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Sehir Üzerinde Bir Hava Harbi 
'oldu, Frankistler 3 Şehir Aldılar 

Barselon Kadınları, Erkeklerini 

Cepheye Davet Eden LCivhalarla 
Sokaklarda Dolaşıyorlar 

Londra, 21 (Hususi) - İspanyada son 
harp vaziyeti şu merkezdedir: 

Frankistler ilerlemeğ~ devam etmişler 
ve İgualda namında mühim mevkii zaptet
mişlerdir. Frankistler bu sabah Adema ve 
Arlos, Vendril şehirlerini zaptettiklerini bil
diriyorlar. Şimdiki hedefleri Malresadır. 

Barselonadan verilen haberlere göre: 
"Motörlü bir Frankist vurüyüş kolu, önünde 

60 tank olduğu halde ~hrin iJk evlerine yaklapnış 

ve şiddetli bir ateşle karşılanmıştır. Tanklardan 20 
tanesi şehri şimalden cevirmeJe muvaffak olınut -
tur. İgualda'nın şimali prkisinde muharebe devam 
etmektedir. ., 

Bugün, Barselona üzerinde bir hava muharebe 
si olmuş, yirmi cümhuriyet tayyaresi harbe işti
rak etmiştir. Neticede Frankistlerin bir tayyaresi 
düşmüş ve muharebe esnasında Umana bir kaç bom
ba atılmıştır. 

"Deli Petro,, gemisi fiddetli infilaktan sonra alevler içinde batıyor 

·-----~ 
Üniversite 

Stadına2oo,ooo 
Lira Ayrıllyor 

Mewuk olarak ötrendllf -
m1ze ıöre Maarif Vekileti "Üni
versitenin spor ihtlya~lannı kar 
ıılamak için harekete g~pnlş

dr. 

1 Ölü, 4 Ağır Yara ı 

Bir Balıkçı Gemisi Dün 
Müthiş Bir infilak 

Neticesi Yanarak Battı 
Şu ,nnıerde Universttenin her B F • M k• • +• Y 1 

şubesine bir jimnastik muaıUm1 Limanda Geçen u acıanın a ınıs ın an 11 
&6nderflecekttr. Diğer taraftan önü - 1 d•ı• 
milrdekl sene bQtçesine İstanbul U- Bir Hareketinden leri Geldiği Zanne i ıyor 
nfvenJtesi lçfn bir stad tnşa edilmek 

l•panya harbine ait gelen en .on resimlerde"• 
F ranko, bir IMrnız nraanda harekatı 

M ukauemet hattı kurulda 
Barselonanın askeri mahafillerine göre, Fran

kistlerin ileri hareketi, Barsclon müdafaamım esas 
hattını tehlikeye düşürmilftür. 

oz:ere 200 bin lira tahslS!'t korunası Dün saat 12,40 da, Sirkeci rıhtımında bağlı duran YunB.?' 
da 'karar aıttna alınmıştır. balıkçı gemilerinden birisinde müthiş bir infilak oldu. Gemı-

su .tad praşQt 'kulesi haline tteti- nin makinisti~ öldü, dört kiti ğır IUl'ette 
talılpetl~ .. 

Siyasetinin 
Anahtarı Nedir? 

Yamn: M. Zekeriya SERTEL 

n ngiltereyi haşmetli, mağ 
rur ve dünyaya hWm 

bir memleket olarak görme • 
le alı11tığımız için, hir iki ae
nedenberi İngiliz dyuetinin 
ıösterdiğl zAaf ve aciz hepimi
zi hayrete diiftlrilyor. Bir va
kitler dünyanın her han«l hir 
ucundaki bir tebaasına yapı • 
lan haksızhfa tahaınmtll et • 
meyen lnrDtere, bu defa lı • 
panya ıulannda İngiliz geml
lmnin batınlma11 karfı11n • 
da sesini çıkarmıyor. 

İtalyanın günden güne Akdeniz
cle kuvvetlenmesine karşı bergün 
biraz daha ricat ediyor. Münihte 
Bitlere Çekoslovakyayı, Romada 
)ı{ussollniye İspanyayı hediye edi
yor. İngiltereye ne oldu? Neye 
b(Syle harici siyasetinde ricat eder 
görünüyor Müdafaa ve harp vası
taları mı noksandır? Milstemleke
Jerlne mi güvenemiyor? Yoksa 
hakikaten Almanya ve İtalyadan 
llll korkuyor? 

Avrupa ve dünya alyuetinde İn
giltere en büyük rolü oynadıtı i
çin bu suallerin ehemmiyeti var
dır. Yarın bütün dünya ile beraber 
bizim de mukadderatımız, İngilte-

nin takip etmekte olduğu siyue
:ı alacağı ~killere bağlıdır. Onun 

1 in İngiliz siyasetini idare eden 
:na prensipleri bilmete ve yukar
daki suallerin cevaplarını araştır
mıya mecburuz. 

* 
M tster Chamberl~n, ~ldar 

meVkiine geld.ıği ~nden
. t ·ı · z hariciye sıyasetıni biz-

berı n"l 
d. 1• idare etmektedir. Bu 

zat ken 15 t 
. d .. nva nazarmda ngillz 

tt ı.., arlı u i mümessili bat
haricl siyasetin n 

veckihldir İ,ertain de harici slyasetin-
am memleket efkA-

de partisinden d: ziyade ~twııdfmıl. 
n umumiyesil! ~- .ıu 
9iimresi naJDlle St1o ıo: sa. 5 ıf 

(Ark4" . 

ayanın 

Tuna Havzası 
Politikası 

~~ ..... ,....... lnlltllıf ... c,-.. ... 
!!"'I için lnillanılaa 

il llattı ~· ""1eeelrtf!'. hava yerine, yanlıtbkla oksijen tipti takılm881 bu facia-
tuis etmişlerdir. Cümhuriyetçller, Burul ,..1)1tdılrtan .,,or."ll da Cnı- ya sebep olmuıtur. Hidisenin bütün tafsilatını aşağıdaki sa-
Frankıstlerin Barselon Cinünde vahfi veratte ı~n bir deniz kIObn 'kurııla- tırJarda okuyacaksınız: 
yane muhareoelerl ıö~ almaları li- cak ve bu 1dtıp nhllde ttrıı~nıte- Kaza Naıd Oldu? 

ldi~ .. i ·· 1 -1-4......IJ-ler 1'tm So~ıınalta mahıtTiesi tınildle kn-
zım ıe 6

"" soy em-~ • Yen·ıden 4 Umumt ,"TC• hıDebnecek bir yerde yapılıı -
Katalonya generalitesl reisi Lula 

Companys, radyoda bir nutuk söyll- ca~~lec-- 'mu•On aded! ~ 1 ~- Kazanın vukua geldiği tekne "De- K 
verek halkı mukavemete davet et - mlı olan 'Onlvenlte tff!nl'lttlmn tlp(')T iı Yorgi,, isminde 29 tonluk ve Yu - Müfettitlik uruluyor 
~iş ve nutkun sonunda "Katalonya- ,lht.b'M!I temfn f!dflmls olacaktı!". uan bandıralı bir balık gemisidir. Ankara. 21 (Tan Muhabirinden)-

--<>- Har! Bu harpteı her feY, hattl adı - ''Deli Yorgi,, Taze balık almak ü- HükO.met, Kamutaydan almış oldula 
O "" mız, sanımız bahis mevzuudur. Ona K 1 F k zere geçen çarşamba günü limanımı- umumi müfettişlikler teşkili salahl-

Almanya nın oguya göre hareket edelim,, demiftir. ra aru un ı:a ıeımı, ve ancak dün yükünü ta - yeti hakkındaki kanunun hwdımı. 
Y 1 .-&. Hal•ıfel•ıg..,.•ı mamlıyarak akıam üzeri hareket et- rine dayanarak yeniden dört umum Doğru ayı masına Kallanlar, erlıelılmni ce,,..qc mek üzere hazırlanınıya başlamı§tır. müfetttılik kurmak tasavvurunda-

k tlavet etli)'Orlar T h kk k Ef d• Hlmit, Hilseyln ve Nişan isimlerinde dır. Bunlardan şimdilik yerleri ı... 
Mini Olma tır Banıelonada mukavemet için ya- a u me 1 ki 3 balıkçı da anbarm bot kalan yer bit edilenlerden biri İzmir. diğeri A· 

Belgrat, 21 (A.A.) _ Havas ajansı prlan hazırlıklar dolayislyle fehlrde Kahire, 21 (A.A.) - Havas ajansı !erine balılıc sandıklarmı istif etmek danadır. Üçüncüsünün de Antalyada 
bildiriyor: h~malı bir hava esmektedir. Sefer- bildiriyor: {(Sonu: Sa. 10. Sü. 3) teşkili ihtimali vardır. 

Stoyadinoviç _ Ciano görü§D'.ele- terlik faaliyet1 tehrin çebreslnl de • Kral Fanığun imamlık ettili na- ====ıc::::======================-
rinden anlqıldığma göre, İtalyanın ~ştirmiştr. Her yafta ve her seviye - mawtan sonra d\m camide, Faruğun N o 1 7 ı• k • • B • 
Tuna politikasının başlıca hedefi Av- de kadmlardRD mürekkep alaylar, balifelili lehinde yapılan tezahÜTe e uyo ruz • 1nc1 1 r 

doA.. b d ~ Al ellerinde, erkekleri askere yazılma - fazla ehemmiyet atfetmemek lazım-rupanın a.. cenu una Oe.· u - dak tl rini -
man yayılmasına mani olmaktır ve ğr. davet eden levhalarla dün tehrin dır. Tetebbüs krala sa a e gos- 1 o T T 1 
İtalya Belgradla Budapeşte arasında sokaklanndar. geçmişlerdir. Bu lev • termek istiyen bazı subaylar tarafın- emmuz anımıyoruz e 
bir yaklaıma temini için elinden gele halarda şu ibareler yazılıydı: "Er - dan yapılmlflır ve yeni memurin ka-

ni yapmaktadır. Görünüşe nazaran, kE:kler istihkimlara, erkekler cephe- nununun tatbikatı hususunda_ nazır- Yazan : AKA GÜNDÜZ 
Belgrad, Macar ekalliyetine kültürel ye, kadınlar fabrikalara,, vatani ha- lar arasında lhtilifların başgosterdi-

s 10 S - 4) (S,..,u: Sa. ıo. ıü. 1) JN bir sırada vukua gelmektedir. E-(Sonu: a. • u. .,.. ,... Ar k 

Başvekil Avdet Ediyor 
sasen geçen birincitepinde ap on 
grestnde de buna mümasil bir teza
hür olmuftu. Bununla beraber saray 
mahafilinin, krala halife unvanı veril 
mesi arzusunda bulunduğu muhak 
kaktır. Ancak bu mesele bir çok müş-
1dllAta meydan verecek ve bilhassa 
Araı> memleketleri ile çok uzun mü
zakereleri icabettirecek mahiyettedir 

il BUGÜN 
egştNct SAYFADA: 

Milıbet ilimlerde 
ISTILAHLAR 

Yazan: Salih Murat 
YEDiNCi SAYFADA: 

ÇllAN (Hlk5yel 
Yazan: Refik Halit 

YAR 1 N: 
En kuv-ıl'tll mizah timsali Nas 

rettin Hoca Avrupa seyaha · 
tinde gördüklerini yarından iti 
baren anlatmala başlayacaktır. 

Ressam Sallhln bulUfU olan 
bu seriyi renkli karikatürler ha 
llnde TAN'da takip edeceksiniz. 

K.ültiir Balııanı M)'ln Htua11 Ali Yücele: 

Falih Rıfkı Atay tfirkçe terimlere bir istikrar verelim. türk 
çesizlikten kurtaralım dedi. Sadece tabirler ve karşı

lıklar üzerinde konuştu. Hemen bir havadır esmeğe hazırlan· 
dı. Türkçe, Abdülhamidin otuz ü~ yıllık zulfim ve itisafına ui 
ramış da (Ok ,ükür ( ! ) şu günlerde bu dahi ahraranı ümme
tin cansiparane ve hamlei kahramananesiyle hürriyete kavuş 
muş! Yaşuın hürriyet. adalet. mÜı4avat ! Yaşasın aman! 

Ne oluyoruz? Anlayalım. Birinci 10 temmuz Resneden 
ayaklanıp Seliniğin Molozboyuna inmi,ti. Bu ikinci 10 tem
muzda gaflet dağından ayaklanıp nisyan bağına mı iniyor? 

Böyle bir ıey yok! Ne bu dil i,inde, ne yapılmış inkılap 
işlerinde ikinci bir 10 temmuz tanımıyoruz! 

Yapılan ve yapılacak işler, başlanmış ve yapılmış islerin 
sadık ve duraklamaz bir devamından başka bir şey değildir. 
Muhakeme selametimizi ihmal etmez ve yirmi yıllık tarihi, 
bütünlüğü ile gözönüne getirirsek hunun böyle olduğunu an
larız. 

TUrk dilinin llyik olduğu sağlam temeller üzerine knrul 
ması i•inl ortaya atan ölmez Atatürktü. $u anda onu ve kur
duğu rejimi vefa ile, sadakatle ıellmlıyorum • 

V edl yıldanberf bu mevzuda olanlar. yapılanlar; petrol arayıctlarm 
yaptıklan ilml, fenni sondajhlrdan farksızdıt. Kat'i alınmış bir ka

rar, kat'i vanlmıı bir netice, kat'i verilmiş bir hüktlm yoktur. 
Dil ifi yedi yıllık bir fırtınaya tutulmuş denizdi. Kabardı, köpfirdO. 

çekildi, yükseldi, alçaldı. Güne§li, sakin havaya kavupcağı gün gele
cektir. 

Her tecrübeye baş vuruldu. Her çe§it münakaşaya kapılar açıldı. 
(Sonu: Sa. 10, Sü. 1) 
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l{alite 
Gazeteciliği 
Yazan: Biirhan BELGE 

"Ağız gazetesi,, nin ne gibi se

bepler yüzünden aşırı bir inkişaf inı 
kanı bulabil~eğini araşhralun. 

"Ağız gazetesi,, nin dedesi, in
sanlığın her devrinde, her cemiyet
te mevcut olagelmiştir. Bu dede e
fendi udedikodu., dur. Bunu kaldrr
mak için insanı hazfetmeden başka 
~are yoldur. Dedikodu, zarif ve ka
mil adamın ağzında, sohbetlerin en 
incesine, en nüktelisine, en rnüstes
n:ısına vücut verir. Kaba, ihtiraslı, 

şirret ve hasut adamın avurtlarına 

yerleşirse, oradan, kirli ve kokuşuk 
:;ular gibi döküliir. Dedikodu'nı:t:ı, 

demek, güzel ve zariften çirkin ve 
iğrençe kadar sökebileceği bir yol 
vardır. Onu yapanın zeki\ ve ahlak 
ve ze\•k seviyesine göre, dedikodu, 
hu yolun gelip muayyen bır nokta
sında nıevkilni alır. 

Ancak, dedikodu, zaman olur, 
politikayı da kendine mevzu seçmek 
ister. Grekler, bunu, aırora'da, ro
malılar forumda, başlga milletler 
de sauylan içinde ve civannda ya

hut çarşıda yapmışlardır. Halet e
fendinin İstanbulu, politik dediko
duyu, çarşı ve bedestan esnafı ara
:-.ında yapmıştır. 

Başvekilimiz 
Dün Sabah 
Şehrimize geldi 

Başvekil Celal Bayar refakatinde 
tş Bankası Umum Müdürü Muammer 
Eriş ve Kalemi Mahsus Müdürü Ba
ki Sedes olduğu halde Ankara muh· 
telitine bağlanan hususi vagonla dün 
sabah saat 11,38 de şehrimize gelmiş
tir. Başvekil istasyonda Vali ve Be
lediye Reisi Doktor Lutfi Kırdar, Ge
neral Osman Tufan, Vali Muavini 
Hüdai Karataban, Emniyet Direktö
rü Sadri Aka, Üniversite Rektörü Ce
mil Bilsel, İş Bankası ve iktısadi mü
esseseler müdürleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılanmış 

ve bir kıta asker resmi selamı ifa et
miştir. 

Başvekil ve refakatindeki zevat Ü'
lev vapurile İstanbula geçmı~ler ve 
vapur salonunda Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lutfi Kırdardan vilayet 
ve belediye işleri üzerinde izahat al
mışlardır. Vali, bu arada istim15k 
kanununu tadil eden yeni layihanın 
ana hatlarını izah etmiştir. 

Başvekil, vapurdan çıktıktan sonra 
doğruca Perapalas oteline gitmiştir. 

SALDIRA Y Denizaltı 
Gemimiz Yola Çıkıyor 
Batıray, Çarşamba Günü Merasimle Denize 

İndirilecek, Buradaki inşaat da İlerliyor 
Almanyadu inşa edilmekte o

lan yeni tahtelbahirlerimizden 
ikincisi Batıray, önümüzdeki çar 
şamba günü merasimle denize 
indirilecektir. Merasimde, gemi 
)erimizin inşası sırasında Alman 
yada bulunan denizcilerimiz ve 
MHli Müd1ıfaa Vekaleti Deniz 
miisteşarı Hüsnü hazır buluna -
caktır. 

Batıray 48 metre uzunluğun
da bir mayin denizaltı gemisi o
larak inşa edilmiştir. Bundan ev 
vel denize indirilen ve son alı -
nan ha~rlere göre bütün eksik 
Ieri ve tecrübe seferleri tamam
lanmış olan Saldıray denizaltı 

gemisi de ayni boyda bir hücum 
tahtclbahiridir. Saldırayrn hu • 
gi.lnlerde tesellüm muamelesi ya 

pılacak ve gemimiz on beş şu -
batta ınemleketimize hareket e 
decektir. Gemiyi. daha evvel Al 
manyaya giden ve tecrübe sefor 
leı:inde hazır bulunan kaptan 
ve mürettebattan miirekkep o -
lan bir türk ekibi getirecektir. 

Burada Valide kızağında ku • 
rulınakta olan diğer iki tahtel
bahirimizdcn Atılayın deniz üs
tü inşaatı tamamlanmak üzere
dir. Bir ay sonra denize indiri· 
lecck ve makine aksamının mon 
tajma başlanılacaktır. Bu gemi· 
mizin ağustosta tamamlanarak 
tecriibe seferlerine başlanabile
ceği ümit edilmektedir. 

Diğer tahtelbahir de dört ay 
kadar sonra denize indirilecek -
tir. 

22 ~ 1 - 939 

Afgan Maarif Ecnebi 

M 
.. . . Memurlar Nasd 
uş'!-.vırı. . Çahşıyorlar? 

Bugun Gıdıgor s - Memleketimizde kü -

Afganistan hükumeti maarif mü
şavirliğine tayin olunan Maarif Ve
kaleti müfettişlerinden İsmail Hik
met, Afganistana gitmek üzere yar.ın 
şehrimizden hareket edecektir. Is
mail Hikmet Basraya kadar trenle 
oradan da vapurla A!ganistana gide
cektir. İsmail Hikmet, dün kendisile 
görüşen bir muharririmize şunları 
söylemiştir: 
"- Halen Af ganistanda yüksek 

mektep olarak bir tıp fakültesi, bir 
hukuk fakültesi, bir mülkiye mekte
bi vardır. Bunlardan başka orta de
recede meslek mektepleri de mevcut
tur. Afganistan hükumeti şimdi de 
tam sınıflı bir muallim mektebi kur
mak niyetindedir. Afganistana vasıl 
olduktan sonra bu mektebin kurulma 
sına çalışacağım. Tabii bunun için 
bir çok elemanlara ihtiyaç göriile
cektir. Bilhassa fizik ve riyaziye mu-

1 
allimliği için şimdiden mtiracaatler 
yapılmıştır. Bunun için hareket et

i meden evvel burada bir çok arkadaş
! la temas ettim, beraber çalışmayı 

çük sanatlar kanunu çerçe • 
vesiııdeki ifler ecnebi tabiiye
tinde bul.unanlara yasaktır. 
Halbuki hususi müesseseler • 
de istenildiği kadar ecnebi me 
mur kullanılıyor. Kammen 
bunları yasak etmek lazım 
gelmez mi? 
C - Ayni kamın mucibince hu

susi müesseseler mütehassıs sıfatile 
bazı ecnebi tebaası memur ve işçi· 

leri kullanabilirler. Hususi müess<'
sede ancak bu sıfatla ecnebiler ça· 
ltşabilirler. Mütehassıs ismi altında 
ihtısası olm.ıyan veya memlekette 
mütehassııı bulunan memurlar ve 
işçiler çalı§"tınlamazlar. 

• S - Türkçeden Yugoslav ~ 
caya, yahut Yugoslavcadan 
tiirkçeye lügat var mıdır. 
C - Yoktur. 

• S - Bulgaristanla aramız 
Halbuki, modern cemiyetle... 

