJflardır. 

Otomobll Kaza• 
Netlceılncle Ollm 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HiKAYE 

1 ~ 

Parkta Bir Gece 
......... • Yaıan : S•hanclan Ziya Anca, . . ...... • • 

Mühendis Ali beyler her sene 
ki gibi Büyiikadada)d köşk -

lerinf' gitmi~•rdL Kul Ay§lm Ada 
nm tanınmtf güzel kızlan arasın
da eıı büyü~ sükse kaunanlardan· 
dı. Babası otlu Osmandan ziyade 
kmnı sever, onun her hali ile ifti
har ederdi. 

O •kfam hızlı çalan telefondan 
sonra Seval'm ilç &üne kadar tz • 
mirden gelecellnt dayısı Aypme 
müjdelemiftl Evet küçük yaftalı· 
beri ~tikleri ıu ayrı gltmiyen bu 
ild dOlt birbirlerini çok aeverlerd.L 

Ertesi sa ':>ah genç im erin bü
yük balkonuna açılan odaya iki ya 
tak hamlahnlf artık onun aeJme
abıi bekliyordu. Perıembe gunu 
gelen İzmir vapunmctan Seval ni
hayet çıkabiıdL iki genç im birbir 
terin• sanlarak .uzun müddet bir 
kaldılar. Ali Bey evlldı kadar sev· 
dili bu sanpn km alnından öpüp 
onlan hem•n adaya yolladı. 

Seval adayı geldiltnln üçüncü 

günü idi. TllDldılt gurup içinde ken 

dine en yakm Haldunu bulmuş, 

hattl onun e'ddiyetinden evde. ve 

arkadaflar &rUQada unnc&- bU • 

.keklerin kolunda olmasını taham
mül edemiy.udu. Dam dönilfil Se 
val kendinde büyük bir Defe lüset 
tl, yanmdaktıerle fakalqtı ve gd
liiftü. Nepsuıden yanmda oturan 
Hakiunun surat utıtmm fadanda 
bile delildi 

Şl.mdl caz hiltiln nefesiyle Mavi 

Tun.. valslnl çalıyordu. 

- Güzel bir vals, liltfeder mlal
nlz? 

- Hayhay efendl 

Sei7al birden dellfen Balclunda 
bqkalık hissedince, hemen ak1ma 
bir plln ge'-!i ve ah bqmı döndii 
ıttfen bnüahm, me çok fazla zah 

met ama ne olur beni eve kadar &6 
türebillr mlshlb? 

Haldun Sevalin kolundan tutup 

onu gurubun yanma getirdi ve ço

cukludan müsaade alarak onu Ma 
dendeld k6fke götürmek için yo ... 

la çıktı. Gökte lekesiz olan ay yol

larmı aydınlatıyor, çam kokulan 

kalplerine Y&l•mınm tadmı aplı • 
yordu. 

- Bu akpm fular Mf8liJdin Se 

vaı. ,.. ilmi blrdm -- lral-

:ıa 
gidilecelbrlt orada ~. -
gibi yardımlar görülecellni görü-

1lhU ,.,... llilMiiıitff .. apada tam ..,.._ bit ~ • 
51 numaralı otomobil tofkflntl lrabm- tL ı..e her Mdmae Seval da ondan 
bataiz bulmuftur· Muhakemesi pyrl 
mevkuf olarak yapılacaktır. fazla hoflaıımlfb. Yapı)an ellenti 

B ayıe bir lam Dl'f'llDll• .... 
ran Seval, rahatsız olmacb

lmı sırf onunla yalnız kalabilmek 
için bu p~ hazırladıpı ajzm -
dan Jca~ Bundan bilyGk bir ce 
saret bulan Haldun ona ~ 
itiraf etmek lltedlli bir anda - -
zOncı. bir hqa1 belirdi. Bu k8tflk 

l.im. Tali insan• her vakit yar !: yaver olmaz. lşde yalnız muvaf· 
fak değil, wrulmak, tutulmak 8: 
ihtimaller de var. Sonra herpyd 
evel elde Bulgarlan pirelendtrmi
yecek bir pasaport 1bJm. 

Talit bey kızardı. Onilne baka-

rak: J)eclL Bu ip 
- JfaklıllD Sadık- tti k1,. 

beni o bdar üıdü, ...-ıe 
D ·· ·· · orum. Bütün kabiliyet • ler;:: ujradı. QörüyonuD ha-

llini, beni özürlü 1&1 • Evet, evveJi 
b . _. 1lzım. Dnir verece • 

l1' paaapon tannJD 
jim. onu lstecillln l1l>l yap 
daha bafka bir fll1 var mı 1 .. 

- Bir de, Bul~= 
)'81'dım edeceklerini IÖYJ.edl•-
lemanlan öjrenmek, litJD:~~= 
vel baldannda kenctime aore 
malUnıat edinmek de lbuDSotr da 

- Söyliyeyim, sana R~ 
Balkan gazeteei uhibi Dem 
bey her türlü yardum ya~ 
Şabsl, arkadaflan bakJnncla de 
mat edlnmele lilsWD yok. Hepsi 
ideal sahibi, yurt " uımunu ... 

J:.~& _.._,, cloirU iDAJl]ardır· ver, u..u -u 

Tabii Etem Ruhiyi lmı de w:.: 
l1D delil mi? .. Daha .......... 
dı mı?.. ..._ 

_ Elbette beyefendi Hem uw 

en ehemmi;yetliai.. • 
- o da nedir, eöyle bakalım .. 
_ Verd;lıniz bu 11z1i karaf.la

nn, yapılacak teşebbüalerln ~ .. 
donya komitesine Y~ 

ve komite tarafından da OU ne, . ı-~ 
teşebbüslerin önlenmesi JÇ~ • 

lık yapılmadılm& emin ın:sinis; 
Sofyaya inerken yakayı BuJaaı' ko
lisınin eline vermek, y~ut bir ek, 
miteci tarafından ~ 
hem gülünç hem de acıklı olur. 

TalAt bey, güvenli bir inMD::. 
rur ve enuıiyetile ıül~,._ .: 

- Enverle Cemalden ıur-..
diyor musun?.. Dedi. Blr de de 
söyledim timdi. Ne fırkada, ne 

k:-ID mal-Qala
hiık6mette hiç u......... uıprl9-
tı yoktur b11 iften. Hattl B bir 
tandakl arkadaflara bile mı:.-.:..ıe 
reY açı1mq delildir. ş 

LOk 

Anallzde Albiilllln Çıkınca ... 

Jeıde. uzun yiiril)'Üflerde, mehta~ 

h pce1eıde kotra aezlntilerlnde 
bu Dd pnç birbirlerine çok )'alan 
bulunmUf)anli. Seval arkadapn -
elan Jılç bir f9yinl atzıemedlll p. 
bl buna clia Anlmi 86yle -
mit; ondan;._ .....,_ !lJ't Jeti-
... bir amq oWuimua ~ 
A~ ~ vpua 

J&pfltl ~tldan IOJlft btltan 111 
nıp yani Jirml Od klflllk bir kafi. 
le Lunaparkı btrcleD pnlencllrmlf • 
ti. 

Seval her ramanld slbl Mfltli ft 
MVi'DİI idi. Hele b1i upm yamk 
vi1cuduna llYdlll bqu elbl8esl, 
arkaya ct.tıfllk bıraktllı san ki -
vırcık laÇlaİ'I, lfbıel liclvert gözleri 
ile perilerde daha güzelclL Caz 
Dlf9ll bir conko çdyord11. 

