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Mivazene Vergisinde Ciyano Vugoslavyayi 
-·T en·zilat Yapılıyor Mih'!ere i~tihaka 
Maaşı20Liragı Geçmigenler Teşvık Edıyormuş 

Hitler, Macaristanı, T ransilvanyayı 
İstemiye Sevkederek, Rumanyaya 
Erişmek Arzusunda Bulunuyormuş 

Bu Vergiyi Vermigecekler 
Ankara, 20 (Tan muhabirinden) - Hü-

, ktimet, muvazene vergisinin tadili hakkında 
B. M. Meclisine yeni bir kanun layihası sev
ketmiştir. Bugünlerde alakadar Encümen
lerde görüşülecek olan bu layihaya göre; bir 
ay içinde her ne unvan ile olursa olsun aldık
ları paraların mecmuu kazanç, iktısadi buh
ran ve muvazene vergileri çıkarıldıktan son
ra 20 lira 50 kuruşu geçmiyen tekaüt ve sair 
zat maaşları sahipleriyle; 20 lirayı geçmi
yen sair bilumum istihkak sahipleri ve 80 ku 
ruşa kadar işçi gündelikleriyle 120 kuruşa 
kadar olan gündeliklerin 80 kuruşu bu vergi
den müstesnadır. 

Bundan başka hem gündelik, hem maktu 
ücret olarak aldıkları paralann yekunu ka
zanç, iktısadi buhran ve muvazene vergileri 
indirildikten sonra 20 lira ve ondan aşağı dü 

şenleril! is~ihkakları d~. bu vergiden muaftır. 
M~htelıf cıhetlerden gundeliği olanların mu-
af ıyetten .. i.~t~!adelerinde gündeliklerinin 
mecmuu gozonunde tutulacaktır. 

. ~anunun başka bir maddesine göre, bir 
ay ıçınde her ne unYan ile olursa olsun aldık-
ları paraların mecmuu kazan~. iktısadi buh
ran ve. muvazene vergileri indirildikten son
ra 20 Iıra 50 kuruşu geçmiyen tekaüt ve sair 
zat maaşları sahiplerinin 25.5.938 tarihli ve 
3404 sayıl! kanunun meriyeti tarihinden iti
b~re? kesılmemiş olan muvazene vergisi ke
sıh~ıyece~ ve tahsil edilmiş olanlar da geri 
verılecektır. 

. (Bu kanunun mucip sebepleri layihasmı ve ara
zı vergisi bakiyelerinin affı hakkmdaki kanuna at 
tafsilatı ikinci sayfamızda bulacaksınız.) 
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Fransa için 
ispanyanın 

Ehemmiyeti 

ispanyadaki Italyan 
Generalı Yaralandı 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL ümt.ı .... :~, .... .a. 0-~.., .... Uli u3oır-Ne erımiz Ölünceye 

adar Dövüşmek Kararındayız" D~yor 

Belgrat, 20 (Husust) - Kont Ciarıo ile Dr. Stoyadinoviçin Beljedeki 
görüşmeleri oüyük bir ehemmiyetlekarşılanıyor. 

Kont Ciano ile Yugoslavya baş\•ekilinin avlan saat 7 ye kadar de • 
vam etmiş, daha sonra şatoda bir ziyafet verilmiştir. Şato önünde topla
nan halk nazırlar için tezahürat yapmışlar, nazırlar halkın eğlencelerine 
iştirak etmişlerdir. 

Gazeteler mülakatın ehemmiyetini tebarüz ettirmektedir. Birava di-

yor ki: 
1 

"Başvekil ile halk tarafından hararetle karşılanmış olan kont Ciano 
şimdi Belejde başvekil Stoyadinoviçin misafiri bulunmaktadir. İki dev: 
let adamı orada iki gün içinde memleketlerini ala'k:adar eden şimdiki bey· 
nelmilel vaziyeti tetkik edeceklerdir.Bu konferansın fevkalade ehemmi • 
yetil olduğu şüphesizdir. Beynelmilel efkan umwniye tarafından büyük 
bir al8ka ile takip olunan bu konferans, yekdiğerine komşu olan iki 

devletin mesai birliğinin ve sulhcu -ı------------
yane siyasetlerine devam husu.sun -
deki azimlerinin üadesidir. 

Macar gazeteleri de mülakatı dik 
katle takip ediyor: 

&ti Ujsag diyor ki: 
''Kont Cianounun Buda~ştede yap • 
tığı konuşmaların mütemmimi olan 
bu müzakerelerin muvaffakıyetle ne 

Yugoılavya Ba,veküi ticelenmesini Macaristan arzu eder. 

İsmet İnönii 
Rustu Arası , 
Kabul Etti 

H 
._. __ , -ımanyanm 6u-

günkü lpcili .-yılan ve 
~~..nik Almal'lyavı yaratmak 
hulU6undalci keneli taaaYYUrla. 
rm.ı ye pli.nlanm aınlatan ..,KaY· 

Stoyadinoviç Eğer fırsat düşerse Macaristan ee _ Ankara, 21 (A.A.) _ Reisicftmhur 
1ı1••"1b-ı ......... -,.ı~...,-----...;,;.::;;;:_..;;._nup ~.omşusuna elini vermekte ula İnönü, dün akşam Londra büyftk el· ..., ··•• "bıt••· Main•- 9'mlil Dr. -r..tlJr llOftO AJ'aSi. a1cpm 

harlcf ıdyasetf ıamamt,.J.e Berlbı. Ro yemeffne alıkoymu§lardır l3a§veki1 

ıam,, kitabında der ki: 
"Alınanyanın en büyük 

düşmanı Fransadır. Onu 
yenmedikçe Almanya için is
tikbal ve huzur yoktur. 
Fransayı yenmek için de onu 
dostlanndan ayırarak tecrit 
etmek ve sonra üzerine yük
lenip bu ebedi düşmanı or· 
tadan kaldırmak lazımdır.,, 

Hitler, kavgam .kiıabındaki bü
tün tasavvurlarını hnkikat sahası
na çıkarmıya çalıştığı gibi, Fransa 
hakkındaki bu düşüncelerini de 
tahakkuk ettirmek için metodik 
bir surette çalışmakta devam et-

miştir. 
Fransanın senelerce uğraşarak 

ve milyonlar sarf ederek Orta Av
rupada kurduğu ittifak manzume
sini bozmuş, bunlan kendi nüfuzu 
altına almıştır. ,Bugün artık Fran
sa ne Polonyaya, ne Çekoslovak
yaya, hatta ne de Yugoslavya ve 
Balkanlara güvenebilir. Bu mem
leketler Alınan nüfuz mıntakasına 
girmişlerdir. 

Fransa ile Sovyet Rusya arasın-

Katalonycula hükUmetçilere mühimmat yeti.f tiren ıüah 
labrikalanndan birisinde top imalatı 

Londra, 20 (Hususi) - İspanyadan bir emrivaki tanımıya başlamışlar • 
gelen en son haberlere göre vaziyet dır. 
şu merkezdedir: Frankistler mühim Katalonya ordusu u "daf . , . n n mu aaya 
bır nokta olan Calaf ı zaptettiler. Bu- hazırlandığı son müsta~ h t Tma 
rası, Barselona önündeki cümhuri· nresa 1guadala vı·11a F nkem 

8 

V .. .. • , , ra a ve en-
yet mudafaa hatları munakalatının 1 drel şehirlerine dayanmaktad 
hayati düğüm noktası sayıldığı icin, Frankı.stl b h. 1 d ır. . • er u şe ır er en, sırasile 
Frankıstler Barselonanın su.kutunu 23 10 19 8 k'l tre esaf , , ve ı ome m ede-da.ki ittifakı hükümsüz bir hale ge

tirmiştir. Fransayı bu suretle itti· 
taklarından mahrum ettikten son- Bu Ay Maaclar Ol! 
ra onu düşmanlarla çevirmiye te- 3' 3' 

dir. Frankisltler, şimalde, merkezde. 
ve cenupta ilerlediklerini, her yerde 
meniler aldıklarını, cürnhuriyetçlle
rin yüzlerce ölü ve 1458 esir verdik
lerini, Endülüs cephesinde de vari -~obüs etmi§tir. Cenupta İtalya Gu""n önce Verilecek 

Fransa için amansız bir düşman 
olmuştur. İspanyada General 
Frankonun galibiyetini temine 
yardım etmek pahasına da. Fran
sanın Pirene hudutlarım ellerine 
almışlardır. Almanya Şimali İs
panyada mühim tayyare karar
gahları vücude getirmiş, bu saha
da bulunan bütün madenlere vaz'ı 

Ankara, 20 ıTan muhabirinden) - yetlerini ıslah ettiklerini ilive edi • 

İkincikanun ve şubat 1939 aylan ile- yorlar. 
ret ve maaşlarının tediye sureti hak· Bugün İtalyan ve Alınan mühen • 
· d hükumetçe hazırlanan layiha dislerinin Fransa - İspanya hududu 
ım a . meclise verildi Layiha esaslarına gö- uzerinde tahkimat yaptıkları, Fransa 
r€. ikincikanun ayı ücreti ile şubat a- nın. bu suretle hududu açmasının bir 
yı maaşı ikincikanunun 27 sinden iti- n.?tıcc v?rmemesinin temin edileceği 
baren ödenecektir. Mucip sebepler soylenmışse de bu haber tekzip olun-

yed etmiştir. 
layihasında şöyle deniliyor: 1!1u~ur. 

Ş imdi bu oyunun son perdesi "Bayram ikincikinunun 31 in- Cu~huriyet hük~meti Başvekili 
· 

1 
"nu"ne rastladığından bu dört Ncgrın memleketlerıne avdet etmek 

oynanmaktadır. Yani Gene- cı sa ı gu ·· v 1 
ral Frankonun son ve kat'i zaferi •Unliik tatilin sonu 3 .şubat cumaya u~e~~ .. a ensiyaya getirilen yabancı 

t
g d"f etmektedir. 2466 numaralı ~onullulere hitaben söylediğı bir 

temin etmesine calısılmaktadır. esa u nut kt d i · 1.8nunrı g~rc ı·umartesi günü de ta • u a em ştir ki: 
Frankonun muzafferiyeti bakı- ,. " . 

1 
d ,. ti) yapılacakttr Bayram olması ha • "Cümhuriyet kıtalan son nefere 

nız Fransa için ne netıce er o6 u-racaktır: sebiylc memur ve . milstahd~":'.le.~in kadar mukavemete devam edecekler· 

1 t 
.. -ı·n olunacak ihtıyaç1arı gozonun· dir. Harbin en müşkül gu·'nlerini ya-

l - Franko muzaffer o ursa, ..... .ıe. tutularak bunlann maa~ ve ücret şıyoruz. Biz, kendi memleketimizin 
Almanya, İspanyanın Şimalindeki (1 • ld ıı;... k d - • ikincikAnunun yirmi yedisın- o u6... a ar mensup olduğunuz 
tayyare karargahları sayesin~e. !! en ödenmesi muvafık cö · memleketlerin de istiklalini müda • 
Fransanın Bordeau, Bayontıei, T . 

(s S 
"ll·liıd~···-·. müştnlııı.. (Sonu: Sa. ~. Sü. Z) 

onu: .a. ·".;-"-3 =ı:1 
~~ 
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Kral Faruk 
Halife 

ilan Edildi 
Kahire, 20 (A.A.) - Röy

ter Ajansı bildirlyor: 
Kral Faruk bugün camide 

hllyilk Mr kalabalık huzurun
da Halife Uan olunmuştur. 

Merasimde, İmam Yahyanın 
otlu Emir Hüseyin ile Kral 
fbnissuudun oğullan Emir 
Fa:rsal ''e Emir Halid de hazır 
\ulunmuşlardır. 

Devlet Şurası 
İçin Mecliste 
Seçim yapıldı 

lsmail 

Şura 

-.()--

Hakkı 

Reisi 

Göreli 

Oldu 
Ankara, 20 (A.A.) - Büyük Mil· 

let Meclisinin bugünkü toplantısın
da yapılan seçim neticesinde, Şurayı 
Devlet reisliğine Şurayı Devlet tan
rimat dairesi reisi İsmail Hakkı Gö
reli, beşinci daire reisliğine Şurayı 

Devlet azasından Salahattin Odabaşı 
ayrılmıştır. 

Azahklara da Ş<irayı Devlet baş

muavinlerinden Talat Balkır, sabık 

valilerden Naci Akbay, Ankara hu • 
kuk mahkemesi reisi Naili Tezgören. 
Dahiliye vekaleti teftiş heyeti reisi 
Talat Hıtay. Dahiliye müfettişlerin
den Ali Server Sumer. Nafia VekA· 
leti teftiş he.,veti reisi Şefik Örüm. 
Maliye hukuk müşaviri Kemal Arar, 
ŞO.rayı Devlet başmuavinlerinden 
Memduh Özoran, P.T.T. umum mü· 
dürlüğünde mütekait Edip Cemil Oy
hun ve Nafia Vekaleti hukuk müşa
viri Avni Turel seçilmişlerdir. 

ma mihverine uygundur. Ve binaen • Celll Bayar ve Hariciye Vekili Şük 
rleyh, açık ve sarihtir.,, rü Saraçoğlu da bu yemekte da~ 

Paria gazetelerinin olarak bulunmuşlardır. 
mütalealan . Dr. Tevfik Rüştü Arasın ba hafta 

:arls gaz:telerl ise Orta Avrupa- ~ı~r::~Jr~ni vazüesine gideceği öğre
dakı muhtelif diplomatik seyahatler 
le meşgul olmaktadır. 

Başvekil Loutse, Petit Parisien gazetesinde 
ciyor ki: 
Bu diplo~atik gidip gelmede Alman Şehrimizde 
)'anın rolu nedir? Bu hususta bir çok 
faraziyat ileri sürülmüşse de bunl Ank~a, 20 (Tan Muhabirinden) _ 
fikirleri tenvirden ziyade kanştınn:: B~~~~ refakatlerinde husus) kalem 
f:s hizmet etmektedir. Almanya· muduru Baki Sedes olduğu halde 

Evvela, doğuda her türlü ihW _ 19•45 trenile İstanbula hareket etmiş 
attan sakınıyor ikincisi de nüf tir. Celfil Bayar. istasyonda vekiller 

' uzu • hük!lmet ve arti k:ı.-. ' 
nu cenup doğusuna doğru yayıyor P er w:u tarafından 

. ~ . ··· uğurlanmıştır. Pazartesi günü tekrar 
((Sonu; Sa . . c. , Su. 3) şehrimize avdet ed k . ece tir. 

İstanbulun yeni ebesi ·ve yeni gıdası 



Muvazene 
Vergisinde 
Tenzilcit 

Etriiık Vapuru 
Tahldkah 

Tamamlamyor 

Dlal9 BDldlı Satl ele*'°' 
levaznnatı flrketiıulen Z5G itin 
liraya satın aldıjı Kabataştaki 
binamın kıymetini &eablt eilJek 
.._ fılJekJdil ~ea Jr.dnhfon 
tetkikletinl bltlNdf .,. llarah .. 
nı dibı aJqam vemıiftlr. 

Nafta VılrMetl 1IDdlla Wan· 
1>ut Nafia mtldtlrtl Jledl'l, 1ktnat 
V "kileti «ıamın• Limancı llus • 
tala isml)tle t•JM• blr.m6en 
elli, Mall'e Vektled llUUU İs
tanbul Milli Em~ nıtı~Ort b-
aet, tıtaaltal .......,... --
da ..... .,. .. ,... rl 'iri 
Billlll4• otmal& ...... 
~ bmlqoa, ... ini 
natül WklkW telsemmtil et 
dnuk için Satle tlfbtl ile u 
....., ltlenk binama ı,...1m. 
alt fatmcaıan ela ıWen ~ • 
dllı:ten IOnta maJa-1Ja ... 

Beyoflu blaa tahrir komsiyonu 

ile ~· veq.i jacfi.W, •• il
$af .. İq.flytn ... ~ tek. 
tiri ~etine ve hasılatı safi • 
~inin tes)>iti~ a\t olaJı r•pqr· 
~ Satie \l:lag91~ .. )'oğlq 
l#na tahrlıo komisyonu kararı • * •ld :oı. ~ 4a ıızien 
pçjnlikteD .... karlll'Jlll İtti • 
fakla vermiftir. 

Komisyon binaln lapaeti • 
.. ~ ederbn veqi tadilit 
9 la&,! komisytmun1111 no~tai 
~ tevflba bbıanm hau
lttı ..Syeabaia ~ir lellelik 7e • 
k6nuna mtlrac•t etmlf ·ve 10&80 
liraya ba~j olan ha yek6nu e • 
• olarak eski seıgl binasına 
117 htn lttalık iır Ja1met tak • 
t1ı- effnlıt!r • 

Jtond.yon ata1arı, kararı atl 
bdar Vekaletlere bildirmişler. 
dlr. ,;,, -

-- Yurddıı: -· -· -
~.,.,..,.,.. 

,..,. ,.,.,. Ltmnan. ..... 
... .... ,.,., (Km
"'7" Coeak Lir • ..,..) «. 
rıılttliin. .....ıa ,,,,,,.,.,.. 

l~AKVIM •• :HAvA 1 
21 ........... 1tl9 
CUMAITISI 

OGn: 11 ~:ıra 
Rbndt tlM 

ZUk.,,_ IO tkha......_ 1 
oan..: T .aa - oıı. ıt.11 
İktndl: H,H - Ak1am: 17.S.1 
Yatın: 18,41 - tm8&ıc: 1,38 

Yarfta Hava YaslYttl 
YeeDllOF M..._.. ~ ._ 

.- ~ta. _,,., ban ...... l:ce 
~ cAk bulutlu ve mevıtl 78lıtlı, 
~ Koeai!i. .. en 4e Orta Anadolu 
- Akdeüı ~ tnııuttu. diler b81 
.... atdc seıımlf, Btbılklal' l>ol\1. Ce 
._, Dolum ve ~ de Otla ,AaadQlu• 
da 'kırlbı. ctll9r blSJcelerde umUJD4'etıe 
ltınall titlkametten art-, kuvvette esmiı· 

*· ~ latım"1da ba'n bUIGflU --11, 
~ ~ .Şar&14tıa ~ l - • 
ıneire ıüzJa esrr.ıttb'. Saat H it bava ta-
,...,.... ldl. Saınmet ea Jilk· 

• ıa.• "' dOldk Sol aaatllht olarak 



Frank onun 
Taarruzu 

Yazan: ômer Rıza [)OCRU L 

G eçen ayın son haftasında bFa,lı
eden J'&n 

yan ve hali devaın n bir hu·-
ko taarruzu Katalonyabl• ke.zı' 

ı oın mer li sarsmış ve Kata onya t 
olan Barsclonaya da yaklaşnıış ıtri. . 

t kuvve en-
Cümhuriyetçi spaoya '}emek 

. ında gerı 
nın bu taarruz kar~ıs sebebi, yalnu; 
ıztırarında kalmasının lroak 

.. t.. ı ·· - .. ie karşılaşmış o 
sayı us un ugu ı li d son dere f o e • 
değildir. Bir tar__a ın ~de diier tara-
ce mebzul oldugu ha ' . k d 
f l . d .. 1 •. kabul etınıyece e • 
ın c ın e o çu • mühimmat ve 

recede olan askerı 

mab:emedir. Cümhuriyetçiler 
Bununla beraber . 

h d 
muannıdane mukave • 

er yer e en d" t . . ler ve uşman azyı· 
mcti gösternıış ' . 
k . . haf'fl tmek için StramallaJ cep· 
.nı 1 e · 1 d. F k t 

besinde taarruza geçmış er. ır. a a 

b k tler maksadı temın edcıne-
u hare e k' 1 . K . b yüzden Fran ıst erın 11 • 

mış ve u 

t 1 daki taarruzlan hızını kay • a onya . 
b 

·c Frankıstler, bu ceph~.Je 
etmemı:<, fi k . 

. f tamamiyle tas ye etme nı· 
vazıye ı 'kl . . .. t . 

t . 1 hareket ettı ennı gos ermış· ye ıy e 
!erdir. 