!kendilerinin kendilerinden haber -
dar olmalan ihtiyacını (bir;u; Grek
lerden, biraz da Romalılardan ·ıhanı 
alarak), bir yandan parlamento, bir 
yandan da matbuat vasıtasiyJe te
min etmişlerdir. Parlamentoda ka
rara tekaddüm eden müzakere gibi 
matbuatta, karardan önce ve sonra 
yürütülen mlitalealar da tam bir 
hii:rriyet zemini iizerine işlendilde
:rinden, modenı garp cemiyetleri, po 
Htik davalariyle, açıkça ve ihtib~s
sn (refoulement'sız) olarak meşgul 
olabilmenin yegane çare-ini keşfet .

mişlerdir. Çünkii, fertte olduğu gıbi 
bir cemiyette de, hisler ve fikirler, 
açıkça ifade edilmezse, Uıtibase uğ
rar. Bhı ve f"ıkir ihtibasa nğradı, ya

ni kendisini serbestçe ifade edeme -
di mi, ya kısa bir ömür sürerek ölür 
vahut hayatiyetini muhafaza etmek 
:C beraber kendini ~fade imkanındau 
mahrum tutulduğu için, ekşir, az son 
ra tefessüh eder, netice itibariyle de 
günün birinde ifade olunahihnesinl 
temin edecek olan fürceyi arar. 

Celal Bayar, bu akşam eksprese 
bağlanacak olan hususi vagonla An
karaya dönecektir. 

1 
teklif ettim. Oraya gi.dip vaziye.tl t~t

===============r================ 1 kik ettikten sonra yıne kendılerile 

1

, mektuplaşır ve Maarif Vekaletinden 
isterim. Maksadımız kardeş Af ganh
ları, kültür bakımından yükı::eltmek
tir. Bu gayeye vasıl olmak için elbir-

BELEDiYEDE : MAARiFTE; 

nasıldır? Köaeivanofun mem 
leketimize geleceği haberi 
doğru mudur? 
C. - Bulgarlarla aram1zda dost· 

luk muahedesi vardır. Münasebatı -
mız iyidir. Hatta şubattsı Bükreşte 
toplanacak Balkan devletleri kon -
gresinden sonra Bulgarların Balkan 
birliğine girmesi bile rivayet edil -
mektedir. Bulgar başvekfü Köseiva
nofun bu toplantıdan sonra memle
ketimize gelmesi muhtemeldir. 

---0------:. 

DENiZ VE LIMA.NDA: 

Kömür Havzasında 

Vapurlar Sıra 

Beklemiyecek 

Fatihteki llkmektep 

Muallimlerinin 

Müracaafı 

Eminönündeki Yeni 

lstimlCikler Y apllıyor liğile çalışırız.,, 

Haber aldığımıza göre. İstanbul 
maarif müdürlüğü teşkilatından bazı 
4'Ulcler bu muallimliklere talip ol -
muşlardır. Maamarm nıaanı mupvı.· 
rinden mektup almadan buradan ha

reket etmiveceklerdir. 

• 
S - Th~ Universal Pıuure 

ve The Century Fox filim 
kumpanyalarının adresleri 
nedir? 

!ktısat Vekaletinde toplanan bir 
komisyon kömür havzasında liman -
sızlık yüzünden vukuagelen faciaları 
göznünde tutarak kömür havzasında 
vapurların nöbet beklemesi usulünün 
kaldırılmasını ve vapurların kömü -

rün verileceğinden bir gün evvel Bo
ğazdan çıkmasını, bir vapurun hamu

le alma işi biterken diğer vapurun 
Boğazdan hareket etmesint, şilepler 
için Kavak limanının beklerre lima
nı olarak tayinine karar vet'miştir. 

Fatih kazası dahilindeki ılk mek

teplerde çalışan 1lk mektep muallim

leri maarif idaresine müracaat ede
rek Fatih kazası muhasebeciliğinin, 

kendilerine verilmekte olan mesken 

bedellerinden buhran ve müvazcne 
vergisi kestiğini ve bu yüzden ayda 

beş lira yerine üç buçuk lira almakta 
olduklarını bildirmişlerdir. 

Eminönündeki binalardan birinin 
de istimlak işi ikmal edilmış ve yıkı
cıya ihale edilmiştir. Gerl kalanların 
istimtılk işi de ou hafta ikmal edile
rek yıkıcıya ihale edilecektir Bahçe· 
kapıda dönemeçe tesadüf eden dük
kanlar da yolun genişletilmesi gaye
silc istimlak: ediJecektir. 

Eminönü meydanmn kalbedilec:-~k 
olan Eminönü hanının altmdaki dük
~cı hanı tahliye etmediğinden 
·dolayı icraya verilmiştir. 

Batan Duba Çıkarıldı 

Afganist.anda çalışacak Türk mu · 
allirnler, orada ücretlerini aldıktan 
başka burada da maaşları işliyecek 
ve bu maaşlarım dönüşte tC'plu ola
rak alabileceklerdir. 

---<>--

Taksim Meydanındaki 

C - Bu kumpanyalar o kadlar 
çok tanınmışlardır ki, zarfın üzeri
ne yalnız isımlerihl yazın gönder -
mek kafidir. Bunlar için mu va~ 
adrese ihtiyaç yoktur. 

Politik dedikodunun "ağız gaze
tesi,, dediğimiz sosyal hadisı.'ye vü· 
rut vermesi, bu şekildedir. 

Demek oluyor ki. "ağız g112ete -
si,, ni ortadan kaldırmanın en tabii 
ve en kestirme ~arelerinden biri, 
milletin politik alakasını. "gerçt:k 
gazete,, lere doğru sevketmektir. 
Biz bunu, birinci meşrutiyettenberi 
yapmıya muvaffak olamanuşızdır. 

l\btbuatın beceriksizliğini ve bun
dan doğan haşarılığını ve taşkınlığı 

nı, tecrübesizliğine ve bilglslzJ;ğlnP 

vereceğimize, hilsnil nlyetsizliğine, 
şirretliğine, ve kötülüğüne atfetmi
sizdir. Ve ona zaman zaman açtıı?'ı· 
mız hürriyet kredisini, kuverfür'il 
kalmadı diye, kesivennişizdir. Hal • 
buki, bizde matbuat, milletin diğer 
müessesatı ile yaşıttır. BWllann 
hepsinde çalışan insanlara mektep • 
lcr a~tığımı:ı, yeni aletler kabul et
tiğimiz, masraflar eyledi~z hal
de, matbuatta çalışan ıneınleket co
cuklannı, mürettlbinden ve müv€z
dlnden baş muharririne kadar, ken 
di hallerine tcrketmlşizdir. Meınle • 
kette, yegane mektepsiz, usulsüz \'e 
mesleki dlsipllnsfı:ı millet, gazeteci 
milletidir. Ve, muhattirleri, çinko • 
grafları ciltçilerl, muhbirleri, mu -
habirleri, muharrirleri, ekseriyetle, 
alaydan yetişmedir. "Nizamı cedit,, 
devresi bile matbaa ve matbuat ha
yatımız için, heniiz baş1amamıştır 

N c bir "gazetecilik enstl:tiisii,, ne 
de bir ''baskı sanatı mektebi.. mi? 
,,ardır. Halbuki, baskı sanatı. dün -
~·anın her yerinde. sanat ve tckniP,in 
en ileride giden bir koludur. 

bi bir iki tatbikleri kontrollü pren-
sip olunca. "ağn gazetesi., nin ha· 
taklıkları kurutulmuş olacak ve fi. 
kir, kendi asil tohumlarım serbest 
matbuat hayahnın mu.htcJif tarJala 
nnda ekip yeti~tirecektlr. Cemiyete 
gelince, o, hu suretle, bir Asya ve 
Blıans zemmamlığuıdan ve homur -
tulanndan, garbin zinde yapılı mem 
leketlcl"..nde olduğu gibi, bir olgun 
tenkit ve kontrol saChasma erişmiş 

olacak, yani kendi kendisinrlen, gü
nü güniine, haberdar olacaktır. Ken 
dine li'ızım olan hassasiyet ve şuur 
cihazını yaratmış olacaktır. 

İmparatorluk bir kapalı cemiyet 
ldi. Güniimüzde de, hem manzarala· 
rı çok modem olduğu halde, bazı 

cemiyetler, kendi içlerine kapanır 

gıöi bir istikamet alını larıtır. Şu var 
ki. kapalı olmanın tehlikelerini sez· 
diklerinden, insiyaki bir hamle ile. 
içlerinde biriktirdikleri fikirleri ve 
hisleri, ideolojik yoldan ,,e şiddetli 

bir propaıranda hayatiyeti ile dışa

rıya doğru sevketmek clhedne git • 
mişlerdir. Buna uğmen, hu gibi 
memleketlerde de "ağız (azetesi., 
nln fevkalade taammüm etmiş oldu
ğunu işitmekte, yahut, oraları gezer 
ken görmekteyiz. Demek oluyor ki, 
biriken his ''e fikirlere memleket -
dışında bir inti~ar sahası aranımısı· 
na ve kısmen hulunınasına rağnwn, 
tıpkı elmasın elmas ile ~·ontulması 
gibiı fikrin fı1drle süzUhnes1ne mü
saade edilmediğinden. lhtihas. eksi
me ve kokmn hadisesi. gem• müsa· 
hede edilebilmektedir. · 

ileri bir gazetecilik ve bir kalite 
~azeteciJiği. için, eTI·eıa, bu lazım -
dır. Fal<at bu, kati değildir. Ayrıca. 
Tiirk gazeteciliğinln, şuur \'e politik 
ahlak ile teçhiz edilmesi lazundır. 

Bunun için de, !;&re, gazeteci'nin 
tenkidine tahammül etmekrfr. Bu 
hususta, bir tenkit doru, kendiliğin· 
den teessüs eder. Tenkide bir tarar 
tahammül ettikçe, dlğer taraf, yani 
('fazeteci tenkidin dozunu a~ ar eder 
Ve elde. "tenkit. mi.isbet olacaktır, 

Bu, en çok şunu gösterse gerek
ttr ki. denfmlz, kapalı eemiyetler 
devri değildir. Kapalı c:emhet, hem 
külliıyetinde ve bunun kanuulnma 
göre hem de cüziyetinde ve keza 
bunun kanunlarına göre kapalı ol· 
duğundan (çünkü firlofojik ve blo
lojik hadiselerde, küllü de, ciiz'ii de 
ayni kanun idare eder), "a~JZ gnzP
tesi,, ve buna varlık \'eren menfi 
dedikodunun zuhuru sehepforiui, ge 
ne matbuat telakkimizin k11wrlulu
iuJıda, yahut eskiliğinde :ıramak la-a · ve tenör yapmıyacaktır,, gl-

Bu kanunsuz tevkifattan dolayı bu 
kazadaki muallimler ikincikannn mes 
ken bedellerini almak istememişler
dir. Muallimlerin bu müracaati üze
rine maarü idaresi keyfiyeti dün va.· 
liye arzetmiye mecbur olmuştur. 

Muallimlerin Terfi 
Müddetleri Değiıiyor 

Bugün Büyük Millet Meclisine sev 
kedilecek olan yeni barem kanunu 

layihasile memur ve muallimlerin kı
dem müddetleri de değiştirilmekte

dir. Eski kanuna göre lise mezunları 
olan muallimler, mıntaka müfettişi 

tarafından mi.isait rapor aldıkları tak 
dirde her üç senede bir kıdem kaza

nırlar ve maaşlarına zam yapılırdı. 
Yüksek mektep ve üniversite mezun

ları ise her iki senede bir kıdem ka
zanırlardı. Yeni layiha ile lise mezu· 

nu olan muallimlerin kıdem müd· 
detleri dört seneye, üniversite ve yük 

sek mektep mezunlarının kıdem 
müddetleri ise üç seneye iblağ edil

mektedir. 

Edirne Talebe Yurtlarının 
Bütçesi 

1935 de Edirnede kurulan Trakya 
kız ve erkek talebe yurtlarının bu se 

neki bütçesi muhtelif kaynaklardan 
ve bu arada bir kısmı da Türk maa-

rif cemiyetinden temin edilen yardım 
ve gelirlerle 18 bin lirayı, talebe mev 

cudu da 1801 i bulrnu~tur. 
Köylü ve mallıl gazi çocuklarmı da 

barındıran bu yurtlar önümüzd(•ki 

sene daha esaslı tedbirlerle bit-az da
ha genişliyecek ve böylelikle ortl 
tahsile devam imkan larmdan mah· 
rum biı· çok yurt çocuğuna el uza
tılmış olacaktır. 

Ziraat Memurları istikbal 
ve Teşyie Gidemiyecekler 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu Zira· 
at Vekaletine bağlı müesseselere bir 
tamim göndererek vekil veya başka 
vekalet erkanının seyahatlerinde is
tasyon veya rıhtımlarda hangi me
murun teşyi veya istikbal maksadile 
gittiği görülürse vazifesini ihmal et
miş telakki edilerek hakkında takibat 
yapılacağını, vazife zamanları hari -
cinde ise istirahat memurun hakkı 

olduğu için yine teşyi ve istikbale lü
ıildirmi.s: 

Ga-ii köprüsi.inün Azapkap1 cihetin
de birleştirileceği noktada evvelce 
batmış olan dubanın çıkarılması a
meliyesi bitmiştir. Yeni köprünün A
zapkapı cihı>tine konulacak dubaları 
yarın yerlerine takılarak dubalann 
üstlerine konulacak olan parke inşaa
tına başlanacaktır. 

Maaş Bordroları 
Hakkında Bir Karar 

Memur ve müstahdemlerin aylık 

maaş ve ücretlerine ait bordroların 
her ayın 23 ne kadar tanzim edilerek 
ait oldukları muhasebcciliklere gön
derilmesi alfı.kadarlara tebliğ edil· 
miştir. Bu tarihten ay sonuna k:ıdar 
yefat, istifa ve sair sebeplerle vazife
ler inhilal ettiği takdirde bunlar da 
günü gününe ayni muhasebeciliklere 
bildirilecektir. * Belediye Taksimden Harbiyeye 
kadar devam eden caddenin ortasın
daki refuju çiçeklendirmiye karar 
vermi~tir. * Şehir meclisi yaz içtima r!evresi
ne 6 şubatta başlıyacakt1r. Meclis a
zalarına gönderilecek davetlyelı:ı.r ha 
zırlanmıstır. Bütçe nisan içtiınalann· 
da çıkarılacaktır. 

Arsaların Önüne 
Duvar Çekilecek 

Vali ve belediye reisi Ltitfi Kırdar 
şehir içinde, muhtelif bakımlardan 

tetkikler yaparken bir çok ana cad· 
deler üzerinde, çöp \'e pisliklerle do

lu müteaddit arsalar görmüştiir. Llıt
fi Kırdar, bu arsaların şehrin sıhha-

tini, intizamını ve güzelliğini boz
makta oldukları neticesine varmış. 

bu arsalara çöp döki.ılmesine çocuk
ların oynamalarına mani olmak içın 

bunların ana cadde üzerindeki cep· 
helerine duvar çekilmesini alakadar
lara emretmiştir. Şehir dahilinde çok 
ça tesadüf edilen bu gibi caddelert: 
çöp dökülmemesi ve sahipleri tara
fından bir duvar içine alınmaları 
hakkında belediye zabıtası talimat • 
namesine bir madde ilavesi de takar
rur etmiştir. Bu nokta üzerinde ko· 
nuşan, belediye daimi encümeni tali
matnameye ilave edilecek bu.madde
yi de tesbit etmiş bulunmaktadır. Ye· 
ni madde şubat devresinde umumi 

Faaliyete GeçiUyor 
Taksim Meydanının yeniden tan· 

zimi için Mimar Gotye tarafından 
hazırlanan planın, yakında tatbika
tına geçilecektir. Bu planın şimdiye 
kadar tatbik edilememesinin sebe
bi, meydanın yanı başındaki hela
ların henüz kaldırılamamasmdan

dı. Halbuki belediye, Taksimdeki 
su hazinelerinin arkasında bulunan 
Çeşme sokağmın, yıkılacak helala
rın yerine kaim olmak üzere yapı· 
lacak helanın muamelesini tekem
mül ettirmiş ve bu he-layı dün 7,300 
lira ile bir müteahhide ihale etmiş
tir. Bu hel3 bir buçuk ayda ikmale
dilerek belediyeye teslim edilecek
tir. Bundan sonra da eski helaların 
yıktırılmasına başlanacaktır. Bu iş 

te biter bitmez, meydanın, mimar 
Gotycnin planına tevfikan tanzim 
ve tevsii işine geçilecek ve bir mü
teahhide ihale edilecektir. 

Belediye ayrıca '!'aksim bahçesi

nin tanzimine ait pliını mimar Got
yeye hazırlattırmıştır. Bu plana tev 
fikan bir şartname hazırlıyarak hah 
çeyi kiraya vermek üzere yakında 
münakasaya koyacaktır. * Belediye tarafından Eminönü 
kazasına verilen yeni tahsisatla 
Mahmutpaşada Kılıçlar sokağı ile 
Bileyici sokağının, Fatih kazasına 
verilen tahsisatla da Fatihte Camcı 
çeşmesi sokağı ile Kiremit caddesi
nin inşaatı ikmal edilmiştir. Tamir 
ve inşalarına başlanan diğer cadde 
Ye sokaklar da yakında ikmal edile
cektir. 

Denizcilerin Kıyafeti 
DeğiJiyor 

Denizcilerimizin kıyafetlerini yeni 

bir şekilde tensik etmek v~ beynelmi 

lel deniz ticaret filolarına uydurmak 

üzere İktısat Vekaletinde bır komis

yon toplanmıştır. Komisyon ayni za

manda deniz ticaret talebesi ünifor
malarile Deniz harp subayları 1 üni -
formalarının biribirine çok benzediği 

ni de nazarı itibara ~ bunu ta

dile ~ahşacaktır. · Boğaz kı· 

1nvuzlarının kı~tleri ~lriıilel 
esaslara göre •bit ~ilci!!lllU. 

• S - iş kanununun lşçller 
hakkında ltiyila veçhile tat • 
bik edilip edilmediğini kim 
kontrol eder? 
C - İş kanununun tatbikatına 

nezaretle meşgul iş bürolarının ay 
rıca müfettişleri vardır. Bunlar za
man zaman müesseseleri dolaşır, iş 

kanununun tatbik edilip P.dilmediği
ni tetkik eder, ve gördüklerini bü -
ro!a.rına rapor halinde bildirirler. 
Büro, noksan görürse o müesseseyi 
kanunların- " icaplannı yapmağa 

mecbur eder. 

• 
S - I fCiYi haf tada 18 saat-

ten fazla. çalııtırmak yasak -
tır. Faka.t 48 saatten noksan 
çalıştırmak da menedilmif mi 
dir? . 
c - Kanunun bu yasaktan mak-

sadı işçinin iş ver~nler tarafından 
istismanna mani olmaktır. Kanun 
çıkmadan evvel işçilerini 15·16 sa
at çalıştıran müesseseler vardı. Ka
nun bunun önüne geçmek istemiş -
tir. Yoksa daha az çalıştuınaya kar
şı dünyanın hiçbir yerinde tedbir 
almağa lüzum görülmem.iştir. 
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Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilk&y Meteoroloji istasyonundan a

lınan malQmata ıöre, hava yurdun Trak
ya, Kocaeli, Ege bölgeleri ile Akdeniz ve 
Karadeniz kıyılannda ve Orta Anadolu -
nW1 ıarp kısımlarında kapalı ve yer yer 
yalıflı, cenup doğusunda çolc bulutlu ve 
mevzit yağışlı, di~er böl,elerde bulutlu 
ıeçmiş, rüzgarlar umumiyetle şarki isti
kamette orta kuvvette esml~tir. 

Dii.n fstanbulda hava kapalı ve cüz'i 
yağ~lı geçmiş, rüzgar şimalden ı;aniyede 

3-4 metre hızla emıi!'tir· Saııt 14 de hıı
tazyiki 729,4 milimetre ıJi. Suhunci 

en yüksek 12,3, ve en di.lsük 6,9 santig
rat kaydedilmiştir. 
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Hedefi Suikastlerin 

Dahili Bir Harp 

Çıkarmakmış 
lngiitereJe aon inlila.klarJan birisinin yaphğı tahribat 

,. 
• 

~Ei.fK 
Ver Elini Nevyork 

Yazan: 8. FELEK 
le u bir olmuş vakanın hikiıyesi· 
u;;2) dir. Bana, innndıl,'lm bir ar • 
kndaşım nakletti. Ben de size yazıyo· 
rum. inanır mısınız? diye de tercd· 
düt etmiyorum. Çünkü, aziz, mlita -
hammil ve zeki okuyucularını! Siz 
ne palavralara inandınız veya ina· 
nır görlindiinüz. Buna inannerin! 
Knybetmez.<>iniz. Alelhusus haluk bir 
kütle olduğunu7.a imanım vardır. 

Kendinizi "Fikret,, in ·'Ballık,, u ye
rine koyun ve inanın! 

inanmak ne miithiş ku"'·ct oldu· 
ğunu bu hikaye de s~e anlatacaktır. 

da k n Avrupanın cenup Şark r.· 
.. 