- Seval benimde bir congo: 

BUDU 16yllJen, Londnda )'9 

nl plen n Zübeydenln ku 
zeni olan l'MriJdl. Genç im tereci 
diltlda kandı 

1nce vücudu ile Dl Ular da ıtı 
ze1 OJDUJO!du; kendi ele buna hay 
nı M1JJor batta Halcluma Jnwlran -
dlnbibnek >çia ~u. Ar -
Udu bir tmao ondan IOD1'& bir 
vals; Dl kadar ela bahtiyar cl6nen 
çiftle'l'. itte , .. bir kut lfbl UÇ1I 
JQrlat'. Halda buna Wr türlil ma
na ftMIDiJ'r. bndlne çok yaknı 
bQJdutaı ı. lbe1 mm bqb .. -

-

tealMrl Mil olclaldan '1'91M'"h 
km .lmeJdl. 

l'Mat RaJMm ...... bl'def 
tm bafka b rz idi ,,_,_., ...,_ 

ka ttirlil aenmemiflL 
ı.e.m,.... .... de .,mlrluo. 

Snal Baldmıu tmnnnlyle -.dlll
Dl .....,_ ODdan a1ftlmak ıtıç ae
llJOl'Cla. 

8 aldun ,, gece~ bil 
lilde bulunan nlpnJmndan 

yani Emelden bir teJırd aldı. J: • 
mel urada bit arkadap ile ntpnJan 
dıjınt, çok ramandanbert de bas. 
ta oldulundan haber veremedill • 
nl bilcllrlyor, hem de af dillyordu. 

Puarteat Zflbeydelerde topla -
nan gurup ı~'IDde Ud kftl noksan • 
dı. En •tefli lir anlarmda kapınm 
hızlı çalan çmaıratı onlan kendile 
rJne ıetf.rdl hepel birden bahçeye 
fırlmnJfb fakat..... Ne o Seval ve 
Haldun onlara gülerek geliyorlar
dı. 

- Slzlse daha çok Defe ptir
clik çoeuklar. 

l'abrl: - Hayrola, ne var! 

- İfte, loıilyommuz 11., 'b- -
dan llODl'a benim l8Vdlltm bir tek 
klfl nr, clet•l ml Seval? 

-
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spanya işlerine 
Müdahale Edilmiyecek 

Dil lnkllabı 
istikrar 
Safhasına 

Mektepliler, Yalnız • 1 Harici Askeri Kıtaat ilanları ) 

MilU ve Temsid .. ~ ----------------' 

(Ba,ı 1 incide) etmesini Barselona hükdmetinin ~•Ü 
er kabinesi, Bonnet'nın bu ~iyaseti surette protesto etmekte olduğunu a
müdafaa eden beyanatını dınlemiş ve demi müdahale komitesine bildirme
kabul etmiştir. sini talep etmek üzere hariciye neza-

Parlamentoda söz söyliyenler çok retine gitmiştir. Bu protestonun \'!S -

olduğu için Bonnet harici siyasete babı mucibesi, Frankistlerin harp ge 
ait nutku yarın beklenmektedır. milerine ait listenin neşredilmesi-tir. 

Fransa hükumeti, anlaşılan mecli- Bu listede 1937 senesinde İtalya ta • 
se İspanya vaziyetini azami teyak- rafından Francoya satıl.mı§ olan 4 
kuzla takip etmekte olduğunu söyli- muhrip ile 2 tahtelbahir vardır. Bar 
yecek ve kendisine ner vaz.iyete go- selonanm notası, bundan başka, bu 
re karar vermek üzere sallıhiyet isti- muamelelere karşı ademi müdahale 
yecektir Fransada İhlyamn 1spanya komitesinin kasten sükut etmesini de 
ya sürekli mudahalesinden dolayı protesto etmektedir. 
derin bir huzursuzluk hiss.'.>lunmak - * 
tadır. Fakat bu huzursuzl lk ademi Cencvrede İspanya cümhuriyeti 
mudahale siyasetini dcğiştı:miye saik hariciye nazın Delvayo beyanatta 
olmıyacaktır. bulunarak Frankistlerin sivilleri bom 

Bir komunist mebusun derhal mü- bardımana devam ettiklerini, cümhu 
dahale siyaseti lehinde verdiği takrir riyetin bu harekete mukabele etrne
reddolunmuştur. diğini söylemiş ve İtalyanın müdana 

Gerek İngiltere, gerek Fransada lesinden bahsederek bir İtalyan kol
tıükfımetlerin vaziyeti ademi müda- ordusunun en belli başlı rolü ifa d
hale lehinde olduğu halde iki mem· tiğini iz.ah etmiştir. 

lckette de müdahale lehinde olan bü- Son ltarp vaziyeti 
yük kütleler vardır. Londra, 19 (Hususi) - İspanya -

Hududun açılmcuı için da askeri vanvette mühim bir tebed 
İngilterede sol cenaha mensup dül yoktur. F;ankisfü:rin hedefi İg

gençlik gruplan ile bir çok mebuslat nadale şehridir ve bu şehir S<\n dere
fi'ransız hududunun 11çılması ve cüm CE' müstahkemdir Buradaki sivil halle 
ıuriyetçilere yardım edilmesi lehin- normal hayata devam ediyor. Sivil -
dedirler. Bu grupların haftay&, gıda lerin tahliyesi bile ba~lamıştIT. Fran
maddeleri ile yüklu bir vapuru İs- kistler mühim bir yol geçidi olan 
panyaya göndermeleri beklenivor. Montefaleoyu işgal ettiklerini bildi -

Bundan başka cumartesi akş.amı 50 riyorlar. 
İngiliz şehrinde cumhuriyP-tçi İs - Bugün cümhurlyet lehinde dövü -
panya lehinde tezahürler yapılacak- sen 3000 yabancı Valans\adan Bar • 
lır. selonaya gelmişlerdir. 

Fransada da vaziyet bu merkezde- Bunlar Fransa tatilci ile mem-
dir. Sosyalistler ile komünistler hu- leketlerine iade edileceklerdir. Baş -
dutların açılması ve cümhuriyetçile- vekil Negrin C'ümhuriyet lehine harp 
re hemen yardım edılmesi lehindedir eden bu muharipleri ıiyaret etmiştir. 
ler. Bütün sol gazeteler bu fikirdedir. 
Sağ gazeteleri bile ıtıtlığa mani ol - Henüz teeyyüt etmeyen bir habe-

re göre Madrid Bars~lonanın müda
mak için gıda maddeleri göndermek 
lehinde neşriyatta bulunuyorlar. faası için altmış beş bin askeri deniz 

yolu ile göndermiştir. 
Halilax'uı lefebbü•ii Havalann fenalığı yüzünden as -

Londra, 19 (A.A.) - Vernon Bert- keri hareketler umumiyetle yavaşla -
lett, Nevs Chronlcle gazetesinde yaz- mış ve Frankıstlerln tayyareleri fa -
dığı bir yazıda, Lord Halifax'ın Bon- a!iyetten geri kalmamıştır. 
net nezdinde Pirene hudutlarının a· 
çılması aleyhinde bir teşeblıüste bu- FranlSstlmn 6om6arJımam 
hmduğu hakkındaki haberleri valan Barselon, 19 (A..A..) - H~met 
lamaktadır. Gazeteye göre, hakikatte dört gün zarfında hutnıSt radyo ma
Lord Halifax bu husustaki kararın kinclerinin toplanılmasını emretmf ş 
tamamen Fransaya ait olduğunu bil ür. Bundan ınaksat nas~nalist me
dirmiştir. sajlannın nasyonalist taraftarların-

Bundan başka, İngı1iz 1-ükdmetf, ca alınmasına mini olmaktır. 
bu hususta verilecek karar hakkın· Katalonya cephesinde sahil bo -
da kendisine süratlc malılnıat veril· yunca şiddetli bir muharebe vuku -
mesfni Paristen rica etmi~ir. bulmaktadır. Nasyonalistler bir ta -

ispanyanın proteatoaı raftan tayyarelerin bir taraftan da 
Londrn, 19 (A.A.) - İspanya :!"".fi- üç zırhlının yardımıyle cümhuriyet

rl B. de Azearate, ltalyanın İspanya- çilerin mevzilerini bombardıman et
da ademi müdahale prensibini ihUil mektedirler. 