Londrada 
Emniyet 

Tedbirleri 
-0--

T edhişçilerin Tayyare 
Meydanına Bomba 

Atmasından Korkuluyor 

lrlandanın ilk reisi 
Doktor HyJe 

Fransa Meclisi.ide 
Gürültülü Bir 

Toplantı Yapıldı 
Parlamento Reisi Heryo "Fransız - Rus 

Paktının Tezahürünü istiyoruz 11 Dedi 
Pam, 20 (Husust) - Parllmento-' kunu blttrmi~ir. 

da harici siya.sete ait müzakere de - Eski Bahriye nazın Pierre Cot. 
vam etmekte olduğundan ve bir çok "Almanya, Fransız - İngiliz - Rus 
hatipler söz söylediğinden Hariciye birliğini bozmak istiyor ve Fransanın 
Nazın M. Bonnet, beklenen nutkunu deniz yollan üzerinde istinat nokta
henüz söylememiştir. Yalnız M. Bon- lan arıyor .. demiş, bu esnada sağ 
net, bugün Fransa ile Lehistan müna cenah katibin sözlerini kesmek is
sebetlerinden bahsetmiş ve "Lehistan tediğinden Pierre Cot "bu söz kesme
Hariciye Nazırı B. Bek, bana, Fran- lere bakılırsa Alman propagandası
sız - Leh ittifakının Lehistan harici nın henüz kuvvetli ve kudretli oldu
siyasetinin temellerinden olduğunu ğuna hükmetmek lazım gelir,, demiş, 
söylemiştir,, demiştir. bu yüzden ortalığı gürültü kaplamış. 

M. Bonnet daha sonra Lehistan iki taraf biribirine, ağır sözler söyle
sefirini kabul etmiş ve anlaşılan mer miş ve reis celseyi 20 dakika tatil et-
kezi ve şarki Avrupa vaziyetini ko- ·sı· 1 

mı~ ır. 

nuşmuştur. Ce1se açılınca sağlar sollara "Mos-
Mecliste bir hayli gürültü olmut- kovaya satılmışlar., diye bağırdıkları 

tur .. Hatipler arasında olan Heryo için komünist Torez'den sağ mebus
Almanyanın ya ağladığını veya yal- lardan Duplessie tokat tokata gelmiş, 
vardığını, yahut tehdit ettiğini ve kavga nihayet bulduktan sonra mü
küstah davrand1ğını söylemiş ve "Uk zakere devam etmiş. bir mebus Bale
ranya meselesini Alman propaganda- ar adalarının bitaraf ilanını istemiş
sı ortaya çıkarmıştır. Fransız - Sov- tir. Meclis salıya toplanacaktır. 
yet paktının tezahürünü isteriz,. de- Jtalyanlann bir nümayifi daha 
miş, nihayet İtalyan taleplerinden Roma, 20 (A.A.) _ Milanodan Ro
bahsederek bu taleplerin Fransız bir- mada çıkan gazetelere bildirildiğine 
liğini ortaya çıkardıgı~ , hiç.bir dikta- ·· M'l f "st te ekku-llerı· u gore, ı ano aşı s , -
törün bu birliğe bir .şey yapamıyaca- mumi harp esnasında Fransız cephe-
ğını, Daladier tarafından yapılan se-- sinde ölen İtalyan askerlerinin ke
yahatın plebisit mahiyetinde olduğu- milderlnin İtalyaya nakli için lbım 
nu söylemiş ve memleket hüktimet- olan parayı toplamak üzere iane cet
ten kati sözler bekliyor, diyerek nut- velleri açmışlardır. · · 

Dr. Şah+ 
Vazifesinden 

Ayrıld• 

Bu Yüzden lngilterede 

Markta 

Sukut 

Hafif Bir 

Görüldü 

( ,. 

,. . 

El Kesesinden 
Bahşiş 

Yazan: B. FELEK 

Cömertler tnnırım, bol keseden 
atarlar: 

- Efendim! Ne olur bir kaç bin 
lira sarfedip şuraya bir bahçe yapıl· 
sa! 

Yahut: 
- Lıifı mı olur, bir kaç yüz lira

nın! Ne olur verelim efendim! 
Böyle şarkı söyler gibi söylediği 

şeyin manasını değil de bestesini 
yani sesini işittirmek için laf eden 
cömertlerden hiç kimse görmedim 
ki; söylediği sözü kendi hareketi:> le 
ku,•vetl1;:ndirs:n ve cebinden çıkarıp 
be~ kuruş versin! 

Gerçi herkes parayı sever. Allah 
afiyet ve selamet versin! Doktor Ce
lal Muhtarın bizzat bana söylcdıği 
bir söz var. Bu zata "Hasistir, parayı 
sever,, demişler. İşitmiş ve müteessir 
olmuş. Bundan dört sene evvel Pa· 
riste tesadüf ettiğim zaman bana bu 
tee sürünü açtı ve şöylece serzenı 
ettiydi: 
"- Bana hasis diyorlar, diyenler 

benim kadar teberrü yapnuş mıdır? 
Parayı sever diyorlar. Ben hayatuıı· 
da parayı se\'111iyene tesadüf etme -

\ dim. Benim gibi on paradan bir ser
vet yapmağa ve hiç bir tesadüfün lut 
funa mazhar olmadan mevkiini alnı
nın teriyle kazanmağa muvaffak o -
)anların paraya verdikleri ehemmi· 
yet kendi mesai '\"e ömürlerine ver • 
dikleri ehemmiyettir.,, demişti. 
Haklı J{ıflı ne denir. 
Ben hasise kızmam. Bu bil' hasta

lıktır. Belki tedavisi müşkül hasta
lıktır. Gerçi has~sin zararı başkasına 
dır sanılır ama iş tamamen bunun 
aksidir. Hasis daha ziyade kendisi 
muztariptir. Onun için hasise acı • 

Şahtın yeri.ne gelen mak gerektir. 

Dr. Funk Fakat bir taraftan hasis olduğu 

General F:ankonun kuvvetleri Ka
taJonyada derinleşmiş ve çok mü -
him mevkiler zaptetmiş olduğu hal· 
de .Katalonyanm Şimal tarafında ay· 
ııi derecede ilerliyememiş bulunJ • 
yor. Fakat onun her halde Barselo
nayı ı:aptetmek, ve bu suretle bütlin 
Katalonyayı cümhuriyet hükfunetin· 
den ayırmak maksadını takip ettiği 
apaş.kardır. Bunun bir çok siyasi ve 
askeri sebepleri vardır. Siyasi sebep
lerin en mühimmi Barselonanın, ha· 
lihazırda cümburiyet hükllınetinin 
merkezi olmasıdır. Franko, Barselo • 
nayı zaptedebildiği takdirde, İspan • 
ya Cümhuriyeti kendine yeni bir 
nıerkeı: bulmağa mecbur olacaktır. 

Barselonanın mühimmat fabrikaları
m ihtiva etmesi, Frankoyu biran ev· 
nl burayı ele geçirmeğe teşvik eden 
en mühim askeri sebepler arasınd•
dı~ 

LOndra, 20 (A.A.) - Daily Teleg 

Çine 

Yardım 
Edilecek 

Araplar 

Paris, 20 (Hususi) - Valter Funk, halde öteden başkasına cömertlik tav 
Dr. Şaht'ın yerine Reichbank mü- siye eden ve hele aharın malını §tına 
dürlüğüne tayin edilmiştir. Dr. Şaht, buna \'eren veya peşkeş çekenlerdir 
Alman kabinesinde kalmakta ve ki; ciddi bir hiddete müstahaktırlar. 

ranh sıazei:P-Qin• _ft___ ... ""-""- a. 
-..tü.ıcn er.kanından bir çokları, tet • 

Funk da İktısat Nazırlığını muhafa- Yeni bir fıkra anlatıyorlar. 
Franko kuvvetleri Katalonyanın 

C::h·nalip.i i§gal ettikleri takdirde •·ran 
aa lle l.Spallya arasmdald muvuala)'l 
kesmeğe imkin bulurlar •• bu •u -
retle CUmhuri;yet .kuvvetleri bir gıda 
ve iptidai madde kaynağından mah
rum edilmi~ olurlar. 

hişçilerin suikastlerinin tekerrürüne 
mani olmak için ittihazı muktezi ted 
birleri kabine azası ile birlikte tetkik 
etmek üzere buraya ~leoeklercl1r. 

Birlik 
Yapaca 

za etmektedir. · Mister Chnmberlain, • İngiliz Baş-
Funk, dört sene için tayin edilmlş- vekili Mister Chamberlain - ilk defa 

far 
tir. olarak Almanyaya ~dip Bitlerle JtÖ-

Fakat bunu yapmak için taarruzu 
sonuna kadar idame etmek ve 'Barse
lona ile Şimali Katalonyayı da zap • 
tetmek lazım ıelir. 

Bunun kolay kolay mümkün olmı· 
yacağın1 salahiyetli şahsiyetler anla
tıyorlar. 

İngiliz askeri muharriri General 
Temperley, bu meseleye dair yazdıfcı 
bir makalede diyor ki: 

"Cümhuriyet~iler manevi kuvvet
lerini muhafaza etmektedir. Ve son • 
zamanlarda bir hayli hırpalandıkları 
ve arazi kaybettikleri halde bozgun
luk ixi gi>stermiyorlar. Banelona ö
nünde haftalarca harp olacaj'ı anla~•· 
hyor. Çünkü cümhuriyetçiler, bilttin 
kaynaklannı ve vasıtalarını kulJanı-

yorlar. 
Ciiınhuriyet~iler bakımına henüz 

., kaybolmamıştır. Frankonun her şe .• 
6 

:;\fadrit kapılarına kadar dayan 
19

w

3 sırada ıösterilen kalkınmanın 
dıgı . ·etçiler tarafından tekrAr 

·· mhurn cu . · si beklenebilir. Fakat Na· 
·· terılıne. . w. 

gos sinsi sins~ mülahaza ettıgı 

Bu pzeteye göre ın.ter hil~metl, 
birkaç hafta evvel Londra hükUmeti
ne bu hafta içinde bazı hadisata inti
zar edilmesi lhtm olduğunu bildir
miş ve şüpheli eşhasın tevküi için 
faydalı mallımat vermiştir. ... 

Londra. 20 (A.A.) - De Valera, 
serbest İrlanda ili komiserini Cham
berlain ile refikasına dün oğul1anna 
karşı yapılmış olan suikastten dolayı 
teessürlerini beyan etmiye ve çocuk 
lannm sıhhatte olduğu hakkında ken 
rilerine teminat vermeğe memur et
miştir. 

* Londra, 20 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin bildirdiğine göre emniye 
ti umumiyeye bir imzasız mektup 
gönderilerek tethişçilerin gece Hen
don tayyare r~"'ydanmı berhava et
miye teşebbüs edecekleri bildirilmiş 
tir. Bunun üzerine tayyare meydanı· 
na derhal mühim miktarda polis tak 
viye kıtaları gönderilmiştir. Gece ya 
rısından biraz evvel bir kaç yüz as
ker ve polis tayyare meydanile civa
rını emniyet altına almıştır. 

mu.r. Funlra - Şabt•a bJrer -.Jr rO§tfl .. ü ••m- ~;yJe &'6rilpnO,: 
tup göndermiştir. - Canım! J~ silaha dökmel;e, 

Cenevre, 20 (A. A.) - Milletler 
Cemiyeti konseyi, dün akpmld hafi 
celsesinde ittifakla bir karar sureti 
rr.bul etmiştir. Bu karar suretinde 
azadan Çine yapmakta olduktan yar 
dımı genişletmeleri, Çin mukaveme
tine engel olabilecek her türlü hare -
ketten içtinao etmeleri ve bu husus
ta müşaverelerde bulunmaları tavsiye 
edilmektedir. Karar sureti, cemiyette 
aza olmayan devletlerin de bu müşa 
verelere iştirak1eri imkanını derpiş 

E. tmektedir. 

Kahire, 20 (Husust) - Irak sefa
retinde Arap heyetleri şerefine veri
len bir ziyafette nutuk söyllyen Irak 
Başvekili Nuri Essait Paşa Arap 
devletleri ittihadının ehemmiyetini 
tebarüz ettirmiş, daha sonra Yemen 
heyeti reisi Prens Seyfülislam ayni 
mealde sözler söylemiştir Arap kon 
gresi yann son toplantısını yapa
cak, Pazar günü heyetler Londraya 
hareket edecektir. 

Führer, Dr. Şaht'a gönderdiği mek- harp etmeğe kadar gitmeğe ne lü • 
tupta diyor ki: zum var? İstediğiniz neyse sulh yo • 
"Birçok seneler Almanyaya ve bana lu ile halledelim. Söyleyin bakalım! 

ifa etmiş olduğunuz hizmetlerden do- Her Hitler: 
layı size samimi teşekkürlerimi bil- - Çekoslovakyadan bir kısım iste
diririm. Alman nazın sıfatile iyi ne- r:m. 
ticeye isal edeceğiniz yeni bir takım - Güzel! Zaten vereceğiz. 
vazifeleriniz vardır.,. - Yine oranın istihkamlannı YJ· 

* Vaşington :?O (A. A.) - Hullün 
tavsiyesi mucıbince hiç bir Ameri -
kan firması bundan sonra Japonya • 
ya tayyare satmıyacaktır. 

Prens Seyfülislam Elmukattam 

* Şaht'ın devlet bankası müdürlü
ğünden ayrılması İngiliz mahfillerin
de nahoş bir tesir husule getirmiştir. 
Alman markındahafif bir tenezzül gö 

gazetesine, Arap memleketleri ara- rülmektedir. Devlet bankasındaki bu 
sında bir birlik paktı yapmak lazım değişiklik Londranın City mnhfelle. 
geldiğini, çünkü bütün Arapların a- rinde de hayret uyandırmıştır. 
ralarındaki siyasi ve iktısadi müna· Salahiyettar mahfe ilerde sö •!en • 
sebctleri takviye etmeyi düşündük- diğinc göre Şnht'ın çekilmesi. Alman 
lerini söylemiştir. yadaki mutedil elemanların bir hczi 

Arap kongreııinin toplantısında meti mahiyetindedir. 

Dünkü Meclis Suriye - Filistin - Erdün ittiha- * 
dını temin edecek bir projenin ha- Berlin, 20 (A.A.) - Doktor Şaht'ın 

Müzakereleri zırlandığı söyleniyorsa da bu pro- cekilmesi, yahudi muhacereti için g<> 
Ankara, 20 ( A.A.) _ Büyük Millei jeye ait haberler ne tekzip ediliyor, rüşmelerde bulunan Rublee komisyo

Meclisi bugün Faik Öztrakın başkan· ne de teyit ediliyor. nu azasını tamamile şaşırtmıştır. Bu 
lığında toplanarak Ofun Torel köyün Filistin mesPlesinin halline doğru komisyon azasından biri, bu bizim i
den Kıvırcık oğullarından Pehlivan gidilctiği sırada Suriye meselesinin çin kuvvetli bir darbe olmuştur, de
oğlu Mehmet Ersoyun ölüm cezasına vahim bir mah'yet alması bütün• miştir. 
çarptırılması hakkındaki mazbatayı Arap mahfilleri~i meşgul etmekte-/ Rublce derhal iş arkadaşlarını ya
tasvip etmiş ve Türkiye • Almanya dir. nına çağırarak yeni vaziyeti müza -

kacağım! 

- Onu da verecefiz. 
- İleride Şarki Prusya davasını 

ve Dançig koridoru işini halledece -
ğim. 

- Tamam! Başka? 
- Bnşka bir şey yok! 
- Hah! Gördiinüz mü işler nasıl 

kolayca hallolundu. 
Ve iki taraf memnun btt halde ay

rılmışlar. Yalnız Her Bitler istasyon 
da Mister Chamberlain'nin elini sı • 
karken demiş ki: 

- Dostum! Bu görüşmemizdeki 

iyi mesaimizin hatırası olarak bana 
bir küçük yadigar, mesela şu semsi· 

ycnizi vermez misiniz? 
Chamherlain şu cevabı verml~ 
- Affedersiniz! O İngiliz malıdır. 
Bu fıkra ya hakikidir veya - yaa 

polyonun dderat, büyük alayların lc
gibi ın~ıka JJUnlar da General Fran • 
hindedır .. dedir. Fakat cümhuriyct· 
konun eh~ eden en büyük tehlike, 
çileri teh~ıt·.ıai madde yoksulluitt· 

Gece de emniyeti umumiyeye gön 
derilen imzasız bir mektupta tethişçı 
lerin İr!anda postasını nakletmekte 
olan Holyead-Enston ekspresini ber
hava etmiye uğraştıklan polise haber 
verilmekte idi. Muhtelü istasyonların 
memurlarına müteyakkız bulunmala 
n tenbih edilmiş ise de tren bu sabah 
saat 2 de hiçbir arızaya uğramadan 
Holyhead'a gelmiştir. 

ticaret mukavelesine müzeyyel itila· Arap mahfille..:nin düşüncesine kereye başlamışhr. 
fın tasdikine, Riyaseticümhur teşki- tercüman olan bir makam şu sözle- Mülteciler hakkında yapılmakta o-

de dok~an beş - uydurmadır, anıa 
bugünkii beynelmilel vaziyeti bunun 
kadar iyi hulasa eden az fıkra lÖr -
dilm. 

ıpt•u 
açlık ,.e 

dur. tecridi, yahut Fran-
·antn 

Katalort) . lik hukuku verilmr.si, 
barıP .. 

koya rııu edebıJır.,, . . . -
bunu jntaÇ . ınııharrınnın hu 50Z• 

'·crı t' . .. t k İngili:ı as~ ciddiye ını gos enne 
lcri, vaıi)'etı~ııthUrb·etçiler namına 
Je beraber ctJ dc'·resinin henüz uzak 

limit kc.;ıttC·~·terh·or. 
olduğunu go!ı .

1 
r bir kere- -:Jaha 

C .. hurireW c ·bilecek vaziyette-
um · ph'·a 

kendilerini to · 

d . 1 ter de bunun ne 
r er. . g«rı h' 
Ö ··müzdl'kı ıduğuna şa ıt ola-

ou "nıJ<iİP O 
d"r"ce nıu 

<'aktır. ~ 

Çi~i Battı 
Göıii~I . i fabrikasında ça
. ta bir çıv ere düşmesi ne-

Beşıkt aş en Y .• ba 
Adil }<aııı .. e bir çıvı t:ırak 

hşan · lfoıı111 stanesine kal 
ticesinde sol ~ yoğlU h• 
1aralanm1ş, j3e 
dı.nlmıştır. 

Maarif Şurası 
Haziranda 
Toplanıyor 

Ankara 20 ıTan muhabirinden) -
Maarif Şurası haziranda Ankarada 
toplanmaya davet olunacaktır. Şlıra 
r.ıevcut vaziyeti gözden geçirerek 
n.iiltür hayatımızı alakadar eden ye
ni kararlar verecektir. Şura Vekilin 
reisliğinde vekalet umum müdürleri. 
Talim ve terbiye heyeti reisi ve aza· 
lan. vekaletin dört umum müfetti~. 
ıki ilk tedrisat müfettişi, iki orta ted 
risat, bir ilk tedrisat öğretmeninden 
tetekkül edecektir 

latı hakkındaki kanunun bazı madde ri söylemiştir. lan görüşmelerin nihayete ermiş ol-
lerinin değiştirilmesine ait kanun la- "filistin meselesini hal için bir- duğundan yahudi muhacereti ofisi 
yihalannm ikinci müzakerelerini ya- leşmeyi bilen Araplar, yann da direktörü Rublee resmen haberdar e-
parak kabul etmiştir. Suriye meselesini hal için birleşe- dilmiştir. 