11
_ U~du~ dostluk ve ittifak man· 

·--.. esı · · · nın hedefi Almanyayı çember 
ıçıne 1 . . 

Londra, 21 (A.A.) - Oranskirk'- -----------------------------------------
den Liverpool'e giden tren, bu !>clbah 1 

İstnnbulda, Galntnsnrayda tahsil 
etmekte olan b;r genç rastgele eline 
geçirdiği milyarder "Ford,, un hnya· 
tı hakkındnki bir kitabı okumuş. Yal· 
nız kitap güzel yazıldığından, belki 
çocuğun hayali genişçe oldu~undan 

otomobil kralının zengin oluş tanı• 
na imrenm·ş. 

ni k a llıak, İtalyaya karşı vaı:tyetı 
uvvetlend' kt' 

Aintree civarından geçerken camla
rından ikisi mermi veya bomba par-

Hitler Yüzbaş1s1nı San Fransiskoya Tayin Etti 

~~~a~lf~l:~rıl~~~~~=r ~:~:~~;
1

: l Rayşbank R · lerı· nden 
söylemektedırler. e ıs 

)f.. , 

}' ırme ı. 

Y 
.akat küçük itUfın di&"er bir lfll • 

esı d "'... . h d e "''acaristanın direnmesıne ve 
nı u ut tashihleri yapmak için kalkın 

ISıııa engel olmaktı. 

da~:~~~;~~~:J.-:.,~;:!~!~:~ ikisi Daha Azledildi 
İngiltere ve Belfast'ta yapılan sui-

A\l"tıstlll'yanın ilhakı n Çekoslo • 
l'aky ... 

anın son macerayı .,eçirmesı u -
Zeri • · ne, Fransanın müttefiklen, Fran-
sa ile İttifaklarından bir hayır bekle· 
nenıiyeceğini anladılar ve mevcut o

~rı ittitak, bir &rün enkaz haline gel· 

kastler hakkında İngiliz makamlari
le görüşmek üzere Londraya gelmiş
tir. Mumaileyh, tahkikatı kolaylaştı
racak mahiyette bazı malümat ver

Anlaşıtan Kont CiDno tarafından miş ve tethişçiler tarafından suikas
Yapıian son seyebatin hedefi bu en· te maruz bulunan şimali İrlanda yük 
kazı da ortadan kaldırmak ve yeni sek memurlarının bir listesini tevdi 

anlaŞnıalara engelsiz yollar açmaktır. etmiştir. 
Bu snretle seyebatin ikinci hedefi Ulster makamları vaziyeti ciddi te 

kendini gösteriyor. Yani Roma - Bel lakki etmektedirler. Dün bir ihtiyat 
i:rat arasındaki anlaşma, Belıı:rat - tedbiri olmak üzere yeniden bin ka
Pe§te arasında, bilr anlaşma vücude dar muavin polis seferber hale ko-
ıtetinneğe saik olacaktır. Macaristan nulmuştur. 
Ötedenberi İtalya ile dost olduktan ll 
sonra Macaristanın Roma - Berlin Londra, 21 (A.A.) - Şimali İrlan 
mihverine bağlanması ve antikomin- da mebusan meclisinde hükumet 
tem pakta iltihak etmesi, bu dostıu- pı1rtisi azasından olan Sir 1-lunger
iu kat kat arttırmıştır. Bu yfü:den ford bugün Londraya gelmı~tir. 
ltalya, Macaristan ile Yuıoslavya a- Yaptığ beyanatta İngilte;ede da 
rasında anlaşma zeminini hazırlamış, ha başkaca dinamit suikastleri o1nr
hattl bir rivayete göre, Roma - Iler- sa. buna hayret etmemek lazım gel
lin mihverine uygun olmak üzere ye- diğini söylemiş ve demiştir ki: 
ni bir Roma - Belgrat - Peşte mil\\'e- "Daha ge~n pazar günii bütün 
~. vücude ~etiır~eyi de düşünmü~- şimali İrlandada halkı umumi isya
tur. Macarıstan ıle Yuıoslavya Ha- na tahrik eden davetler yapıldığı 
smdaki en belli başlı ihtilaf, Yugos- b!ldirilm.işti. Belfasd hük\tmeti bu
lavyadaki Macarlarla :meakun toprak nu der'tud Londra pou.tne h,,.ber ver 
lardır. 1'1acari•tan, ba toprakların miştir. Şimali Irlandadokl va~iyet 

kendisine iadesi fikrindeydi. Fakat şimdi.ki kadar hiçbir vakit fenalaş -
İtalyanın bu dava~, ~rtaraf ~ttiği mamıştır. Suikast faillerinin muha -
anla~ılıyor. Onun ıçın Mararntan, kemesi müskülata uğruynr. Çünkü, 
Yogoslavyadan arazi istiyecek, bu • şahitler üzerlnde tazyikler yapılıyor. 
günkü hududu kafi olarak tamya • Ve suikast faillerini teerim edecek 
ca~, Yugosla.v~a da Macar ekalliyet - şahadette bulunurlarsa ölümle teh -
lerıne daha ıyı muamele edeeek. dit olunuyorlar. Bedfasd hükumeti 

Fakat Yugoslavya, küçük antant her türlü ihtimali karşılamak azmin 
ittifakının üç rüknünden biridir. Bu dedir. Suikastlerin hedefi dahili bir 
üç rüknün biri olan Çekoslovakya. harp çıkarmaktır. Fakat simali Ir
Almanya ile anlaşmış, hayatını Al • landa her zamandan ziyade İngil -
manyaya uydurmuş bulunuyor. Yu· terenin bir cüzü olarak kalmıya l:a
goslavyanın İtalya ve Macaristan an- rar vermiş bulunuyor. 
laşmaııiyle küçük itilaf devletlerin -
den yalnız Rumanya, kalıyor ki. İ· 
talyaya göre, onu, mihver si~asetin· 
den uzaklaşmağa ayartanlar }"ransız-

Iardır. 

Onun için üçiincü hedefi Romanya 
ile anlaşmak imkanlarını aramak o· 
lacakhr. Bu imkanlar da bolundu 
mu. artık .Fransa Cenubu Şarki Av
rupada kurduğu siyasetin büiün en
kazı kalkım~ olacaktır. 

Bu imkanlar bulunmadığı takdir· 
de vaziyet değişecektir. Bazı FraHsız 
gazetelerine göre, o zaman Macar:s
tan hesabına, Kumanyadan, Tran~il· 

vanyanın istirdadına do~ru gidilecek 
ve bu suretle Kumanyanın da mih • 
ver siyasetine iltihakı için çalışıla -

caktır. 
Bu iiç hedef te yapılan işin, Fransa 

·ı Almanya ,.e İtah·a arasındaki si· 
ı e . f' . · rnüradclenın tas ıyesı ve Fran • 
yası • 
· ~arki ve Cenubu Şarkı Avrupa 
saya ':. · h' · d ld 

1 ·ol ,·erilmeııı ma ıyetın c o u-uan) 
w nu gösteriyor. 
gu . hatin dördiincü hedefi ise, ik· 

Sc~ a · f dak' 'k 
d"d' ve ik tara arasm ·ı ı h· 

tısa ı ır . ..k it . . • .. Rsebetlcrı yu se meyı ıs -
sadı ınun · 
tihdnf ediyor. 

1 t
• ehemmiyetini tehariiz 

Seva ın ın 
• w 

1 
hedeflerin tahakkuku tak-

ettıren Hl k" A d .. . . C uhu ~a'" ı vnıpa a mu-
dırınclc en •w• ·r . d . . . d '1'iı.:iklıgın arı esın eyı:r;, 
hım bır c" s 

dcmrktir. --<>---

Amerikalılar 

Endişede 
Vaşington, 21 (A.A.) - Deniz 

mahfelleri Seydlitz ismindeki yeni 
Alman kruvazörünün 8 inçlik top
larla mücehhez olduğuna dair veri
len haberi endişe ile karsılamakta -
dırlar. Çünkü bu haberin sıhhati 
tahakkuk ettiği takdirde Almanya 
kuruvazörlere altı inçten yukan top 
lar konmasını meneden 1936 tarihli 
İngiliz - Alman deniz mu11hedesi ah
kamına mugayir hareket etmiş de
mektir. Almanyanın bu 111uahedeye 
muhalif harekette bulunması deniz 

programında de1:P~ş ~ilen A~eri -
kan kruvazörlerının ınşat\t planın -
da değişiklik yapılmasını il'ltaç ede
cek mahiyettedir. 

Amerikanın bugün Panama ka -
nalında bulunan garnizonu bir mis
li artırılarak 13 binden 26 bıne çıka-

nlacaktır. 

Göbelıin bir makaleıi 
Berlin 21 (A.A. - B. Göbbels ' . 

Voelkische Beobachter g.ızdesınde, 
Amerikanın Nazi usulleri aleyhinde 
ki kanaatini infialle reddeden bir ma 

kale neşretmiştir. 
B. Göbbels, bu mücadeleyi Ya-

hudilerin veya Yahudiletin hizme

lngi6z, Amerika 

işi Pek iyi 
ve Fransa Gazeteleri 

Tefsir Etmiyorlar 
Londra ,21 (Hususi) - Dr. Şaht'ın 1 racı hakkında isti1':balde takip edi\e

istifası dolayısile yahudi muhacereti 1 cek politikaya mütedair olarak Dr. 
meselesini hal için Rubbi ile başla-1 Funk'un ne gibi tedbirler alacağı, 
yan müzakerelerin devam edeceği an ı meçhuldür. Eğer her şeye rağmen, re 
!aşılmıştır. Rubbi bugün Mareşal Gö jim mali tekniğin iptidai kanunları· 

r~ng ile ~örüşmüş ;e görüşme netıce- j nt ihmal etmek ve m~r~ın dah.ildek~ 
sınde muzakerelerın devam edeceği istikrarını tehlikeye duşurmek ıstemı 
bildirilmiştir. vorsa ve vergilerin arttırılmnsından 

Şaht'ın azlinden sonra Rayşbankm da kati surette vazgeçtiği taki1rde, 
reislerinden Her Dreiser ile Her Hir· ' masraflarını ehemmiyetli der·'cede 
zer de çıkanlm1şlardır. kısması icap edecektir. Fakat bu tar· 

İtidalile ve İngiliz - Alman dost· zı hal. Almanyanm askeri hazırlılt • 
luğuna taraftarlıği.le meşhur olan ve lar!nı azaltmasını "dinamizm,. nin 
Büyük Harp sırasında Hitlerin men· muazzam ve çok masraflı tezahürle • 
sup olduğu kıtaya kumanda eden rinden vazgeçmesini tazammun ede· 
yüzbaşı Fritz Videman da San Frı:m· cektir. Bu ise c;ok acı bir şeydir. Zi
sisko general konsolosluğuna t<\yin ra her iki takdirde de Almanyantn 
olunmuştur. Videman, Her Hitlerin şöhreti. prestiji ve dış politikasının 
şahsi adamı idi ve onun namına hu· ihtiras ve emelleri mevzuubahis ola· 
susi memuriyetler ifası için 1936 da ktır. 

Amerikaya, geçen sene İngiltereye 1 Petit Journal gazetesinde Bous· 
8fhnl.U. -rc1 Y•SJ70S' 
Mareşal Görlngin gazetesi olan Nas İtalya gibi AJr;ı;ınya da bundan 

yonal Zcytung, Funk'un Rayşbank böyle harp ve daimi bir umumi sefer· 
başına gelmesile banka müzahereti • berlik halinde yaşamak niyctinded;r. 
nin temin olunduğunu anlatmakta · Eski milli ekonomi sistemlerine kar
dır. şı koymak lih ı dır. Madeni ı;ermay?. 

Daily Expres gazetesi Şaht'tan son nin kıymetine, say sermayesinin 1<ıy
ra Alman Maliye nazırının da vaz:- metini ikame etmelidir. Biitün bun· 
fesinden ayrılacağını haber vermekte lar miihim tehlikeler teşkil etmektPn 
dir. hali değildir. Zira, aslında makineyi 

Bütiin gazeteler Dr. Şaht"ın istifa· hiçbir zaman istirahat ettirmemekten 
sile meşgul oluyor ve Almanyanın 1 i~aret. olan bu kabil si:·temlerde ~a
müstakbel mali siyasetini endişe ile kınenın durmaması lazımdtr. Aksi 
karşılıyarak hadisenin Almanyaclak takdiı:de ç?k?1ek fe'aketi vard~r. lş
mutediller için yeni bir hezimet tcş· te selametı hır har~ten ba.~a hır şey 
kil ettiğini anlatmaktadır. Umurr.i . olamıyacak olan bır serguzeşt ara -
yetle sanıldığına göre, hadise radıkal manın sebebi budur. 
unsurların zaferidir. Ordre gazetesinde Pertinax yazı -

Amerika gazetelerinden Nevyork • vor: 
Times diyor ki- • Şaht'ın çekilmesi Frnnsa vP ln11il 

"Hitler ile Şaht aı-asındaki rabt· tere için bir ihtardır. Almanyanm or
tanın kesilmesi Almanyayı serbest ta Avrupada elde ettiği şevler ekono· 
iktısadiyata meyyal bir iktisadi si· misini yatıştırmamıştır. "Mittel Eu· 
yasete bağlayan son iplerin de kop- ropa"nın dRha ileri $?Ötürülmesi ve 
mnsı demektir. Vaziyet hakkında si'y daha iyi organize edilmesi icap edi· 

lenecek bir tek şey vardır. Almanya· yor. 
nın varmak istediği hedef ne olursa, Nihayet Ponulaire gazetesmde 
olsun, bu hadise hareketine bir hız Broussolette. Almanyanın muhtemel 

verecektir.,, 
Nevyork Hcrald Tribune, Dr. 

Şaht'ın çekilmesi belki de dünya sah 
nesinde yeni bir nazi marifeti hazır· 
}andığına i~ıı,.et olduğunu kaydet· 
mektedir.,, diyor. 

Paris gazeteleri de ayni mevzu ile 
meşguldür. 

Petit Parisien diyor ki: 
"Gerek kredi ve gerek banknot ih· 

Soma6ye Bir 
Gönderdi 

Fransa 
General 
Paris, 21 (A.A.) - Hindi Çinideki 

Fransız kuV'•etlerinin kumandanı ge
neral Paul - Louis Legentilhomme, 

Somaliland'daki Fransız kuvvetleri 

kumandanlığına tayin edilmiştir. Bu 

suretle ilk defa olarak Somaliland'a 

bir Fransız generali gönderilmiş olu
yor. 

bir harbi uzun müddet devam ettire· 
bilmesini şüpheli görerek diyor ki. 

20 sene sık•ntıdan ve beş sene na· 
zilikten sonra bu(?ünkü Almanya 914 
Almanyası değil. Tuna ovalarında ve 
Rumanyanın petrol kuvularmda el· 
de ettiği membalara rat.rmen bir sene 
sonra çöken 1917 Almanyasıdır Bu 
hal, mücadele~·e girmek İ"İn çok tat· 
mln edici bir vaziyet değildir. 

Çek. Leh Hududunda 
Yeni Hadiseler Oldu 

Varşova, 21 (A.A.) - Ciczyn mın 

takasında Çek milisleri 18 sonRa -

nunda Liznia civannda gümrük mu 

hafaza teşkilatının bir dc,•riyesine 

taarruz ederek iki kişiyi yaralamış 

lardır. 

20 Sonkanunda Ligota • Goma-

da Çek milisleri ormanda bir eve veni Londra Sefirimiz 
şe~rimizde tinde olan kimselerin ilham ettiğini =============== bomba atarak içinde bulunan as -

1 ''fan muhabirinden)-
Ankara. 2. ·1·w·ne tayin edilen _ •• I< elçı ıgı 

Londr~ buyu k'l' Tevfik Rüştü 
k h .. -<: ve ı ı 

~ı:.bı arıcı) . ekspresle İstanbula 
Aras bu akşanıkı 
atarekrt etmiştir. 

kaydettikten sonra, Amenka mille
ti, Yahudilerin aşkı için Alman mil
leti hakkında manasız bir husumete 
sürüklenmesine müsaade edecek mi 
dir' demektedir. 

B. Göbbeb, Amerikaya Alman -

yayı aç bırakmak tasavvurundan sa
kınmasını ihtar etmekte, çünkü eko 
nomik icbarın ild taraflı bir silah 
olduğunu bildirmekte ve nihayet 
"Amerika ne istiyor., diye sormak
tadır. 

' kerlerden birini yaralamışbrdır. 

Bu tedhiş hareketleri üzerine Po 

lonya makamlan muzır addedilen 
500 Çeki hudut haricine sevketmit
lerdir. 

Japonya 
Çini imha 
Edecekmi~ 

-<>-

Fransanın Yardımına 

da T esirti 

Alacakmış 

Karşı 

Tedbirler 

Halbuki merk~mun zenginliği im
renecek şeydir ama, zengin ollll'keJı 
atlattığı ''artalar ve karşılaştığı güç
lükler, hele hayatının ilk senelerin· 
deki yaşama ve çalışma şartları kek 
remsi hatta pek buruktur. 

Neyse uzatmıyalım sevgili okuyu
cum! Bu Galatasaraylı genç ".Ford,.. 
un hayatına o kadar iJnrcnmiş ki, hiç 
olmazsa haftada bir defa ya Ford'u 
yahut Amerikayı rüyasında gördük-

Londra, 21 (Hususi) - Japonya ten başka önüne gelene: 
diyetinin bugünkü açılışında Başve- ''-Ben Ford olacağım!,, diye gön
kil Hiranuma ile Hariciye nazın Ari· lünün samimi meylini daima için\ çc 
ta mühim beyanatta bulunmuşlar - kerck açması yüzünden arkadaşları 
dır. Hiranuma Çinlilerin Japonya ta- kendisine "Ford,, adını lakap olarak 
rafından takip olunan siyaseti anla- takmışlar, genç tc hayatına imren -
mak istemedlklerini. Japonyanınsa diği bir adamın hiç değilse adını ni
neye mal olursa olsun, aleyhine ha· maktan hoşnut bile olmuş. 
reket edenleri imha edeceğini söyle- Gel zaman git zaman ndı "Ford 
miştir. Pııriciye Nazırı Arita. Japon falan bey,, şekline giren bu delikan· 
yanın açık kapıyı kapamakla itham lıya neden "Ford,, dendiği bile unu
olunduğunu, halbuki onun kapıyı ka tulduğu sırada mektebi bitimuş ve 
fi derecede açık tutarak başkalarına bir iş te tutarnıynrnk İstnnbul soknk 
ait haklara ve menfaatlere riayet gös larında bir ncemi seyyah gibi avare 
terdiğini nnlatmış. daha sonra Ja- gezer olımış. Belki onun hu haline a
ponyanın Uzakşarkta kurmak istedi· cıyanlnr da bulunmuş. O ya~ta i:?siz 
j!i yeni nizamdan bahsederek bunun güçsüz kalmak ta ralıat bir ~ey de -
Çin istiklali için bir tehlike te~kil ğil. Bu işsizliğ'n ilk tczahürıi bu n
ctmediğini, bilakis Japonya, Mançu- damın tamamen ziiğüt"tleşmesi ol -
ko ve Çinin. her birj müstakil oldu- rnuş. Gcrri ".f"ord .. da ~ii.aün fiJ;:s 
ğu halde btrıe~cC'k1<"rfnf ve fş bera- dr.vrlndc hö ·Jc :r.il&iirt olduğu içirı bu 
berUgi yapacaklnrını anlatmış, niha- hali kendi i bclk' de Ford'laşmamn 
vet Fransız Hindi Çini yoluyla Çıne birinci ıılfinıcti snynuş ve hiç irkil • 
~ilah gönderidiği mevzuuna temas c- mcden nrkadaşlnrmdan sırayla: 
derek meselenin aliıkadarlnra anhtıl - Bana iki lira 'cr.r misin? 
dığını ve icabında daha tesirli t?':l - - Bir çift kunduran varsa bana 
birler alacağını söylemistır. vcr"ene! 

Japon hükumeti. fevkalade b~ıt ·e· Şemsi ·eni ver de ynrm getiri· 
yi mebusan meclis 'ne öniimüzdcki rim. Hatta: 
ayın başında tevdi edecektir. Fevka· Ynhu ~u senin frnnsızcn diksi-
lade büke, 5 milyar yenden fazladır yoncr:ni bir kaç giin için bnııa verir 

Bugiin meclise tevdi olunacak ale- misin?! 
iade büt<!enin ordu faslı 490 mi'yon Tarzında kimi para, kimi az çok 
vene baliğ olmaktadır. paraya çevrih•lıilccek bir takım eşya · * toplıyarıık gi.inün birinde ortadan 

Ç · k 21 (A.A.) - Çin orduları kaybolmuş. 