Çekoslovak Hariciye Nazırı 
Berlini Ziyarete Hazırlanıyor 

Londra, 19 (HusuaO - Şu gün- Varşovaya y~pması mukarrer olan 
lerde orta Avrupada mühim siyasi zıyarett, İtalyan. - Alman dina.miz -
ziyaret ve temaslar ''ukubulmakta- mini Jfddetle sar'ka doğru sürmek Is 
dır. İtalya Hariciye Nazırı Kont Cia- tE>yen siyasi kehanetlere karşı haki -
no, bu sabah Belgrada varmış ve Bie- katın müsteh1J ve ~natklrane bir 
limonastır istasyonunda Doktor Sto- tebessümüdür. 
yadinoviç tarafından karşılanmıştır. Çek Hariciye Nazın Ja 
Her ikisi, Neşevo a~· malikanesine 
gıt~lerdir. Stoyadinoviç - Cıano mü Berlinc giJecek 
lıikatı Macaristanla '>lan münasebet- Diğer traftan, ÇekoslovakYl' Ra-
ler bakımından hayli ehemmiyetlidir. r.iciye Nazın Şvalkov.ski yakında 
Şu günlerde vukubulacak zivaret· Berlini ziyaret edecektir. Bu zıya

lerden ikincisi de Alman Ha.riciye ret hakkında Berlinden verilen şu 
Nazırının Varşova seyahat;dir. Rea- ha:ber şayanı dikkattir: 
men bildirildiğine göre Alınan Hari- "Çekoslovakya Hariciye NaZ1n B. 
ciye nazırı Von Ribbcntrop bu ayın Şvalkovsld'nln Berllni J.lyareti kısl\ 
25 inde Varşovaya giderek P:>lonyıı sürecektir. Eski Çekoslovakyanın teş 
Hariciye nazırının geçenlerde Berline kil ettiği tehlikenin bertaraf edilme
yapbğı ziyareti iade edecektir. Al· si üzerine Orta Avnıpanın yeniden 
man Hariciye nazırı Varşovada iki organize olunması keyfJyeti, Roma • 
gün kalacaktır. Berlin mihverine dost milletler ı:i-

V aTfOVa gazeteleri mamdarlan araısında temasları yal 
Polonya gazeteleri, bu ziyaret mü nız tabii göstermekle kalmamskta, 

1 ascbetiyle şur.1art yazıyorlar: fakat Çekoslovak Hariciye Nnzın. 
"Sadece bir ziyaretin icrast tarihi ile temaslar yapmak, İtalya ile bi:-

v!n intihabı, her iki tarafın beş sene- likte, Avrupanın umumt hayatında 
oe:nberi Polonya - Almanya arasında Tuna havzuına tabii vazifesini ver
J..i iyi münasebetlerin esasını teşkil ~iye çalışan nuyonal - sosyalist ha 
eden ademi tecavüz beyannamesine net politikam çerçevelll dabllinde 
vermekte oldukları ehemmiyeti teba yer almış bulunmaktadır. Diğer ta
rı.iz ettlrmeğt ne derece mühim addet raftan, Almanya, 'bhtabt, Ç4koll1> 
t 1ekte olduklermı isbat eylemekte - ~akyanın yeni h~~ tahdJ.dt 
c:r. Garp dev!etlerinin üzerinde mOs ışinden doğan h&ditelerle allkAdar
t<'mlekeler lçın dinamik hareket icra dır.,, 
s: emelleriyle meşbu ve kesafeti git- Macar Nt1%1nmn aözlm 

Giriyor 
(Bqı ı mide) 

kettikl1!rl, bunların yerine yenl 
kelimelerin geçtikleri bir vakıadır. 
Fakat bu yeni kelimeler, halk li
sanmda yer ve revaç bulma:ı:sa, 

ölüme ma:hkömdur. Hele ölmüş 
kelimeleri, bir zamanlar ecdadımız 
bu kelimeleri kullanırlardı ıddia
sile ihyaya çalışmak, içtimai mü· 
esseselerin tfibi olduğu şeniyet ka
nunlarına tamamen muhalıftir. 

Nasıl ki, bu tecrübe de, ölü kelıme
lerin ihya edilemiyeccğinl bir da· 
ha isbat etmiştir. 

B u inkılap devresinde yapTlr:ın 
tecrübede yanlış bir istika· 

mete giden ikinci nokta da b&zı 

mefhumlann, ısblahların tamami
!e uydurma kelimelerile izahına 
çalışılmasıdır. Bunun en büyü1

t ;ı:a

rannı mektep kitaptan. ve yeni 
yetişmekte olan nesil görmuştür. 

Mcfhumlan, ıstılahlan eskiden A· 
rapça terkiplerle izah ettiğimiz icln 
birer klişe halinde kalmış, çoc11k
lar, mücerret klişeleri hıfzedcmc
dikleri için, ilim lisanı ezberleme 
bir lisan haline gelmişti. Arahi ter
kipleri attık, fakat bunlann yf'rir.e 
koyduklarımız yine mücerret ta
birlen ve klişeler olmaktan ~ur
tulınadılar. Bugün mektep kitAp
larını yazmak, bu "mefhum ve ıs
tılahlan eğer Türkçede mevcut 
değilse yeniden koymak tama>niy
le pedagojik bir meseledir. Hiç
bir zaman unutmamalı ki, ne ço
cuk, ne insan, mücerret tabirleri 
ve kU§eleri hıfzedemez, ve bu kli
şelerin manasını anlıyamaı. !ster 
illin olsun, ister edebiyat olsur., ea
yesi ifade etmek istediğimizi an· 
latmakbr. Kelimeler, ve mefhum
lar bu rolü yapmıyorsa, lisan bir 
bataklığa saplanmış demektir. Di
yorlar ki ilmi tabirleri bu kadar 
sadeleştirmek mümkün deği'dir. 

Bu tabirleri bir kelime ile ifade e
demezsek, üç kelime ile ifade ede· 
riz, yeter ki okuyan tabiri müp
hem, mi1cerret, bir klişe g\b\ öğ
renmek, veya öğrenmemek, Anla-

mamak külfetinden kurtulsnn. 
Türkçe diye kabul ettiğimiz kE'li
meler Türkçe, halkın kullandığı 

lisanda şekli ve kökü olan, halkın 
kulağına me'nus olan Türkçe ol
sun ... Türkçe muadilini bulamadı· 
ğımız ıstılahları, geology gibi fo. 
nografh gibi keUmeleri aynen al
mamızda hiçbir mahzur yoktur. 
Hiç olmazsa, bu ilimleri ecnehı li
sanda okuyanlar bu beynelmılel 

kelimelerle ünsiyet etmiş olurlar. 