Yine bugü11kü toplantıda ikinci mü bilirler . ., 
zakereleri yapılan kanunlar arasında Yenı· S · k hı' ,.,..; · S · • unye a nt::>ının unye 
askerı memurlara ait 1455 numaralı Parlamento R ı · F · "lh · t 
k be · . dd .1 1. . e sı ansu un ara-

anunun şıncı ma esı e zev ının fından t k'l' h kl · 
d )i.; t• .1 • . . eş ı ı e enıvor 
e6.ş ırı mesı hakkındakı • layıhanın 1 Eski I k Adl' N. R · A - k . .. . · ra ıye azın eşıt • 

muza eresınde soz alan hatıpler. ka- r G ı· . 
1 nunun, 11 ubat 1937 tarihli ve 3128 ~ e.v .anı, r~k Kralının başmabe-

~ yJncilığıne tayın olunmuştur 
sayılı kanunun meriyete girdiği tarih · 
ten itibaren meriyete gireceğine ait 
ikinci maddesi hükmüne itiraz ede
rek maddenin tadilini gözeten takrir 
ler vermişlerdir. Mim Müdafaa en
cümeni tekrar tetkiki için mezkur 
maddenin encümene verilmesini iste
miş ve bu talep kabul olunmuştur. 

Bundan sonra cenaze nakline mah
sus beynelmilel ltillfa iltihakımıza 
ait kanunun birinci mih:akeresi ya -
pılmıştır. 

Rusyada Oç Komiserlik 
ihdas Edildi 

Moskova, 20 (A.A.) - Tass ajansı 
gıda maddeleri endüstri komiserliği
nin üç komiserliğe ayrıldığını bildir
mektedir. Bunlar Mme. Jemçujina
nın idaresi alhndaki balık endüstrisi 
ile Pavelin idaresindeki et ve süt en 
düstrisi ve Vassili Zotofun idaresine 
verilen gıda maddeleri endüstrisidir. 

Fransız Somalisi 

Hududunda ltalya 
Tahşidat Yapmış 

Paris, 20 (A.A.) - Paris - Soir ga
zetesinin Cibutideki hususi muhabi
n akademi azasından J eromc Tha
raud'un btldirdiğine göre, Adiseba
ba - Cibuti şimendifer hattının Ci
buti • Diredava mıntakası uzunluğun 
da geçenlerde 8 - 10 bin İtalyan "As
karis,, i tahşit etmiştir. Hududun di
~er kısımlan dağlarla Çevrilmiş ol
duğundan Fransız Somaliland'ına 
buradan başka bir noktadan hücum 
etmek imkanı yoktur. 

Herkes kendi malını bağrına ha • 
sıp sakladığı kadar başkasının mah· 
nı da peşkeş çekmeden vaz geçerse, 
belki siyasi iştııhlara bir durgunluk 
gelir. 

·--- ·- .................. ·-ı 
f KISA HABERLER t .. .. .. .. . .............._ .......... 
e Maliye muh:ısebnt umum mQdQrlQ

ğüne tahsllt'ıt mildürü Şevket Avalnn t.ıı
yln edilmiştir. 

e Bulgar Kralı Borls yanında Prens 
Sirll ve Prenses Odoksfa oldu".ru halde 
Romayn hnreket etmiştir Orada Prenses 
Savoinln evlenme mera iminde hazır bu
lunacaktır. 

• İtalyanın hnr!cl ticaret bllt'ınçosu 
1938 de iki milyar 959 milyon 11ret nçık 
göstermiştir. 

e 938 senesi sonunda ftnlvnnın nfifu
su 44,056,000 olarak tesblt edilmiş, son 
bir sene zar!ında İtnlvnda J 031.000 ki i 
doğmuş, 606,799 kişi de ölmüştür. 

e Bir avcı tayyare-si Belgrnt tayyare 
meydanına dilşerek parçalanmış ve için
de bulunan pilot yüzbaşı ölmüsUlr. 
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ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
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Milletler:ruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer tçin abone 
bedeli müddet aıraıiyle 30. lG 9• 

edeli "ndir· 3,5 liradır. Abone b peşı • 
Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 
Cevap için mektuplar 1 O kuruş
luk put llAvesl 1Azımdır. 
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m·'i'Ui 
Kırtasiyecilikle 
Mücadele 

Ya.zan: Sobilaa Zekttiya Ser~el 

C elal Bayıır hlikümeti daha •t • 
başına g•ldiği gün ruyo~ 

çalıım• lüzumundan \le JortaSlyecı • 
likle mücadeleden hahsetmiıti. Şüp • 
l•esiz bu hususta alınması icap ed~n 
tedbirlere de baı ''urmuştur. Falih 
Rıfkı Atay Ulusta 1udıiı bir makale 
de, bu rasyonel çalışmanın, devlet ~a 
irelerine de teşmilini istiyor. İş sabıp 
}erini devlet dairelerine baş vurmak
tf!D hatta mahkemelere düşmekten 
en ~ok korkutan, işlerin sllrllDceme
de kalması, kırtasiyecilik yüzünden 
hiç blr itin ıUratle değil, y~vaı yıva~ 
dahi bir türlU bitmemesldır. Kı~ 

ı ~?~~~ :~~~~~~ J 
Ziraat 
Kurumunun 

ilk Dil . Münakaşasının 
yecilik içia pheser iki hikiye bili • 
yonım. 

Bunlardan bir tanesi ceçenlerde 
mahkemelerde tam yüz senede bitea 
bir dua idi. !tiz sene... DGıününüs 
bUyUk dedenin açtıiı davayı ancak 
torunlan bitirmek taliine mazhar ola 

Teşebbüsleri 

n stanbulon atedenberl nıuın~ ı: 
ta kalan mühim meselelen b 

rer birer elddi tekilde ele •lDU!,: 
H esaslı bir hal yoluna girmek u 
re bulunuyor. 

1 
i 

1 t esees-Bo meselelf!rden b rf e m 
dir. tıtanbulun et itini Ziraat KW:U· 
ına ele alınr9tJr. Enelld ,Un ye diln 
Ziraat Vekilinin iıtanbalda 19ptıta 
tetkiklerden atlt me1eleslnln de Zira
nf kurumuna denedlbnek bere ol • 

duj'unu anbyo111L Det 
Ziraat Kprwna, bir devlet m -

•esesi oldutu, arkasmda Ziraat Ve. 
kileti bulundufu için ba tewebb~le-
• -~f-'-·yetle neticeleneceğini, 
rın uıuvm&.... • , 

lstanbulan iki bilyük derdının e • v• ~ini 
ııaslı bir tanda balledileceg uma· 
biliria. 

Fakat ... 
Evet, ıu nokta fi.erinde bina du

ralım, ve bu ıepbbilıün muvaffak! -
yetle neticelenmesi için alınma ı rlai 

___ •• ...-c Dl 
um ıeleJl ,..,,11.:-• 
konuşalım. 

Gerek et, gerek ıftt meseleleri 
• ... ~-,1; .... ~Ada• muhtelif teJebblltı 
ler yapıldı. Et meselesinde areçea ... 
ne hilkdmet SVO ltla llrahlE bir fMa • 
U.rhla da katlanmağa razı oldu. Fa
kat bu para çarçur oldu ve et mese -
lesi bir adım ileri gidemedi. 

Slit meselesi de öyledir. Muhittin 
tlstündağ zamanında bu meşelenin 

de halli için nıuhtelif teşebbüsler ya· 
pıldı; muhtelif şekiller tecrübe edil • 
di. Fakat hiç biri nıüsbet ntice ver
ınedi. Ve bugünkü iptidai şekil de • 

F alih Rıfkı Atayın, dilimi 
ze istikrar kazandıra • 

cak bir tasfiyenin lüzumun • 
dan bahsetmesi, bütün rnünev 
verleri düşündüren bir mese
le haline girdi: Evvelki gün· 
denberi bu mesele, gazete SÜ• 
tonlarını adeta istila etti. 

Bu vaziyet eski bir münakaşa 
yı hatırlamamıza vesile ol • 

du: Birinci Dil kurultayının yedin 
el gününde geçen bu şiddetli mü -
nakaşaya Hüseyin Cahit Yalçının 

sözleri sebebiyet vermişti. 1932 yı 
lında, Atatürkün de hazır bulun
duğu Kurultay toplanttsmda söz 
alan Hüseyin Cahit, dil hareketleri 
etrafndaki fikirlerini şu cilmlelcr
le hülasa etmişti: 

.. _ Son yirmi beş sene içinde, 
gittikçe kuvvet bulan sade lisan ce 
reyanı, bugün arapça ve acemce 
terkipleri dılimizden söküp götür 
mü ür ncnil hili '\L.l "'"' 
_ ... ~11," ecnnoı dillere ait kaide le -
rin tamamen maziye kanşacağın -
da şüphe edilemez. Bunu~ için bir 
şey yapmıya da lüzum yoktur. Çiln 
kü zaten kendilljindeıı e>Jmakta -
ela', ,,,. oı.e.ırtır Cereyan o kadar 
kuvvetli ve tabiidir ki koca bir aka 
demi olsa, ve aksini temin için uğ 
raşsa bile muvaffak olamaz. Yaban 
cı kelimelere gelince, işte şimdi 

en çok dedikodu uyandıran nokta
ya temas etmiş oluyoruz. 

Burada ifratlar ve tefritlerle kar 
şılaşıyonız. Bir tarafta Tür~ kö -. 
künden gelmemiş bütün kelımelerı 
dilimizden wküp atmak ister gibi 

\·am etti gitti. bir cereyan v&r ki, ortaya koyduğu 
Bu muvaffakıyetsizliklerin en mü . _ 

Yazı nümuneleri kimini ürkiıtuyor, him sebebi, m.Ueues menfaatlerin B 
kimini istihzaya sevkediyor. u gösterdiği mukavemet, ve bu maka- b' 

d h edil '- ifrata mukabil öte tarafta da ır ,·emetin evvel en esap ere-. ona 
göre tedbir •hnmamı, olmuıclır. korku görüyoruz ki, lisana yeni bir 

Gerek süt, gerek et lflnde, ba it- tilrkçe kelime girince, sanki bir fe 
ten para kazanan, zengin olan kimse- liket vukua 1.telmiş gibi, ''lisan mah 
ler vardır. Bunlar bugünkü kirb iş- voluyor!,, diye, deruni bir feryat 
lerinln bosulmasma taraftar olamaz- kopanyor. Bu çarpışma karşısında, 
ıar. Kendi menfaatlerine sarar vere- niçin böyle oluyor diye teessüf et
<'ek her teşebbüsü akim bırakmak 1- mekten ziyade memnuniyet duy -
tin de ellerinde kili deneede ıervet mak icap eder :f ikrlndeyim. Hayat 
,·ardır. Fazla olarllk bu itlerin bütün sahau, amel ve aksülamel sahaııı -
ince ve hiyleli taraflarım da gayet i- dır. Dil, müfrit ve gayri tabii ham 

3,1 bilirler. Sabotajla, hiyle ile, para lelerle ilerl~mek uteyenlerin key
·ı •apdan bOtOn teıebbUsleri aka • tine tabi olsaydı, lisanlıktan rıkar ıe. 1 dı 3 

rnete uğra~ ~de Y ne dvazt
1 

yettekl hl- . Her yeniliği bir feliket sayan 
vıniyetlerını 1 ame e er er. muhafazakarların arzusuna tabi 
a 1'f bittin Oıtündağ aam•nında e- bir halde uvuşuk kalsaydı, inhita-

u latınak için hUkftın2tin yardı- ta uğrardı. DHde, bu iki zıt kuv _ 
Iİ ucuı IJJlan tedbirler bu sebeple a • vetin bir muhassalası peyda 

1 rniyle 
11 qıı. Bu defa Ziraat Kuna • yor. Bu muiıassala, dildeki t:k ~ -

kiın k•hrtt ııJndekl t•bbOstlntl aka. müliln kuvvet ve istlkarnettn· a~ -
e t rl Tü ı gos rnu11UD atına!• çahpnlar da onlar- e yor. rkçede, bu istikamete .. 

rrıete uif re sadeliğe doğru hızlı adırnı l ~o 
lerlly BI ı · ar a ı-df1'· 1 bttfnnedea Ziraat lnmı or. z , silkôn ve atalet .. 

Daha et fflli ı'ne baılaması onu daha de uykuya dalmaktan kurt ıçın 
.. ut ş . k b'I' i in "f ftl annak munun "' .. kili vazıyete so a ı ır. ç mu r erin kamçılanna ınuh. 

ziyade ınuş ıneselelerf evveli llmt tal cızk Yoludmuzu §aŞ'trtacak ifrat -
Onun içirı bll tkik edip yapılman li • ara arşı .a. muhafazakarlann ınu 
l;ir şekilde te teri plinl•ftn'mak ve kavemetlerı, kıymetli bir silahtır 
mn geleD fCY ak gerektir. İşe, et yirmi beş sene evvel kullan~ 
prograırılatur;;'duP ıibi, teferruat • dığımız bir çok arapça 
nle9elesind~ .. c1Jldan baflamak, ve ev. acemce kelimelere, bugün hiç ihv~ 
tan delil eı-;,roıranı dahilinde ha _ tiyaç hissetmiyoruz. O kelimeler, 

\•eke çidleP dıb• doj'ru olur. -=========.= .. ===:::..:==-==-
reket etıııek • kurumu, kuYVetli bir işi bu teşebbusun muvaffak olınası-

E~ er zi.t98~a çıkmıt. et İfiai ta nı istemeyenlerin eline bırakmak de-
ıerm!ye il~ ~ten sat•.§ di.ikkinlan- nıektir. . • 

t '
eprıa-- ~ e etnuı ve i1e bir Süt meseJesınde de vazıyet bu • 

top an .,..,ıs k b" .. "t" k d' 't 
k d r ot•- 1 yara utun eakl dur Kurum su u en ı vesaı ve teı 

na a R bl~ 11 • J d' 1 k 
ı .. h Jirıde kaldırmı~ olsaydı. kilih ile istihsa e ıp ev ere adar 
.ul ıı dall ·· k"ll J k t · te · te kllltı ort• ,tdıit muş u er e kar kendisi dağıtat'n 1 ve mevcu sıs . nu 
ş . ..rıı• ~ 11tesetenln yalnıs bir ..:•nde ortaclan kaldıracak ıekılde J,ugiln yrı.. 1'1lt ak 5u d k t 

dı fil batlam , mevcut hazırlığanı tamamlama ı ça or aya 
~ılaşmar · p. it' ..., blkm-'-
bir safhallll it ,.......,.... -. çlkmamabclır. 
Lir teşkilat 111 

Kısa Bir 
tma ben de imzamı atardnn. Yalnız 
Hasa::ı Ali beyefendi zannettiler ki
ihtimal acele okuduğum için an -
layamadılar - insan iradesi bah -
sini ben inkh ettim. Hayır. Bunu 
inkar etmek, hiç bir şey görmemek, 
dünyada hiç bir şey okumamak de 
mektir. Tarihi İnsan iradesi de amillerden biri
dir. Okuduğum muhtırada bunu a
§ikar bir surette, insan iradesinin 
lisan amillerinden biri olduğunu 
söyledim: "Lisanın tekamül amil -
lerinden birisi de, insan iradesi -
dir!,, dedim. Yine muhhramda a
şikar olarak söylediğim ve asıl ü
zerinde ısra!' ettiğim nokta şudur: 
Tabii kuvvet karşısında, beşeri mü 

d 1 izi delik de•ik ediyor cadele irin bir had vardır Bunu dilden, ne bir akademi karan ile yor u, ev m 7 • ;\' b'l' 
ou. Nt\r.ıl oldu da biz, bu kuvvetı geçmek bazı sun! vasıtalarla ka ı ı 

çıkarıldılar, ne de ceza kanunu~un esir edebildik. ve ampulün içerisi- tatbiktir. Fakat içtimai i~lerde ve 
mahsus bir maddesiyle: Bu netıcc- ne sokabildik? bilhassa lisan hakkında varid değil 
yi, Usanın tabii seyri temin etti. Kanunlannı bulmak, ve o ka- dir. "Akademiler açılmasın, elimi-
Lisamn tabii seyri, birbrine girişik nunlar vasıtasıyle o tabii zi bağlayıp bekleyelim, hiç bir şey 

___,,. , 1 1, A. ... n!e n neticesidir, Bu a-
mı.ln arasında arzumuza uygun kuvvetleri esir etmek suretiyle o- yapmayalım demiyorum. Lisanın 
ge miyen er o a ilir. a at unu -1 l 1 b F k t na müessir olalım, yoksa arzumu - tekamülünde biz de bir amil ola-
may:ılım ki, bunlar da hürmete şa za onu alelıtlak tabi kılmak sure- biliriz Faka: yapacağımız şey mah 
yandtrlar. tiyle değil. duttur: 

11_.111•••~df111""111ta•~l'-..,Mın~~=~~...- ............. -~~nkü,0 ~ltl.w~~ , a. •.m•leyh R .. an Alı 1>e7 
hissimiz değiJdir: İçtimai bir mil - kat Ildncfsf. onun kadar milhfm, le, htç bir noktada ihtilılfımız yok 
cssese olan riil, tam demokrat bir onun kadar canlı ve onun kadar tur! 
vasıfla ekseriyetin zimni kabul müe:;sir bir şeydir: İnsan iradesi!., A U Canin beye gelince, şahsım 
ve k::ıran daıresinde yoluna devam O gün. Hüseyin Cahide hücum dan bahsetmek en menfur 
eder! 

Hcılbuki sımdi, her muharrir, 
kendisine göre bir ıstılah manzu 
mesi yapıyor, muhtelif muharrir -
}er ayni mı>fhunıu muhtelif ıstı -
Jahlnrla ifade ediyorlar: Adeta ay
rı dillerle konuşuyoruz ki, bu bir 
"anarşi,, dir. 

Yazı dilinden yabancı kelimele
ri atarak y•rlerine öz türkçe keli
meler koymak vazüesini hiç bir 
heyet deruht!! edemez. Çünkü sö -
zünü dlnletıneslne imkan yoktur: 
Bu iş tamamen şahsidi:'. Daha .. doğ
rusu gayri ş:ıhsidir: Dılın tabıı sey 
rinin neticesi olarak husule gele -
ccktir. Bir akademi, yazı ve k~n~ş 
ma dilinin dalma arkasından yurur 
yeniliklere nkademi önayak ola -
mat. O. dilde ancak nhım ve mu
hafazakar bir kuvvettir!,, 

O gün, HOseyin Cahidfn .sözle 
rine ilk cevabı. şlmdikı Ma

arif vekilimi! Hasan Ali Yücel ver 

mi§ti. • b • i k n 
Hasan Ali. söılerinı itır r e ' 

Hüseyin Ca?ıide ~ sualleri tevcih 

ediyordu: 
••- Eğer bir dil, kendi kendlrte 

d dilin mimarisi olan bir ıey olsay ı, 
olan edebiyat, ilim, fikir işleri, ~cp 
kendi kendin<' olan bir mevcudı -
yet olsaydı <Kavgalarını) .kitabını 
dolduran makaleler niçin yazılır • 
dı? Kendinden daha geri fikirli ad 
dettiği adamlara edebiyatı ced~d~ 

. . ıçın nin kılıcını ~ekmiş muhacımı n 
hücum ederdi? Eğer Hüseyin Ca -
hit insan iradesinin müessir oldu -
kuna inanmamış fse, niçin bu yazı
lan yazmışlardır! 