ungın , Z . d . . .. •. l 

b k d 1 Ça Kal. Şek .aten ycrı yur u, ısı gucu o mı • 
aş uman anı gencra n 

1 

. -: . 
M·11· M l" t t d 1 a Va g 1 van hır adam olduğu .çın bu kavuo-

ı ı ec ıs en ar o un n o ı - · · 
. k 1. . .,1• ı· · l·g·· luş neden sonra göze carpmış ve kn· 
şın ve ın yerme mı ı mcc ıs reıs ı ı- -

. 'h 1 t laktan kulağa - o da rivayet şeklin-ne ıntı np o unmuş ur. . . 
de - hu zatın Amerıknya gıtmiş ol-

1'- d w ••• ·1 . d 
) Ç

. 'k .1 ugu ogrenı mıs ve.... On an o;;onra 
Londra 21 (A.A. - ıne 1 ı mı - ~ . . 

: • .. da en unutulmaz sanılan şcylcrın bı· 
yon stc.rlıng borç \ermek uzere yn- 1 .. t.. .. .. t . .. t.. .. 

.. k t' 1 c us unu or en nısyan or usu bunu 
pılmakta olan muza ere ne ıce en- d lt 1 . . "b'd' a a ınn a m•::?· 
miş ve müsbet netıce vermış gı ı tr. eo 1 . ..

1 
ki d .::"ene er geçmış - mu ıare er e 

Lo b h (KJl.l'f · ) 21 (A. ne cnbuk gedyor - adı unutulan hu ug eac , a ı ornıya • . - • • 
A 

' 
t ı · d b' k ç· ı ·ı b zatın Amcr lrnda hır şeyler oldııgu· . - ç erın e ır ço ın ı er u- .. • . . . . · . 

.. b' k d .. . . J ogrenılır gıhı olmuş ve nıhn;) et hn lunan uç ın a ar numnyışçı, a· • . 
·· d .1 k .. 'k' ınnlumnt daha zıvade ,·uzuh almış. ponvaya gon erı me uzere ı ı vapu- • • .. .. w 

d
• · 1 "kl t'l kt i Bu nvnre genç odunc- nldı&rı para ra emır parça arı yu e ı me c - . . . - . 

k 11 · d 1 h 1 ı kakl dan 'e e§l aların bcdellcrı'\'le Amcrıknya en, e crın c ev a ar a so ar • . · 
. 

1 
d" knpRgı atıp hır garajda otomobil yı. 

qecmış er ır. k k · ı · · 
Bu levhalarda şu ibareler yazılı ·anın suretıy c _ışc haşlamış. Arnda 

c1aha neler ynptıgmı pek öğrencnw -
idi: 
"AmPrikanın t-llPrini. r'inli1erin dim. Li~k'n bugün Amerikanın en i~i 

k ·ı b 1 şt Öldu'"rmı'ye otomohıl markalarından birinin tl'k· 
anı e u a ırmayınız. - . . . 

· l"'k şuhcsının rniidUrli bulunuyor-
ceksın.,, ·11·1 t b'll • d 1 

T h ·1 i l · · d d rmak me b mu , vı a arı, o oıno ı erı, ora a a • a mı ş erını ur u c u- d w • • • 

· 1 ha l 1 i de hiçbir h. d ' ıgı Amcrıkalı refıkalar ve nıhnyet 
rıyet ~ı sto muş se a ı- ıniirdfch havat;yle otomobil iılenıi -
se çıkmamı ır. . · . 

- nın tanınnn§ smınlnrındnnrnış. 
---<>-

Yuvarlak Masa 
Konferansına Girecek 
Mıstrb Murahhaslar 

Ya hu adam ödünç para ile yap -
hğı bu seyahati yapma aydı, yeı'inde 
kalsaydı, imdi acaba hangi şubt•nin 
muknyyitliğinde pinekler \'e eğer bir 
d~st diif.riinündc bir arabaya davet e
dilmezse acaba iimrürıdc kaç defa 

K hi 21 (A A ) _ y lak taksiye binebilirdi! 

k ! i t . k ed k 
1 

Taş vermde agırdır,, derler. ne -a re, . . uvar ma- ı " . w 1 
sa on cransına ş ıra ece o an 1 . .d· .:ı ..,. • .. .. •• d' 
M hh · ı Abd"l M.. n cskı en uobru bır sozmuş. Şıın ı 

ısır mura as arı prens "'\. u un . . . . . . . Mi taşm yermde inç h r kıvmetı yok · 
neım, Alı Mnhır Paşa ve sırın Lon t L"k' t w d • .. 1 "ld' ~ ·· . . .. .. ur. a ın aş ocngın an so u ugn 
dra sefırı Husnu Nnşat Paşadan ıbn· d "t'l k 1 "~ b 

ir 
an an ı ı mrcn ıvmct cnmcrre nş -

rett · 1 d ğ .. .. • O k d k' h .. . . • a ı •ını goruyoruz. a ar ı: ına, 

Murahhaslar, ~uşterek hır sıyası 
1 

heykel, nnıt haline geldikçe lcıyıncti 
hattı hareket takip etmek yolunda yiikscliyor. 
mutabık kalmışlardır. Hüner taş olmakta değildir. Mute· 

Mısır murahhas heyeti salı gunu her ta~ olmaktadır. Kaldırım taşı da 
Port-Said'den hareket edecektir. taştır, yilziik taşı da. 
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Ayni Mahkemede Uç 
Davası Görülen Suçlu ı 
Dün ağırceza mahkemesinde Te· bir makbuz sormuştu. O gelmediği 1- ı 

lefon idaresinin mühim miktarda pa- çin muhakeme talik edildi. Adil Pa-1 
rasını zimmetine geçirdiği iddia olu- mir yerinden ayrılmadan m~başir Te 1 
nan idarenin eski memurlarından A- lefon idaresinin memurlarından Ce
dil Pamirin muhakemesine devam e- mali çağırdı. İkinci davada Cemal de 
dildi. İddiaya göre, Adil Pamir bazı Adil Pamirin suç ortağı idi Mahke
sefarethanelerden ve ecnebi müesse- menin istediği vesikalar elmedi ·ı i-
!"elerden fazla para aldığı halde nıak 

1 
b d d d g g 

buzun dipkoçalrına az yazmak sure· ç ~ u avaya a evam edilemedi. 
tile zimmetine mühim miktarda pa- Yıne ayni sebeple talik edilen tiçün
ra geçirmiştir. Suçlunun ayni nıah• cü davada Lfıtfi isminde bir saçlu 
kemede üç duruşm~sı vardı. Birin- daha vardı. Fakat mahkemeye gel • 
cisinde yalnızdı. Mahkeme geçen cet- memişti. Muhakemeler başka bir gü-ı 
sede Ulus gazetesi idarehanesinc!en ne talik edilmiştir. 

Kendisine Tetkik 
Hakimi Süsü 

Veriyormuı 
Hukuk ilmini yayma kurumu ba~

kanlığından: 

Ahmet Rami Yargı isminde bitlsi
nin kurumumuzda gftya 80 lira ma
aşla (Tetkik hAkimllği) yaptığım' da
ir tasıdığı bir hüsnühal şehadetname 
sini Eskişehir valisine, Bursa tnüdd~l 
umumiliğine, Gümüşhane valiliğine 

göstererek memuriyet istediğini öğ
rendik. 
Kunımumur. 
1-Böyle birisine asla va!ife ver

memiştir, 

2 - Kunımumuzda 80 lira m:taşlı 
bir kimse yoktur ve çalışmamıştır. 

3 - Kurumumuzda tetkik hAkfm
liğl diye bil' vazife de mevcut değil
dir. Binaenaleyh işte sahtekarlık var 
dır. 

Keyfiyeti devlet memurlannın ve 
halkın dikkatli gözleri önüne arzede-
rim. 

Başkan: Manisa mebusu 
Refik İnce 

Sa!;rlyl 'öldüren Ahmet 
Köse Mahkemede 

Dün ağırceza mahkemesinde Çatal 
canın Karacaköyünde Sabriyi öldü
ren Ahmet Kösenin muhakemesine 
devam edildi. Davacı yerinde Sabri
nin karde~i Ahmet vardı. Bir kavga 
neticesinde yaralanan Sabri Cerrah
pap. hastanesine kaldırılmı,, bir müd 
det tedavi gördükten sonra çıkmış \"e 

ölmüstür. 
Mahkeme Karacaköyde Sabri.'lin 

ilk tedavisini yapan dispanser rnemu 
nı Nurinin şahit olarak çağırılması
na lüzum gösterdi ve muhakemeyi 
talik ettL 

VEFAT 

Vazifesini ihmal 
Etmekten Suçlu 

Tahakkuk Memuru 
Dün asliye dördüncü ceza mahke

mesinde vazifesini ihmal ettiği iddi& 
olunan eski Galatasaray tahakkuk 
başmemuru Mustafa Hamdinin du
ruşmasına devam edildi. Davanın 

mevzuu şu idi: 
Galatada emlak sahiplerinden biri 

si kendi emlakine takdir edilen ira
dı gayri safisinin fazlalığını ileri sii
rerek indirilmesi için alakadar tadi

lat komisyonuna müracaat etmiş ve 
komisyon itirazı yerinde bularak ev
velce takdir edilen iradı gayri safi
nin indirilmesini kararlaştırmış. Mus 
tafa Hamdi tahakuk başmemuru ol -
rnası hasebile komisyonun bu kararı
na itiraz ve icabmda temyiz etmesi 
icap ederken bunu yapmamış ve verl 
len karar katiyet kesbetmiştir. 

Maliye müfettişleri bunu vazifeyi 
ihmal telakki ederek Mustafa Ham
diyi mahkemeye vermişlerdir. 

Dün, müddeiumumi iddiasını söy- ' 

ledi ve dört noktadan suçluyu haklı 

bularak beraet kararı verilmesini is· 
tedi. Müddeiumuminin dayandığı e
saslar şunlardır: 
Birincisi tadilAt komisyonunun yap

tığı tenzilat adalete ve hakka uygun
dur. İkincisi itiraz ve temyiz müdde
ti içinde suçlu mezuniyetini kullam
yor, üçüncü itiraz ve temyiz salahi
yetini kanun, tahakkuk başmemu

nına ve:ı.imiştir. Fakat bunu icabında 
kullanması lazımdır. Mecburiyeti 
yoktur. Dördüncüsü bu işte hazine

nin de zaran yoktur. Mahkeme baş

ka bir güne bırakılmıştır. 

EVLENME 
Bayan Rana Gedizle Eczacı Niza

mettin Dilerin evlenme merasımı 

dün gece Tokatlıyan salonlarında ic
ra edilmiştir. Saadetler dileriz. 

İLAN 

Şehrimizin maruf Tüccar ustala
rından Taksim ve Nuruosmaniyedeki 
Bronz Mağazası sahiplerinden Yer
vant Keçiyan kalp sektesinden vefat 
etmiştir. Cenazesi 22 kanunmani Pa
zar günü saat 14 de Kumkapı patrik
hane kilisesinden kaldırılacaktır. Bu 
acı haberi dostlarına ve miifterile- Çatalcanın Murat Bey köyünden 
rjne teessürle ihbar eyleriz. Necip oğlu İbrahim kendine ait k:ızı-

Ze\·cesi ve Bronz Majazası sahip- 1ı mühürünü kaybettiğinden hükmü 
lt!rinden Bayık Gülyan kalmadığı ilan olunur. 

' ,, 

Amerikanın bugüne kadar yarattığı en 
muaaam ve en muhteıem filmi. 

TYRONE POWER 
ALiCE FAYE 
DON AMECBE 

Pek Yakında MELEK Sinemasında 

IARK FiLMLERiNiN EN GOZILI 
Türkçe Sözltl • Şark Musikili 

Şimali Alrilcada bir sahra leyi ile bir Amerilcalı 
Mis'in harilculôde aılc ve maceraları 

Pek y 1• p EK Sin~malannda 
Yakında SARA ve Birden 

'.r AN 22 - 1 - 939 

RADYO 
'ANKARA.RADYOSU 

Tiirkiye RadyodifüZ)'on Postalan 
Türkiye Radyosu Aiıkara Radyoım 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. ltH95 Kes. 20 Kw. 
T. A.. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

22, 1, 939 Pazar 

12.30 Program, 12.53 Müz.ik (küçük 
orkestra - şei: Necip Ar;kın), 1 - Fritz 
Köpp - Yaz akşamı süit, 2 - Osman Pe
rez Fereire - Ay-ay-ay: seremıd, 3 - Ralph 
Benatzky: Bebekler perisi - filminden -
Neı'ell, 4 • Ralph Benat.zky: GrinzfnJ?'e 
bir daha - vals, 13 Memleket saati, a~ans 
meteoroloji haberleri, ı3.10 Müzik (kü
çük orkestra devam), 5 - Franz Lehar -
Eva operetinin val!<leri, 6 - Carlo Tho -
msen: 1'ua, '7 - Hans Schneider - Tirol 
dağlarının halk •ıırkı ve danslıırı, 8 - Cart 
Rydahl - Melodi, 9 - Johan?les Brahm!!: 
Macar dansı No. 3, ı3.45 Türk müziii, 1 -
Kemani Rıza Elendi: Tahir puselik peıı
revi, 2 - Ka1.1m Uz: Görmezsem gül yüzü
nü, 3 • Dr. Şüktü Şeno:ıan: G6nü1 hara
reU, 4 • Vecihe: Kanun taksimi, 5 - Rahmi 

1 
bey: Ge<;ti o gamlı eyyamı serma, 6 - İı· 
mail dede: Nazlı nazlı sekip gider, 7 ~ 

~ 7 - Tanburi İshak: Giılizar saz semaisi, o
'kuyan: Sadi Hoşer, Çatanlar: Ve<.'fhe, Ru-

1 

ıen K., Cevdet Kozan, Mesut Cemil. 14.15 
14.30 KonulJJla <Ev kadını saati), 17.30 
Proil"anı. 17.35 Müzik (Pazar çayı), 18.30 
\Konuşma (Çocuk saati), 18.50 Ajanı ve 
mete01'oloji haberleri, 19 Türk müziği (İn-

ice saz faslı - Bayati faslı), 20 Spor (Ana 
• dolu ajansı !IPOr ıervtal), 20.10 Münk (O-

da müzlli: İbrahim Öqür ve Ateı böcek
leri - Fantezi), 20.30 Türk mlizlği. ı - E
min ağa: SuzinAk peşrevi, 2 - Sadullah 
ağa: Ağır ııernal - Kapılsa her gören, 
3 • MOnlr Nurettin: Durmadan aylar ge
~er. 4 - Ynarl Aaun: Ayn dOştüm sevgi~ 

FREDDIE BARTHOLOMEW 

Freddie Barthalmev, 28 mart 1924 te l.-On
drada doğmuştur. Koyu ve kıvırcık saçlı, mavi 
,özlüdür. 

ERROL FLYNN 
Errol Flynn, 20 haziınn 1909 da lrlanda

da doğmuştur. Esmer sa~h ve esmer ıödü
dür. 

FiLMLERi 
FiLMLERi "Mont Castello cinayeti", "Tuhaf geli:ı", "San 

üzerinde bahb ko§DWJ," ·~ " "Ye · ık", 
•·Prena ve fakir", "Süvari hücumu', " ş a p-

.. Hüyü", "David Copperfield", "Anna K:ır•nlna" 
'Profesyonel asker", "Küçük lord Fawıtleroy", 
"Londranın Lloydları", "Cesur kaptan". fak", "Robin Hoodun sergüzeştleri,,. 

BUGÜN 

MELEK 
SİNEMASINDA 

BUGtJN 

iNCE • ZEVKLİ - NEŞELi BiR MEVZU HERKESiN 

BEGENDIGl NEFiS FiLM 

BAROM ES 
ve USAGI 

Baş rollerde: 

ANNA Bl!LLA 
WILLIAM POWELL 

Fransızta Sözlil: 

Aynta: Paramunt Dilnya Haberıerı bugttn saat 
11 ve 1 de tenzilatlı matine 

Babalarının namus ve ıerefini 

iPEK Kendi aık ve hayatlarını 
Kurtarmak için çarpııan 

4 GENCİN MVTBlŞ ve HEYECANLARLA DOLU MACERASI SlNEMASINDA 

Baı rollerde: 
GEOBGE SANDERS - LORETTA YOUNG • BICHABD GREEN 

BEJINALD DENNY 

Ayrıca: Fob Dünya Haberleri. Buaün saat 11 ve 1 de tenırilath matine 

limden, 5 - ıtefik Fenaıı: Tanbur takı1m1, 
6 - Nuri bea: Benim aervü hıramanım, 

7 - Nuri bey; Suzinik saz semaisi, Oku ... 
yan: Mustafa Cailar, Çalanlar: Reşat E· 
rer, Refik Fersan, Cevt!et Kozan, Kemal 
Nl7Uf Seyhun, 21 Memlt!k~ saati, ajans, 
meteoroloji haberlerl, 21.10 RlyaıeticQm
hur bandosu: ııef: İhsan Kilncer, 1 - A. 

· 2 - E. Fontenelle : 
Vals Gltane, 3 - J. l\ assene-.. ~ d 

• -4'! ere - u-
vt!rtfir, 4 - Şubert: Bitmemiş senfoı.a· ı _ 
Parti, 2 - Parti, IS - Vagner: Lohengrın 
mars. 21.55 Mürlk (cazband: PL), 22.45.23 
Son ajans haberleri ve yan!lkl Pl'Olnnı.. 

~ı•••~ Bugün-----., 

SARAY 

llAvet•n: FOK8 JURNAL 
Bugdn ... t 11 ve 1 de tenzllltlı 

matlneler 

MEVLÜDÜ ŞERiF 
Bu,Un öğle namazını müteakip 

Beyazıt Camia.inde Apti Ilgının N

hu için Mevlut okutWacağından ak
raba ve uiz dostlarımız ile dinle • 
meık arzusunda bulunmak istiyen 
2evatm teşriflerini ıaygı ile bekle
riz. 

Ferik Ali Şamı1 P 1· kızı 
Mahmure Oguı 

Eczacı Yarbay Ymuf kızı 
Feride Dguı 

Orman birinci sınıf Mühendisi 
Necati Ilgın 

MABLENE DIETRICB'in Rakll>i ... Altın .. u Yıldlzlat Yılmı 
···----- -·-- - --- - - - ---·------ - -- ~ ---- - - -~--- - --------------------

Hem hoş ikJ saat geçirmek .. 
Hem de candan ve kahkaha ile gülmek içi.n 

BugUn TAKSİM . Sinemasın 'a ZARAH LEANDER 
Onümilzdeki Çarşamba Akşamından itibaren 

MAVi TiLKi aidinls•e FERNANDEL'in 
Fevkalide Lfib w ihtişam Fllmhı4e Müzisyen, Kovboy, muz t4ciri ve işık rollerini oynadığ'ı 

AŞK MAHKOMU ~~SOMER Sinemasında~~ 

· Parlsin Göabebetl 

DANIELLE DARRIEUX 
En ıon, en mükemmel ve en neşeli filmini görünüz. 
Bu filmin bazı kısımlan Normandie vapurunda ve 

Kalifomiyada çevrilmiştir. 

ilaveten: EKLER JURNAL ıon dünya haberleri 
Bugün ıaat 11 te 1 de tensilitlı matineler 
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TAN 
Gündelik Goıefe 

-0--- ı-ıaııer· 
TAN'ın hedefl:ııel'f11ydıt 
de, fikirde. ..rııımt 
temi%. dUriltt. ,,,ıeteal ,,,,. . 
olmak, k• ,ıctır. 
olmıya ,,ııt"1 ı. t 

A B O N E B S J> :cnebi 
Türkiye -

ısoo Kr. 
1400 Kr. 1 Sene 1500 ,. 
750 ,. 6 AY 800 ., 
400 ,, 3 ft.Y 300 " 
150 " 1 AY ıttihadına dahil 

Miiletlerarası paststıer için abone 
olmıyan memle](e sJyle 30. 18. 9, 
bedeli müddet sıra bedeli peşindir: 
3,5 liradır. Atıorı: 25 kuruştur. 
Adres değiştlr~:uplar 1 O kun.ış-
c i . Jt!lt" evap çın esi ıtııırndır. 
hık pul il~'' rı __:;:;,;;. _____ _. 
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Halkı 
Terbiye 

~ n AJJlerikanrn muhtelif şe -D u Jıir)erinde on beş sene kazala-
koruoınak işinde çalışmış bir 

ra karşı d' 
.ı beni :ıiyaretc gel ı. 
uostuın . 

_ Burada balkı terbıye hususun-
da büyük bir ihmal görüyorum, di • 
~e ıöze başladı. Belediye reisiniz şch 
:rin teınidiğine birinci derecede e -
hemroiyct verdiğini söyledi. Tanzi • 
fat işlerini organize etmeğe teşeb • 
hüs etti. Fakat bu kafi değildir. Be -
ledlye yaptığını yapar, halk ona yar
dım ebnez, şehir balkı bu temizlik 
işinde onunla beraber ~alışmazsa an-
1:ak bir dereceye kadar muvaffak ola
bilir. Avrupa ve Amerikada halk so
kaJdara tükürmez, dükkanının girli 
~ularnu sokağa dökmez, elindeki kaiı 
dı .sokağa atmaz, çöp tenekesini so • 
:kakta bırakmaz. Parkları bozmaz, 
siçekleri koparmaz. 

"Fakat A nupa ve Amerika halkı 
'hn hale gelebilmek için uzun bir ter
biye devri geçirmiştir. Bilhassa A • 
merikada halkı terbiye işine ne ka
dar, ehemmiyet verildiğini hilirsi -
niz. Burada da halkı tenvir ve terbi· 
J'e edecek teşkilata ihtiyaç vardll'. 

- l\leselıl, dedim. 
- Mesela, ınektopler•e, a.nc..,... 

le-rinde, sinemalarda halka temialik 
etrafında kısa konferanslar verilebi
lir. Filirnler gösterilebilir. Evlere kU. 

çük broşürler tevzi edilebilir. Mey -
clanlara oparlör konarak halka müte 