Dil inkılabında yaptığımız tec
rübede, lisanın, içtimai, ve 

pedagojik ehenuniyeti tamat!'iyle 
nazarı itibare alınmamıştır. Ölü 
kelimeleri ihya için sarfedilcn e
mekler bu sebeple beklenen seme
reyi vermemiştir. Bugün lisandaki 
kararsızlığı kaldırmak için yapıla
cak teşebbüs dil inkılabının g'lye
si.ne muhalif değildir. Gaye lisanı 
sadeleştirmek, halkın kullandıj?J 

lisanın tekAmülünü ilmt esaslara 
dayamaktır. Bu tecrübeden aldığı
mız.derslerle, timdi bu gayeye da
ha selAmetle yürüyebiliriz. r ... i!a
nın, uydurma kelime, uydurma 
mefhum, uydurma ısblah alnuıdı
ğını kabul etmek şartiyle 

Konferans 
Jtadıköy Halkevinden: 20 İklncfld\nun 

939 Cuma akşamı saat 8,30 da Halkevl sa 
lonunda Bay Dr. Şevket Salih tarafından 
(Çocuk bakımından Vitaminlerin rolil) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

M iizik Dersleri 
Evimizde geçen senelerde olduğu glhi 

bu ııene de kadın ve erkek istekliler !cin 
keman. piyano, viyolonsel ve mandolin 
dersleri vmlecektlr. 

Derslere 1 Şubat 1939 urfhlnden Itlba
ren başltınııcaktır. Ar%\l edenlerin hcrgQn 
Halkevl idare memurluğuna müraca:ıt e
derek ka;rılllmm yaptırmalan lA:tımdır. 

Emln8n0 Halkevlnden: 

1 - 20 İldncikAnun cuma ve %1 fldncl 
kinun Cumartesi akşamlan ııaat (20,31)) 
da evimizin Cataıotlundaki merkez salo
mmda ıa.tent subenls (Dekbazlık) piye
sini teman edecekUr. 

2 - Her iki ıeee t~n davetiyeler evi 
mh: barosundan alınabilir. 

Oyunlara Girecekler 
(BGJı l ftcldeJ 

mından muztarip olduklarını Beden 
Terbiyesi direktörlüğü de görmekte
dir. Ancak bu gibi istihale devirle -
rinde görülen bu sıkıntıların maariI 
çe spora verileceğinden emin olduğu 
:muz bir hızla telafi edileceği muhak 
kaktır. 

Bu vaziyete göre; mektepliler;n 
klüplere girmesi hakkında Beden l<.r 
biyesi direktörluğünce verilmiş bır 

karar yoktur. Bazı neşriyatta zanne
dildiği gibi, klüplcrin talebenin glre
miyeceği bir yer tel&kki edild ği mü
taleası kökünden gayri varittir. Su
bay ve mektepliler, kanun rrıucib 1n
cc ordu ve mektebe ve bağlı oldukin
rı vekaletlere ait olduklan için Be -
den terbiyesi teşekkülüne yalnız klüp 
ler kalmaktadır. 

Umum müdürlüğün, doğrudan doğ 
ruya kendi unsuru olan klüpleri zaa
fa du~ürmeyi hatırından geçirmemiş 
olduğunu memnuniyetle muşa.hede 
ettim.,, 

Kudüste Tevftifler 
Kudüs, 19 (A.A.) - Camliöm~r 

yakınında altı bomba, 9 tabanca Vd 

bomba imaline mahsus birçok me
vat meydana çıkarılmıştır. 

Zabıta, camim muhafızlarından 

birini tevkif etmiştir. 
Yafada hükumet fırkasına men· 

sup yeni belediye reisi Abdiılrauf Bl
tar, şehir işler;nın yeniden tens'ki.ne 
başlamıştır. Asilerin tenkili işinde 

hükumet memurları ile mesai birli -
ğindc bulunmaktadır. 

Kalp Sekt~·;ı;den örnm 
Karagümrukte Kefeli sokağın

da oturan 55 yaşında berber Ahmet 
o civardaki bir aşçıda yemek yerken 
ani olarak düşüp ölmüştür. Yapılan 
muayene neticesinde kalp scktes1n -
den öldiiğü anlaşılmış, defnine ruhsat 
verilmiştir. * Tahtakalede oturan seyyar satı
cı Rasim dün bir tramvayın arka sa

hnnhğına binerek Beşiktaşa gideritcn 
müvazenes·ni kaybederek aşağı düş 
müştür. Rasim baygın ve ifadeye ':{ay 
{imu~edir ~ halde Beyoğlu hasta· 
hanesine kaldırı4mıştır. * DOn .!abah içinde yolcu bulun· 
duğu halde Fatihte manevra yapan 
bir tramvay arabası birdenbire bozu
larak arş ateş almışsa da tramvaycı -
lar tarafından söndürülmüştür. * Belediye maaş katibi Tevfik 
dün Türbeden geçerken ant bir felç 
neticesi yere dü~rek başından yara· 
lanmış, Cerrahpap hastanesine kaldı 
rılmıştır. * Taksimde Recep Paşa caddesin
de Lcona aitıtıpartımanın bacası tu
tuşmuşsa da kiracılar tarafından sön 
dürülmüştür. 

~ ASKERLiK iŞLERi ~~"'~~ 

''~°'"~ Fatih As. Şubeelndeıt: 
Yat haddinJ aşmamıı ve askerlik şube 

işlerini blllr ıııhhl durumu :terinde emek
li Blnba§ılardan münhal subelerde t:ılış
mıya lsteklllerln ıut>eye utramalan ilAn 
olunur. 

TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua Ye 

her türlü tabı, cilt Ye klite 

itleri yapdR'. 

TAN Matbauı - lıtanbul 

Telefon: 24310 

'-----J· 
Adapazarı Sulh Hakimliğ1nden: 

gıde artmaktn olan bulutların toplan- Budapefte, 19 (A.A. - Berlindn 9!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!"!!'"!'!"!!!!!!!!!'!!!!! 

Adapazarının Sakarya mahallesin
de mukim Dimitoka muhacirlerin· 
den Hüseyin kızı Behiyenln kimse
siz vuku vefaatiyle tahrir ve tesbit 
edilen menkul ve gayri m.-?nkulü 
esnumda varisi bulunmadıitr ma
hallesi mamessili ile sair tamyan 
kimseler tarafından bildirilmekte 
olduğundan Kanunu Medeninin 
534 ve 561 inci maddelerine tevfi. 
kan müteveffiyenin terekesine 
müstahak kimselerle alacak ve 
borçlula.n varta tarihi ilandan iti
baren bir ay zarfında muris ve ala makta olduğu b~r sırada itiIMgiriz avdet eden Macar hariciye nazın Ma An'anevi bir mahiyet alan ve tecrll-

nrkta bir ke ayış hasıl olmuştur. caristan ajansına apğıdaki beytnat- beler görmü§ olan M~ar • Alman 
Bcrchtesgnt'en konferansı, Von ta bulunmuştur: dostluğu ve bundan doğan itimat bu 

Rtbbcntrop'un Varşovayı ziyareti, ke "Berlin seyahatimden memnwı ve sefer de müzakerelerimize samimi 
Jlll Kont Cianonun Şubat ortamda mükemmel mtıbalarla dönQyorum.. bir mahiyet vermiştir ... 