Efendiler. Dil. her tabü mevcu 
diyet gibi, tesir kabul eder. Fakat 
bu tesir, tah!l mevcudiyetlerde ol
du~ gibidir Dil de şahsi arzulara 
tabı bir oyuncak değildir. Görii • 
~orsunuz ki burada elektrik lAırt -
:lan Yanıyor. Biz onların ışığı ile 

0
. ~Y•biliyorua, birbirimizi göre -

bılıyoruz El 
fed'l · ektrik kanunları kef -

ı maden l .. 
ayd 1 <'VVe • bu kuvvet bızı 
rl ın atrnak bize müfit olmak ye

ne, Y:tldırun teklinde bizi öldürü 

eden ilk hatip Ali Canfptl. Ali Ca- bir şey olmakla beraber maalesef, 
nip, Hüseyin Cahtdin fikirlerini ten itırazJannm biraz insafsızca olduğu 
kit ederken: nu g6stermt>k zarureti, beni şah -

••-Efendiler, diyordu, (tabif te- sımdnn bahse mecbur etmiştir. Ali 
kamım kelimesi, edebiyat cedide Canip bey, benden bahsederken: 
lisanında tekerleme şekHni almtş - "Kendisi de bu hakikati anlamış, 
tır .. Efendim meselA. şapka inkı - yazdılı ka\•alt kitabında, maalesef 
Iabı olmada'!l, fesin tekAmülünü dil lisana arabi ve farisiden kaideler a-
şünseydlk bıı olur muydu! Fesin hndığını sliylf'miş, fakat burada 
kenarlarınd:ır. filiz salıvermesini kalmış ve daha ileriye &itmemiş -
mi bekliye"cktik? İnkılabımız ol - tir!,, dediler. 
madan, bunu naSll inkisaf ettire • Bundan yirmi beş sene evvel, en 
bilirdik? müthiş bir '>altanat idaresi bu mem 

* Ali Canibin sözlerini, daha şid -
detti hücumla; takip etmişti: Fazıl 
Ahmet gibi c-crbezeli, Dr. Şükrü gi 
bi atesli, Sadri Ertem gibi kuvvet
li, bay "Namdar,, gibi meçhul, Sa
mih Rıfat gibi meşhur hatipler, Hü 
seyin Cahidın fikirlerini, ince nük
telerle, par1ak buluşlarla hırpala
maya, çürütmiye çalışmı§lardı. 

Mesela 'Namdar namındaki zat 
diyordu ki: 

''- Hüseyin Cahit, ve onun gi
bi bir takım inıanlar, dai -
nıa (yavaş yavaı> derler. Fakat iç
lerinde imanın tammesini duyan 
insanlar da vardır ki: "Duramıyo
ruz. Atılacağız!,. derler: Biz onlar
danız Durmuyoruz. Yavaş yavaş 
gidemiyeceğizl,, 

* B u hatiplerin daha neler söy-
ledikl~rini, Hüseyin Cahl -

din hepsine birden verdiği §U ce -
vap1arı okuyarak anlamak daha ko 
Jaydır: 

"- Dil, insanlar arasında konuı 
maya yarar derler. Ben ötedenberi. 
insanların ba-birlerine anlataına -
dıklanna kaniim. Bugün bu kana 
ıtim burada pek açık surette te -
eyyüt etmiş oluyor: Çünkü ayni dil 
le konuştuğumuz halde, görüyo -· 
rum ki, bütıin bütün bafka tarana 
ra ıidiyoruz Söylediklerime iti • 
raz etmek için, burada söz almak 
zahmetini ihtiyar eden Hasan Ali 
beyefendi, pek güzel mütalealarda 
bulundular. Onların bir yazılmış 

nOshasını elde etmiş olsaydım, al-

lekette hüküm sürerken ve Divan 
Edebiyatı dentten edebiyat revaç -
ta bulunurken, mekteplerde oku -
tulmak üzere yapılan sarf ve na -
hiylarde, arabi, farisf terkiplerin 
mümkün olduğu kadar kullanılma 
masını, ve Osmanlıcanın halis tUrk 
ce değil, arapca, ve farlsiden nıü _ 
rekkop olduğunu ve imkan nlsbetin 
de b:ınlarm kullanılmamasını söy 
ledim. Bunun böyle olmadığını id 
dia eden varsa, ayağa kalksın? 

Fazıl Ahmet beye geçiyorum: 
Çokt•nberi tııtlı yuılannı okumak 
tan mahrum olduğumuz bu zarif 
ve nüktedan muharriri dinlemek 
zevki. bizler için edebi bir ziyafet 
tefkil etti. Bu itibarla, kendilerine 
pek minnettanm. Fakat ilmi haki
katlerin, ciddi bahislerin bir ziya
feti edebiyle nükte ve zarafetle 
halledileceği kanaatinde olmadığım 
için, bu bahisleri dinlemekle bera
ber. doğrusu biraz zayıf gördüm. 

Bu zarafetıer, nükteler arasın _ 
da bazı bahislere de temas ettiler 
ki, delilet ettikleri manalarda bi
raz zebunkeşlik kokuau hiasetmek 
le ~raber, tunu dı unutkanlık. 
ve sözün o yolda ıehnesi kabilin • 
den telakki ~erek mesküt geçiyo
rum. 

Dr. ŞükrQ beyefendinin mefhum 
ınutlaka alınmayacaktır demeatn • 
deki makıadını fyi anlayamadığı • 
mı itiraf ederim. 

Sadri Etem beyefendinin gü _ 
zel nutukJarmda da, maksa

dı daha zly~ sezemedim. Mak _ 
sat, beliğ ıözler, felaefl mütalea -

yorlar. 
ikincisi ele pdm. Anadoludaki 

küçük kasabalardan birinde çüıpn 
işgüzar bir kaymakam, belediyeye 
ait bir binayı yıktmrken, altından ta 
rihi bir hamam çıkmlı. Bu hamamın 
tamamiyle meydana çıkanlması için 
lılitçesinde tahsisat yokmuş. Derhal 
tabi olduJu merkeze ya1mıt, bu hu -
susta tetkikat yapmak Usere bir ko
misyonun izamını istemiş. Mesul o -
lan ·makam kendisine telgı·afia ce -

vap ''ermiş: 
"Mevzuu bahis hamamın bir yed • 

diemine tcvdien irsali.,. 
Kaymakam bu telgrafı alınca ne 

yapma,, gülmiiş mü, hicabından saç -
}arını yolmuı mu, yoksa hiddetinden 
ate§ mi püskürmüş, ne yapmış bilmi
yorum. Fakat mesele sonra anlapl • 
mış, mesut makam, elindeki mevcut 
nizamnamede tarhi eserlerin bir yed 
diemine tevdi edilerek kendisine gön 
derilmesi yuılı olduğu için,. bu tel -
grafı çekmiş. 

Kırtasiyeciliğin belki bundan da
ha güzel hikayeleri de nrdır. Fakat 
buncl&11 çıkaraclliunıs netice par 
w; me•- l»lr ,.ı ,.apeeeb saman b 
fıudyle defJI, •lindeld kifıtla h.re • 
J..et etmek ist"yen bir makinedir. Ni
zamnameler, idare disiplinini temin 
için yazılır, Fakat haval-eden havale
ye nakledilen. işin gayesi, iş çıkar -
mak değil, iş yapıyor görünmektir. 

Kırtasiyeciliğin devlet dairelerin 
den k:aJdırılması, modem bir mesai 
sisteminin kabulü, Oımanlrbğnı bi -
1.e yadiırir buaktJğr bi.r çalıtma ıiate
rıılni ortadan kaldıracak, bize aırna 
~ürat ve müessiriyet k•idelerine kea 
dimi:ai intibak ettirmek imkinlarrnı 
\'erecektir. Halkın arasında bu 81& 
teamül haline &etmiştir "Allah ima-
111 devlet kapısına düşürmesin,, .... Bu 
devlete karp ne kötü bir itimatsızlık 
ıfade ~der. Bilakis devlet kapısı, her 
rlerdimize deva veren, her haksızbj1 
düzelten her müşküle çare gösteren 
en &üveneecğimb kapıdrr ... Kırtaai • 
yecilijin kalkması, bize hu kapıyı 
ıudına kadar açacaktır. 

lar arasında erimiş gibi geliyor. A· 
cele gihnek icabedermlş de, ben 
muhalefet ediyormuşum. Oratda 
ilmi, müşahhas bir teklif olsaydı, 
onun üzerinde münakaşa etsey -
dik, hakikat daha iyi meydana çı -
kardı. Yoksa böyle, nazari bir lh • 
tiJAf tevehhüm ederek, açık kapı -
lan zorlamH kabilinden bir takım 
hücumlarda bulunmak, hiç bir fay 
da temin etmez! 

İsmini zaptedemediğim, felsefe 
muallimine gelince, sözlerinden öy 
le anlaşılıyor ki, bendenizi, bu ye
ni hareketlerin, ilerlemenin aleyh
tan gibi göstermek istiyorlar. Hal 
bukl, lakırdı &rasında, fes değiştiği 
zamnn eza duyduğunu itiraf eden 
bir felsefe muallimlnln şimdi, ben 
den ziyade ı:tJama taraftan görün
mesi biraz guıilnç oluyor.!,. 

B ütün bunları hatırlayrnca. an 
laşılıyor ki, Falih Rıfkının 

§İmdi ortaya attığı fikri, bundan 
yedi sene evvel, müdafaa eden üs
tal Hilseyln Cahlt Yalçındır. Ve baş 
ta Maarü Vekilimiz olduğu halde. 
blr çok münevverlerfmtzln bugün 
kendisiyle hemen hemen tama -
men heınfiktr bulunduklarına ba
kılır.;a, zaman ve hadiseler Hüse -
yhı Cahidiıı iddialarını haklı çıkar 
mıştır. 
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Talebelerin Klüplere 
Girmeleri Meselesinde 

En Son Safha : 
Bu işin, Sporumuz için Hayırı. Bir Hal Safhas1na 

Girmek Üzere Bulunduğu Anlaşılıyor 

Mekteplilerin klüplerde oynamaması kararının tatbik şek 
li hakkında bütün ümitler istişare heyetinin toplantıla 

nna bağlı bulunuyordu. 
Dün gazetemizde intişar eden istişare heyetinden Bürhan 

Feleğin beyanatı, spor efkarı umumiyesinde sevinçle karşı· 
lanmıştır. 

Burhan Felek Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 
mekteplilerin klüp]erde oynatılmaması, klüplere ayak basma
ması hakkında verilmiş bir karan olmadığını Genel Direk· 

törle görüştükten ve istişare heyetindeki arkadaşları ile yap 
tığı fikir teatisinden sonra edindiği kanaatle sarih bir tarz
da bildirmiştir. 

İstişare 
Heyetinin 
İçtimaı 

1 

Maarü Vekaleti bundan evvel de 
l::öyle bir karar vermiş, o zaman bu 
karar müsamaha ile karşılanarak 

tatbiki husunda pek ileri gidileme -
mişti. 

Bugün Vekaletin bu karan taze
liyerek tatbikine geçmesi, senelerce 
müsamaha sayesinde çalışmış olan 
klüplerimizin ehemmiyetli sarsıntı -
!ara uğramas!na sebep olmuştur. 

Ankara, 20 (Tan Muhabiriııden) - Mekteplerdeki spor vasıtalan he-
Beden terbiyesi genel direktörlüğü nüz kafi derecede tekemmül ettiril
istişare heyeti, bu sabah tekrar top- miş olmadığına göre, böyle bir kara
landı ve esas çalışın.alarma başladı. n hemen tatbik sahasma koymakla, 
Heyet, son toplantısında atletizm fe- talebenin mühim bir kısmını sporsuz 
derasyonu reis vekili Vildan Aşirin bırakacak bir vaziyet hasıl oluyor -

Beden Terbiyesi Direktörlüğü -
nün bu karan tatbikine gelince: 

Bürhan Feleğin beyanatında, yal
nız Genel merkeze gönderilen fişler
ce talebe kaydı bulunanların tescil 
edilmroiği ve elde lisansı mevcut ol
mayınca klüpıerin de bu oyuncuları 
oynatmamak zaruretinde kaldıkları
nı ilave ediyor. 

izahatını dinledi. Vildan Aşir, atletik du. 
sporların yurttaşların bedeni kalkın
masının ve onun yurt müdafaasına 

hazırlanmasında oynadığı büyük ro
lü anlattıktan sonra bu mesaiyi yur
da şamil bir faaliyet haline getirmek 
için atılan adımları, bunların dayan
dığı pr~pleri izah etti ve xır koşu
lan ile beş şehir müsabakalarının ve 
rlmi üzerinde durdu. 

Muallim meselesini de iki klStna 
ayırarak memleket çocuklarının çalış 
malann ilk ve müşkül anlarda elde 
ettikleri muvaffakıyetleri ve bunla
rın sebebini teşrih etti. Vildan Aşir 
bu beyanatından sonra tekrar söz ala 
rak beden terbiyesi kanunu tatbika
tında en esaslı vazifeyi görmiye nam 
zet bulunan ''beden terbiyesi dairesi
nin,, kurulmasındaki zarureti ve bu
nun mucip sebeplerini, milli sıhhat 
standardının yükselmesi, mesai bir
liği, spora hazırlık ve teknik bakım
dan mütalea ederek anlattı .• 

Sahalar ve tesisler dairesi şefi de 
mevcut sahalar ve tesisler hakkında 
kısaca malumat ve Türk Spor 
kurumu mimari bürosu faaliyete geç
tikten sonra partice yapılan nakdi 
yardımlar ve verilen direktifler üze 
rine Afyonkarahisar, Ankara, Adana, 
Bursa, Edirne, Eskişehir, Eyüp, Me
cidiyeköy, Beşiktaş, Karşıyaka, İs
parta, Konya, Kırklareli, Kütahya, 
Manisa, Samsun, Muğla, Sıvas, Tekir 
dağı, Bandırma, Edremit, Nazilli, 
Uşak, Kınkkale, Antalya, ETzurum, 
Diyarbakır, Çankın, Çanakkale, ne.. 
nizli, Kırşehir, Gümüşhane, Ordu, Ur 
fa, Rize, Sinop, Trabzon, Yozgat, 
Zonguldakta başlanmış veya bitiril
miş olan stadyom, koşu pisti, kapalı 
salon, yüzme havuzu ve saire gı'bi te
sisler inşaatının bugün ne halde bu
lunduklarını bildirmek ve bundan 
böyle yapılması dairece tasavvur e
dilen işlerin ne suretle pll:nlaştınl -
ması lazım geleceği hakkında mal(I
mat verdL 

Yapılan seçimde imiral Fahri is
tişare heyeti asbaşkanlığına ve genel 
direktörlük umumi katibi Cemal 
Gökdağ da heyet umum! katipliğine 
seçi1diler. 

İstişare heyeti bu sabah tekrar tap 
!anarak asıl mesaisine başlıyacaktır. 

...... --

Yurddaş: 
1'Kavga,, denen "fer,, den 

kurtulmak için; '~barlf,, de
nen "hayır ,,a kavu,mak ~n, 
bütün dualar ve adaklar or
duya ve tayyareye yapılma
lıdır. 

Şu vzaiyeı~ göre, Genel Direktör 
lüğün eskiden kayitli bulunan oyun
cular hakkında bir muamele yapma
sına tabiatiyleo lüzum kalmıyordu. 

Şunu da ilave edelim ki, vaziyet bu 
r.1erkezde olduğuna göre bir klüp, 
evvelce lisansını almış bir mektepli -
ye takımında yer verdiği takdirde o 
takımın hükmen mağlubiyeti mev -
zuubahis olamryacaktır. 

Mektepli bir futbolcü klüp takı -
mında oynayacak olursa, ancak o 
r:ıektep idaresi o mektepli hakkında 
ceza tatbik edecektir. 

Ahvalin cereyan şeklinden ve 
memnuiyetin tatbikinden doğan ne -
ticelere bakılırsa, Maarü Vekaleti -

nin evvelce verdiği memnuiyet ka -
rarmrn daha bir müddet müsamaha 
iJe tatbikini müsait karşılaması muh
temeldir. 

Bir nokta~rıı daha işaret etmek is
teriz ki: Beden Terbiyesi kanununa 
göre, Genel Direktörlük memlekette 
sporun nbunıdır. Beden Terbiyesini 
ıstihdaf edec-elc herhangi bir hareket 
veya karara mtidahaleye salahiyeii 
vardır. 

Bu salahiyete binaen Maarif Ve
k&letince verilmiş olan memnuiyet 
kararının müsamaha ile tatbiki şek
linden ziyade, daha bir müddet niza
men tatbik edilmemes.i çarelerini a
raştıracağı da varittir. 

O takdirde Maarif VekAleti ile 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
arasındaki bir anlaşma ile mektepli
ler teşkilatı tamamlannıcaya kadar 
makul bir mühlet tayin edilmesi u _ 
zak ihtimallerden değildir zanıµnda
y;z. 

Galat asarll:y 
Boğaz.içi 
Maçı Bugün 
Boğaziçi - G. Saray liseleri birinci 

futbol takımları bugün saat 14,30 da 

1 

karşılaşacaklardır. 

Barutgücü sahasında pazar günü 
yapılacak maçlar şunlardır-

1 - Alemdar gençlerbirliği - Ba
rutgücü A takımları saat 15. 

2 - Alemdar gen~lerbirliği - Ba
nıtgüeü B takımlan saat 13. 

Güreşçiler 

An karada 
Çalışıyor 

Pehlivanlara Musiki, 

Muaşeret Dersleri 

de Veriliyor 

Ank,...-.ıc.ı oulunan 
. Çoban Mehmet 

Ankaradan aldığımız bülteni 
aynen aşağıya koyuyoruz: 

•' Güre'i Federasyonu bu se • 
ne ecnebi temaslara büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Bunun 
için Ankarada bir kamp açmış -
trr. Milli takım ve en kuvvetli 
güreşçileri Ankaraya toplamak
tadır. Kamp bir mektep gibi -
dir. Disiplin başta gelmektedir. 
İdmancılar Türk Hava Kuru -
munda kalmaktalar, ve H. K. ta 
rafrndan iaşe edilmektedirler. 

Kampa i~tirak edenler hafta 
içinde kamptan çıkamazlar. Yal 
nlz cumrtcsi saat on birden pa
za'l' akşamına kadar serbesttir -
ler. Giire::jçilerin her dakikası a
şağıdaki programa bağlldır: 

7,30 Kalkmak, 8 Hafif jimnastik, 
8,15 Çay, 8,30 Hava Kurumundan 
ayrılmak, 915 YllrUyUşe baılamak, 

11 Yürüyüşten avdet, 11,45 Yemeğe 
gldlt (Klüpten), 12 Yemek, 12,30 
Yatmak, istirahat, 13,30 Kalkmak 
ve klübe hareket, 14 Dersler, 16 Gü
ret. 19 klüpten çıkıt. 19,15 Akşam 

yemeljl, 19,45 lıtlrahat v.ı,, 21,30 
Yatmak. 

Buna göre, güreşçiler hergün 
saat 16 dan 19 a kadar güreş id 
manı yapmaktadırlar. Bu idman 
lar için Hacıbayramda eski bir 
mescit mükemmel bir surette 
düzeltilerek çalşma salonu ha • 
line getirilmiştir. Yerler parke
dir. 

Duşlar yapılmıştır. Sobalar ku 
rulınuştur. Güreşçilerin her tür 
lü ihtiyaçlan Federasyonca te -
min edilmektedir. Bu salona 8x8 
lik bir minder konmuştur. Gü -
reşçilerin idmanlarını her gün 
Federasyon azası, antrenör ve di 
ifo- ho<'~ln yakından takip edi
yorlar. İdman zamanları salona 
ancak Federasyonun müsaa -
desini alan kimsaler girebiliyor. 

Bu kampta şimdiye kadar ya
pılan kamplarda tatbik edilme
Yf>n bazı mühim şeyler de var -
dır: Güreş~ilere, adabımuaş~ret, 
okuma ve yazma, musiki, ve he
sap dersleri veriliyor, her hafta 
çarşamba günü sinemaya götü _ 
riilüyor, Halkevi hareketlerin • 
den istifade ediliyor. Güreşçile
rin çalışmalarında "rakipli ça _ 
liştırma,, sistemi kabul edilmiş • 
tir. Bu suretle milli takımın aza
lan karşılarında daima bir iki 
rakip bulmaktadırlar. 
Bu kamp nisanın sonunda bite
cektir. 