madt suntt-e telkinler yapllabilir. 
Rer türlü propaganda ve tenvir vası 

tulanna müracaat edilerek halk jkaz 
\re tenvir edilebilir. Gazete ve mec
mualarda yazılar yar.dır. Vecizeler 
neşredilir. Sokaklara afişler asılabi· 

lir. Bütün bunlar para işi değil • 
cHr. Sadece ori!anizasyon nıesele11i -

dir. Ne matbı1at, ne sinemalar. ne 
de Halkevleri bu hususta yardımla • 
rrnı esirıemezl.er zannederim. 

•Ayni şekilde halkın kazalara 
karıı korunma tedbirleri almak hu
~uıunda da tenvire \"e terbiyeye ihti 
yacı vardır. Hergiln tramvay ve oto
ı ıobil kazalarına bir kaç kurban ve
ı·iyorsunuz. Bu kazalardan yüzde 50 
derecesinde JOförler ve vatmanlar 
meıulae, J'UJ. mesuliyet de hl~ şilp • 
he yok ki halka aittir. Yine ayni ne· 
~ir ve propagunda vasıtalan ile hal· 
1':a kazalara kar§I korunma tedbirleri 
telkin edilebilir. 

ıısiz Tiirkly-ede daJma yukardan 
-Omir vermekle iş görınef e ahşmışsı _ 
nız. Amerikada her işte halktan bas
Janır, ve halk beraber alışu-. Sizde 
emirlerin bir kaç &ünlük hayatı ol • 
ına~ııım sebebi budur. Yapacafrnız 
işlerde halkı bt:raherinize alınız. Me
:.uliyetinize onu da teşrik ediniz. Ba· 
kın 0 vakit ne çabuk muvaffak olur
sunuz. 

"Jlalk sayrldıjını ıörtirse, şehrin 
tf'mizliği. İiİnde kendisine de bir va
zife diiştüiünü görfüo, bunun ıneııuli
yetini duyarsa, artık ona emir ver • 
nıeğe lüıunı yoktur. O, şehri teıniz 
tutmak hususunda hiikumetin ve be· 
tediyenin fahı·i yardımcısı olur. Te • 
mizliğe riayet etnıiyenleri keııdiai ce 
ıulandJrır.,. 

* Yeni belediye reisimizin tehri.n te 
bıi:diği hususı1nda mekteplerde ve 
llalkevlerinde konferanslar verdir • 
rn~.1e. t n t~şebbiis ettiğini hiliyo • 

,,.e za e k' 1 . d 
ruz. Bu arkadaşın fi ır en e bize 

ı ""k k cro''riindU. Tatbikatta bu '"' yumusa ro 
fikirİerde~ istifade etmek faydalı o-

lur 7annedcrb 

TAN 

Profesör Salih Murat, aşa9ıdaki yazısında ilmi ıstılahları ele ahyor. 

Usta+, bunların Garpte de arasıra de9iştiğini. fakat ıstılahların top· 

tan değiımesinde mahzurlar bulunduğunu, böyle mühim bir işte inkı· 

lap müddetinin bir~z uzun olması icap etti9ini anlatıyor. Muharririn 
bu mevzua ait ikinci yazısını da yarın bu sütunlarda okuyacakS1nız. 

a a a 

Müsbet ilimlerde 
IST LAHLAR 

H er ilmin kendine göre 
bir dili var. İlim dili 

ile günlük işlerimizde kul -
landığımız adi dil arasında 
ki başlıca fark ilim dilinin 
bir çok ıstılaharla dolu ol. 
masındadır. Mesela fizik'in 
ıstılahları beş altı bini bu -
lur. Her ilim yer alan mef
hum, hadise ve tariflerle do 
ludur. Bunlara birer ad koY. 
mak lazım, değil mi? 

Y eni bir mefhum, veya hadise 
veya bir cihaz meydana gel 

dikcc bir takım isimler doğar. En
düstri ve teknik ilmindeki ıstılah
lar ise büsbütün korkunç bir rak -
kama baliğ oluyor: İki yüz elli bi
ni bulduğu söyleniyor. Bu mefhum 
lar ınuhtelif dillerde muhtelif ke. 
limeler vey:ı ıstılahlarla ifade edil 
diği gibi bazı mefhumlar - bilhas 
sa teknik sahasına giren bazı ci • 
hazlar ve aletler - hemen birbiri -
nin ayni adla anıltr. Mesela gramo 
fon, telefon, pik- up, radyo .. gibi. 

G a:~te oJduğu gibi bizde de 
ılım evvela medreselere in

tikal ediyordu. Bunlar da validi 
olan Fisagors mektebinin prensibi 
ne sadık kalmışlardı. Medreseler _ 
de halktan gizli dil kullanmak za
rureti varde Garp medreselerinde 
latince ve şark m~selecinde a ~ 
rapça ilhn veya medrese dfU oleralt 
kabul edilmişti. Bu diller muhte -
lif milletlerin ilim adamları ara • 
sında adeta birer esperanto gibi 
kullanılırdı. Bu diller bile esrarı 
saklamağa kafi gelmediğinden garp 
te anagram dedikleri şifreler kul -
}anılırdı. 

Garpte 17 inci asır gibi yakın 

zamanlarda yayık ilmi keşifler i
lim ariamlart arasında böyl şifrele,. 
le birbirlerine anlatılıp halktan sak 
lı tutuluyordu. 

Tabı makinesinin icadından son 
ra okuma ve yazma halk arasında 
taammüm etmiş halk yeni keşüleri 
yavaş yavaş öğrenmeğe başlamış -
tır. Bir taraftan üniversitelerin in 
kişafı ve diğer taraftan neşriyatın 

artması yüzünden ilim etrafa sü -
ratle yayılmağa başlamıştır. Yap
mış olduğu klasik tecrübelerle A -
risto faraziyesini yıkıp tecrübi il -
min eRasını kuran Galile bir ese -
rini ıatince yerine italyanca neşret 
mekl.a mühim inkılap yapmıştır. 
Bu eserinin ~ukaddimesinde Galile 
(eserimi latince neşretmektense i
lim :ı.damlarınca kaba telakki edi
len, fakat ana dilim olan italyan 
dilinde neşrediyorum) mealinde ya 
zı yazmıştır. 

Bu böyl'.! olmakla beraber Ga
lileden yanın asır sonra çı 

kan Nevton, Huygens ve Hooke gi 
bi büyük alimlerin eserleri ya la -
tince veya şifreli çıkmıştır. Mesela 
fizikte Huk kanunu diye öğrettiği 
miz kanun İngiliz alimi Hooke 
tarafından Ceiii Nosssttuu anagra
mile neşredHmiştir ki bunun hal
li Cit tension sic vis'dir. Bunun 
türkçesi (uzama kuvvetile mütena 
sip) tir Medrese veya ilim dili 
bitince veya arapça olduğuna gö -
re ıstılahlar da bu dillerde konmuş 
tur. Mesela, Nevton hareket kanun 
lannı ortaya koyduğu zaman ha -
reket miktarı dediğimiz ve kitle i
le sürat hasılı darbiyle ifade edilen 
mefhuma latinceden Moneutum a
dını vermişti. Kuvvet ile kolu ha. 
sılı darbına yine latinceden Mo • 
ment kelimes! almmıştır. Bizde bu 
mefhuma (vcı.niyet) denilir. Bulun 
duğu gibi moment'i fransızca keli
me addedip mukabili olan (an) di-

Yazan: 
Profesö.r Salih Murat 

ye tercüme c.-Oenler ve hala böyle 
kullananlar vardır. Halbuki bu 
mefhumun anla, zamanla hiç mü
nasebeti yolt. Yine Nevton hare -
kette olan bir cismin haiz olduğu 
enerjiye canlı kuvvet manasına gc 
len Force vivre demiştir ki biz de 
bunu zinde kuvvet diye tercüme 
ı::tmişiz, bu tnbirde ısrar edenler 
~.,.,.... ~· b~ *•'~ 
buna (.K'fn~t.tu · 'Energy) diyorar. 
.Biz de buna mukabil (hareki enerji) 
diyoruz. 

yine ingi!izceden bir misal ala 
yım. Bir cismin halini değiş 

tirmck için ;ıldığr hararete eskiden 
Latent Heat derlerdi, bizde buna 
muk:ıbil (harııreti hafiye) der -
derdik. Eski 1'alori nazariyesine uy 
gun düşen lıı; ismin yanlış olduğu 
dik. Eski kalori nazariyesine uy -

anlaşılmış. Şımdi buna temeyyü 
hur harareti manasına gelen ıstı

lahlar kullamlıyor. Çünkü cisim -
de gizli hararet olmadığı anlaşıldı. 

Bunları ~öylemekten maksa -
dım 6arpte d" ısttlah1arın erastra 
değiştiğini ifade etmektir. Fakat 
İngiliz dilindeki bu değişiklik o ka 

. ). 

dar büyük mıkyasta olmuyor. Al
manca gibi bazı dillerde daha bü
''Ük :nıkyasta değişiklik görüyoru7.. 
Almanlar latin ve grek aslından 
olan kelime:lerin yerlerine al -
manca kelimeleri ikame ediyorlar. 
İlmin bu kadar yayıldığı bir devir 

de ilmi halka anlatmak için böyle 
değişiklik az çok zaruri ise de ye
......._ _ ı_-ı...,:s JUU"9!h_._w ıııı.-o 
lime koymaf,.:ı kad.r ileri gitmek 
bilm~m ki ne kadar faydalıdır. 

B ir vakitler bizde bir arapça 
moda!:o' vardı. Bunun bir se

bebi de araı:ı dilinin gramerinin uy 
gun düşmesiydi. Hakikaten Nasa
ra, yansuru. herşeyi kolay halledi 
yor ve birbirine yakın ıstılahlar bu 
suretle kolay ifade ediliyordu. Fa· 
kat bu gramt'ri biz araplardan da
ha ileri giderek tatbik ediyorduk. 

Mesela bizim müvellidülhumu 
za dediğimiz gaza araplar oksijen 
diyor1ar ve Lizim (tahammuz) de • 

diğimiz file cmlar oksijenden tcek· 
slid diyorlardt. Biz ısıtılahımızı 

arapça koyarken araplar garp di -
lindeki kelimeyi parçalayarak Na
sara yansuruya uyduruyorlardı. 

Amerika Cümhurreiıi Ruzvelt Avrupa.om falına bakıyor: 

- Yeni ıenenin ilk aylarında kua bJyıklı bir culam yolunuz üze .. 
rine çıkacakhr-

5 

Cümhu iyette 
Önce ve Sonra 
Kültürümüz 

Mahmut Eıat BOZKURT 

Hatta şimdi bile öyle yapıyor • 
)ar. Mesela telefonu alıp (telefo • 
nen, telfene, yetelienüen) (Belseve, 
yebelsevü, belscviken) glbl.. Miha
niğin demirba~ mefhumlarından 
biri olan sektora biz (şua) derken 
arapl:!r sekter diyorlardı. Bizim 

şarkı dediğimize onlar monoloğ di Cümhuriyetten önce; 
yorlar ve... Elif üstün, e e c! be üstün, b • 

Bir zamanlar işler böyle gitti. e !, pe üstün, p e c !. 
Biz: de mektepte okurken <Hero Na Cftmhuriyetten önce; hatta me~ru· 
fürei. (Sakkr gışa), tahulhül, teka- tiyctin ük yıllarında bile tahsil u~u
süf gibi bir alay karışık ve zor ta- Jü buydu. 
birleri bellemeğe mecburduk. Bu Bu kadar da değil; bunlar heıı bir 
ceryan o kadar kuvvetliydi ki ifa- ağızdan makamla söylenirdi! 
desi billur gibi berrak olan Salih Bu usuliin çokluk görümünden ~c· 
Zeki gibi zamanın üstadı bile bun rinıi neydi? 
dan ıturtulamamıştı. Bu ceryan yal Bunu söylenıcğe liizum bile gör • 
ruz ilimde değil, halk dilinde bile müyormn. 
vardı; mesela Direkler arasında Usul, \'erimini kendisi söylüyor: 
Şevkinin tiyatrosunun ismi (Eğlen Bebe, pepe ! ! !. 
cehanei Osmani kumpanyası) idi! Hem bebe! Hem de tnnı anlnın·~ıc. 

pepe! 
Hütün çalışmalara, didinmclcrc S onradln rakkas topu muka -

bil tarafa gitmeğe başladı. rağmen bundan ileri gidilemiyordu. 
Ben kendi hesabıma ve milletin 

biiyiik ekseriyeti hesabına söyliycbi· 
lirim ki, yüksek tahsilimi bitirdij;iın 
uman hôlô dosdoğru yazamıyordum. 
Elime verilen kitapları - ilmi mİl• 
nasıyle - anlıyanııyor, nnlatnnuyor· 

dum. · 

• 
Cümhuriyetten sonra; 
Geçenlerde, çocuklarımın okul ki· 

taplannı karıştırıyordum. 
Hem karıştırdım.. Hem de bazı 

sayfaları dikkatle okudum. 
ilk okulun son sııııf ında olan to • 

cuklarımdan birinin tarih kitabwtla 
su cümleleri gördiiın: 
• "Köylüyü zarara sokan, türlü fo • 
nalıklara sebc11 olan ôşar verg:6i kal· 
dırıldı. Dikim ,·e ekim işlerini, bay· 
un cinslerini iyileştirmek ve köylü
nii.n tefeciler taraf ıudan soyulma::.ılll 
önlemek için önlemler alındı, (1),. 

Bumda tekrar ed~ryorum: 
Ben kendi hesabıma ve muazzam 

bir ekseriyet hesabma söyliyebili • 
rim ki, yüksek tahsilimi bitirdikten 
sonra da; tefecil ğe, faizciliğe "'·e hım 
lamı zararlarına dair bir fikir sahibi 
değildim. Hem de ekonomiden bir 
kaç sınav g-eçirdiğim halde~. 

Bereket ,·ersin, babamın çi.ftçi ol
ması; bana, aşar hakkında kaba tas
lak bir fikir \'crebilrni~ti. 

Bu gldiş evvela bati idi. Netekim 
ben, dil meselesi bu kadar canlı 
şekil almadan evvel, tekasüf yeri· 
ne sıklaşma, tahalhül yerine sey
rekleşme gibi bir takım türkçe ıs
tılahlar koymağa çalışıyordum. Fa 
kat son zamanlarda rakkas topu -
nun sürati pek arttı. Bazan öyle ıs
tılahlar çıkı:ror ki bizim gibi 
az çok liberal olan kafalar bile 
bunları he7medemiyor. Istı -
lahlann böyle toptan değişmesin -
de bazan modanın hakim olduğu -
nu evvelce arzetmiştim. Bizde ve di 
ğer dillerde bunun nümufıelerini 

görüyoruz. Halbuki bugün ilmin, 
bilh.1srn yeni manasiyle müsbet i -
limlerin kökleşmesine çalışt1ğımız 
~u sıralarda bu kadar fazla ileri gi
diş yani tekamül yerine inkılap, bi 
raz z:ırarlı olsa gerektir. Bence bu 
iş bir tekamül vetiresidir. Siyasi iş 
leri bilmem amma ilim işlerinde 

tekamül esastır. Bir ilim adamı ba 
kımtndan tekamül ile inkılap ara
sındaki başlıca fark zaman farkı -
dır. İlimde biz inkılahı zor görü • 
yoruz. Tabiatta bile inkılap dediği
miz haıiisehı· bir miiddet sürer. 
fşte size en canlı misali kış yaz 
inkıHplan dediğimiz inkılaplar bi 
le yirmi gün kadar sürüyor. Cemi
yetler arasında mütemadi ceryan 
~ -wı lııh" ..,.:rene ~a eden - • 
Jer pek a~. Çoğund• vakft veya ce Çoculdufumda hocamdan dnydu-
reyana, rakk.&s topunun hareketi- ğunı şeyler arasında bir de (Şarl -
ne benzer hamleler görüyoruz. Bu nrnn) hikayesi \•ard ı: 
na inıtılap deniyorsa pek iyi, öyle Bu adam okuyup yazmayı kuk ya-
olsurı. Yalmz ıstılah meselesi gibi ~ından sonra öğrenmiş .. 
pek mühim bir işte bu inkılap müd Latin hal'fleri kabul edild~kten 
dctinin biraz uzun olmasını tcmen sonra, farkına \'ardını ki, bizde bir 
ni edelim. Şu muhakkaktır ki ıstı- değil, binlerce (Lnı>arator Şarlıuan) 
lahlarımızı tcc;bit etmek ve yoluna vamuş!. 
koymak işini bizim kadar kimse is Jlocalar asıl bizde imiş .. 
temez. Elli yaşındaki 3§~ıbaşılar. bu yaş-
Şebiyeldayj miinc<'cim YC muvakkit taki hizn,ctçi kadınlar okuyup yaz -

mak öğrendiler. (Ulus) u (Tan) ı (Son 
nebilir. 

1\-Jiiplela.'.\.·i gama sor kim J Posta) yı ilh .. hepsini okuyorlat. 
gece er V l 1 .. . d . k 

k 
. o mese e er uzerın e onuşu:-, or-

aç saattır .. . 
Iar. l\lunaka~a edıyorlar. 

J stılahlarda acele etmek ilmin 
ciddiyetini bozar Şunu bilmeli 

ki, müsbet Wmlcrdeki ıstılahlar a
dedi Maarü Vekaletinin bize gön _ 
derdiği terimler rchberindekiler -
den çok ve hem de Pek çoktur. Baş 
Jangıçta acele edersek sonra büyük 
çıkmaza gireriz. Kırk sene evvelki 
astronomide !JÖktcki yıldız adedi 
3, 4 bini geçmiyordu. Bunlardan bir 
çoğunun isimleri vardı. Fakat şim 
di yıldız adedi 200 milyara çıktı. 

Artık isim yerine numara konuyor. 

Uzvi kimyaya giren mürekkep ci -

simlerin adedi yarım milyonu geç 

ti. Bunlar dn beynelmilel remizler 

le ifade ediliyor. Her yeni mefhum 

yeni bir ıstılah meydana getiri -

yor. Bunların aralarındaki irtibatı 

kaybedersek sonra çıkmaza girmiş 
oluruz. 

Mahsulleri Toprak 

idare Meclisi 

Toplanıyor 
Toprak mahsulleri ofisi idare mec

lisi, yarın saat 14 buçukta Ankarada 
biJ' toplantı yapacaktu-. Ofis umum 
müdürü Hanııa Osman, müdür Şakir 
Ankarada bulunmaktadırlar. 

İdare meclisi azahı.rından Mahmut 
Bilgin, İlhami Pulat ve Mecit Muğ
mumt aldıkları davetiye üzerine dün 
Ankaraya gitmişlerdir. İdare mccli-
61, ofisin kurlduğu gilndenbcri gös
terilen faaliyeti tetkik edecek ve ye
ni ~ene i~in yapılacak işler hakkında 
esaslar tesbit eyliyccektir, 

Bir de Ciimhuriyctten önceki <lu-
' rumu dfü~ünelim: 

Devlet Şiırıısı azalığına çıkıp tn iki 
satırı okumak ve yazmaktan aeiı.lcri 
pekala gördük ve tanıdık!. 

• 
Hu satırcıkları, nedense Ciimlm· 

riyetten sonraki kiiltiirüınüzü, hatta 
meşrutiyetten önceki kiiltiiriimiizd<:n 
daha aşağı g(innek hastalığına tutul· 
mu~ 7.a\•alblar İ!;İn yazıyorum. 
Onları uğradıklan (kara sevda) 

dan kurtarmak için yazıyorum. 
Fakat bilmem ki, Inydam dokuna· 

cak mı'! 

• D~ma geliyor ki: 
Bizo lazım olan şey, alabild:ğine 

öğretmen )'eti~tirmck, alabildiğine 
okul açmaktır. 

Okul kapıları öniinde binlerce '\' &• 

tan ~ocuğu bekliyor. 
Öğrdıntı usullerimiz hiç hir devir

le kıyas kabul edecek bir durumda 
değadir. 

Daha i;\'isi olmaz mı? 
Her iyinin daha iyjsi Yardır. 
:Fakat lıugiin bir çok garp memle -

ketleri bize imrenecek haldedil'lcr. 
Usuller.nıiz bence o kadar giizd, 

ve öğretmenkriıniz o kadar çalışkan
dır ki, yar111ları ferah Icrah kavrı· 
ya bilirler. 

Ben ~·mdiden; 
Kiiyde , basık tavanlı odasında, 

ocakta ~·anan odunların ışığında yeni 
harflerimizle tarihini anlanuya <"alı· 
~an 'fiirk köylü ~ocukları arasından 
çıkacak Ciinıhurrc:şlcrini ı.rörmckıc· 
yim. 

Yarınlar yukııırlır. 

A.nkara: Hl 1 Hl30 

(1) Tarih, Sınıf 5, S. 193 - 19G 
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Avukatlık Kanunu Karşısında Samsun Mıntakasının 