cak ve borçlu bulunduklanm isba
ta kafi vesaikle Adapazan Sulh 
Haıdmlijine müracaat etmeleri 
lliın olunur. (434) 

Çanakkale müstah~em mn-ki bi rliklerl için kapalı zarf usulile aşa
ğıda cins ve miktarları uılı malze meler satın alınacaktır. İhalesi 30-
1-939 pazartesi günü saat ll de mü stahkern mevki satınalma komisya. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin ınezk ur tarihte aıağıda hizalarında yazılı 
teminat akçalarlle birlikte komlsyo na müracaatları. Zarflar ihale saa
tinden bir saat evvel her iki zarf ta mühürlil olduğu halde komisyona 
verllir. XaUpler ihale kanununun 2 - 3 maddelerindeki yazılı vesikala
n yanlarında bulundurmalan mecburidir. Akı;l halde eksiltmeye iştı· 
rak ettlrUmezler. Malzemelere ait tennt ve hususi şartnameleri Anka
ra, İstanbul ve Çanakkale M!t. Mev kı satınalma komisyonlarında görü
lebilir. (773) (318) 

Cin!l 
Çelik çubuk 
Kereste 

Miktan B. Muhammeni Tutan Teminatı 
117 Ton 15 kuru~ . 
28,3 M3 52 lira 32266 lıra 2420 lira 

• Beher kilo~una hhmln edi!cn fi
yat 92 kuruş olan 100.000 kilo sa
deyağ kapalı zarfla miinakasaya 
konulmuştur. lhalesi 4:5-ı.9:m çar
şamba günü saat 11 dedir. tık t.e· 
minatı 5850 lir:ıdır. Evsaf ve şart· 

namesi 460 kuruşa Ankarada ko
misyondan alınır. E:ksiltmf'ye gire
ceklerin 2490 saytlı k:ınunun 2 - 3 
maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif m"ktuplRrınt iha· 
le saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V . .tntınalma ko· 
misyonuna vermeleri. (757 ı (73\ 

* Heosine tahmin edilen fiyatı 

39 000 lira olan 180 hin ki yıız met 
re murabbaında 301).1)1)!) adet sargı 
bezi kapalı zarfla satınaltnacaktır. 

Eksiltmesi 24·:?-939 cuma ~Gnü 53• 

at 11 de An karada M. M. \'. satın· 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminatı 2925 l~ra olnp şartna
mesi 195 kuruşa !\nk:ı:rada vekl

let Ko dan alın1r. Eksılhneye gire
ceklerin kanuni temin::ttı ve '4~0 
sayılı kanunun 2 - :ı eti maddele -

rinde yazılı bclgclerln birlikte tek 
lif mektuplarını ekc;iltme S:latin -

den behemehal bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. V. satın
alma komisyonuna vermeleri. 

~761} (137} 

'f. 
Çorluda inşa edllmr.kte olan in· 

san hastanesinin yeniden hazı in

caat ve tesisat ilave edilecektir. .. 
İhalesi kapalı zarf uc;ulile 30·1-
939 pazartesi günü saat 16 da Çor
luda Kor Sat1na1ma komisyonun-

da yapılacaktır. 11k pey parası 

3147 lira 68 kuruştur. Şartname ve 

projelerini görmek ve almak isti
yenler 2 lira 5 kuruş mukabilinde 

Çorluda Kor. Satınalma komisyo

nundan alabilirler. İstekliler ka -

nunun 2-3 cü maddeler1ndeki belge 

terle birlikte belli gün ve saatten 

bir saat evvel teklif mektuplarını 

Çorluda komisyona verı:p.li bulun

maları. (316) (771) 

* Kütahyada iki garaj, Balıkestr-
de iki garaj, Uşakta ild garaj yapı• 
lan ayrı ayrı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedelleri 
Kütahyanın 100200 lira 89 kuruş 
Balıkesirin 47836 lira 3 kuruftur. 
Uşakın 49115 lira 37 kuruıtur. Ek 
siltmeleri Kütahyanın iki garaj ya
pısının eksiltmesi 7-2-.939 salı gü· 
nü saat 15 de Balıkesirln ayni gün 
saat 15,30 da, Uşakın ylııe ayni gün 
saat 16 dadır. Teminatları Kütah
yanın 6260 lira, Balıkesirln 3588 
lira, Uşakın 3684 liradır. Şartna • 
meleri Kütahyanın 501 kunış, Ba
lıkesirln 240 kuruş. Uşakın 246 
kuruştur ve An.karada M. M. V. 

")'l'nsvonundan alına • 
bilirler.Eksiltmeye gireceklerın ka
nuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte şartlarını 
behemehal ihale saatinden bir sa· 
at evveline kadar Ankarada M. M. 
V. Satınalma komisyonuna ver· 
rneleri. (319) (774) 

* Beher adedine tahmin edilen fl-
ya t 130 kuruş olan 14300 adet ya 
tak çarşafı kapalı ı:arf usuJile mü
nakasaya konulmuştur. thalesi 8-
2-939 çarşamba günü saat 11 de • 
dir. İlk teminat 1394 lira 25 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi be
delsiz olarak M. M. V. satınalma 

komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 

2·3 cü maddelerinde gösterilen ve
saikle teminat ve teklü mektupları

nı ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. satın • 
alma komisyonuna vermeleri. <315) 

• 
Hepsine tahmin edilen fiatt 

26,000 lira olan 23 kalem ecza ka -
palı zarfla satınalınacaktır. Eksilt 
me 26-1-939 perşembe günü sa
at 11 de Ankarada M. M. Vekale
ti satınalma komisyonunda yapı -
lacaktır. Tik teminat 1950 lira o
lup şartnamesi 130 kuruşa Veka
let satınalma komisyonundan alı -
nır. Eksiltmeye girecekler kanu -
nun 2-3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden bir saat evvel Ankarada ko
misyona vermeleri. (690) (8903) 

* Hepsine tahmin edilen fiat 
53.000 lira olan 30 kalem cerrahi 
aıat kapalı zarfla satın alınacak
tır. Eksiltme 26-1-939 perşenr 
be günü saat 11 de Ankarada M. 

M. V. sattnalma kornlsyonunda ya
pılacaktır. tık teminatı 39115 lira 

olup şartnamesi 267 kuruş muka
bilinde komisyondan alınır. Ek
siltmeye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 

maddelerinde yanlı belgelerle bir

likte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evvel Ankarada 
komisyona vermeleri. ( 691) ( 8904) 

* Hepsine tahmin r dılen fiyatı 
50,500 lira olan 1.500,000 rr.ctre 
gaz idrofil 22-2-939 çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarfla satın alı
nacaktır. llk teminat 3775 lira ~ 
lup şartnamesı 253 kuruşa Anka
rada Ko. dan alınır f.ksıltmcye gi
recekler kanuni teminat ve 2·1AO sa 
yılı kanunun 2 - 3 cü madde! rm· 
de yazılt belgelerle birlikte •eklif 
mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat evvel Ankarada M. M V. 
satınalma komisyonuna ve-rn'ıelcri. 