TAN 
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Okuyucu Mektupları 

Süt işini Nasal 

Halletmen? 
24.12.938 tarihli nüshanızın iktncl say

fasında Şehrin siıt ve ya# dertleri de 
hallediliyor" başlılı ile yazılan yazı, her

IEKONOMIJ 
Son Haf ta Satışlarında 
Mühim Artış Görüldü 

kes gibi beni de al!kalandırdı. Bir rapor Takas işlerinde devamlı bir faali
hazırlamak emrinin belediye fktısat ınil- yet görülmektedir. Bilhassa Ameri
dürlüğü teşkil!tma verilmesi tabit mu- ka için hazırlanan malların sevkine 
cibi memnuniyettir. başlanmıştır. Daha bir buçuk ay ka-

Bence yapılacak lyt bir teşkil11, sQt dar devam edecek olan Amerika ta
meseleslnln hallini arzu edilir şekilde kası ile stoklarından bir kısım eritil 
temin edecektir. Fikrime göre bu teşld- miş olacaktır. İki hafta evveline ka 
l!t şöyle olmalıdır. dar durgun bir vaziyette olan da-
İstanbulun süt mıntakalan, yani süt-, baklanmış yünlerden 90 bal va kilo

lerln ilk sağıldıklan yerler şehir kenar- su 56 - 57 kuruştan satılmıştır. Bu 
lanndadır. mallar 53 kuruşa kadar düşmüştü. 

Sütler, muhtelif bilyüklükteld fişe- Amerika takasının devam edeceğini 
lere belediye memurları tarafından dol- haber alan tüccarlar Amerikaya ye
dunılacak ve üstleri kapanacaktır. Süt- ni teklifler yaparak mal satmak is
leri sütçülerden alırken yapılacak mua- temişlerdir. Piyasada canlılık baş

yene, tabil ilk eldeki hilenin önüne geçe- laınıştır. Yeni satışların bu hafta 
cekt!r. Bu suretle bu yerde toplanan o içinde artacağı tahmin olunuyor. 
mıntakanın sütleri arabalar (gazöz va- Bir hafta evvel kilosu 48 kuruşa 
balan gibi) veya diğer münasip bir vası- kadar düşmüş olan hava kurusu ko
ta ile dağıtılacak, bu suretle süt ihtiyacı 
tatmin edilecektir. Bu sayede hem halk 
temiz süt içecek, hem belediye vazifesini 
yapmış olacak ve hem de sü~er günle
rinin bir çok saatlerini mahalle aralann
da bağırarak geçirmiyecekler, kendi iş

leriyle, hayvanlariyle meşgul olabil•
ceklerdir. Bu suretle hayvanların süt.
leri iyi bakım dolayısiyle düzelecektir. 
İlk nazarda bile küçük bir gayretle başa
rılabilecek bu isi genişletebiliriz. Mesele 
teşkUat işidir. 

lımet ALKAN 

BORSA 
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ÇEKLER 
T 

Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Prag 
Madrid 

126.58 
3.34 
6.6525 

28.5475 
-~~~ 68.6575 

50.63 
21.3725 

1.08 
1.5575 
4.3375 
5.92 

Varşova 23.89 
Buda peşte 25.0625 
Bükreş 0.905 

Kliring 
Hesaplarının 
Vaziyeti 
İktısat VekAlctinden aldığımız mald

mata nazaran 14/1/1939 tarihindeki kli
rlng hesapları duromu şöyledir: 

DIŞ TiCARET 
Kllrlng heııaoları baklyelerl ve kredlll 

lthalAta alt taalılıUtler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka

sından alınan hesap huHisalarına göre 
1/1/1939 tarihindeki klirlng hesaplan ba 
kiyeleri ve kredili ithalat için Cümhuri
yet Merkez Bankasına verilmiş taahhüt
ler yekunları: 

CETVEL - 1 
'u.-..:ıye cumııvrıyP1. Merkez B;;ın~aeın• 

dakl kllrlng hesapları borclu baklyelerl 
Memleket Miktar T. L. 

Belçika 212.500 
Çekoslovakya 3.041.100 

653.700 
S..3ın noo 

~---- 873.700 
10.421.100 

i!18.900 
2.656.200 

814.800 
924.500 
214.700 

yun derileri piyasasında birdenbire 
canlılık başlamıştır. İki gündenberi 
birçok istekler olmuş ve 150 balya 
kadar mal satılmıştır. Taleplerin Al 
manyaya ihracat yapılmak için va.ki 
olduğu anlaşılmıştır. Satılan 150 
balyanın her kilosu 52 k'.lruştan fob 
olarak satılmıştır. Almanya için ya
pılan satışların devam edeceği an
laşılıyor. Yine Almanya için oğlak 
ve kuzu derisi talepleri olmuştur. 

Fakat stok mal kalmadığından satı

lamamıştır. Deri fiyattan tutkun

dur. Bu hafta içinde iyi satışlar ola

cağı söyleniyor. Yine Almanya için 

çifti 175 - 180 kuruştan sekiz bin 

keçi derisi satılmış ve yüklenmiye 
başlanmıştır. 

/falya ve 
Holandadan 
Gelen Çiçekler 

Serbest ithalat rejiminin tatbildn. 
den sonra İtalya ile yapılan ticaret 
anlaşması üzerine İtalya ve Holan
dadan şehrimize taze ve muhtelif 
cins çiçekler ithal edilmiye başlan.. 
mrştı. Bu ithalatın yerli istihsalAt:ın 
satılmamasına sebep olduğu çiçek
çiler cemiyeti tarafından Ziraat Ve
kaletine bildirilmişti. Ziraat Ve]d... 
leti meseleyi tetkik ederek cemiye
tin mütalaasını muvafık görmüş, bu 
hususta bir kararname hazırlatmış
tır .. Hazırlanan kararname Heyett 
Vekilece kabul edilerek Milli İrade. 
ye iktiran etmiştir. Yeni kararname 
ile hariçten ithal edilecek taze ve 
kesilmiş .çjçeklerln kilosundan yir. 
mi beş lıra gfunıilk alı.~!llırn,. 

umru en! ae tebligat yapılmıştır. 

Belçika 
.. ~:iia Çekoslovakya uuo ••. n.J"K 

Estonya 15.9().i 
FinlAndiya 175 13.154 

Belgrat 2.84 

FlnHlndl;ya 

Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
İspanya 

tsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Rumanya 
Yugoslavya 

15.100 
996.800 
730.900 

1.416.600 
531.200 

Fransa 321.373 301.892 
Yokohama 34.56 
Stokholm 30.4775 
Moııkova 23.8625 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani 19.75 
İş Bankası nama peşin 10.
İş Bankası Mmillne 1eşin 10,15 
Türkiye Anonim Us-
tik Şirketi 0.325 \.. _______ ../ 

CETVEL - 2 
Kredlfl lthallt için CUmlıurlyet Merkez 

Bankasını verllmlt olan taahtıiltler 

Memleket 

Almanya, 
Avustury, 

yek Onları 
Reımf da

ireler 
ı9.05l.441 

Huıusf da
ireler 

12.238.836 
525 

Hollanda 80.109 82.!5811 
İngiltere 512.442 235.224 
İspanya 29.654 11.243 
İsviçre 35.467 138.722 
İtalya 5.667 380-362 
Macaristan 1550.908 191.3158 
Norveç 13.158 '72..381 
Lehistan 136.624 20.848 
Yugoslavya 11.585 8.408 
Yunanistan 30.121> 
s. s. c. ı. 52.604 

GAZETELERLE'~· ŞAİ<ALAR . 

Tercümei hali mi.? 

Aşağıdaki satırlan, Mahmut 
Yesarinin yeni intişar et -

mekte olan bir romanında okudum: 

"- Peki, neden oradan aynla
mıyordum: O gün de akşama doğ· 
ru sızdığımı, gece geç vakit uyan
dığımı, tekrar içki masasına otur 
duğumu hatJrlıyorum. Ertesi sa • 
bah bir külçe halindeydim. Yine iç 
ki masasına oturdum, doğrusunu 

söyl<2mek lizım gelirse, beni bir 
yeni güvey gibi kollarnna girerek, 
içki içilen odaya götürdüler, ma • 
sa başına oturttular!" 

* Acaba hu yeni romanı, iistadın 

kendi hatıraları mı dersiniz? 

• 
A,ılamak lazım 

de görünce, hayrete düşmekten 

kendimi alamadım: 
"Ali paşa, rnfişür Veli paşa, B2h

çet Kemal Çağlar, Hüseyin pehli -
van, Nasrettın hoca, Enver paşa, 

Tatar Osman paşa, ila .. ,.. 

* Muhterem refikimize tavsiye e-
derim: Bunlann heykellerini aşı -

lamadan dikmesin: Tutmaz çünkü! 

• 
Hangi balonlar 

Sabah refikimizin birinci say
fasında sayın general Ka

zım Karabekirin bir resmi çıktı. 
Resmin altında şu cümle yazılıy • 

"Çanakkelede Fransızlardan a • 
dı: 

lınan balonlardan biri!,. 

* 

ye mahal yok. Çünkil Çetin Kaya 
o tramvayların hepsini yola getire 
cektir! 

Fakat b oyoldan çıkma hava ; 

c!islerini veren gazeteler, içleri bı

sıyor: Hani intihar hadiseleri teşhir 

sanlarla dolu tramvay resimleri ba 
edilıniyecekti? 

• 
Yoksa kalemi de mi? 

Nurullah Ataç, dün haberde ~ 
kan fıkrasmın altına iki ta. 

ne imza atmış: 

Acaba üstadın dili gibi kalemi 
de mi kekeme? 

• 
"Hüseyin Cahil,, ve 

B ugün, i~rnini tekrar değiştir· 
miş olarak ortaya çıkıver -

mesi muhtemel bulunduğu için dün 
kü adından bnhsedemiyeceğim bir 
gazete, okuyucularına soruyor: 

"B· . Bilmem bu gazeteye, daha bir er gaz:etecı,,. 

"-Kimlerin heykelini dike -
lim? 

Bu suale cevap verenler içinde. 
Mes"li Mareşal Çakmağın heyke · 
lini dikmemizi isteyecek kadar ye
rinde arzular &österenler yok de -
~·1 

~ gı ~akat heykellerinin dikilmesi is

tenen kimseler arunıda, şu bir 
kımınu: hiç tannnadığım isimleri 

hafta evvel göklere çıkardığı, mu11 
terem bir zata; yanlışlıkla da olsa: 
"- Balon!,, demek yakışır mı? 

• 
Yoldan çıkanlar 

Dünkü gazet2lerde şu serlevha 
yı gördüm: 

"İki tramvay yoldan çıktı!,, Bu 
haberi veren meslektaşlardan biri 
si: 

Artık tramvaya binerken birbiri 
mWe helalla~ahm mı? sualini so • 

raca.k kadar bedbinleşmişti. 

Bana kalırsa, bu derece endişe • 

Bay Hüseyin Cahit Yalçm, An 
kara müddeiumumisi Ba · 

ha Arıkanın gazetecileri itham e -
den beyanatına çok yerinde bir ce 
vap vermişti. 

Bir zat. bütün gazetecilerin altı· 
na imzaların. atabllecekJeri o ce -
vahı haksız bulduğunu yazdı. 

Fakat Hü<;eyin Cahit Yalçın ken 
disini haksız bulan bir ikinci mes -

lektai bulunmadığını anlamıştır: 

Çünkü, Hiiseyin Cahit Yalçını hak 

SIZ bulan o yazının altında yalnu: 
"bir gazeteci,, imzası vardı! 
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iİTE SUNU 
BiLMiYORDUM ! 

Biz güzel olmak 1çin, diıleriıni
zi inci gibi beyaz tutanı. Bazı vah 
fl kadmlar, kömür gibi dişJerlni 
slımiyah boyayarak, giızel oımıya 
çalışırlar. 

4 tiirlü teneffüs 

Bütün mahlt1kların, yaşamak i
çin havaya muhtaç oldwtlarım bi
lirsiniz. Ama, acaba 4 türlü tenef
fiis olduğunu da biliyor musunuz? 

ı - Bizim gibi ciğerlerle te
neffüs, 2 - Bahklarınki gibi gal
semelerle teneffüs, 3 - Böcekler
de olduğu gibi tr.anşelerlP tenef
füa, 4 - Ciltle teneffüs 

* 
Ağarmıyan saçlar 

Saçların yaşlandıkça ağardığını 

bilirsiniz. Bazı gençjerin başlarına 
gelen ani felaketlerden bembeyaz 
saçlı oluverdiklerini de duymuşsu
nuzdur. Fakat size saçının tek kılı 
ağarmadan 120 ya~ına kadar gel
miş insanlardan bahsetsem ne der
siniz? 

* 
2500 yd önce 

İnsanlar bundan 2500 yıl önce, 
çıra yerine zeytinyağı k..ıllanmıya 
batiamışlardır. Detl'"k ki, 2:51)(l yıl 
önceki babalanmız ay 4ığı ile çı
ra ışığından başka bir şey biJmi -
yorlarmış. Bu tarihlerde, Afrika
yı dolaşabilmek için tamam iki bu
çuk yıl denizin üstünde &almak la 
zımdı. 
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Eğer bu köpeğin denizde seyret tıği şeyin ne olduğu.rn anlamak .s
terseniz, üstteki siyah noktaları harf sırasına göre kursunl~aleMle bır

leştiriniz. Soldaki rnsmı, mukavvay a kopya edip keserek nokta n::ıktalar 
la gösterilen yerden bükünüz! Oldu size ayakta duran minimı,i bir köpek 

Bir dalgınhk 

Altayın annesi sokağa çıkmıştı. 
Hemen, arkasından, bir 'lün evvel 
kendisine gelip musluğu tamir ~ 
mesi söylenmiş olan tamırci geldi. 

Tamirci ~ Musluğu görmiye gel 
dim .. 

Altay - Maalesef bugün RÖre
miyeceksiniz sizden pek az evvel 
sokağa çıktı. 

Nereden bildin? 

Altay küçük kardeşini araba.sına 
yatırmış gezdiriyordu. 

Yolda Oktayla karşıla..:tL 
Oktay - Bu senin kardeşin mi? 
Altay - Evet! 
Oktay - Kız çocuk mu o'? 
Altay - Hayır. 

Oktay - Demek ki, erkek! 
Altay - Evet ama. erkek oldu-

ıl'Unu nereden bildın~ 

Solda.ki tekilde 25 noktanın Bana sordun mu? 
kalemi hiç kaldırmadan nasıl 

birlettirileceğini görüyonunuz. .......... ~_....._ 
Çocuk Sayfamızda 

Hediye Kazananlar 
Y armki Sayımızda 

bulacakımız. 

Altayın Oktaydan 50 kurut a
lacağı vardı. Erkala da 50 kuruş 
borçlanmı§tı. Erkala borcunu ver
mek için, Oktaydan gelip alacaklı 
olduğu parayı istedi 

Altay - Kusura bakma! Borcu
mu ödeyeceğim de .. 

Oktay - (Hiddetle) Haydi ora
dan! Başkasından borç alırken ba
na sordun mu? 

Öğretmen - Kaya. yine neden 
geç kaldın? 

Kaya - Annem alıkoydu efen
dim! 
Öğretmen - Annen niçin alı

koydu? 
Kaya - Mektebe ~eç kalıyorum, 

diye sopa çekmek ıçin. 

Bu oyun Karolin adalannda oy
..sanıyor. İki rakip, tek ayak üa
tünde durarak biribirlerinin mu
vazenesini kaybettirmiye çalışır

lar. ~im ötekinin !JU ayağını bir
den yere butırırsa oyunu o kaza. 
nır. 

1 AFFEDEN KÖR ÇALGICININ ISTIRABI 
1 
l 

- Galiba kar • gözlüklerlnfzt 
kaybettiniz. Şimdi ne yapmayı dü 
fÜDilyonunu7 

Bay Tezerle 
Küçük Ca.n 1 

HiKAYE 
Evtn hizmetçiıd: 

- İşte onlardan bir tanesi 
daha, bıktım artık bu sokaK çal
gıcılarmdan, diye bağırdı. 

Sonra ilave etti: 
- Bir gün, içlerinden birinin ba

fllldan aşağı bir kova su boşaıtsam 
akıllan başlarına g<?lecek yal 

Çetin, bu sözleri .iuyar da durur 
mu hiç, sahi, diye bağırdı, hemen 
pındi, bir kova su getiriver! Pen-

cereden apğı, şu adamın kafasına 

boca edelim! 
Hizmetçi kovayı getırdi. Çetin. 

nemli taşın üstünde ağlayan bir ses 

le prkı söyliyen, titrek parmak

larile çalgı çalan ihtiyarın başın

dan ap.ğı suyu di:ıktü. 
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Diye seslendi. Esmer ay ı'11Jnda, 
başını kaldırdığı Qman hayretle 

şunu gördü: Bu bir kördü v~ elini 

ne tarafa uzatacağını bllmivordu. 

Çetinin gözleri sulanmıştı. Siz ga

liba görmüyorsunu'P.. diyf' mırıldan 

dı. Bahtsız çalgıcı cevap verdi: 

- Evet çocuğum! Ben bir k~ 

rüm! Tıpkı sizin yaıınızda ıken, 

ben de kulak vercligimı duyar, bak 

tığımı görürdüm. Güniın birinde, 

hayatta yapayalnız kaldım Mekte-

BiLMECE 

-

© 

blmJ bırakmıya mecbur oldtı"Tl. Ye
raltı ocaklanna amele yazıldım. 

Bir pazartesi güniı idi, CkoKlrm 
"ıirinde büyük bir patlama oldu. 

Çalgıcı burada susmuştu. Son 
ra birden lÇini çekt:re..ıt de

vam etti: 

- İşte bu pat'a.ııada gözlerimi 
kaybettim. 

O gün. bugündür. elimde bu es
ki keman, sokak sokak. köy küv, şe

hir şehir dolaşıp. ~oren g:izierle 

BULMACA 

ayı, yıldızlan, çJçeklerf ve bent -r 
reden mesut insanlara çalgı çala -

nm. Çetin, bu iş, sizi hiç iizmüyor, 

yormuyor mu? diye sordu. İhtiyar 

kemancı yine, içini çekerek cevap 

verdi: 

Beş Mesele 
ve Cevapları 

- Bu güne kadar, üzülmek ne - Arkadaıınıza 
dir bilmemiştim. t·akat. bu ak • 

şam. bir evin kapısı öniınde ti ço
cukluk günlerimdenberi sevdijim 
bir şarkıyı çalarken. insafsız bir e
lin başımdan aşag: dfür.tü~u 9'\ğu.k 
su kemiklerime kadar lşleyınce. 

anladım ki, yıllardır yaptığım bu 

iş. çok güç ve çok .sttrap verirldir. 
Hele insan benim gibi k."'r, benim 
gibi yaşlı olursa .. 

Ç Ptfn. mngür. hüng1İr aj}a
mıya başlannstı. İhtiyar ke

mancının buruşuk ellerine sarıldı. 

Hürmetle, muhab~Ue ontü. Siz, 
çok iyı bir insansınız. Suyu döken 
çocuğu afiedinız! dcdı. Yann yı-: 

ne aynı saatte, o evın o>:ıan@ gell
nız! Size. yıllardır bırJrtirdiğim 

bütün paralarımı vermeli. ıs~rim.. 

Eğer gel.rseniz. benı artık affet -
miş olduğunuzu .muyacağun . [h. 

tiyar, hay hay. çocuguw' diye ba

şını salladı. Biz uvalhla.r, dtlnya

ya insanları affetmıye gelmıifzdir. 

Bu bizim biricik sillhım.ız .. Fakat 
paranızı istemem. Onlan saklayın. 

Günün blrınde size. ıazım olur .• 

Sonra, uzaklara, sonu ıııeçhul ka 
ranlıklara doğru yurudü. kaybol
du. 

deyiniz ki: 

1 - 8 tane birin nn Od ettfl!nl 
söylersem siz buna inanır mınna! 

2 - Yedi kedi yedi fareyi yedi 
dakikada yedi. Acaba yliz fareyi 
50 dakikada yiyebilmek için taç 
kedi li.zımdır? 

3 - Rakamlan soldan s:ıp dot
ru birer birer azalan ve 4 rakamı
nın tutan 9un misli olan 4 rakam 
lı bir adet bulabilir misınlz? 