A rzuhalcilerin Vaziyeti Tütün Rekoltesi 
Avukatlık Kanununun 23 ve 50 inci meydanına kadar olan yol için pek çok 

maddeleri hakkında sorulan suale &\l şe- defalar Beyoğlu belediyesine müracaatte 3,5 Mı· iyon Kı· loyu Buldu kilde cevap verebiliriz. bulunduk, nazan itibare alınmadı. 
l - Adliye Encümeninin 1 - 962 esas Kurtçelebi camilnln önünden Emir E-

53 Karar sumaralı ve 21.6.938 tarihli maz fendiyi teşkil eden yoldan bir felaket za
batasında avukatlık kanununun 23 üncü manında itfaiyenin çıkmasına lmkAn yok 
maddesindeki izahatı şundan ibarettir tur. Havanın yağmurlu olduğu bir sırada 

LAylhanın 23 üncü madd'!sinde .. mün- çamurlar insanın diz kapaklarına kadar 
hasıran avukatlann yapacakları işleri ta- çıkar. Hele çocuklarımız mektebe gider
yin ve tesbit etmektedir. ken çok mUşkillAt çekiyorlar. Bu vesile 

" 

Bu madde bir taraftan avukaUarın ile nazarı dikkati celbetmek istediğim bir 
yapmıya kanunun salfıhlyet verdiği işle- de aydınlık meselesi vardır. Nalıncı yoku 
ri yalnız bu meı;lek erbabına hasretmek şunda Camcıçıkmaz sokağında oturanlar 
suretiyle göstermekte ve hem de bu işle- aydınlıktan mahrumdurlar. Yokuştan e-
ri avukat olmıyanlar tarafından görül- lektrik geçtiği halde bu sokağın seneler
mcsi ve takibinin halka, maslahata ve denbcri ihmal edilip karanlık içinde bı
resml mercilere zarar vermek ve müşkül rakılmasına hayret etmemek mümkün 
ler doğurarak işleri geciktirmek ve hattA değildir. Yokuşun basamaklı oluşu bir 
haksız bir neticeye sevkedebilmek ihU- çok kimseleri yere yuvarlamakta ve sa
mallerl derpiş edilerek bunları önlemek- katlamaktadır. KıymeW valimizin alfıka
te t)lduğundan bu kanunun en esaslı ve sıru bekliyoruz.. 
ana hükümlerinden biridir. Camcı Çıkmaz: No. 14 

N. TOKSÖZ 2 - 460 sayılı K, nun muvakkat madde 
, si hükmOne göre yapılan tasfiyelerden 

sonra baro levhalarından kaydı silinen
lerden baı:ılarının matlôp temlikl hak
kındaki hükümlerden istifade ederek 
mahkeme muvazaa suretiyle blr tak• a
damlardan namlarına matlup temlik etti
rerek mahkemelere girdikleri görülmüş 

ve her ne kadar bazı mahkemelerin vazi
yeti idrak eden reisleri tarafından bu mu 
vazııalı müracaatlar reddolunmuşsa da 

1936 Berlin Olimpiyatlannila, ıampiyona mükafat verüirlien 

ı umumi hükümlerin cevaz verdiği bir mu
ameleyi suiistimal edenler hakkında sarih 
bir memnuiyet müeyyidesi ~lmadığından 
tatbikatta gerek barolardan çıkanlmış ve 
gerekse a\'Ukatlık salfthlyetinl haiz hu
lunmıyan adamların bu tarik ile iş gör-
düklerine tesadüf ediliyordu 

Encümen tatbikatın verdiği bu misal
leri de ehemmiyetle na7.an dikkate ala
rak lAyihanın 50 inci mııddeslne koydu
ğu fıkra ile matlup tem<'ll!ikü veya sair 
avukatlara alt sallıhlyetlerl kullananlar 
için hapis ve ağır para cezası mOeyylde
si altında bir memnuiyet hukmü kabul 
edilmiştir. 

Bilerek Çalışmanın 
Hali Başka Oluyor 

A\'Ukatlık sallıhlyetl olmıyanlann bu 
fasılda kabul edllmlyecekleri hOkmU yal 
ruz mahkemelere mOnhasır olmayıp bü
tiln resml mercilerin de bu kıyda riayete 
mecbur oldukları maddenin son fıkrasın
dan tasrih kılınmıştır. 

1940 Olimfıiyadının Hazırhklarını 
Gıpta le Takip Ediyoruz 

Yazan : Eıref ŞEFiK 
3 - Bu maddenin müzakeresinde mec

liste söylenen sözlerle izah ve şerh edJ
len mütallıaların hulAsası: 

t9to olimpiyadını hazırlayan komitenin neşrettiği bülten
lerden iki numaralısını tekrar tekrar okudum. O büyük işi ha
:ıırlayanlann maksatlarını, (alışma tarzlarını ve hazırlık pro
gramına hAkim olan zihniyeti her satırında belli eden şu önüm 
deki sade bülten başlı başına bir eserdir. 

Niza• ve ihtil!f bulunmadığl takdirde 
her işi herkes takip edebilir. Fakat ken-
disine ait olsun başkasına alt olsun ihti
Uf ve niza çıktığı dakikadan itibaren a
vukatlık müessesesi harekete geçer. İh
tilAt ve niza haricinde kalmış olan işler 
ise avukatlık müessesesine haram edil
miş işlerdir. -ı Lisanı tabii, anlatışı mütevazı. bü 

ı~~iiiiiiii!iiiiiiiiiii!ili!!iii!iiiii."ii.i!!!!i!i!i!!i!!i!!!!~!ii!!i!!!!l!i!!!~ yük işlerin çoktan başarılmış olduğu Görülüyor ki. •dliye dairesiyle hQkO
met dairelerindeki ihtilAfiar mutlak sure 
tiyle evvell avuk•ta gidecektir. Bugün Nerelere 

G idebilirsiniz 7 
TAKSİM STADINDA: 
Şişli _ VC'fa Saat 13 de. 
Beykoz - Galatasaray saat 

14,45 te. 

ŞEREF STADINDA: 
Beşikt!lş - Hilal saat 13 te. 

7•"ENERBAHÇE STADINDA: 
Süleymaniye - İstanbulspor 

saat 13 te, 
Fenerbnhçe - Topkapı saat 

14,45 te. 

Bedan Terbiyesi 
istişare Heyet inin 

Mesaisi 
Ordu ve "n<.'ktePlerdeki beden ter 

l:,:ycsi mesaisırıin ana hatlannı tayin 
ve- bunların programlanna veçhe ver 
r.ıek için Maarif Vekaleti mümessili 
f:"adri Yaman, Milli müdafaa vekAle 
ti mümessili yarbay Halit ve Sıhhat 
vekaleti mümessili Dr. Nurettinden 
nıürekkep bir encümen teşkil edil -
rniştir. 

Bundan başka Beden Terbiyesi 
ı.mum direktörlüğünün teşkilat pro
jesini hazn1amak üzere beden terbi
~·esi genel dırcktörü general Cemil 
?ahir, istişare heyetinden Burhan Fe 
kk ve Cevd~t Kerimden mürekkep 

2yrıca bir enı:ümen teşekkül etmiş -
tir. 

ls·~anbuDspor Takımı 

Mekteplileri 
Oynatıyor. 

nu bildiren satırlan samiml ve pek 
tııfrasız ... 

Finlfındiy.ılılar 1940 olimpiyatta 
ssrfedecekleri paraların yalnız o olim 

· piyada mahsu~ kalmamasına da te -
~bbüs etmiş!P.r. Bütçelerinden ayır-
1.hklan üç yüı milyon markın hiç ol
mazsa 200 milyonunu hayatlannın 

l.er günkü ihtiyaçlarına uyacak eser
ler vücuda getirecek şekilde sarfet -
ınişler. Memleketin coğrafi vaziyeti
m. arazinin güç tabiatini avantajları 
r a· halletmek gibi müşkül bir marifet 
göstererek bir taşla iki kuş vurmayı 
da bilmişler ... 

Mesela, şi:ndiye kadar yapılmış 

olan olimpiyatlardaki olimpiyat köy 
ı,•ri so:ıradan mevcut ihtiyaçları kar
şılayan bir ye: olmaktan çıktığı için 
rr:etruk kalmış yahut işe yarar bir 
rcle konulmaıc üzere zoraki ve mu -
vekkat yeni ıhtiyaçlar icat edilerek 
ıstifade edilmeğe çalışılmıştır. 

Burad• arzuhalcılar tamamen kaldırıl
mıştır. 

Bundan maada ihtilifların, devlet dai
relerinin her birinde de takip şartı var
dır. Şu hnlde, bir arzuhelcı veya muakkip 
hiç bir işi takip edemiyeceği gibi resmi 
dnirelere de girmemesi şarttır. ' 

Kanunun bu hükmü maalesef henüz 
daha İstanbul Sulh Mahkemelerinde dahi 
tatbik safhasına geçmemiştir. 

Buna sebep te, kanunun yeni ahkAmı
nın henüz daha lAylkiyle takibe başlan-
mamış olmasından ileri gelir. 

Bu izahat sonunda denebilir ki, bu 
maddenin tefsire ihtiyacı yoktur. Tefsire 
muhtaç olduğunu beyan eden avukatlar 
varsa, bunlann daha henüz avukatlık ka
nununu tetkik etmediklerine •,e bu kanun 
hakkında İstanbul Barosu Mecmuasının 
Teşrinievvel 938 nüshasını mUtalaaya va
kit bulamadıklarına delil sayılabllir. 

Avuk•t Ndlz 

* Yol ve Aydınlık istiyoruz 
Kasımpaşada Kurtçelebi camilnin önün 

den Emir Efendi eamiinin önOne kadar 
ve Papçeşmesinin önünden DarülAceze 
ve Hasköy güzergAhını teşkil eden Ok-

Fi:ıllındiyalılar gördükleri tecrü
bE:lerden ders alarak Helvinkide o -
ljmpiyad köyür..ü Üniversite mahal -
lt>si, yahut askeri mektepler mınta • na kadar Finlindiyada ve ekserisi 
kası şeklinde yapmağa karar vermiş- HelsinJı:i'deki muhtelif stadyomların-

da yaPilacaktır. ler. Şampiyonların oturmalarına 

mahsus binalar üçer katlı mükemmel Müsa baka lar Programı 
eııartı:nanlar olacaktır. Vakıa, muh- Helsinki olimpiyadının ihtiva e • 
telif ·>limpiyatJarda olimpiyat köy - cleceği müsabakalar adedi 132 dir. 
forinden, yuıtarıda söylediğim mu - Bu müsabakalar spor şubeleri arasın 
vakkat şekillerde istifade etmemiş - da şu adetlerde taksim olunmuştur: 

tır. 33 müsabaka atletizmde, -8 mü-
Fakat FinlAndiyada olduğu gibi sııbaka jimnastik, - 16 müsabaka 

l'saslı bir müenese vücuda getiril - kürek ve vaterpolo, - 7 kürek, - 4 
memişti. yE:.lken,- 9 ıcc.r.otaj, - 14 güreş, -

Helsinki <>lımplyat köyünün yapı- 5 gülle, - 8 i:-oks - 5 atıcılık -7 
lı~ tanı 3000 ~nmpiyonu alacak şekil- eskrim - 1 asri Pevtatlon - 6 bini
öe olmasına .·nğmen ayn ayn millet cilik - 6 bisiklet - 1 futLol - 2 mo 
lere mensup atletlerin mizaç ve yaşa- törsüz uçuş. 
yış usulleriy!! yekdiğerini rahatsız Bu seneki olimpiyatta motörsüz 
etmemeleri için de f evkalilde terti - uçuşlar müS!lbakasına ayrıca ehem -
ôat düşünülmüştür. miyet verilmesi 940 oliınpiyadmın 

Helsinkide 160,000 seyyahın ra - hususiyetlerinden biridir. 
tstanspor k•übü bugün Süleyma - t.at edebileceği oteller şimdiden ha - Hepsini ayn ayn buraya alama • 

t'i) eye karsı yüksek tahsilini yapmak m-dır. Aynca grup halinde gidecek- dığım tafsilat ve tertibatı meydana 
tt olan üç futlıolcüsünü oynatacak - lere pek ucuz pansiyonlar da olacak- ç!kanlış kıymetleriyle düfiindüğüm 
ı.r. Kalede S:ıim müdafaada Faruk tır. vakit içimden biliihtiyar gıptadan 
ı1ucum hattında Bahrl takımdaki yer 940 olimpiyadının futbol turnu - fazla, kıskançlığa yalan bir his geçi-
lerini alacaklardır. \'UIDID bütün maçlan başından sonu ;yor. 

Bakımsız Bir Cadde 
Kurtuluş tramvay caddesine müvazi ve 

30 metre mesafeden ayni uzunlukta (Boz 
kurt) caddesi tamamen bir bataklık ha
lindedir. Halk evlerine, işlerine bUyük 
bir mUşkillAt içinde gidip gelmektedir. 
Bu sokak sanki ıehre çok uzak bir köy 
halinde bakımsız bir vaziyette bırakıl
mıştır. 

Tramvay caddesi bol ışıklı ve toniz bir 
yol halinde ilerlerken bir kaç adım sal
daki bu caddede maalesef ışık ta yoktur. 
Yolsuzluk, ışıksı7.lık kAfi gt>lmiyonnuş 

gibi caddenin yan \'e alt kısımlarında de
Te halinde lağım meydanda ve açıktadır. 

Kış olmasına rağmen sivrisinek ve kara
sinek eksik değildir. Sivrisine!( mücadele
si yapılan yerlerde kapalı abdesane çu
kurlan açılarak ilAç döktllür1ten burada 
lAğımlar meydanda bırakılmış, örtmek, 
kapamak bile düşünülmemiştir. Bu yüz -
den sokakların ve yüz numaraların pis 
kokularından halk çok müşteY.idir. 

MUteadctit defalar belediyeye müracaat 
edilmişse de hiç na7.arı itibat'• alınma -
mış ne lAğımlar k•panmıt, dahP fena bir 
çok hırsızlıklara meydan veren elektrik
sizlik yüzilnden (bu cadde) ihmal et:ıilmiş 
tir. 

Çok titiı; ltlr vaz.lfe hassaslyetile ulra
şan sayın valimizden küçük bir nazar at
fiyle bu arzularımızın yel'ine getirilmesi
ni rica ederiz. 

Kurtıtlut Bozkurt uddeıl 
BEHiCE ORHAN 

~ ... ~~~~ 
'~'""""~~ 
Emekli Subayla n Davet 
ÜakOdu Aıkerllk Şubesinden: 

Üsküdar kazası emvalinden maaş al

makta bulunan emekli subay ve askeri 

memurlardnn 937 İkinclteşrin maaş yok

lama ilmiıhaberlni Üskildar askerlik &ll

besinde tasdik ettirmemiş olan emekli su 
bay ve askeri memurların nihayet bir 

hafta zar!ında resmi senetlerlle birlikte 

kayıtlarını yı:ıptırmak üzere behemehal 

şubeye müracaat etmeleri lüzumu tekrar 

ilAn olunur. 

Kadın Köıesi : 

Bu manto, pan derisidir. Ve bu 
cins parsın derisi hafif olduğu 

kadar sıcak da tutar. Mantonun hu -

f.uslyeti yakaııın daraltılıp ufaltılmrı 

olmumda ve huna mukabil, kol b l · 
leklerinln bü.rilfi buluiunamıdadır. 

Samsun mıntakasının bu seneki 1 
tütün mahsulünün mühi mbir kısmı 
satılmıştır. Samsunun yeni ma!lsulü 
3,5 milyon kilo kadar tahmin edil
miştir. Bu miktarın dizi dengi halin
de iki milyon kilosu tamamen sahl-

1 
mış ve kilosu orta fiyatla 160 kuruş i 
tan verilmiştir. Amerikalılar hesabı- 1: na ve ayrıca tobako namına yaoılan I 
bu satışların devam edeceği söyleni
yor. Samsunda tütün işleme tarzı di
zi dengi sistemine doğru gitmekte
dir. Demet piyasası ancak mart ipti
dalarında açılacağından bu ~ınt:ıka 
tütünlerinin kilosunun 3,5 liraya ka
dar fiyat bulacağı tahmin edilmekte
dir. Bafra mıntakasında tütün mah
sulü 4,5 milyon kilo kadardır. Bu 
mıntakanın tütünlerinden henüz nıü 
him miktarda satış başlamam1ştır. 

Mart ortalarına doğru buradan da 
büyük partilerin satılması tabii gö
rülmektedir. 

A v derilerinin •atı,lan 
Piyasamıza getirilen av derileri a

rasında sansar az olduğundan bu cins 
derilere talepler gelmektedir. Kara
deniz ve o ayarda bulunan sansar de
rilerinin çift'ne 32 - 34 lira fiyat ve

BORSA 
21-1-939 

Londra 
Nevyork 
Parls 

Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
BrOksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholın 
Moskova 
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5.92 
126.4725 
3.34 

6.65 
28.56 
68.6725 
50.555 
21.375 
1.08 
1.5575 
4.3375 
5.92 

23.89 
25.0625 

0.905 
2.8325 

34.56 
30.4775 
23.8625 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Ergani 
Sıvas - Erzurum I 

19.80 
19.125 \... _______________ _, 

rilmektedir. Akşehir, Ankara mınta- mıştır. Porsuk derilerinin çüU an • 
kasının sansarlarına 26 - 30 lira ara- cak dört lira üzerinden satılmı~ır. 
sında fiyat verilmiş ve bu fiyatlar- Geçen seie bu mevsimde av derisi 
la bir miktar sansar derisi satılmış- piyasasında oldukça mühim bir can
tır. Tilki derileri üzerinde iş yoktur. lıhk vardı. Tavşanlar 18 - 20 kurup 
~üs ı..ın.ı-....taıı.a:-1elU11llll*1ıail!Ur.~ıad.u ~ı .... Bu sene bu ınalla
Yerli alıcılar da bu derilere karşı a- rın plyasasına'")tren ~·rlrlik dünya 
lakasızdır. Tavşan derilerine 12 ku- piyasalarında av derilerinin fazla 

0
1. 

ruştan fazla fiyat verilmemektedir. ması ve mevsimin mutedil olarak geç 
Amerika için hiçbir talep vaki olma- rnekte devam etmesidir. 

iÇ PIY ASALAR : 

Geçen Hafta 
Gelen Malların 
Hepsi Satıldı 

Geçen hafta içinde piyasamıza 

3831 ton buğday, 338 ton arpa, 100 
ton mısır, 70 ton çavdar, 51 ton tütik, 
62 ton yapak, getirilerek kaffesi sa
tılmıştır. 

Çavdar, buğday, arpa fiyattan nor· 
mal şeklinde 2 - 3 para yükselmesi 
devam etmiş, yalnız tiftik ve yapak 
fiyatlarında hissolunur nisbette kilo 
başına 2-3 kuruş tereffü görülmüş

tür. 
Toprak mahsulleri ofisi namına ge 

tlrilmekte olan buğdaylar Haydarpa
şa silolarına doldunılmuştur. Al
man hükumeti, Türkiye arpalarının 
fiyatını yükseltmiş olduğundan ih
racat tacirleri gelen arpaları s:ıtın 
almışlardır. Dış piyasalardan talep
lerin artması üzerine aylardanbcri 
durgun ve isteksiz olan kuş yemleri
ni kıymetlendirmiş ve 6,03 kllruşa 

kadar kuşyemi satılmıştır. 
Günlük piyam 

Yumuşak buğday 5.25. sert bu~day 
5,02,5, kızılca 5.16 - ' '5,31, Anadolu 
arpası 4,12,5 - 4,14, kuru bakla 4.05, 
çavdar 4.02.5 kuruştan satılmıştır. 

Dün piyasamıza getirilen 57 bin ki
loluk kuş yeminden bir parti k!.losu 
6,10 kuruştan ihracat için satılmıştır. 
Orta cins iç cevizlerden de bir parti 
nevilerine göre 45 - 62 kuruş arasın
da verilmiştir. fç fınd1klardan iyi ka
liteli bir parti 80-85 kuruştan müşte
ri bulmu~r. 

İki gü~de piyasamıza 125 bin kilo 
pirine yağ, 62 bin kilo zeytinyağı, 5~ 
bin kilo mısır, 12 bin kilo keçi ~ılı. 
21 bin kilo yulaf. 24 bin kilo susam 
getirilmiş ise de henüz satılmamıştır. 

lzmirde Ucuzluk 
Mücadelesi 

İzmir - Ticaret odası, hayat paha
lılığına karşı mücadele için çalışma