(74Bl lGJ 

* Hepsine tahmin edilen fiatı 
36500 lira olan 25,000 kilo idro( 1 
pamuk 27-2-939 Pazartesi gü
nü saat 11 de kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İlle teminatı 
2737 lira 50 kuruş olup şartname
si 183 kuruş mukabilinde Anka
rada komisyondan alınır. Eksilt
meye gireceklerin kanunt teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü 
maddelerinde yanlı belgelerle 
birlikte teklif mektuplannı eksilt 
me saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ..747,, "5,, -· * Dörtyoldald askeri blrlilderln 
hayvanatı için 640 bin kilo yulaf 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. Muhammen bedeli 29440 lJra 

ilk teminatı 2208 liradır. Eksiltme 
25-1-939 çarşamba günü saat 15 

de Tüm satınahna komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler şartnamesi-

ni her gün Adanada komisyonda gö 

rebilirler. Taliplerin teklif mek • 

tuplarıru ve içerisinde bulunması 
icap eden diğer kanuni vcsaikle bir· 

likte ihale saatinden bir saat evvel 

Adanada Tüm satınalma komi!.yo

nuna verilmiş olacaktır. (759> (75) 

* Hepsine tahmin edilen :fiat 67,000 
lira olan 36 çeşit tıbbi ilaç kapalı 
zarfia satın alınacakttr. Eksiltme 
23/2/1939 Perşembe günü saat 
11 de An.karada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. İlle teminatı 
4600 lira olup şartnamesi 33~ ku
ruşa Ankarada Ko. dan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin kanuni temı
nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme gün ve saa· 
tinden bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını Ankarada M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. "7,, 
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1 • ez L u u üz bir kıs ALD Pastilleri sayesinde kabildir . Levazım Amirliği Satı:ı 

Alma Komisyonu ilanlar~\ 
H A K 1 K 1 VA L DA ismi üzerinde ısrar diniz. Her mühim czanede bulunur. 

Başka 

L 
. s i , 

Bayan Marcilla, nasıl on yaş daha 

gen~leştiğini anlatıyor 

Bayan Marcilla'nm yü
zündeki şayanı hayret 
güzellik tebeddülünü 
gösteren fotoğraflan 

Siz de böyle muvaffak olabilirsini2 Cild unsuru olan 
pembe renkteki 

LGtfen bunları okuyunuı liocel'li Tokalon 

au - 70 ynşlanndaki kadınlann bu- Kreminı kullandığunı anlattım. Bir 

ruşukluklan altı hafta zarfında zail çokları bana güldüler, fakat bizzat 
olmuştur. İşte, hastanelerde tecrübe- tecrübe edip şayanı hayret semeresi
si yapılan ve bir Viyana 'fıp mecmu- ni görünce hepsi de hak verdiler ve 
ası tarafından ilan edilen şayanı hay- ' 

t t . l Cild"n BİOCEL cev- memnun kaldılar. Geceleri yatmaz-re ne ıce er... ı 

heri ile beslenmiş olmasıdır. Bu k1y- dan evvel pembe renkteki Biocelli 

metli cevher, pembe renkteki Toka- Tokalon kremini kullanıruz. Siz u
lon kreminin terkibinde vardır. yurken cildinizi besler ve canlandı-

İşte bu kremi kullanan ve yüzün- nr. 1 
deki şayanı hayret güzcllık tebeddü- Her sabah biraz daha gençleşmiş 
ltıtını yukarıdaki fotoğraflarında gö- kalacaksınız. Gündüzleri de beyaz 
rülen Pariste Bayan MARCİLLA'nın renkteki Tokalon kremini kullanınız. 
tecrübesini anlatrın şu mektubu oku- Bu suretle cil9 iniz yumuşamış ve be 
yunuz: yazlaşmış olur. Bütün siyah nokta-

"Bu, benim için bir harika oldu. lan eritip açık mesameleri sıklaştı-
n y uyor; a un 8 ve 'nr. Btnlcrcc nhvnldc g<SRllcn tC'slrl 

gözlerimle nğzımın ctrnfında bunı- kuvvetli b i r g a rantidir . Hcınc.n bu
şukluklar vnrdı. Bugün ise bütün ar- günden itibnrcn her iki kremden bi
kadaşlanm kadüe gibi vumuşak ve rer vazo alarak tecrübe ediniz. Bir
buruşukluklardan ari olan yüzüme k~ç haf·~· ~arfında fayda~~ . tesi.rini 
takdirle bakıyorlar. Hepsine ne yap- gormedıgınız takdirde bayıınıze ıade 

t 
.. ·· ledun' ederek parayı geri alabilirsiniz. 
ıgımı soy . _ _ 

Deniz-;:-evazım Satınc:ılma Komisyonu llônları 1 
k ·syonundnn· 

M. M V. Deniz le,·azım sntmalmn omı · 
. ed'l bed r 11355 lira olan ve şartnamede yazılı bu 

1 - Tahmın ı en e ı · 22 2 939 tarih• 
• bo k 1 fla eksiltmesı · · ıne rasla lunan altı cıns runun apa ı zar .. kk·ı k . 

.. .. t 14 d ekalet binasında muteşe ı orrusyo-
yan çarşamba gunu san e v 
numuzda icra edilecektir. .. k · - t . . lm k . t enlerin hergun omısyona muracaa 

2 - Şartnnmesını a a ıs ey 

lan. lerin belli günde eksiltme saatin-
3 - Eksiltmeye girmek isteyen luk ilk teminat ve kanuni 

den bir saat evveline kadar 851 lira 62 kuru~ mukabilinde komisyon 
belgelerini havi kapalı teklif zarflarını ma~ uzlcr kabul edilmez. 
başkanlığına vermeleri. Postada olacak gecikme (l9) (7l) 

. * . ondan parasız olarak ahnabi-
1 = Tahmin edilen bedeli mısy 

.. 21330,, lira olan "3000,, adet bat lira _ İsteklilerin 2490 sayılı ka-
taniye; 7 Şubat 939 tarihine rastlı- n tarif atı dahilinde tanı.im 

nunu lif k 1 yan Sah günü sııat 14 te kapalı cd ekleri kapalı tek mc tup a-
zarfla alınmak üzere eksiltmeye rı: en geç belli gün ve ~natte Ka

n=da bulunan Komısyon baş-
konulmuştur. sunP.......-

1 - na makbuz mukabilınde 
2 - İlk teminatı 1599 lir3 75 kan ıgı 

eleri. "377" 
kuruş olup şartnamesi hergün Ko- verm 

Müdürlüğünden : 

Merkezi: ANKAR A 

500 adet ispirto takımının mute
ahhit nam ve hesabına açık eksilt
mesi 30-1-939 pazartcsı günü sa
at 10.30 da Tophanede İstanbul 
LA. Sa. Al. komisyonunda yapıla· 
caktır. Tahmin bedeli 1375 lira -
dır. İlk teminatı 103 lira 12 ku -
ruştur. Şartname ve nümunesi ko
misyondıı görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarlle beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (314) 

ve ~a1r 

* 2500 kilo kadar zeytin tanesi 24. 
1.939 Salı günü saat 14,30 da Top
hanede İstanbul Levazım amirliği 
Satınalma komisyonunda pazarlık
la eksiltmesi yapılacaktır. Askeri 
evsaf dahilinde alınacak olan zey
tin için isteklihrin kat'i teminat
larile beraber belli saatte komisyo-

KA L - Ti 
na gelmeleri "478, "394,, 

'f. 
İki adet alay sancağı 27 /1/939 

ş u B E E 

Ankara Bolu 

Adapazarı Bursa 

Bandırma Eskişehir 

Bartın Gemlik 

Dahide ve Hariçte uh 
Adresi : 

R 

lstanbul 

lzmit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

1 • Vardır. rı 

Cuma günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satınal

ma komisyonunda pazarlıkla alı

nacaktır. Evsaf ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile ve kat'i temi
natlarilc belli saatte komisyona 
gelmeleri. "439,, 