4 - Babamın yafl ben:m yaşım
la annemin ya~nın tutan kadar • 
dır. Annemin yapnın rakamlarım 
saj sol edersenız benim yaşım o
lur. Babam 44 yaşındadır. Ben~ 
Y•fllldayım. 

5 - Bir adet ikiye böHındQ. Son 
ra bat aşağı edildı. Sonra üee bö
lündü. Sonda yine ;kiye bölündü. 
Cıkam ba' asa~ edip okuduk: 911. 
Bu adet nedir? 

* Siz yapamadınızsa 
-----------------~ 
Ben size yapayım 

1 - 11 + (11+11) =- 12 
2 - Tamam 14 kedi lmmdır. 
3 - Bu adet 6543 ad~idıl' 
4 - Ben tamam on üç yaş:.nda

yıın. 

5 - Bua det 938 adedtdir. 
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Padişahın Seyahatı Başlamıştı 
Fakat Bizim Gospodinler Nedense Seyahat Esnasında 

Gördükleri Nevazişe Bile Sinirleniyorlardı 
1327 ... .. 

c· Yılı ınayısının yirmı uçun-
t u gunu, Pad.şah Rumeli seyaha
'Bıııe başlamak üzere Istanbuldarı 
\ arba hl il 
h ros Hayrettin) zır ısı e 

areJ·nt . · d 5 d aıaın "• etmişti. Maıyetın e a r 
liakkı, Bahriye nazırı Mah -

mut Muhtar Paşalarla Dahiliye na 
zır1 lı ı· . L. tf' S' 

.l"Ia ıl Başmabey. ncı u ı 1
• 

llla · ' v vı, Başkatip Halit Ziya beyler 
e başyaver Hurşit Paşa bulunu · 

rordu. Ben de sivil arkadaşlarım
a Padisahın muhafızları arasın<la 
b~Iunuyordum. Diğer büyük, ku
Çuk harp gemilerile Gülcemal va· 
Puru da maiyette bulunuyorlan.lı. 

1stanbuldan hareketimizin erte
si sabahı, Kalelerin sesli, sarsıntı
lı selfıınlan rrasında Çanakkaleye 
Vardık. Padiş::ıh karaya çıktı, biraz 
hükumet daıresinde dinlendi. hal
kın, as-kerin. memurların alkışla· 
rı arasında lJ:'ırbarosa döndü. 25-
Mny:s akşamı da Selaniğe ulaştık. 
ertesi sabah Padişah ile beraber 
knraya çıktık. Üskübü, Priştineyi, 
Manastın d:.>laşarak haziranın on
birinci günü Sellmiktcn ayrıldık, 
0nüçüncü gLinü de İstanbula dön
diik. 

.Rumelideki hıristiyan unsur -
larne islam unsurlar arasında bir 
kardeşlik kurmak için İttihat ve 
terakki cem~yeti tarafından tertip 
edilen bu seyahatte, Padişahın 
k~ldığı, ugrl:!uığı şehirlerle yoluna 
duşen bütün kasaba ve köyler ge
celi, gündüzlü hep donandı. Padi
şah ner şeh:r ve kasaba da vilayet, 
kaza Başman lan, askeri heyetleri, 
mebuslar, rr.emurlar, belediyeci
ler, fırk~cılar, hocalar, şeyhler, pcı 
pazlar, mektepliler ve konsoloslar 
taraflanndan allkışlarlo karşılan
dı, uğurlandı. Milslilman .Jıalk pa-

dişahlarını gl rmek için caddelere, 
yollara yığıldı Fakat bizim gospo
dinler, kiryejer izbelerine tıkıldı. 

Kalınan, uğranılan yerlerde, 
padişah ve n.illet hazinesi tarafın
dan, camiler<. mekteplere, hasta
nelere, eytamhanelere kiliselere 

' ' medreselere, fakirlere ve hatta bo-

hanenin Runıelideki unsurlar üze
rinde yaptığı tesirleri hayra yorup 
heyırlı neticelerini halka müjdeler
lerken, Bulgaristan gazeteleri, Ma
kedonya komitasının sergerdeleri 
gafletimize, rnfiyetimize gülüyor, 
Trakya, Makedonyada yaktıkları 

dostluk ateşıni nefes almadan üfle
yor ve körüklüyorlardı. 

Artık vaziyetin düzelmesinden, 
aradaki gergınliğin gevşemesinden 
ümidlerini kesen ittihad ve tarak
kinin üç büyiik başı, Talat, Enver 
ve Cemali ba~ başa vermişler, be
ni sürükliy~eklcri kanlı serüvenin 
ana hatlarını, sınırlarını çiznıiş

lerdi. Talat Paşanın konağındaki 

son toplantılarına beni de çağır
mışlar.aralarına almışlar ve ağır
lamışlardı. O gün son kararlar ve
rilmiş, hareket günüm de belli edil 
mişti. Ellerini öperek vedalaşır • 
ken Talat bey pasaporlarımla yüz 
altın, Enver ile Cemal Paşalar da 
kara saplı birer hnnçerle birer ta
banca vermişler, bol bol da mu -
vaffakiyetime dua etmişlerdi. Ara
mızja geçen son ve kısa sözleri şu
racıkta söylemeden yola çıkamıya
cağım sayın okuyucularım hoş gö
rün bunu. Enver Paşa, tanıyanların 
hiç te hatırlarından çıkaramıyaca
ğı o malum Paşaca sert tavrı ile. 
- Sadık bey. Feragat ve fedakar 
lığını millete unutturmıyacağız. 
buna emin o!abilirsin. gozun ar
kanda kalmasın. Ölsen de, dön
sen de çoltıı. çocuğunu kadir bi
lir milletimlz bağrına basacaktır. 
Sana muvaffakiyetli bir dönüş te
menni ederim 

Dedi. Helecandan titriycn elle • 
rimi, buz gibi oldutunu hts· 

settiğim elle('t ne sıktı. Kızaran ve 
yaşaran göıtlerini de önüne eğdi. 

CP.mal Pa"" da, nemli gözlerini 
gözlerime d.kdi. Sağ elimi tutup 
dudaklarına kaldırdı. Ağlıyan bir 
sesle: 

Bizi Köstenceye götürecek Ru -
manya bandıralı "Pirençina Mar
ya,. vapuru Galata nhtımında bulu 
nuyordu. Vapura yaklaştığımız za 
man, talihin bu işte bize bağışla
dığı ilk ve yerinde bir tesadüfü i
le karŞ\laştık ve bunu büyük bir 
uğur saydık. 

vapurun deniz tarafındaki 
borda kapağının aralık bu

lunduğunu görmüştük. 

Durulur mu hiç? Hemen sevinç 
le yanaştık. Bir dakika içinde iki 
arkadaş, kapağın aralığından yı
lan gibi sürünüp süzülerek, içeri
ye kapağı attık. 
Gideceğimiz memleketlerin ve 

polislerinin telaşa, endişeye düş ~ 
melerini, .bizi beklemek, karşıla
mak gibi ağır zahmet ve sıkıntı
lara girmelerini istemediğimiz i
çin, vapur acentasına gidip isim
lerimizi, kimler olduğumuzu bil _ 
dirmek suretile kamara tutmak -
tan çekinmiştik. Birer güverte bi
leti edinmiştik. 

Vapura girer girmez, alt güver
tede loş ve kuytu bir yer bulup 
sokulduk. Bu izbede tam iiç saat 

havasızlıktan, sıcaktan avcı zagar 
ları gibi karşılıklı soluduk dur _ 
duk. 

A artık hareket zamanının yak 
laştığını bildiren çanların 

birbiri ardına çalındığını işamiş, 
biraz sonra da vapurumuzun sert 
sarsıntılarla rıhtımdan açıldığını 
hissetmiştik. Her zamanki gibi şe}\ 
ri selamlamak için çalınan cana
var düdükleri de bize selamet ve 
serbestlik müjdecisi olmuştu. ü'st 
güverteye çıktığım zaman vapur 
.Boğa- dqjtru yavaf yapf dönU -
yor, ağır ağır yol veriyordu. 

(Devamı var) 

Malatyada imar 
Çalışmaları 

ilerliyor 
Malatya - İmar planının tatbiki

ne başlanılmış ve 220 parça bina is
timlik edilmiştir. Bu sayede vücude 
gelen büyük meydanın etrafına ~im
diden yirmi .modem bina yapılmıştır. 
İçme suyu tesisatı bitirilmiştir. 

Bugünlerde muvakkat kabul muame 
lesi yapılacaktır. 

Yeniden 100 yataklı bir hastane 
yapılmaktadır. 250 bin liraya bir hü
kumet konağı yaptınlmaktadır. 

Dört sene evvel 47 bin lira olan 
belediye bütçesi, 147 bin liraya yük
selmiştir. 

Muğlada Spor 
Çahşmaları . 

Muğla, (TAN) - Beden terbi esi 
heyetinin bu gece halkevi salonunda 
300 gencin iştirakiyle verdiği müzik 
li bir çay ziyafeti vesilesiyle başkan 
Vali R. Güreli, beden terbiyesi di -
rektörlüğünün memleket gençliğıne 

tahnıil ettiği vatan hizmeti hakkında 
bir konferans vermiştir. Bunu mü -
teakip davetli gençler, sporun muh -
telif şubelerine yazılmışlardır. 
Muğla spor klübü gençleri arasın

da Iaal sporcu adedi üç yüze baliğ ol 
muştur. Bu teşebbüs mülhak kazala
ra teşmil edilmek üzere mektuplar 
yazılmıştır. 

Vilayette halkın spora olan alakası 
günden güne artmaktadır. 

Bir Vat~ndaı Hergün Aç 
Soyadın~ Almak l~~edi . 
İzmir - Bır vatandaş, nufus daı-

reslne müracaatla "Her gün aç,, so
l yadını almıştır. Salahiyettar makam 
1 lar, uygunsuz gördükleri bu soyadı
nın değiştirilmesi için muameleye te 
vessül etmişlerdir. 

TAN - İstanbulda bu soyadım al
mış olan bir adamı hatırlıyoruz. 

Silifkede Zeytin 
Mahsulü iyi 

Silifke (TAN) - Bu sene köyleri
mizde zeytin mahsulü pek iy:dir. 

Köylüler yeniden bir kaç yağ ma
kinesi tedarik etmişler, daha iyi zey 
tinyağı çıkarmağa başlamışlardır. 

Bu sene zeytinyağı hem bol, hem 
J;Vl Jııem O. aU.beien uo.-dur .Kom
fU vflAyetJerden ve kasabalardan ge-
len bir çok tacirler. va~ almaea baş
lamışlardır. 

rç için hapi<> yatanların alacaklı
larına ve ka!l davacılannm banş
trnlmalann .ı harcanmak için din, 
rnezen farkı rıyırd edilmeksizin e
tekler dolus · ı altınlar saçildı. Bü
tün müslümun halk sevinç ve te
şekkür yaşlan döktü. Fakat bizim 
gospodinler, kiryeler dudak bük -
tü. 

- Şu elini ver de tazim VP

takdis ile öpeyim Sadık. Bu el ya
rının tarihinde şanlı ve canlı bir 
sahife ynrahıcak, şerefli sahibi de 
başımızda zinetli bir taç gibi taşı

nacak. Ne mutlu sana. Tarihte 
ka:r.a'1acağın büyük ve ebedi nama 
imreniyorum. Seni şimdiden teb -
rik <C'<iiyorunı Sadık. Sana ve mil· 
lete ulu ta:ından muvaffakiyet 
dilerim. 

AYAKTA GELEN ALBÜMiN 

üsküpte, en namlı Asi Arnavut 
ele ve çete başılan birer birer pa
dişah huzuruna geldiler, af ve a
man dilediler. 

Müslüman hallt sevindiler. Fa -
kat bizim gospodinler, kiryeler bu 
hale gülüverdiler. 

Padişah Köprülüde (Dimçe) a
dmd~ bir Bulgar çocuğunu kucak· 
ladı, Üsküpte, de bir çoklannı ok
şadı, erkek çocuklara bir kaç Ura 
kız Jocuklaı:a da birer elmas iğne 
verCii ve kardeş gibi geçininiz, bir 
birinizi seviniz, ben sizin de baba
nızun. dedi. Müslüman halk yaşa 
di;ye bağırdı, fakat bizim gospo -
dinler, kiryeler çocuklarına da-

rıldı. 

üsküpte, Sadra7..am Hakkı Pa
şa sevgili yurdun ilerlemesi, yük
selmesi için İslam, Hırıstiyan bü
tün ı.ınsurların barışmaları, birleş
meleri lazım geldiği hakkınca 
gerçekten tesirli bir nutuk 
\'!'rd: . .Müsliiman halk boyun bük
tü \'Urtdaşlarına el sundu. Fakat 
bi~i~ GosJ>Otlinlcr, kiryeler surat 

etti göz yumdu. 
Sözün kısacası, o zaman y:ı -

pılan bunca emekler ve mcsraflar, 

l Yıs ı 1 liralar ve elmaslar, 
sarı an sa • 

·ı . rafetler ve konferan.;ıar 
verı en zı) . 

. k 1. b n ilk günlerınde çılgında ın ı a ı 

lan sarılıp kucaklaşma-
casına yapı . . . 

.. .. .. koklasmalar gıbı geJdı, 
1ar, opuşup ) o a 'tti. Hali. 
geçti ve hep te b ş gı 
acır ve yanarım. . 

lstanbulda gazeteler, seyahati §& 

Dedi ve göz yaşlariyle ıslattı
ğı elimi gerçekten öptü. 

Talat Bey de, her vakitki ba
bacanlığı, alçak gönüllülüğü ile: 

- Sadık, söz kalmadı bana. Yal 
nız dua edeceğim sana. Cenabı 

Hak yüreğine cesaret, bileğine kuv 
vet versin. Şerefle, muvaffakıyet
le ve sağlık, selametle dönersin in 
şallah. 

Dedi, titreyen dudaklarile göz. 
lerimden, alnımdan öptü. 

Tabii söz sırası bana gelmişti. 
Yaşlı gozlerimi muhatapla

rımın soluk yüzlerinde gezdiri -
yor, yutkunuyordum. Gösterdikle
ri içten saygı, sevgi, hele aciz, li

yakatsiz şahsiyetime, israf cderc~
sine takıp ekledikleri sonsuz, ytik 
sek şeref ve kıymet karşısında u
tancımdan sıkılmış, tıkanmıştun. 

Dudaklarım kıpırdıyor, fakat ağ 
zımrlan söz değil, ses çıkıyordu. 

Hıçkıra hıçkıra ağladım. Hiç bir 
şey söylemeden sokağa fırladım. 

lstanbuldan ayrılacağımı bütun 
eş dosttan, hatta hısımlarımdan 

bile gizlemiştim. Ayrılışımı da kim 
seye sezdirmemek düşüncesiyle, 
herkes gibi yolcu salonundan geç 
meyi, vapura da nomal bir yolcu 
gibi girmeyi pek uygun bulmamış 
tım. Bütün hazırlığımız bitmiş, pa 

saportlanmızın deniz polisindeki 
kayıt işi de daha sabahtan tamam 
lanmıştı. Yolcu yolunda gerek, de
dik, yol ve iş arkadaşım Vasil 
Popofla beraber Sirkeciden bir 
sandala atladık. 

Çocuklarda -böbreklerinde bel· 
li başlı bir hastalık olmadan- id
rarda albümin çıktığı çok ıörü
lür. 

Bir kere, yeni doğan çMuklar
dan bir çoğu -büsbütün norınal 
olduklan halde- ilk ıfinlerinde 
albümin çıkanrlar. Dördüncü. be
şinci gün albümin kaybolur. 

Daha son1'8 ateşli hutahklar, 
çocuklann böbreklerinde iltihap 
hisıl etmeden, idrarda albiimln 
çıkmasına ııebep olurlar. Difteriye 
tutulan çocuklann yüzde altmı
şı albiimln çıkarır. Ateşli hastalık· 
larda da albiimln birkaç gün ııii· 
rer ve ateş düşünce o da kaybo
lur. 

Çoeuk biiyiidükçe, ehemmi:\'l•t· 
li bir hastalığa tutulmadan, gene 
albümin çıkanr. Klmlııl yorulduk
tan sonra, bir şeye öfkelendiği va· 
kit yalnrz bir iki saat ~inde idrar 
ettiği vakit onda albiimin bulunurı 
Kimisi de yemek yedikten !'Onrıt ... 
Bazıııında öğle-den ııonra ııaat bir
de albilmin• çıkmıya başlar, ak~am 
beşte kesllfr. 

Bunlar böbreklerin hasta ol· 
duğuna delalet etmezler. Bazıt1tnda 
yıllarca devam etttkl halde böhrek
lerde hiç bir ha1'talık me~·dana 
çıkmaz. Yalnız, idrardan albiimin 
çıkması devam ettikçe çoeuğu za
yıflatır ve göğsünde ha!italığa ~·ol 
açar. Onun için, böbrekleri cihe
tinden merak etmlye lüzum olnıR· 
makla beraber, çocuğun idrarında 
bö:vle, yorgunluktan soıı ·a, ye
mekten sonra yahut hiç sebc-p5Jz 
&'ibl vakit vaktt albiimln bulunun
ca gene, tabii, tedavi ettirmeli· 
dh .... 
İdrarda alhilmln çıkmHının hll
yilcek çocuklarda görillen blra-ı ga 
rip bir şekli vardll': Yalnız g{ln· 
dü7. ve çoc:tık ayakta iken çıbr. 

Sabahleyin çMnk yataktan kal
lnnu on dakika, yanm saat, niha
yet bir saat sonra başlar. Bir ka~ 
•at ~de ritlktçe artar, sonra a-

zalarak gece çocuk yattıktan son
ra en son bir saat ~inde kesilir. 
Fakat çocuk ııabahleyln kalktık
tan bir kaç saat sonra yahnh"a 
gene kaybolur ... Çocuk ayakta kal
dıkça, gezindikçe albiimin çıktığı 
halde ldran azalır, gece ~·atınca 
hem albiimln kalmaz, hem de id
rar artar. 

Bu türliisü de bir böbrek hasta· 
lığı alameti değildir. Fakat ('O('ll• 

ğun bilsbUtlin sağlam olduğuna da 
delAlet etmez. 

En ziyade, çabuk un~·an. kolla
n \'c bacaklRn fn('e ,.e uzun, be
nizleri renksb:, göğüc;leri dar. ar
kalarında bira:r. kan hnrlannı çt· 
ka .. nn rarf. narin çocuklarda gi). 
rillilr. Böyle <"Ocuklar <"abuk ta yo
nllurlar, vücutlannın öte~lndc he· 
rlııinde ağn duvarlar, uvkulan in
tizamsız olur, bac;Jan dön~r. azı. 
cık :vonılunu nefesleri cfarahr. 

Vücufrn o1chıi\'n atihl f;klrr.e <le 
ten hcl oldnklanntf Pn. hu h:ılin ı:a· 
:nflıktan n~n geldfülni bllmh-en 
ho<'aları onları ııevmezlf'r, derı-le
rlnl hazırlamadıklan idn aıvakta 
tutarAk ceza tertip ederler. O \'a· 
kit alhümln daha artal', hRZmna 
~lddetlf haıı acn!'lı da gelir, daha zi. 
yade tenbel olur. 

Alhiimln çıkmasının hn tih-liisıi 
de hfl' kac yıl devam ettfktl"n son
ra kaybolur. Röhreklcrde ilflf•aha 
istidat Vel'llle:ı. Atesll hac;fa1ık1nr
da artmıufıi'ı ırihi, t'Ot'nk hastalan
dığı vakit yattıl?ı kin, yattığı ka
dar meydana cıkmu. 

Bununla beraber onu kendi ha· 
lfne bırakmak ta şüphesiz doğru 
olmaz. Böbreklerde hl~ bir huta
lrk bulunmamakla beraber hergün 
durmadan albiimln t'Jkması cN:u
tun he,lenme mm•azenesfnl bozar, 
7.ayıf dii~r ve her tiirlü ha talığ'a 
kar~ mukavetlni kırar. 
karın mukavemetini kırar. 
dıklan ramanlarda da, arada ııTrA· 
da analiz ettirerek albümin çıkar
dti't anlaşılınca hekime tedavf et· 
thmelıt Ditfyatlı bir hareket olur. 