larına devam etmektedir. Muhtelif 
maddelerin yükselmesine saik olan 
amillerin ortadan kaldırılması hak
kında alakadar makamlar nezdinde 
teşebbüsata girişilmiştir. Bu meyan
da et fiyatları da vardır. Etin on ku
rut birden ucuzlatılması mümkün o
lacağı söyleniyor. 

DIŞ PiYASALAR: 

3Bin Kilo 
Tiftik 
Satışı Oldu 

Geçen hafta içinde Almanya w A
merikaya ithal edilmek üzere devam 
1ı tiftik satıştan olmuştur. İhracat 1-
çin satışların devam edeceği tahmin 
olunmaktadır. Geçen son hafta için
de satılan tiftik stoku 3 bin balyeyl 
bulmuştur. Almanya, Fransa ve A
merika için olduğu anlaşılan yapak 
satışları da kaydedilmiştir. Gelecek 
hafta içinde Sovyet Birliği ile de ya,. 
pak üzerine itlerin başhyacağı söyl~ 
niyor. Bu hafta satılan miktar 10~0 
balyedir. Piyasa kararındadır. Mu..: 
meleler normal olarak devam etmek
tedir. Marmara mıntakası yapaktan 
60 - 65, İzmir, Çanakkale, İzmit mal 
lan 58 - 60, Anadolu mallan da ü -
53 kuruş arasındadır. 

Sldeml oe pirinç ıatı,ıarı 

Susam ve pirinç satıştan da nor
maldir. Gerçi son hafta içinde susam 

alıcılan Sovyetler için mal topl:ıma

mışlar ise de yerli sarfiyat için küçük 
partiler üzerinde muamele olmuştur; 
Pirinçlerde vaziyet müstahsilin le
hine olarak inkişaf etmekte ve fiyat

lar yükselmektedir. Son olarak kur

şunlu Tosya pirinçleri 24,5 kuruştan 

satılmıştır. Diğer bütün pirinç nevi

leri kilo başına bir kuruş yükselmi§
tir. 

lzmir Ticaret Odasının 
l ıtatlıtikleri 

İzmir - Ticaret odası, 939 N ev
york fuarındaki Türk pavyonunda 
istifade olunmak üzere bazı grafıkler 
haz\rlamaktadır. 

Bunların en şayanı dikkat t>lanı. 

923 - 938 yıllan arasında Türkiyenin 
Amerikaya ihracatı ile Amerikadan 
yaptığımız ithalat rakamlarıdır Bun
lar her madde üzerinde ayn ayrı i
zahatı ihtiva etmektedir. 

Bu grafiklerin tetkikinden anlaşıl
dığına göre. Türkiyeden Amerıkaya 
bazı maddeler bu arada halı ihra-

catı, hemen tamamen durmuştur. İ
ki memleket ticaretini, bazı hima
ye tedbirlerile iki misline çıkarmak 
da mümkündür. 
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Gurbet----~====== 
Hikayeleri 

IBAN S iz Halep çıbanından kor-
kuyorsunuz Halep, Mu-

sul B ' b ' •ğdat çıbanlarından.. Hal-
d u_ki onlar benim gördüğüm, çı.kar-
ıg~ lladramut çıbanının yanın-

: bır sivilce, b:r ben, bir süs, bel
de Seksapeli arttıran bir dam

gda, çoğu defa bir şirinlik muskası
ır. 

•••••••••••••••••••• }' ll~ll1l •••••••••••••••••••• 

H' ıçten veya hoş bir şeydir . Refik Halid 
. M.esela bakınız şu dans eden 

S~ttı Afifenin sol yanamndaki mi-
...................................................... 

nıın· · er;• 
ını, sıcacık, sedef parıltılı çap-

kın kırışıklığa.. Derinin öpmiye, 
okşaınıya, hatta koklamıya davet 
eden bir cilvesi değil mi? Kadının 
c:y~an gözlerine dahp kaldığımız 
~ıbı PÜrüzsüz yana mnın parşömeni 
Ust" e;• 

Undekı bu cazibeli aşk yolu kro
k'. 
ısıne bakıp aklımızdan iç bah-

Çelerdeki kuytu, karanfilli manzara 
ları d .. ·· uşunmüyor muyuz? 
~Halep çıbanının böylesi, öyle bir 

g\izelin yüzünde seher vakti gcıkün 
deki çoban yıldızı kadar yıkanmış. 
~e,kokuıu bir ışıkla parlamıyor,bü 
~ viicude bir körpelik, cinsi ca: 
Zlbe ve cinsi rayiha serpmiyor mu? 

Her ne ise, eski bir asker bu ka
dar şiir yapabilir. Size daha iyisi, 
hikAyerni anlatayım. 

8 ize dost iki Arap emtrl a-
rasındaki gazvelere bir ni

hayet vennek, dostluk kurmak için 
Yeınen vali ve -kumandanı İzzet 
Paşa, beni uzak çöle, tA Hadramut 
hududuna göndermifti. At ve he
cin sırtında on iki gün yol aldık
tan sonra bir masal memleketine 
vardım. 

Koca kumsaTiann ortasına, san
ki yer azmış, arsa pahalıymış gibi 
onar katlı alçı evler kurmuşlar. 
Bir nevi bembeyaz, fağfur apart • 
manlar... Balkonları, terasalan, 
cunbalan ile sipsivri, göz kama1-
tırıcı baş döndürücü. iğreti sine-

Kaşınan yeri bir de o gözden cre
çirdi ve hükmünü verdi: 

kımıldanırım diye uyumadan yatı
yordum. Gözlerim çıbanıınla hur , 
ma dalı arasında hafif hafif salla
nan incecik tirede, kalıp gibi yatı
yordum. 

ma kuleleri! Çanak, çömlek cinsin
den çatlamıya, kırılıp parçalanmı-
ya istidatlı o kadar gevrek şeyler 
ki, insana bir top patlasa. hepsi bir 
den "hak ile yeksan,, olacaklar ı.
sirini ya~or. ;ahııclt; il ' 11 'tJı' 
laırken ayaklarımı pek bM~ 
korkuyorum. 

Yağmur, bu memlekete üç, dört 

senede bir yağıyormuş .. Yağmıyor -

muş, bir sel halinde iniyor. Sah

rınçları, havuzlan, barajlan dol

duruyor, birden kesiliyormuı. Ta 
yeni yağmura kadar kullanılan, i

çilen ve hurmalıklar& akıtılan bu 
sudur. 

Çürümüş, sineklenmiş, kurtlan
mış, kokmuş bir su.. 

Bir su Iaşesi! 

E mirin veziri, abanozdan k~ 
mikleri ve köseleden derısı 

olan bir eski Habeş kölesi, süte düş 
müş hamam böceği gibi tiksindiri
ci, iri, kara gözlerini, mavimt1rak 
aklan içinde çırpındırarak tenbih 
etti: 

- Ya Razretil Kaid, cibinliğini
zi uyurken açık bırakmayınız, bir 
sinek vardır, sokarsa habis bir çı
ban yapar, tedavisi zordur. 

Arap, "habis,, kelimesini her ne 
için kullanırsa ondan çekinmelidir. 

Ben de çekindim, cibinliğimi her 
zaman sıkı sıkı örttü K 1 . 

1 
• m. enar an-

nt şı tenın arasına elirnı kt 
N 1 

.. e so um. 
ası ortmiyeyim k , so mıyayım. 

korkmıyayırn? Çarşıd d _ a, pazar a 
yuzleri yandan yarıya k . .11 

1 ·ır... emın p, 
oyu muş ııs.en~ adamlara rast e-
Jip "firengiden mi'> dı· dg . ·" ye sor u • 
ğum vakıt: 

- Hayır, diyorlardı, habis çı
bandan .. 

Bu habis çıban, nerede ık 
f b . ı · ç arsa, 

etra ını ır se ın açtığı ovuk 'b' 
.. .r gı 1 

deşiyor, ~o.~ ~eya burun, ne bulur
sa alıp goturuyordu. 

Bir gün şakağımda tatlı bir ka
flntı duydum: aynama baktım: Ha
fif bir kızarıklık, ortasında ha 
b

. . .
1 

şsız 
ır sıvı ce ... 

H"l""e" 'e"İrP ıro~t"rn n 
nacrı"'1 sal 

lpa• k- ıı ~ ı ~r.mı ovnııttı sonrn ~ııe-
r ni b r' 1.> r•n~ vur-lu Gelen '"l • • • it() e-
sinP bir emır vt>rdı · 

İçeriye bir koca kan soktular 
Değil hakikatte. kabus geçirir._ 

ken bile karşı1aşmanızı tavsive e
demiyeceğim btr cadı... Altında 
kilpü. elinde süpürgesi eksikti. 

- Ta kendisi! 

l şte size, şimdi , dünyanın en 
acayip bir çıbanından ve 

tedavisinden bahsedeceğim: İlk iş 
hurmalıklar altına rahat bir dö
şek sermek oldu. Beni içine yatır
dılar ve hizmetime iiç Sudanlı kö
le ayırdılar . ....... ...... 

- Sana'ya dönmeniz için Dd haf 
tayı yolda geçirmeniz lazım gelir, 
tedavi vaktini geçirmiş olursunuz. 
Hem orada bunu bilen yoktur. Biz, 
Allahın iznile sizi iyi etmiye çalı
şacağız. 

Cadı . her seher vakti başımın u
cuna dikiliyor. cıbanı muavenc e
diyor. "df'ha olmamış!,, diyerek 
dönüp gidiyordu. 

Nihayet bir sabah kıvamını bul, 

duğunu söyledi ve bir iğne ile si
vilcenin başını yerinden, büsbütün 
koparmadan. usulcacık oynattı Son 
ra koynundan bir yumak çıkardı, 

ucunu o sivilcenin, yaraya henüz 

takılı olan başına ilmikledi. 
Yumağı sağdı, sağdı, öteki u

cunu da hurma ağacının alt dalla

rından birine bağladı. 
Hissettim ki yumağın daldaki u

cile çıbanımın içinde göremediğim 
bir katı yumak biribirine eklen -

mistir. 
Tenbih şıı idi: On gün kımılda -

madan yatmak ve bu ipliği kopar-

mamak! 
Hayatım bir ipliğe bağlıydı. 

Ş et 0 koparsa çıbanın özü i-
ay be · d . d kalır ve nım e 

çı~ .. e çarşıda rastladığım bede-
yuzum, d .. . 
vilerinki gibi gelir, eşuır, yara çe 

'klerimi meydana çıkarır, 
ne kemı ...... d'' 

. özümü de alıp goturur u. 
bır g . ın· dir ki kımıldanmadan, 

onun ıç 

1 dan yapılmış 
1939 rakkam arın Cbanıberlain, 

dört karikatür: Bone, 
Bitler Mussolini! 

' 

Ve o tire her gün birazcık daha 
gevşeyor, yaramdan eklenen parça 
ile uzuyor. Bir örümcek ağı teli gi
bi iki baştan tutturulmuş, bosluk, 
ta gidip gidip geliyorclu. 

"6ndilzler1 ç61 g6nepııln 
kalayladığı 'kamaştıncı göğe ~z
lerimi kapıyor. geceleri açarak ka
laylı göğün islenmiı manzarasında 
dinlt>ndiriyordum. 

Şüphesiz ki çıbanımm koza51 her 
gitn biraz daha sağılıvor, boşanıyor, 
ufalıyor, tükeniyordu. 

- Ya koparsa? " 
Diyordum. Köleler, korku ı~ln

de, bir ağızdan haykırışıyorlardı. 
- Allah saklasın! 
Sıkıca bir rüzglr. bir yafmur, 

maazallah bir kum fırtınası, ya
hut. kölelerin dikkatsizliğine 1ıt· 

nyarak içimin geçtiği bir sırada 

sersemlikle kımtldanıvermem çöl 
sıcağında pişerek yavaş yavaş ib
rişimlenen bu cerahat tiresini kopa 

rabilirdi. O zaman? 
Aklıma hemen tabancam geli 

yordu, tam çıbanımm olduğu ye
re namlusunun dayanacağı toplu, 

eski sistem, dum dum kurşunlu 

tabancam .. 
Onuncu günü emir geldi, vezir 

geldi, eşraf ve ahali geldi. hunna 
ormanı panayır yeri gibi insanla 
doldu. 

Cadı da gelmişti . 
İğnesini çıbanıma soktu. hiç •1 

rı duymuyordum. içinden haşlıtn
mış balık gözüne benzettiğim ufa
cık. toparlacık, bembeyaz bir sert 
boncuk Ç'lkardı, etrafa gösterdi-

- Özü alındı! 
Diye başımdakiler sevindiler. Se 

vinç ahaliye de geçti. Dabrukalar 

çalındı, kalkan kılıç oynandı. Al
laha, padişaha, emire dualar edileli. 

Ben, ucu daldan çözülüp elime 

verilen tireye bakıyordum: Kadı -
nın yumağındaki iplikle çıbanım
dan başanan arasında hiç fark yok 

tu. Avucumda incecik, sağlam, 

yan şeffaf, sanya bakan bir ba· 
lık ağı oltası tutuyordum." 

Binbaşı şakağında eski btr va 
nığa benziyen küçük kırı

şıklığı gösterdikten sonra, hasret 
sezilen bir sesle: 

- İmparatorluk zabiti neler çe
ker, fakat neler görürdü! 

Dedi, elini kadehine götürdil. 

.. e denİ'lf! diikülPn hamulMİ 1nHJalun akabinde ıcminin battıi'ı \'et • 

Denizden çıkarılan bir yaralının perişan hali Kazazedelerden biri hastahaneye naldedlllnır 

Kazazedelerden birisi, bitkin bir halde d~nizden çıkarıldıktan sonra 

''Deli Yorgi,, nin 3ftr yaralı mftrettebatmdan biri hutahaneye s8ttlrtl10yor. 
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lki Kendir F abrikasz Açılıyor 

a kaneski Oteline Yerleşmiştik 

Samsun 
Civarındaki 

Yollar Bozuk 
Erbaa, <TAN) - Knsabamızla 

Samsun arastrıdaki 153 kilometrelik 
umumi şosenin Samsun - Ladik ara
sındaki 90 ki?ometrelik kısmı iyi ise 
de, Erbaaya doğru olan kısımlan pek 
fena bir haldeeir. Her sene yetmiş 

bin denk tütii!l ile mühim mıktarda 
ceviz. afyon vr hububatın sevkolun
duğu hu yolda yazlan mevzii inşa ve 
tamir faaliyeti görülmekte, fakat pek 
az amele çalıştırılmaktadır. Son ba -
l:ısrla beraber iş tatil edilmekte ve 
kışlar yaPılmı~ olanı harap eylemek
tedir. Hele Kabayar mevkii heyelan
Jr arazi olduğu için daha tehlikeli bir 
mahiyet göstermektedir. On beş se -
nedenberi bir türlü ikmal edilmeyen 
hu yolun fcna!ığından, yepyeni kam
yonlar iki üç .ıy içinde tanınmayacak 
hale gelmekte, bu yüzrlen de harice 
giden param~z roğalmaktadır. 

Is nbulda 
Sofyada 

Bulbül Gibi 
Dut Yemiş 

Şakıyan 
lspinoza 

Vasil Popof 
Dönmüştü 

Çek·nilecek bir tehlike kalma -
mı:itı. Kupcştelcre dayananlar, 
gulenler ağlıyanlar arasına ben de 
katılmıştım. Gözü yaşlı yolcuların 
rıhtımda sıralanan telaşlı uğurla
yıcılarla karşılıklı selam savuruş
l~nnı, mendil sallayışlarını, öpü
c~k yollayışlarını seyre dalmıştım. 
Ne de olsa bunlarla oyalanmış ve 
lstanbuldan, aileden ayrılık acıla
rını unutmuş, gamımı biraz dağıt 
nuştırn. Boğazı geçtikten, Kara
denizin karanlıklarına gömüldük -
ten sonra ben de, acılarımı, tasa
larırnı yüreğime gömmüş, üzeri
me aldığım büyük işin düşüncele
rine bürünmüştüm. 

K östenceye, hiçbir zorluk gör-
meden, polisin meraklı, go

zetleyici bakışlarını üzerimize çek 
ıneden çıktık. Pasaport işimizi bir 
gizli elle yaptırdık. Akşam vakti 
Tuna yolu ile Rusçuğa gitmek ü
zere Selve vapuruna atladık. 

Rusçukta, vapurdan çıkarken 
pasaportumuzu lüzumun -

dan faz.la incelemek, kim olduğu
muzu, Sofyaya niçin gittiğımızi e
şelemek, bavullarımızı didiklemek 
istiyen pasaport ve gümrük me
mur larının gönüllerini hoş ediver
mek güç olmamıştı. Ellerine sıkış
tırdığım birer Osmanlı altınının 

büyüleyici pırıltıları karşısında ka 
maşan gözleri yuınuluvermişti. Al 
tın anahtarla açtığımız kapıdan 
geçmiş, trene binmiştik. 

Sofyaya varınca "Marya Luize,, 
caddesinde "Balkaneski,, oteline 
indik. Bu otel (Varhovist) Make
donyalılardan Uhrili Barba (An -
don) un işlctti~i. Mnkedonyadan 
Sofyaya selen bütün Varhovist ko 
mitacılann, kaptanların bu otele 
indiklerini lstanbulda öğrenmiş

tiın- Bunu bildiğim için de bu o
teli diğerlerine üstün tutmuştum. 
Çünkü, Bulgar zabıtasının öteden 
beri Varhovistleri, yani Makedon
yanın Bulgarlstana katılmasından 
yana olan ve buna çalışan komi
tacıları kayırdığını, yattıkları o • 
tellere göz yumduğunu da bilmez 
değildim. Bu bakımdan (Balkanas 
ki) oteline inmekle znbıtanın hem 
de santralistlerin ihtimalli tehli -
kelerine karşı kendimi sigorta et
miş sayılabilirdim. Nitekim böyle 
de olmuştu. 

V nsil Popofla bir odaya yer -
leştik. Tuhaf değil mı:'·· 

Yolda, İstanbulda, hele 1'alat Be
yin yanında bülbül gibi şakıyan, 
her guna Bulgar komitacılarına 
meydan, kendi yeğitliğine destan 
okuyan bu herif, Sofyaya gel.rnce 
karın ağrısına tutulmuş kanat~az:ı 
düşük kanarya~ara ~en~emışti, 
Birden sesi, solugu kcsılmış, ke -

yifsizlenmişti .. 
tstanbulda atıp tuttuklarına gö

halindeki bu değişikliği, kor -
~klığından ve kahpeliğinden zi

de yol yorgunluğuna vem11ş, 
yhn miyetsiz görmüştüm. Ben ge 
e em b' d .. .. t . rdum 0 da ır uzuye ya ı -
zıyo • 
yordu. 'k' . .. 

Sofyaya vardığımızın ı ıncı gu-
.. akşamıydı. Yine yaptığım u • 

nu . 1 d" . bir gczintıden ote e onmuş 
zunca . V .

1
. . 

.. Bizim gospodın ası ı yme 
tum.kt görünce pek haklı olarak 
yata a . . 

kıldı . Bellı etmedım. ate-
canım sı . 
. . bzını yokladım, normal bır 

şını, na 
d buldum ve sordum: derece e ., 

1 •1 çok mu rahatsızsın ... _ \ası 

olduğunu sezdiğim bir 

Yapına . 1 'b ' 
ansızltkla ın er gı ı ce 

derın 

di• vap ver · f d' pek !ena-Ah Sadık c en ı, 
- k lkmak şöyle dursun, 

yım. Aya!~ ~ımıldatacak halim 
kolumu. ı e ki ne yapsak? .. lnan 
yok .. Bılmern ~ erde erid gımi 
bana ki yattıgım y 

. ' B;t:yorum. 
farked1yorum .. .ı m karşısında 

.. ve uuru 
Bu rluzen . or bitiyor -

. 1 ben crıy . 
o dcğıl. ası vcrde t itriyor, 
dum. Durduğum . : ·ordum Bu a-

kemırı) . . 
dudaklarımı ,,a kahpelik ettı-
9amın açıktan açıo 

ği, işten kaçındığı besbelliydi. Çok 
çapraşık, dolaşık bir duruma düş
müştüm. Bu herüe göz dağı ver -
mek, sıkıştırmak göz göre tehlike
yaratmak demekti. Bunu yapa -
mazdım tabii. Kendi haline bırak 
mak, sayrımsamasına göz yum -
mak ta üzerime aldığım işi sav -
samak demekti. 

Bunu yapmak namussuzluğunu 

da kabul edemezdim tabii. Şu hal 
de? .. Evet şu halde yapılacak bi
ricık şey yaltaklıktı, ataklık de -
ğil. 

• 
Durumun icap ettirdiği kadar 

ben de yalvardım, yaltak -
landım ve Talat Beyin cebine at
tığı yüzlerce liradan başka neler 
adadım bilseniz .. Ne kadar t er <lök 
tüm, didindim görseniz.. Fakat 
hepsi boşa gitti. 

Herif, inatçı katırlar gibi ayağı