Adapazan Sulh Htıkimliğinden: 

Umum Müdürlük: 

Telgraf 

TÜRKBA K • Şubeler: TIC RET 

Adapazarmın Kurtuluş mahalle
sinde mukim Dırama ·muhacirle
rinden Süleyman k1Zl. Ayşenin 

kimsesiz vukuu vefatiyle tahrir 
ve tesbit edilen menkul ve gayri 
menkul terekesi esnasında müte
vcffiyenin İzmir, İzmit, İstanbul 
ve Adapazarında mirasçılan bu
lunduğu ihbar edilmekte ise de 
mirasçı olduklannı beyan ve isba
ta kafi vesaikle müracaat vaki ol
madığından Kanunu Medeninin 
534 ve 561 inci maddelerine tevfi
kan Ayşenin terekesine müstahak 
kimselerle alacak ve borçlulannm 
tarihi ilandan itibaren lbir ay zar
fında muris ve alacak ve borçlu 
olduklannı isbata kfıfi vesaikleri
le birlikte Adpnzan Sulh Hakim
liğine müracaat etmeleri lliın olu
nur. (433) 

Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis ediler 

"GECE KASASI .. 
Çok müsaid tartlarla sayın mütterilerimizin emrine imi.de bulundurulmakta.dır. 

lzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları . 
, .. . 

1 - Şartnamesi mucibince 1500 kilo kazein kola açık eksiltme u
suliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş hesabiyle 750 li
ra muvakkat teminatı 56.25 liradır. 

III - Eksiltme 9.2.939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde ulım komisyonunda ya
pılacnktır. 

IV - Şartnameler hergün param olarak sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V - lsreklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralariylc birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilnn olunur. (442) • 

Cinsi * Mıktan Muhammen beden 
Beheri 
Kr. s. 

Tutan 
Lir K.r. 

5C 15 
teminat 
Lir. Kr. 

Çul 10214 kilo 6.50 663.91 99.58 
Çuval 2700 " 10.50 283.50 42.53 
Kanaviçe 2921 " 12.- 350.52 52.58 
Kola çuvalı 350 adet 9.- 31.50 4.73 
İp 6531 Kg. 13.50 881.68 132.25 
Kmnar. 4828 Kg. 13.50 651.78 97.77 

1 - Yukarda cins ve mıktan yazılı ıskarta .sargı ve ipler ayn ayn 
pazarlık usullyle satılacaktır. · 

II - Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Arttırma, 8.2.939 tarihine rastlayan Ç3"Şamba günü saat 14 
de başlamak üzere Kabataşta levazım ve mübnyaat şubesinde müte
şekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

IV -Nümuneler hergün sözü geçen ~ubede görülebilir. 
V - isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve satte yüzde 15 

teminatları ile yukarda adı geçen komisyar.a gelr.ıeleri iltın olunur. 
(444) 

. Deylet .Demiryollan ve Limanlan .iŞletme U.:)daresi !.fan'tan . 
.• :.. . . 

Muhammen bedeli 33000 lira olan aşağıda yazılı iki kalem döşe
melik deri 6.2.1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2475 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklülerini aynı gün saat 14.30 a ka 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 165 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa -
tılmaktadır. (240) 

400000 Ds' döşemelik deri yeşil 
200000 Ds" döşemelik deri kırmızı. 

* Muhammen bedeli 816 lira olan 2400 kilo muhtelif ebatta !kur~n 
levha 23.1.1939 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşada Gar bina -

sındaki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme usuliyle satın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 61 lira 20 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları luzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşnda gar binasındaki komisyon 
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (132) 

Baıvekalet istatistik Genel Direktörlüğü Eks iltm 

ve ihale Komisyonundan : 

1 - Dairemizde mevcut Powers istatistik makinelerind kulla 
mak üzere 320.000 adet renkli şeridi havi fiş satın alınacaktıre m.. 

2 - Bu fişlerin beher bin adedi için 360 kuruş fiyat ta~i edil-
miştir. Bedeli üzerinden yüzde 7,5 kuruş muvakkat teminat nrilm l 
ı A d ve es 
azım ır. 

3 - İhale açık eksiltme usulile kanunusaninin 25 ine· b 
- - t 16 d -d- .. ı çarşam a gunu san a umum mu urluk binasında toplanacak 1 k · 

d 
_ . o an omısyon 

a yapılacaktır. Numune daırec1e mevcut fü:lerin ayni ı akt 
B b · k li o ne ır. 

Devlet Hava Yolları Umum • y tı rılacaktır. 
Tamir Atölyesi ve Gar:ı area~eydanında yaptırılacak ~insi 

1 - Devlet hava yollan Ankara t ~ usuliyle cksiltemeye çıka-
tamir atölyesi ve garaj inşaatı kapalı 

Mı.le tan * Muhammen B. % '1.5 
Beheri tutan temi:ı.ıt1 

Eksiltme 
Şekli saati 

u aptakı şartname omisyon kiıtipliğinden istenebilir. (58) (178) 

Maliye· Vek61e inden: 
rılmıştır. ştur 

2 - Keşif bedeli (26.431) lira 66 k~~ .. sn.at 11 de Umum Müdürlük 
3 - Eksiltme 26/1/939 perşembe gunu 

binasında yapılacaktır. "tef rri evrnk (132) kuruş muka-
4 - Eksiltme şartname ve buna mu c tasından alınabilir. 

bilinde Ankarada devlet hava yolları ~celn . (l983) liralık muvakkat 
k · ·n tnlıp erın ik ··st 5 - Eksiltmeye girebilme ıçı 

1 
rnış ehliyet ves ası ~o er-

A 1 f den a ın l ğ .. teminat vermeleri Nafia Veka e ın . . ksiltmenin yapı aca ı gun-
meleri lazımdır. Bu vesikanın istihsali. ıç~ cekJ'lerin Nafia Vekaletine 

. . t'da ıle ıst 1 •t · · den en az sekiz gün evvel bır ıs ı tıkları işlerP nı ışı yap-
b benzer yap B - dd t müracaatları ve istidalarma una 1 ri lazımdır. u mu e 

. 1 ·braz etme e . 1 
tıklarından aldıkları vesıka arı ı k ·1ımeye gıremez er. 

' 1 yanlar e sı 0) k d r ek zarfında vesika talebinde bu unmı . le ünü saat (1 a a a . -
6 - İstekliler teklif mektuplarını ıha :ilinde teslim edeceklcrdır. 

siltme komisyonu reisliğine makbuz muka (88) (229) 
k b ı olunrnıız. 

Postada olacak gecikmeler a u 

Li. Kr. Li. K. Li. Kr. 
~----------------------------~ ronga tipi 10 000 kilo - 60 6000 - 450 - kapalı 15 

kristal ya- 40 adet 14 52 580 80 
zı takım' (8 parçalı} 43 56 Pazarlık 16 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak (10.000) ki 
lo tonga ipi ile (40) adet (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizala
rında yazılı usullerle ayrı ayn eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında 
gösterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 7.2.939 tarihine rasl!lyan salı günü h izalarmda ya
zılı saatlerde Kabataşta levazım ve m übayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sozü geçen ~beden alı
nabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü t eklif mek-

Tahmin edilen bede1i bin yedi yüz elli lira olan . . on oın ııtre Denzın 
açık eksıltme suretıyle alınacaktır. 