Tünek A e 
•••••••••• Yazan: Halikarnas Bahkçısı •••••••••• 

O nun pek si\'relmiş, incelmiş, 
gözü ve duyuşu vardı. Ay

na ile denizin dibi:'ıc b ır baktı mı 
idi. Değil ahtapotı;n kendisi. fa
kat kumların, çakıliarııı, yosunla
rm duruşundan, ahtapotun nere -
den geçtiğini, nereyE gizlendiğini 
anlardı. Denizle, tozla, gt:neşle kav 
rulmuş derin çizgıli yi.ızünii, bir 
rüzgara tutmasın, sanki riızgıir bü 
tün sırrını kulağına !ı.;ıldamış o
lurdu. 

Bir gün bana "kırlang:çlar alçak 
uçuyorlar, bu kurak drvam ede -
cek,, dedi. Kendisine "pclci r.e ola
cak?,, diye bön bön baktım. Ha
vada duyulur duy-.ılmaz bir "çıt!,, 
oldu. Bir serçe yavrusur.un çalılar 
arasından bir kere .. cık',, etmesi 
gibi Ahtapotçu Ahmet başını hız
la kaldırdı. Bana "haydi çabuk sa
vuşalım! , , dedi. "Ne oluyoruz .. de

dim. O "bu üç oldu. Samiye ka
dm yine benim kuyudan su çalı
yor. Üç kova aldı . Her halde çıkı
nğı buradan duyacağımı bilir. İste
seydi parmağına ysg surer ç1kırığı 
yağlardı. O zaman ben duymamış 
olurdum. Mağrur kadın' Bu ku -
rakta gelip su ıstemiye utanıyor, 
yahut gururuna y.'.'.'dlremiyor Çı
lı:ınğın bu cık' ed!§f b .. na (anlı-

yorsun ya ?l demesidir. Zaval.ının 
çocukları var. Uzaklaşalım da ka
dın rahat rahat istediği kadar su 
alsın., dedi. Uzaklaştık . ı\dn'll ne
redeyse akşam üzerı vndilcrde yü 
rüyen gölgelerin yürüyüşünü ku
lağile duyacaktı. 

B ir gün kayık•.a idık. Durdu
ğu yerde bakışları uzar gi

bi oldu. "Hey Yanisad ndalıırı!,, 

dedi. "Nerden nereye?,, dt!dim. 
Bana harıl harı1 bir şeyler nn· 

·1attı. Anlattıkları hatırımda de
ğil, fakat şunu anladım ki, nizgtır 
bu adamın yüzüne Sf'!rin serin es
tiği zaman, sağnak, geçtiği göklerin 
uzaklıklarını, mavilerini okşadığı 

kıyılann, dalgaların se~lerini. ko· 
kularını hep bu adanuı getiriyor. 

Öyle ki o rüzgarı teneffüs etmek, 
bu adam için seyahat etmek de -
mek oluyor. Bu seyahat dolavısile 
gönlünün çevresi her hud\ıdun 

ötelerine enginleyordu. 

Bir gün, bir senede iki pul ya
pıştıracağı zaman mal rmidtirü ona: 
"Bre yontulmamış ayı! iki pulun 
ara yerine bir mecidiye sığacak ka 
dar aralık bırakılması icap ettiğini 

bilmiyor musun? Sana nasıl insan. 
deriz, bre herif!,, Jıye çıkış •. ııştı. 
Ahmet sükut etmişti. Ama nasıl 
bir sükut? Sanki nal rr.iıdürıınün 
gözleri önünden soiuve:mişti. İn
celmiş, incelmiş de mal müdi.n ünü 
kimsesiz bir sükut içinde, kendi 
söylediği sözlerle yüzytıze bıra -
kıvermişti. 

N e var ki, senenin her ilkba
harına doğru, Ahmet yal -

nız olarak kayığına biner, ne yapa
cağını, ne ettiğini lcimseye '>Öyle
meden ortadan kııybolurdu Her
kes merak ederdi. KurnaılAr fis
kos ederler, on bir ayıll br>rcketi
ni çarçur eden bereketli ramazan 
ayına makiısen, Ahmedin bir ay ka 
çakçılıkla on bir ayın g<•çiın'ni te
min ettiğini söylerlE>rdı 

Kuşların tılemi 1şık ve şarkı a,. 
lemidir. Hepsi güneşle yaşar ve gü 
neşi arar. Bir çoğu giineş huzmele
rini kanatlarına takınırlar. Işı~ iç
lerine alarak onu şarkıya çevirir
ler. Güneşi şafakleyin şarkılan
le karşılarlar. Öğleyin şarkılarilc, 

selamlarlar, akşamleyin şarkılari
le teşyi ederler. Mecaz teşbih değil 
bu! Yürekleri şarkile prıtlar. Her 
yeri kanatlanm~ bir türküdür, ma 
vi hürriyetlerde uçan bir şarliı. 
Güneş ve ışık pepıde ölür.ciye 

kudnr, gurbetten gurbete, memle
ketlerden memlekete uçan bir şar-

kı. 

En sevdikleri yer güneşin, 
ve portakal ağacının cenup 

Anadolusudur. Portakal limon çi
çekleri açar ve koh"Ularının tiitsü
sünü, kuşların şarkılarına dolaya 
dolaya mavilere verir. 

Her yılın ilkbaharında Bingaz:t
deki Derneden yirmi mil mesafede 
olan Resihilal burnundan leylek
ler Girit adasına geçerler. Giritte 
Sidero burnundan kalkarlar ve a
dalar denizinin bir adasından öte
kine uça uça Anadoluya gelirler. 
Kiklad adalarını arkada bıraktık -
tan sonr~ en büyük merhaleleri 1-
karyen denizini aşarak, Aç-ya Spo
rad adalarıyla noktalanmış olana
sıl Egeye varmaktı. Bütün Yunan 
ilahları, ya Afrodit gibi bu deniz
den doğmuşlar, yahut bu denizler
den Avrupa ve Anadoluya geçmiş 
Jerdi. Kuşlnr da aynı yolu tııkip e
diyorlardı. 

Leylcldere refakat eden ispinoz, 
saka gibi küçük kuşlar, yorulduk
ça, her ne kadar leyleklerin üzeri
ne konuyorlar idi iSE> de fazla yor
gun olanları gece karanlığında göz 
leri karararak denızc düşüp boğu
luyorlardı. Kuşların ilk rnstgeldik
leri yer Spordların gayri mes -
k\ın, ve seyrüsefere geçidi olmıyan 
ıssız ada scrpintilerindcn ibaretti. 
Oraya vardıktan sonra 'lrnşlnrın A
nadoluya geçişi kolay olurdu. 

Bir gün kahvede oturuyorduk. 
Poyraz Hasan, kafayı tütsü

lemlfti. Dili çözülmüştü. Kah•:ede
kiler Ahtapot Ahmetten bahsedi
yorlardı. Poyraz Hasan: "Ahme -
din nereye gittiğini ben size anla
tıvereyim,, dedi. 

Yutkundu. "Sakın ha söylediği
mi ona yetiştirmeyin, sıkılır, uta
nır. Hem ben de utamt'ım. Bir 
gece benim gület ıle Kıbrıstan ge
liyordum. Aksi bir rüzgar esti. Ben 
de Kanaldan çıkıp Misirosun altın 
daki o ıssız adalann ara!.ma düş
tüm. Ay ışığı vardı. Ara sıra ha
vadan sağnak sağnak kuş rıvıltıla
rı ve kanat şnkırtıları geliyı::ırdu. 

Yıldızlar kıpraşırken dile gel-

miş sanıyordum. Denize ve güver
teye baktım. Denizin ve kayığın 
apak yelkenlerinin üzerinden. uçan 
kuş kanatlarının gôlgelerl çırpı
narak geçiyordu. Bir de adalara 
baktım. Bilirsiniz ya orada kim
secikler yoktur. Halbuki adalar. bir 
donanma varmış gibi ışıldıyorlardı. 
Adalarda, elli, altmış koca deniz 
feneri yanıyordu. ln cinin bu top 
attığı yerde, bu cünbüş ne oluyor 
dememize kalmadı, provamızdan 
bir gomina ötede Mr kayık gör
dük. Yelkenlerini snrmış. Silyon -
lan söndürmiiş, yalmz direkte gar
diyaprovası çakıvordu. Ba~ırdık, 

çağırdık. ses veren yok. Hemen !li
kayı indirip küreklere nsıldık Bir 
de ne görelim? Ahmedin Ti .. han -
dili. Ama ne olmus ' SC'rcnlE>rde. 
çarmıhlarda, aplilrrde, p;ti••c>rtc.•e, 
küpeştede, bastonda ku~lnr! Hep 
konmuşlar Biribi!'lrrine hos f:tCl
din! Safa bulduk! Merhaba {ilim 
derecesinde cıvıldaşıp dunıyorlar
dı. Ahmet de dalmıs uyktıvll. Bat· 
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NASRETTiN HOCANIN HAYATI VE HİKAYELERi 

Bugün Çıktı 
Nasrettin Hocanın hayatı btt kadar tamam olarak hiç bir kilant.a 

yazılmamıştır. Fıkralarının en iyileri seçilmiştir. 
Senelik abonelere ldtaplan muhafaza için küçük bir kütüphane he
diye edilir. Her kitabınfiatı 10 kuruştur. Hariçte 50 kuruşa, 75 ku
ruşa verilen bu kitapların aynini ucuz fiyatla almak fırsatını ka
çırmayınız. 

CEP KITAPLARI SERiSi 
Dünyanın en meşhur edebi eserlerini, meraklı sergüzeşt, roman

lannı, ruhiyat ve içtimaiyata fen ve felsefeye ait en meşhur mu
. harrirlerin yazılanın veriyor. 

Adres: Ankara caddesi, Reşit Efendi Hanı birinci katta Cep Ki
tapları idarehanesi. Posta kutusu 97. Mektup ve siparişlerinizi bu 
adreslere gönderebilirsiniz . 

Cep kitaolarının, senelik abonesi 8. altı aylık abonesi 41 liradır. Kitaolarımızı her kitaocıdan ve müvezzidenistiyebilirsiniz. 
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Yaz.an: Guy de 
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Yazan: Waldo 
Emerson 

Türkçeye çeviren: 
'tıılikarnas balıkçısı 
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Uykulu 
Kuytu 

Menkibesi 
YBT.ao:Vaşiogtoo lning 
Türkçeye çeviren: 
'laJllr•u·nas balıkc•~· 

10 
Nasrettin 
Hocanın 
Hayatı ve 
Hikayeleri 

Yazan: Ziya Ş;oıı.-· 

~~fJ"~/.14. J 
Aksırık, öksürük, burun akması. düskünlük 

tehlikesinin yanılmaz habercileri oldu&unu birmiyormusunuz? 

Grtpe !<arşı koymak için hemen A S P i R 1 N atınız ? 

Grip, sotukalO'ınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur. 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik 'ekillerde bulunur. 

Her· 'ektin QstOndekl E':B markası aldığınız fT'01-

haklkJ oldutunun ve iyi tesirinin garantiaidlr. 

Atesci Ustası Alınacaktır 
' Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

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

Türk Hava Kurumu Buldan Şubesinden : 
Şubemiz tarafından Kurban bayramında toplanacak deri ve bal'Sak

lar açık arttırmaya konmuştur. 21/ 1/ 939 eumartesı günü saat 17 de ihale 
edilecektir. İsteklilerin şubeye ve şartnameyi görmek üzere de lstanbul 
şubesine müracaatları. (406) , ________ " 

------------~~------------------------------------~~~----------~------------------~--~~----~~~--~~~- -- AGARAN 
SAÇLARA 

İstanbul Üçüncü !cra Memur
luğundan: 

Mahcuz ve 'Paraya çevrilmf'sine 
karar verilen ve tamamına 2900 
lira kıymet takdir olunan Lalelıde 
:Mimar Kemalettin mahallesinin 
eski Musalla yeni Kızıltaş soka
ğında 766 ada 18 parsel eski 52, 
54 yeni 24 kapı numaralı mukad
dema arsa elyevm bahçeli evın ta
mamı açık arttırmaya konmuş er 
lup 23/2/939 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde birinci açık art
tırması icra ve arttırma bedeli 
mezkur gayri menkule takdir edi
len kıymetin % yetmiş beşini bul
duğu surette alıcısı uhdesine iha
le olunacağı. Aksi halde son arttı
rarun taahhüdü baki kalınak üze
re arttrrrna on beş gün müddetle 
temdit olunarak 10/3/939 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü ayni sa
atte dairemizde yapılacak lk~nci a
çık arttırmasında mezkur gayri
menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. Satış peşin para ile
dir. Arttırmaya girmek isteyenler 
mukadder kıymetin % yedi buçu
J{u nisbetin<:le pey akçesi veya ulu
sal bir bankanın teminat mektu
bunu vermeleri laztmdır. MezJdir 

taniyesinin yarısı üzerınde yarısı 

denizde, güverteye uzanmış, göğ

süne, başına, ayaklarına, kollarına 

kuşlar konmuş, ad:ımı uyandırdık. 

Utandı. Fakat ne bileyim, o bizden 

utandığı için, biz daha beter utan

dık. Lif olsun ve iş olsun diye su

yumuz yoktu da onun için geldiği

mizi söyledik, ve gemideki varilin 
suyunu denize boşaltıp, Ahmetten 

su aldık. Ahmet bize b1r kıtır ath. 

Seferdeyken rüzgarın onu bu ya

ban yere attığını söyledi. Adada

ki fenerlerin her l"irı goz kırpa -
rak ışıklarile soyledik]erinı ya -

!anlıyorlardı. Böyle yalanın ışığı 
günü gtinesi bile do:-ıuk bırakır. Ah 
medin üstun korü yalanına biz mal 
bulmuş mıgribi gibı sevine sevine 
inand k. Meğer herif her sene o
raya gider ve boğu acak olan kuş
lara gönlünü kurtarıcı tünek eder 
miş. Pertevsizin, ışıkları bir nokta
ya aksettirmesi gibi. görduğü gü
zellikleri ic edip, başka bir şey ya
pamıyorsa, hiç olmaz a, o güzellik
lerle kuşların imdadına koşuyor -
du., dedi. 

gayrimenkulün nefsinden doğan 
birikmiş bilcümle vergi mükellefi
yeti ile tellaliye resmi bOrçluya 
ait olmak üzere satış bedelinden is 
tifade olunur. Yirmi senelik va
kıf taviz bedeli ise alıcıya aittir. 
Haklan tapu sicillerlle sabit olını
yan ipotekli alacaklılarla diğer a
lakadarların bu ve irtüak sahiple
rinin bu haklarını ve hususiyle fa
iz ve masarife dair vuku bulacak 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gün zarfında evrakı müshitele
riyle dairemize bildirmeleri iktiza 
eder. Aksi takdirde haklan tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

MEZKüR GAYRİ MENKULÜN 
EVSAFI UMUMİYESİ 

Zemin kat; bodrum kat: Zemin
leri karosiman döşeli ufak bir so
fa üzerinde bir matbah bir kömür
lük ve bir de yemek odasından 
ibaret olup mezkur odadan bahçe
ye çıkılınakta olduğu ve gerek 
mutbak ve gerekse yemek odası 
pencereleri demir parmaklıklıdır. 
Birinci kat zemin kattan ahşap 
merdivenle çıkılır. Sokak kapısın
dan çimento döşeli merdivenle gi
rilir. Zemini ahşap döşeli olan u
fak bir sofa üzerinde bir hela ve 
biri cadde ve diğeri bahçe tarafın
da olmak üzere iki oda mevcut o
lup zeminleri keza ahşaptır. Ve 
bahçe tarafındaki odanın pencere
leri demir parmaklıklıdır. 

İkinci kat: Yine ahşap bir mer
divenle rıkılır. Ve zemini ahşap 
ufak bir sofa üzerinde ve birinci 
katın ayni olmak üzere iki oda bir. 
helıi mevcuttur. Yalnız bahçe ta
rafındaki odanın etrafı demir par
maklıklıdır. Bir balkonu mevcut 
olduğu ve zemini çimento döşeli 
ufak ve mozayıkla döşenmiştir. Ve 
helanın zemini de aynıdır. Bu 
gayri menkulün çatısına - damı
na çıkılmak için üzeri camla örtü-
1 ü bir menfez ikinci kat sofanın 
aydınlanmasına hizmet etmekte
dir. Mezkt'.'ır binada elektrik ve su 
tesisatı mevcut ve birinci ve ikinci 
katların zemin ve tavanları ahşap 
tavanlar boyalı oldui(u ve mezkur 
gayri menkul kagir turadan yapıl
dı~ ve umum mesahası ise 59 met 
re murabbaından ibaret ve bun
dan 47 metre mura.bbaı bina baki
yesi bahçedir. Hududu: Kadastro 
planı gibidir. Gayri menkul kendi
sine ihale olunari kimse derhal ve
ya verilen mühlet içinde parayı 

, .................................. ... 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi : 1001000,000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

ldarelerı lstanbul Levazım a-
mirliğine bağlı müessesat için 
187800 adet limon 24-1-939 S a
lı günü saat 14 de Tophanede Le
vazrm amirliği satınıalma komis
yonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 
3756 lira ilk teminatı 281 lira 70 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli sMtte 
komisyona gelmeleri. "467,. "145,, 

* 45.000 adet beyaz kemik düğme 
24-1-939 salı günü saat 15 te Top- w 
hanede İstanbul levazım lmirliği 
satınalma komisyonunda pazarlık- ' 
la alınacaktır. Tahmin bedeli 157 
lira 50 kuruştur. Teminatı 23 lira 
65 kuruştur. Nümunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatt.~ ko 
misyona gelmeleri. (480) (424) .. 

Nakliye ve Motörlü birlikler o-
kuluna 25 çift karyola vermeyi A a 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ı taahhüt eden Ahmet Ateş tarafın

dan Levazım amirliği Muhasebeci
liğine kat't teminatına mukabil 
yatırdığı 42 liranın 19/ 9/938 tarıh 

KUMRAL ve SiY AH 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECı!ANESf 

BEYOGLU - fSTANBUL 

ikramiye Verecek 
Ziraat Tiankas1nda kumharah ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en o 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plan 

göre ikramiye dai'ttılacaktır. 
4 
4 

Adet ı .000 C.iralık 4.000 

2.000 
Lıra 

,, 500 " • 
' ,, %50 .. ı.ooo .. 

40 ,. 100 " 4.000 " 
ıoo ,, so " s.oon ,. 
l!O ,, 40 ,, 4.800 • 
160 ,, 20 " 3.200 .. 
DİKKAT· Hesaplanndaki pafalar bir sene kinde 50 liradan asd1 

dücım;vt>rlere ikramiye cıktıih takdirde o/r 20 fazlasivlP verilec-ek•ır 
Kuralar senede 4 defa. 1 1-:vl('ıl. 1 Birinciklnun. 1 Mart ve 1 Rni 

vermezse ihale karan bozularak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimseye arzetmlş ol
duğu bedelle almıya razı olursa 
ona, olmazsa veya bulunmazsa 15 
gün müddetle tekrar arttırmaya 
cıkarılarak en çok arttıran üstün
de bırakılır. Ve iki ihale arasında
ki fark ve g~en giinler için % 3 
derı hesap olunacak faiz ve diğ'er 

masarif ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetlmizce eski a
lıcıdan tahsl olunur. Daha fazla 
malumat almak istiyenler 23/1/939 
tarihinden itibaren dairemizde a
çık ve asılı bulundurulacak arttır
ma şartnamesine ve 88/8711 sayı
lı dosyasına müracaatla icap eden 
izahatı almış ve öğrenmiş olacak
lan ilan olunur. 

ve 439/ 963039 sayılı makbuzu zayi 
olmuştur. Zuhurunda hükmü ol -
mıyacağı ilan olunur. (783) (464) 

Burhaniye asliye Hukuk malı -
kemesinden: 

939/57 
Bürhaniyenin Gömeç nahiyesın 

den Malik Kılıç tarafından Gö -
meçten Mustafa kunduracı Hay -
rettin kundakçı Nuri Kundakçı 
aleyhlerine arsa ve inşaat bedelin 
den mütevellit 425 liranın tahsıli 
hakkındaki davanın muhakemesın 
de: Müddeialeyhlerden Hayretti -
nin ikametgahının meçhul bulun
ması hasebile 11/1/939 çarşamba 
saat 10 da Bürhaniye asliye mah
kemesinde hazır bulunması hak -
kında ilanen yapılan tebligata rağ 
men gelmediğinden ilanen gıyap 

karan tebliğine ve muhakemenin 
de 8 /2/939 çarşanıba saat 10 na 
talikine karar verilmekle çıkarılan 
gıyap karan mahkeme divanha -
nesine talik edilmiş ve yevmi mez 
karda mahkemede hazır bulun -
ması veya vekil göndermesi ve ak 
si takdirde gıyabında devam olu-
nacağı ilan olunur. (458) 

En ~sk~ v~ ~!ili~~ en 1 
mütekamil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyoğlun

da B A K E R mağazalarında 
satılmaktadır. 