Eksiltme 7.2.939 salı günü saat 15 te levaZ!m ··d·· 1-ğ·· d . . mu uru un e mü-
teşekkıl komısyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün levazım ınüdürlügu~-nde 1st b ld . ve an u n Dolba-
bnhçede malıye evrakı matbua anbarı memurlnğund .. ··1 bil. 

Ek ·ıtm ·..+· ak a goru e ır. 
sı eye ı'il.ır etmek isteyenlerin mezkur gün ve saatte 131 

ltra 25 kuruşluk teminatları ve kanuni bclgclenyle k · d hazır 
bulunmalan. (185) (391) omısyon a 

tubu kanuni vesaik ile yüzde 7 5 gu·· venme paras kb . . • ı ma uzu veya banka 
temmat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı f1 ·h 1 . . zar arı ı n e saatinden 
hır saat evvelıne kııdar yukarda adı geı-en alı k · 

'S m omısyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ve pazarlığa işt· . k ed kl · 

kk 
. . ua ece erın de mu 

va ·at teminatları ıle kom1syona gelmeleri ilan olunur. (443) 

Her Sabah Alacağınız Bir Tek K E S K i N KASE üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALiH NECATI 

Bahçekapı 



Sabah, öğle ve akıam yemekten 

Dis Macunu ile Fırçalamahsınız .. 

Çünkü: 
Bir defa fırçalanmakla dişler te

mizlenmiş olmaz. Ağız guddelerinin 1 

ve dahili uzuvlann mütemadi ifraza

tı dışardan mütemadiyen alınan 1 

ecnebi maddeler, mikroplar, ye- I 
mek, içki, sigara vesair dişlere, 
diş etlerine bin bir mikrop aşılar. a-

TAN 

HOLANTSE BANK 
UNi N. V. 

Esham ve Tahvilat ile Eşya 

Muhafaza Ücretlerinde 
Tenzil at Yapmıştır. 
Esham ve Tahvilat Üzerinden 

Avanslarda faiz nisbetini 
indirdiği Gibi 

Muhafaza Ücreti 

Bunlardan 

de Almaz. 

rızalar husule getirir. Bunlar birike -•••İlll••••••••-••••••••••' 
birike nihayet dişlerde çürüme, et- ıılt 
lerde iltihaplar başlar. Artık felake

ti önlemek ve durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyatı elden b"ırar<mıyarar< diılerinizi 
sabah, öğle ve ak§am her yemekten sonra 

Radyolinle fırçalayınız. 

Uykusuzluk • 

Sinir ağrılan· 

Aaabi öksü
rükler - Bay-

gınlık 

iYi EDER 
TATLI BiR 
UYKU 

TEMiN EDER 

Aylık temizlilderimizde candan 
gelen bir sevgi ile kullandığımız 

ve BAGLARI 
Balolarda bile en · ince elbi&elerimiz 

altmda sezilmez, her hareketimizi kolay
la.ttn-ır, mikropsuz, temiz ve arhhi bir 
idee.ldir. 
Sıhhatinin kıymetini takdir eden her 

bayan umum dünya bayanlarının tük· 
ranla lt.ulla.ndıklan 

FEMIL ve BAGI nı 
Daima kullanırlar. 

Toptan satış deposu: istanbul, Bahçekapı İş 
Bankası ark;:ısı Rehvancrlar sokak 

5 No. da İbrahim CAN 

Bat dönmeai

Çarpmtı ve 
sinirden ileri 
gelen bütün 
rahataızhklan 

iYi EDER 
TATLI BiR 

UYKU 
TEMiN EDER 

•-----•Her eczanede bulunur. 

KIRALIK KAT 

' Galatada, Voyvoda caddesinde, Ünyon hanında, müesseselere ve 
şirketlere yarar 13 odalık bir kat kiralıkhr. Lüks odalar, mükemmel 

hol, kalorifer, asansör. Müracaat: 

JERANS TÜRK LiMiTED ŞiRKETi 
.. ______ Ünyon Han, Tel: 43358 ___ .. 

TÜRKiYE 

KIZILAY CEMiYETiNDEN : 
Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında kullanılmak 

üzere: 

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

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

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil LGtfi DÖRDÜNCÜ 
Gazetecilik ve Neıriyat T. L. Ş. 

Basıldığı Yer: TAN Matbaası 

P A T 
BASUR MEMELERiNi 

CERAHATLANMIŞ FISTOLLER ve 

HER TORLU iL T1HAPLARI 
TEDAVi -· ... 

Nafıa Vekaleti istanbul Elektrik i şleri Umum Mü· 

dürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 13400 lira tutan 200 ton mazut kapah zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 28/1 / 939 cumartesi günü saat 10 da İdarenin tünel 
başında Metro Han binasının altıncı katında toplanacak arttırma ek
sıltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünden pa
rasız olarak tevzi edilmektedir . 

4 - Muvakkat teminat 1005 liradır. 
5 - Teklif mektuplarının 2490 numarab kanun ahkamına uygun 

olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reıslığine venl-
miş bulunması lazımdır. (253) 

Bir GRİPİN almadan evvel 

tztırabın ve ağrının en şiddetli
.~ini en kolay ve çabuk ve en u
cuz geçirmenin çaresi bir kaşe 
GRİPİN almaktır. Mideyi boz -
maz, böbrekleri ve kalbi yor
maz. 

20 - 1 - 939 

J , -

Aldıkt:m beş dakika sonra 

Ucuz • Tesirli • Zararsız 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
İsmine dikkat taklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

-
1 

E. RGO 

Meshur 
1 

'S A G l I G 1 N ı z ı' 
KORUYUN UZ: 

En hoş ve tabii meyva usare
a ' erinden yapılmıştır. 

1 
Taklit f>dilmesj kabil olma -

yan bir fen harikasıdır. 
İNGİLİZ K...L\NZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU fSTANBUL 

~arap, alkol, zeytin, yağ, barsak, ba
lık , ve her çeşit ve büyüklilkte AGAC 
FUÇU imal eden fabrikamız, mektup 
ıa da sipariş kabul ettiğini sayın müs
•erilerine bildirir. Tophane hurma 
<okak No 22 Fuçu Fabrikası 

DiNOS 
.M::u·kal1 Pn ı:1c:,..i. Pn c:a~1aM ı.;andah-a , koHuk 
port nanto, portntif masalar, sinema koltuk
Jan, rekabetsiz Jiatlarla garantili olarak c:a
tılmaktadır. Resmi daireler, mektep, sine
ma, tiyatro, ıtazino lokanta ve kıraathaneler 
tercihan nhlos markavı aramaktad1rlar. 
AVRUPA hezaren sandalva n::ıturel 175 ve 
koltuğu 275 kuruştan itibaren müessesemiz-

de satılmaktadır. 

KAYIP - İstanbul İthalat Güm ZAYİ - İstanbul İthalat Güm

rüğünün 24577 No. 26.10.938 ta

rihli Beyannamesine ait 534127 

No. 27.10.938 tarihli 540 Jıralık 

depozit makbuzu zayi olmuştur. 

Yenisi alınacağından eskisinin hük

mü yoktur. 

rüğüne vermiş olduğum 50359 sa

yılı ve 30/5/937 günlü beyanna-

menin ikinci nüshası zayi ed i l:niş-

tir. Yenisini tanziın edeceği mrlen 

eskisinin hükmü olmadığı ilan o

lunur. 
Lastikçi H üseyin GÜZEL Nisim Kazcs ve Seriki 