' 

Saç bakımı 
GUzclliiin en birinci şartı. 

1
• ~:!!.~!. ~!~~!!inı 

·edavi eden tesiri mücerrep bır 
, ilaçtır. ....................... 
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i BAYRAMDA YALNIZ 

IKIZILAY 
i :::::::: 

ifii cı~-' ekle henı ~endinize ve Jiem 'de Kızdaya yardım etmiş olacaksınız 
!!111 d.lllarmIZI verm t . · ;::: Müracaa yerı: -
ii Jstanbulda; Postahane ka.rşrsmda • 
§§ KIZILAY satı§ bürosu, Tel. 22653 ve -
~ postahane arka.amda, Ankara Caddesi köşesinde Kahraman zade Han, 
.. ILANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094/95 

:ııııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıııı ıııı•=ıııı•ıııı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 
ösrAŞ öRME .sA.NAYit YENi NEŞRiYAT: 

Türll Anonim Şırketı Türk Kanunu Medenisi 
lrıssedarlar Umumi heyeti 23 şubat 1939 perşembe ~nü saat (10) da Yeniden Basıldı 

ıtııhınutpaşada Mehmet paşa hanında (5) ~umarada ndı surette topla- 'Onıver ite Kitabevi, Türk Kanunu Me 
llacağında hissedarlann o gün gelmeleri rıca olunur. de~lsi ve Borclar Kanununun Yeni bir 

Esas ukn 1 namenin 52 nci maddesi mucibince 100 hisseye malik tabını yapmıştın. 
h. m ave e tl ri . tim .. .. d . B 

lSsedarlarm haiz olduklan hisse sene e ~ç. a gunun en nihayet bir u tabıdn, hükOm hntasınn saik ola-
hatta evvel Şirket Merkezine tevdi etmelen ıcap eder. cıık yanlışlıklıır bırakılmamasına dikk t 

edilmiştir. a 
M Ü z ak e r at R u z na m e 1 i : Vazıı Kanun, Borçlar Kanununda, mııd 

ı _ 1938 yıh işlerine ait ldare Meclisi raporunun_ ~kunması. de matlaplannı •A, ı, 1, 811 gibi harf ve 
. 2 _ BllAnço ve mürakıp raporunun okuruırnk tasdikı ve Idarc Mcc- rakamlarla işaretlemek suretiyle h 

ı;_, • faslın bahis taksimatını gö terml., 'oldugu:r 
~ının ibrası. h ld v 

3 _ Ticaret kanununun 323 ncü maddesi mucibince Şirketle mua- n e, Türk Kanunu Medenisinde bu tak-
t M r i lAh• slmnb yapmamıştır, Bu tabıda İsvi 

lllele yapabilmeleri ~ln dare ec ıs azasına sn a ıyet verilmesL Medeni K.anunu esas tutularak, bu ın:ı~ 
4 _ Yeniden işi nıürakıp tayiniyle ücretleıünln tesbiti. mat ta gösterilmiştir. 

Fevkal6de içtima Bundnn başka, her fıkranın sonuna 
0 

O 
.. STAŞ 0 .. RME SANAYi. fıkranın alfıkalı bulundugu madde v~ a fıkrıılann sayılan konulmak Y 

h ild k suretiyle, 
er ·anunun ıhtiva etti 'İ hükGml . 

Türli Anonim Şirketi biriblrlerlyle olan nUıka ve mün ~nn 

TAN 

1111 1 1 1 KADIKÖY VAKIFLAR DIREKTÖRLÜGÜ ILANLARI 

'============================================:=:::================== ll 
illi 

z Hisse Muhammen Teminatı 
Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsil\fiktan Kıymeti Muvakkate 

L.K . L. K. 

Üsküdar Pazarbaşı Miroğlu 126 Ev 8/12 268 16 20 11 
,, 

" Taşnnanoh. 2 Arsa 3/4 196 51 14 73 
,, Solaksinan Altmış odalar 4 Ev 1/2 201 68 15 12 
,, Solaksınan Çıkmaz oda 3 Arsa 5/8 44 21 3 31 

" 
Solaksınan Topaneli o,i?lu r1 Ev 1/6 117 32 8 79 

,, Solaksinan Durbali 2 Ev 4/11 268 16 20 11 
,., Tavaşi Hasan Dolap 19 Ev 1/2 251 40 18 85 .. Tavaşı Hasan Karacaahmet 433 Ev 2/8 100 56 7 54 

" Atikvalide Çavuş:iereı:; 106 Arsa 1/2 155 57 11 66 

" Hacehesnax hatun :Kuyu 9,15 Ev 1/2 100 56 7 54 

" Tuğynr Hamza Selamiali 79 Ev 1/2 101 12 7 58 

" Arakiyeci Mehmet Kasımağp 2 Arsa 3/4 33 19 2 48 
.. Rumi Mehmet paşa Medrese 9 Arsa 1/2 114 33 8 56 

" Rumi Mehmet paşa Medrese 9 Mü. Arsa 1/2 114 33 8 56 
Boğaziçj l(anclilli Mektep 35 Ev 18/144 435 76 32 68 

,, ,, Mektep 37 Ev 78/144 272 35 30 22 
,, ,. Mektep 39 Ev 78/144 435 76 32 68 

" 
,, Yeni tnal-ın11• ı1, 13 Arsa 92,5/100 189 10 14 18 

" .. Kuyu 18 Ev 4/10 321 80 24 13 
,, 

" Mektep 14, 16 Arsa 54/270 157 25 11 79 .. A, Hisarı Çavuşderesi 19 Bostan 150/540 92 85 6 96 

" 
Ktınlıca Fıstıklı 10 Arsa 5/8 98 21 7 41 

" 
Beykoz Çeşme 4 Dükkan 224014320 278 18 20 86 

" 
Beylerbeyi Hallaç 5 Ev 1/4 125 70 9 42 

Kadıköy İbrahımağa Koşuyola 126 Arsa 6110 301 68 22 62 

126/1 Kulübe 

Yukarda mevki ve cinsleri yazılı hisseleri mahlul emlake kanunt müddeti .zarfında bissedarlarmm müra-
caatla talep dermiyan etmemelerine binaen mahliJl hisse umumi hükümlere göre satılmak üzere açık arttır -
mıya çıkarılmıştır. İhaleleri 6.2.939 pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin muhammen kıymetin yüzde 71' 

• 
ÇIKACAKTIR • 

• 

ii --• 

Hissedarlar Umumi heyeti 23 şubat 1939 per embe günü saat leri de gösterilmiştir. asc et-

(10,30) da Mahmutpaşada Mehmet paşa hanında (5) numarada Fevka- ----------------------------------------------- ------
iade surette toplanacağından hissedarların o gün gelmeleri rica olu

ı;ısbetindeki teminat akçaları ile birliide Kadıköy vakıflar müdürlüğüne müracaatları. {307) 

nur. 
Esas Mukavelenamenin 52 net maddesi mucibince 100 hisseye ma

lik hissedarlann haiz oldukları hisse senetlerini içtima gününden ni
hayet bir hafta evvel Şirket Merkezine tevdi etmeleri rica olunur. 

Müzakerat Ruznamesi: 
ı - l nci maddenin tadiliyle Şirket sermayesinin tezyidi. 

9 ncu i letme Müdürlüğünden: 
~on Telgraf, Resmi ve Yeniasır gazetelerile 21/1/939 tarihinde bil

m_u~kasa_ satın alınacağı ilin edilmlş olan 28950 travers eksiltmesi 
gorulen luzum üzerine tehir eclllmiştir. Eksiltmenin ne zaman yap.In-
cnğı aynca i1An edilecektir. 

1 
(467) 

-lstanbul ikinci icra Memurluğundan : 
Hüseyin oğlu Cemalin mab olup Melunet kızı Salmeye blrlnc~ı dere

ce ipotek göstei:dllf lle;yoğlunda Tomtom mnhalleslndc Gil1baba soka
ğında eski 3 yeni 22 numaralı "Numerotaj 22,, kargir ev borcun öden
memesinden dolayı açık arttırmaya vazedilmiştir. Mezkur gayri men
kulün tamamına 3200 lira kıymet takdir edilmiş olup doğusu yol ku
zeyi 52 parsel batısı 52 - 55 parsel güneyi 54 parsel ile mahduttur. 
Mecmuu mesahnsı 72,50 metre murabbaı olup bundan 6 mı aralık bah
çedir. Evsafı: Demir kapıdan içeri girildikte karosimcn bir taşlık bod
rum zemin kat bir oda zemini çimento bir mutbah dığer bir oda bir he
la bahçede kuyu. Birinci kat: Merdiven başı bölme bir sofa üzerinde ve 
arkada bir oda ve mutbah haline ifrağ edilmiş diğer bir oda cephede i
ki oda bir heltı. İkinci kat: Merdiven başı sofa uze .. :inde biri mutbah it
tihaz edilen dört oda bir hela mevcuttur. 

Bu gayri menkule ait prtna.me 17 /2/939 tarihinden itibaren herke
sin görebilmesi için divanhanede açık bulundurulacaktır. 

4--------------------·~~------·~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları ··. 

1 - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için ş&rtname ve nümunesi 
mucibince satın alınacak un gibi ince şey konabilecek standart normal 
sık örgülü (6000) adet tütün tozu çuvalı açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 lira muvak 
kat teminatı 121.50 liradır. 

III - Eksiltme 25.1.939 tarilıine rastlayan çarşamba günü saat 14 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı· 
nabileceği gibi nümuncde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı aecen knmi~nn.D. aAlmAlari 
ilan olunur. (193) 

* 1 - İdaremizin Karaağaç Barut deposunda şartname '9e projesi 
mucibince yeniden yaptırtlacak: ahsap iskele iopatı aciJı -aksil~e 
Jronmu~u.r. 

n - Ke§if bedelJ .. 28~5.81,, lira ve muvakkat teminatı (214.25) n. 
radır. 

III - Eksiltme 30.1.1939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 
de Kabatnşta levazım ve mübaynat şubesindeki alım kom;~ d 
pılacaktır. --J onun a '111 

iV - Şartname ve projeler 15 kuruş bedel mukabilinde sözü g-
beaen alınabilir. -:w~ §ti 

. V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ferun evrak ve vesaDd 
İnhısarlar inşaat şubesine ibraz ederek fenni ehliyet ve eksiltme işti 
rak vesikası almaları lazımdır. ye 

~ - İstekliler kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 
7,5 guvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve sant 
te yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (255) 

Miktan * Birinci erttırması 27/2/939 tannine müsadü pazartesi günü saat 
ıo dan 12 ye kadar lstanbul İkinci lcra Dairesinde icra olunarak en çok 
arttırana ihale edilecektir. Ancak o gün verilen en son bedel muham
men kıymetlntn yüzde 75 ini bulmazsa arttıranların taahhüdü baki kal
mak prtlyle arttırma on bet gün temdit edilerek 14/3/939 tarilıine mil
sadif sah günü aynl mahal ve saatte icra olunacak ikinci arttırmada en 

i!Jl;l·IE 
Fenni ve sıhht bir surette imal edilen 1 

300 Adet 7,800 W 
300 ft 8,736 ,, 

I - Yukarda eb'at ve rniktan yazılı cem'an 
kereste açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Eb'at 

400 X 25 X2.6 
400 x 28 x 2.6 
16.536 metre mik'abı 

çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. ipotek sahibi alacaklılarla diğer 

alakadarlann huswıd.yle faiz ve masrafa dair olan :iddialarının il.An tari
hinden itibaren yirmi gün içf:nde evrakı müsbitelerlle Daireye bildir

Jileleri aksi takdirde haklan tapu siclllerile sabit olmıyanlann satış be
delinin paylaşamsından hariç kalaca.klan ve talip olanların muham
:rnen kıymetin yüzde 7 ,5 nisbetınde pey akçesi veya milli bir bankanın 

teminat mektubunu ibraz etmeleri ve fazla malCtmat almak istiyenlerin 
her zaman 938/3779 sayı ile daiTemize müracaat edebilecekleri ilan o-
ıunur. (456) 

, 
TURK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

Bilömum yanıklar. traş yaralan v. s. 

TEDAVi EDER ,!JJ.-.1-:I~ _______ _.. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede araymız. 

(Posta kuhllu 1255 Honnobin) Galata, lıtanbul~ 

Dördüncü lieıide : 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır... İnsaat Mühendisi 
Bundan başka: 1s.ooo. 12.000, ıo.ooo liralık ikramivelerle Af ınacakfır, 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... Askcrt Fabrı1calar umum mUdilrlilğUoden: 
Yeni tertipten bir bllet alarak i§tirak etmeyi lh· ı Alın~cak .inşaa~. mühendisinin her türlü stat~ hesaplarda betonar 

• •z Siz de • n "'oc'ud VA hnh+I. me ve mımarıde mutehassıs olması şarttır fsteklılerln şimdiye kadar 
mal etmeyını • pıyangonu 1 ne gibi işlerde çahştıklannı gösterir vesikalarile Nafia Vekaletinin 
yarları arasına girmit olursunuz. ruhsatnamelerini birer istidaya bağlıyarak umum müdürlüğe müraca-

atları llizumu ilAn olunur. (173) 

II - .Muhammen bedeli beher metre mik'abı 38.50 lira hesabi le 
636.64 lıra ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. y 

III - Eksiltme 28/1/939 tarihine rastlıyan Cumnrtesi gilnü saat ıı 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindek" Alı K · 

ı ğ d istekl"I · ı m omısyonunda yapı aca. ın an ı cnn % 7,5 güvenme pnralariyle birlikte adı e-
çen komısyona gelmeleri Han olunur g 

. (468) ---
Harici Askeri Kıtaat ilanları ı 

Aşağıda cınsı mıktarı teslim mahalli yazıl 
dan önce birliklere teslim edilmek rti 1 ı ıaşe maddeleri Bayram 
tır Taliplerin 24/1/1939 g- - şa Y e pazarlıkla satın al.ınacak
yo~unda ha.zır bulunmalan~nu saat 14 de Vizede Tüın Satınalma komis-

Cinsi lUiktan Babaesld Vize P.A. (~84) (465) 
K'I Pınarhı ar PınarhiHr 

--;'7':::;-;:~;::---~~ı-o~-P.A. P.A. Zeytinyağ Top. A. 
---200--

tt tanesi 
Sabun 
Kuru üzüm 
Toz şeker 
Yemek tuzu 
Makarna 
Gaz yağı 

400 
1000 

800 
1000 
1500 
400 

Türk .Hava Kurumu lznik Şubesinden • 
Şubemız tarafından kurban b d • 

(450) keçi (75) kilo sığır d . . ayramın a toplanacak (850) koyun 
tur. 28/11939 cumartcs:l :n~ıyle cıoo) batsak aç~ eksil~meye konmuş-

bey .. günu saat 15 de ihale edılecektır. Isteklılerin 
şu e muracaatlan. (

405
) 

Emniyet Sandığı Mudürlüğünden· 

Erenköy ~a§lı Tarla merhum Dr." Cemil köşkü. Ahmet Mazhar kızı 
Ba~an Cernıle Esen 11-10-37 tarihinde Sandığımıza bıraktığı para için 
venlen 26815 numaralı bonosunu kaybettiğı"nı· 

5 
.. 1 • t" y . ril ıw .. d . . . oy emı~ ır. enısı vc-

ece6 .. ' en eskısının hilkmü olmıyncağı ilfın olunur. 

Her Sabah Alacağınız Bir Tek K E S K i N KAŞE üşütme, grip, nezleye ve ag"rdara bire birdir. sALIH NECAT• 
lahçekapı 
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flatının bir kaç mısııni 

fevkalade ışığıyla öder 

KRiPTON gazile doldurulmuş olan bu 

harikulade lambaların emsalsiz ziyası 

vardır. 

Tenvlratınızı yeni TÜNGSRAM KRiPTON 

lambalan kullanmak suretile asrileştiriniz. 

BOURLA BfRADERLER ISTANBUL 

Böbreklerden idrar tor~asına kadar yollardaki 
hastaJıkların mikroblarını kökünden temizlemek 

için ( Helmoblö ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
'~·~~~ 

ANKARA - IZMIR 

TAKLiT HiÇBiR ZAMAN 

AYNI OLAMA2 

Taklit Benzeri 

\ 
' Demektir 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar ı:orluklannı, -
~ski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, 'lık sık 1drar 

bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder 

idrarda kumun, mesanede taılar11 
teşekkülüne môni olur. 

Srhhat Vekaletinin ruhsa.tını haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblö, idrarınızı temizliyerek mavilettirir. 

,. , 
öhrevf ve cilt hHt~ıklar~ mdteı-aas• •-Dr. ATIF TJNÇ _, 

_r. Hayrı Ömer 1 Sinir mUtahaaıaı J 
~leden sonra Beyoğlu Ağacaııı Kadıkay Bahariye eaddeal No: 25 

., 1"1lf!lmrtıı Nn 133 l'f'lf"tnn :43.lljx , Muayene: Pazardan baıka heraün. 

- Ö§leden sonra Tel: 6016.2 
---=- -

Sandal Bedesteninde kıymettar 
bir çüt zümrüt küpe ve bir tek taş 

Zümrüt Yüzük 
26/1/939 Perşembe günü satıla

caktır. 

KREM PERTEV 
Bu itibarla En Üstün 

Kremdir. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü BaJiJ 
Ldtfü DÖRD0NCt) Gazetecilik ve 
Neşriyatı T. L. Ş. Basıldıjı yer TAN 

Matbaası 

• • • • - ' ' ··~...ı ;,T., ;,! İ ·~" ' • :ı.. 'J • • • 

Kıymetinden şüphe edilmez bir 
diş macunu haline nasll geldi? 

·---ZiRA 
Daima nefistir, daima temizdir, l pasları temizler, di,leri parlahr 
daima ucuzdur. Ve minelerdeki ve hastalıklarını geçirir. 

Ancak sabah.· öğle ve akşam CJÜnde üç 

defa dişlerinizi onunla fırçalamak şarttır 

DAİMA 
. • ' ' : ,~ "i'f· ."\i 

RADYOLiN 

• • ; 1 '. v. . . ...,._ ·.' . . 

Nezle • GriD 
Baş • Diş 

Romatizma ve bütün sancıları şayanı hayret bir 
$Urette derhal geçirir. Eczanelerden 

ısrarla S E FA L 1 N 'i isteyiniz. 
..... ,,. •. '., .. ..,, ... \ ... ~ .·~···~·".· ·~~ .... : , ... c,'!'···~.1~· 

, . - ' 
DAKTiLO BAY AN ARANIYOR 

Eski harfleri okur. Türkçe ve Fransızcayı bilir daktilo Bayana ih
tiyaç vardır. İstenoğrafi bilenler tercih edilir. 
İstanbul Posta kutusu 300 ze tercümei halini bildirmekle berabct 

tahriren müracaat olunması 4 ., 