nı diremişti, hastayım, yapamam 
demişti bir kere. Dönmüyordu de 
diğinden işte. İleri sürmekte zor
luk gördüğüm bu soysuz kahrın 

bir de yolunu değ:ştirmek aklıma 
geldi ve: 

- Vasil, dedim. Görüyorum ki, 
hastasın. Bu bitkin halinle sen ne 
silah kullanabilir, ne de boğuşa -

bilirsin. Buna inandım. Fakat, hıç 
olmazsa, şu herifleri uzaktan gös
termek yardımını olsun yap bana 
da, başka bir şeye karışma bari.. 
Ne yapalım? .. Hastalık ta Allahtan. 

Bu teklifim Vasilde bir iksir 
tesiri göstermişti. Bir saat sonra 
inadı yumuşamış, akşam üzer-. de 
oda içinde dolaşmağa başlamıştı. 

O gece de ısrarıma karşı duramn
:rnı,, yapma nıccalslzlıkler gost~r

mekle beraber inliye, oflaya bcnım 

le sokağa çıkmış, bir iki saat da 
dolaşmıştı. 

Aradığımız komitacılar gece -
lcri "Santral,, caddesınde, 

Sofyanın biricik camisinin karşı 

sırasında bulunan "Makedonya,, 
otelinin gazinosunda toplanıyor -
lardı. Eski çetecı ve kaptanlardan 
çoğunun beni tanımaları iht.ına -
lini düşünerek o gece, gazınoya 
girmekten çekinmiştik . Yalnız 

kimseyi şüphelendirmiyecek bir 
tarzda, arasıra aşağı yukarı gez -
m ş, her geçişimizde de içcrısını 

yan gözle süzmiıştiık. Tabii o ge
ceki çalışmamız müsbet bir netıce 
vermemişti. Veremezdi de. Ve son 
ra bu kadar üstünkörü bir göriışle 
ne adam tanılır, ne de tanılan a -
damın canına kıyılabilirdi. Gözcü
lüğü, hiç tereddüt ve şüphe bırak
mıyacak bir tarzda yapmak, hesap 
ları görülecek adamları vuzuhla 
görüp tanımak ve buna bir çare 
aramak her halde lazımdı. 

O geceyi hep düşiınmek, bu işi 
kolayca başarabilmek çarelerinı a
raştırmakla, hiç uyumadan, geçir
miş, sabahı etmiştim. Fakat, ka -
rarlarımı vermiştim. 

Turp gibi sağlam olduğu hal
de hasta haberi vererek ta

lime çıkmak istemiyen kumaz ne
ferler gibi bizim gospodin Vasıl de, 
yine yatağının tatlı sıcaklığı için
de düzme çarpınmalarla beni a -
vutmak, yapma inlemelerle aldat 
mak istiyordu. Yanına sokuldum, 
başını, göğsünü, bileklerıni yok -
ladım. Ateşi de nabzı da tabıi bir 
haldeydi. Tatlılıkla: 

(Devamı ı:cır) 

Soğuktan Gelen Rumatizma 
E ki zaman hekimleri rümatl:ı

mayı belU başlı bir hastalık sayar
lar· ve bu h~tahk soğuktan, ru~u
betten gelir. derlerdi. Böyle dedık· 
ten sonra içleri da rahat ederdi. 

Şimdiki fikirlere göre riimatiz· 
ma. artık belli ba'!lı, yani her va
kit ayni sebepten ileri gelir bir h.a!'I 
talık değildir. Ate U, h~d ruma~~z
ma hastalığı i -tlsna edılince, muz
mfn riimat17mo dediğiniz o~·nama 
yerleri ağrıları bugün başka başka 
sebeplerden ileri gelen hastalıkla· 
rın mii terek hir alameti sayılrr. 

Onun için soğuktan ,.e rutubet
ten riimatizma ağrıları gelip gec:e· 
ceği meselesi de şimdi pek kanşık
tır. Bu işi me,·oılmlere göre tutu
lan hastalık i tatbtıkleri de kes
tirip atamamışlardır. O istatistik • 
Jerdt.>n hanları riimat1zm~nın kıs 
mevsiminin sonunda \'e ılkbahar
do vani soğuk \ 'e rutubetli zaman
larda arttığını gösterir. Buna kar-
ılık bazıları da rümati.1.mahlann 

·nsati ayısı her mevsimde ayni ol 
duğıınu ileri :.ürerler. 

İngilterede ~astalık~~n dolayı 
malul kalan isçılcrin ~-uzde on ye 
disi rümatizmalı olıhığ~n~an ora -
da rümatlzmaya pek huytik ehen:ı
mh·et verilir. Riimatiımanın hır 
ok yerlerde içtimai hastalıklar 
~rasında sayılması da İngilizlerin 
ona , ·erdikleri ch~mmiye~ten son
ra çıkmı'jtır ... fngıltere .~ır tara( -
tan rutul>ctli olma'lfle. oh ret ka -
zanmıc:tır. o mcmleketın snyın haş
,·ek1llnin hugiin }erde pek. meşhur 
olan emsiyesi f ngiltcrenı.!1 ço~ 
yağmurlu memleket oldııgunu bıl 
mivenlere de öğretti . Bir memleket 
te .rutubetle riimatbma ağ~.lan 
çok olunca onlann arasında muna
sebet bulunduğuna da çabuk ka
naat getirilir. Bundan dolayı İngi
lizler arasında rfönatlzmayı ruhı· 
betten gt•len bir hastalık sayanlar 
pek c:oktur. 

Halbuki lngilb:lerin bir tara( • 
tan da müstemlekeleri çoktur, hat
ıl müstemlekesi olmıyan memle
ketleri kıskanduacak kadu çok -

tur. Bu miistemlekelerden bazılan 
f ngllterenin asıl topraklarından 
ziyade rutubetli olduğu halde İn
giİizler o rutubetli miistemlekeler· 
de rümatizmaya tutulmazlar. Me· 
sela yann durmadan yağan yak -
murlu günlerde havanıaı nıtube· 
ti bir dereceye yakın olduğu hal
de rümatizmalılar ağrılarından şl
kavet etme?ı.e de haska bir gün nı· 
tubet derece i yiizde ı;ek!"enden 
aoıoğıya indiği vakit ağr1ları _ar -
tar ... Şu hnlde riimatl:ıma agnla
nnm şiddetlenme ine sehep yal 
nız nıtubet değil demektir. 

Mfüıtemlekelerde nıtubet bulun 
mnkla heraher oraları •ncak, İn -
giltere rutubetli ve soğuk olduğun 
dan blTçok heklmleT rutubet !O· 

ğukla birlikte olursa Tiimafh:ma 
ai'.,'l'ılarının mevdana çıkmac;ına oıe 
hep olacağına ·kanaat getirml~ler· 
dir. 

Rnnunln beraber. Tilmııt'7ma i
!"fnde soğuk ve rntnhete tnanmı
'.\'an hekimler de ,·ardır. Bunların 
~rasında klmtoıi riimntb:mava !'ehep 
c;n~uk riizgi\r nlduğunu fıidia eder. 
Klmf!"f de rlimatb:manın an~ak ha· 
'\·a değic;tli:!i zamnnlarda me~·dana 
çıktı~ını ~öyler, 

Şimdiki halde, en yeni fikir hu 
dur. Riimati7ma ağnları havanın 
~rk sık dt>ği tiği 7amanlardA artar. 
Hava deği tiii 7.amanlarda da, bl
lirslnl'l ki, havanın ta7yik derece
si azalır. havadaki elektrik h ·onla
n menfi iken miisbet olurlar. .Za
ten havadaki elektrik fvonlırnnın 
cıekiJ değistirmelerine atfedilen da 
ha ha ka marifetler de vnrdır: Me 
ıııela veremlilerin göğsünden kan 
gelme i. .. 

Bnzı1an rümatlzma :.~lannın 
artmasına sebep olarak giineştekl 
lekeleri ileri sürerler. Bu da yaba
na atılacak bir miitalea değildir. 
Ciinkii giine teki lekel rin bizim 
dünyanın kar~ısına gelmeleri bu
rada !'lıcağın ve ~oğu~ın artması
na, salgın hastalıkların çoğalma
ınna sebep olm. Onun kin rilma· 
tlnna ağnlannın ~ddetlenmeslne 
sebep olabneceklerlne de şa ıJ.ınu, 

Kastamonudahi kendir pazarlarından biri 

K t (·rAN) Mılli Şef Is- 'getirilecek ve ngustos sonuna kadar 
. .. d kl . direktıf da montajları bıtırılccc ır. 

as amonu, -

1 

. . kt' 

met lnonunun ver ı e..rı . F b 'k 1 kurulacagwı havalide -. • . . . d kı "ken - a rı a arın 
hihnde, v layetımız ıçın e 1 

• k" 1 h lkı fabr..kalar ıçin la -
. f b ik kurul -ıkı oy er a • dır elyaf B) ırma,, a r ası . elen •erlerı bu hayırlı lŞ uğrun 

Erbaa ile Niksar arasındaki kırk 
kılometrelik yol ise bila mübalağa 

telki de iki yiiz senedenberi tamir 
yüzü görmemıştir. 

He!' iki yolun biran evvel yapıl
ması r.emenni c-dilmektedir. 

Arapgirde 

Teşkilôtı 

Adl~ye 

Lôzım 
Ar:ıPkir, ITAN) - Buradaki adli 

teşkilat beş avdanberi muvakkaten 

kaldmlmış v'! işleri 45 kilometre u

:raktaki Kemalıye kasabasına bağlan 

mış bulunuyor İki nahiyesiyle bera

ber 25 binden fazla nüfusu olan A -

rapkirde bilhassa asliye hukuk mah
kemesine müteallik işler çoktur. 

Yaş tashihi ve buna benzer küçük 

davalar için tıı Kemaliyeye kadar gi

c:mmesi halkı zarara sokmakta, işin

cen al.ıkoymnktadır. Kozluk çayı üze 

rinde köprü bulunmaması, gidiş geli

şi zorlaştırmakta ve bir kısım halk, 

tcdf(. 
Burada yeniden adli teşkilat yapıl

ması beklenilmektedir. 
--0-

BHecikte Elektrik 

Müdürü 
Bilecik, (TAN) - Elektrik işi bu 

rada iyi yür:.imemektedir Sarfiyatın 
ıııühim bir kısmı mum hesabiyle öl -
çülmekte, bu ~ebeple C\'lcrdcki bil -
tün lambalarrn yanık bulunması te
ciiye "loktasından bir !ark gösterme
mektedir. Laldn bu hal sarfiyatı ço
~altmakta, esasen eski olan makine 
ve dinamo dı:ııilen kudreti vereme -
mektedir. Yaı<tlan liımb · rda esas o
lı:n 110 volt C!nimi ceryan bulunma
makta hatta 80 voltluk lamba kulla
nanlar bile olmaktadır. 

Yeniden belediye reisi 
Yahya Güvenin bu işi biran 
halletmesi bettlenilmektedir. 

---o---

seçilen 
evvel 

Muğla Telgrafhanesine 
Ylldırım Düıtü 

Muğla, (TANı - Posta ve telgraf 
ıdaremize gündüzün bir yıldırım düş 
müştür. 

Makine bııştnda muhabere ile mcş 
sul olan iki .nf'mura, iyi bir tesadüf 
eseri olarak bir şey yapmamış, bir -
l.aç teıgraf makinesini yakmış, elek
trik ampullerıni parçalayıp etrafa sıç 
ıatmış , üç telgraf direğini de parça -
lnmıştrr. 

Halk Ortamektep 

Yaptıracak 
Lüleburgaz ıTAN)- Orta mektep 

kurma ve koruma cemiyeti, yeni bir 
idare heyeti seçmiştir. Derhal faali
yete geçilecelt ve önümüzdeki ders yı 
lına kcıdar ort:ı mektep için bir bina 
yaPtınlacaktır. 

ması kararlaştırılını:;;tır. Fabrıkal~r- zımSg b) k çok ucuz fiyatla ver-
. ~.. d d'W · Tackop- da umer an a 

dan bırı Golvcrcn e, ıgerı ıı h b lunduklarını vilayet 
rüde kurulacaktır. mege azır u 

. d 0 makamına bildirmişlerdır. 
Sümerbank mühendislerın en s - . k 3 -4 bın· ton kadar r b 'ki Bugun anca 

man Ethem ve Mehmet A ı, u 1 
• . . edilmektedir. Fabn -

yerde tetkik.atta bulunduktan sonrn kendır ıstıhsal b iktarm 
.. .. . kalar kurulduktan sonra u m 

Ankaraya donmuşlerdır. . • 
20 30 

bin tona çıkacağı u-
İki fabrika, dörder yüz bin lıra - senevı -

dan. sekiz yüz bin liraya mal ola - mulm~ta~ır. k d. i şeker fabrika
cak, inşaata hemen başlanılacak ''e Fabrika ar :n 

1
: 'd tatbik cttik

hazirana kadar bitirilecektir. . . lar~nın panc~r ~zen~su; he üz tarla-
"Kendir elyaf ayırma .. makınclerı- lerı usulle, ~anı ma 

1 
f h 

k'" l"d alacak ve e ya a-nin Sovyetler Birliğ'nden get rilme- dayken oyu en . d . 
. .. . .. "1 .. uhaberata l 'ne koyduktan sonra ıç ve ış pıya-sı munasıp goru muş ve m . 

başlanılm1st1r. Makineler de sürntle salara sevcdecektır. 

eS veE 
Hal ediı . o 

AN) N"f beş şa verilecek ve bu fiyat ileride indiri Na1illi (T ı - u usu on 
bıni aşan kasabamızda imar işleri hız lecektir. 
l:ınmağa başl.ımıştır. Nazillinin su ihtiyacı da, belcdi-

Betonarme bir hal inşa olunmak- yeler bankasm~an ~orç alı~acak pa
tcdır. 17400 ııı aya çıkacak olan ha - rnnın 175 bin lıra~ı ıle te~ın olu~~ -
lin cephesi 35,60, derinliği 27 metre caktlr Tasdik edılcn pro1e~e 

0
;zr: 

ve üsıiJ kap11lr oJııcaktır Dort tarafı u yfrmı kU >metre uzakt 
yoldur. cık m~vkiindck. yedi menbadan gc -

Hal. mavıs baslannda bitmiş ola - t:rilec ktir. 
cak, şimdi dağınık bir halde olan ve . _Tesi~at, 940 mali yılı sonlarında 
sıhhi §artlara pek te riayet etmeyen bıtırilmış olac~~tır. . . . . 
J.-asaplar scbzE ciler, meyveciler ve Beıedye r~ısı Emın Bı.lgın.' B~l~ı 
bı:ılıkçılar oraya taşınacaktır. Halin yeler bankasıııdan 200 bın lıra ıstı!t 

d k d v k ı az akti hakkmdaki mukavelename -
!!7 dükkanı, !>o rum atın a sogu b d 

. ~: imzalamak üzere şubat aşın n 
lıava deposu bulunacaktır. Yenı su te 

A nkarnya gide<.'ektir. 
s;satı yapılınc3 halin bütün dükkan-

1 Beıediyemı?.ce, spor sahası iç n 
forma bol su cia verilecektir. tvvelce yapılar. üç bin liralık istim -

Yıılardanberi istenilen bol cl<.'k - liık ve in aattcff. başka Başvekilin 
tr:ik ceryanı temini işi de hal olun - ı;önderdiği iki bin lira ile bu saha 
mak yaluna gırmiştir. t"VSi ve tanzim edilmiştir. 

Basma fabrikasından cerynn Şimdi Beder. Terbiyesi umum mü 
alınacak v•sisat baştan ba - uürlüğü iki bır. lira göndermiştir. 
~e: değiştirilecek, bunun için 45 bin Bununla yeni stadyomun yeri ha -
lira h..ırcanac.ıktır. 20 bin lira beledi- 7 .rlanmakta ve genişletilmekte, bu 
yede hazır bulunmaktadır. Geri ka - n.aksntla zeytinlik mahallesinde is -
lrn 25 bin lira da, belediyeler banka- tımliıklerde b•.ılunulmaktadır. 
sından alınac'ik borçtan ayrılacaktır. Bütün spo:- sahası, yirmi beş bin 
Projeler Nafio;ı VC'kôletincc tasdik e - rıetre murabuaı yer tutacaktır. Stad 
dilmistir Ycrıı tesisat bu sene ıçindc yomun hazırlanan planı, tasdik edit
ikmnl Pdilmi~ olacaktır. Bundan son mek üzere, Beden Terbiyesi umum 
Ill elektriğin kılovntı aznmi 15 kuru- müdürlüğüne göndcrilmistir. 

Aydında Baytar 

işleri iyi 
Aydın (TAN) - 937 yılında bay

tar mJdürlüğiı . Antraks, uyuz, çi -
çek, yani kar:ı hastalıkları ile müca
c:ele etmiş, 6042 hayvana serum yn -
pılmış, l 862 hayvana ihsa ameliyesi 
ntbik clunmuo:tur. Yine 937 de ya -
pılan diğer işler şunlardır: 

Aygır deposundaki seki7. at, üç 
r.ıerkeple 347 kısrak ve 151 merkebe 
saft yapılmış, bunlardan 125 damız -
lık yavru alınmıştır. 

3 baş saf v.? 23 baş yanın kan man 
tofan boğası Karacabey harasından 

alınarak köylere dağıtılmıştır. 
938 yılınd& ise, 12873 hayvana aşı 

tı.tbik olurun:ı~ 1945 hasta hayvan 
tı;davi edilmiştir. 

Çan kkalede alkevi 
Yapdacak 

Ça-ıakkab iTAN) - Cümhuriyet 
Meydanı ile Balıkesir bulvarı yanın -
c;aki <?ski mezarlıkta yeni bir Halke
,. binası yaptırılacaktır. Plfın ve kro 
!<ileri Ankaraya gönderilen bina, yüz 
Lın liraya çıkacaktır. 

* Çanakkale (TAN) - Yılbaşı 
gecesi İstiklaı mektebinde verilen 
balo ~asılatı ıle, şefkat yurdundaki 
öksüz yavrular sevindirilmiştir. 

lzmitte Şap Hastalığının 
Önüne Geçildi 

Depoya bir merkep aygın daha 
satın altnmış ve ilimiz hayvancıları 
için 4 cins boğa temin olunmuştur. 

Izmit, (TAN) - Karasu ve Hen 
dek kozalarında şap hastalığı, yapı -
lan mücadele ve alınan tedbirler ne
ticesi olarak tamamen sonmuş ve bu 
ınıntakalar hastalıktan temizlenmiş-

Yurddaş: tir. Kandra ve Adapazarı kazaları 
• hay,·anatındnki şap hastalığı dn te -

Karnınızı doyurmak Muhacırlere '!ardım vakkuf devresine girmiş ve yeni vu-
için harcadığınız parayı na- Aydın, CTAN) - Zıraat Bankası. kunt kaydedilmemiştir. Vilayette ya-
ııl iıtekle veriyorıanı:z, ha- muhacirlere yemeklik ve yemlik buğ pılmakta olan ruam mucndelesi de 
vanı:zın korunman için de day dağıtmağn başlamıştır. Adapazarından maada mıntaknnın 
aynı ar:zuyu gö.tameli.ini:z. *Aydın, ıTAN) - Nazillinin Ku bütün kaza ve köylerinde bitirilmiş-.. _____________ _. ! yucak kam unu merkezinde bir posta tir. Adapazarı mm takası da ay sonu-

telgraf merk<?zi açılmak üzeredir. na kadar bitirilmiş olacaktır. 
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10 Temmuz Tanımıyoruz! 
4 Ağır Yaralı 

(Başı l ncide) 
için öğleye doğru gemiye girmişler 
ve işe başlamışlardır. 

Anahtarı Nedir? Kazananlar 
" -"""• 11!1! " (B~"1 1 ncide) 

Her bilen ve bilmiyen söyledi. Çağatayca diye kelime uydurdular, Kon
korozca, Tonkorozca diye cümleler imal ettiler, az söylediler, öz soylc
diler, dere tepe düz söylediler. 

Ölmez Atatürk hepsini ayni tahammül, ayni tebessüm ve ayni civan
mertlikle dinledi. Tatbik ve tecrübe sahalarına koydurdu. Sapır sapır 
dökülen döküldü, ayak.ta tutunabilen tutundu. 

Ebedi Şef Türk dilini zannettirilmek istenildiği gibi bir emri yevmi 
ile (Şöyle olacakr) diye kesip atmadı. Bütün hayatı serbest istişare, ser
best müzakere ve serbest münakaşa ile geçen büyük adam, bu işte de 
beş yıllık bir tetkik ve münakaşa devresi geçirdL Çünkü biliyordu. ki, 
bir dil doğmatik laflar ve fabrikasyonlarla bir çırpıda kurulmaz. Ve so
nunda gördü ki, tetkik ve münakaşa eder görünenler bu işi becereme
diler ve beceremiyecekler. Hepsinin üzerinden bir sünger geçirdi ve 
Güneş - Dil Teorisini ilim alemine uzattı. Bu teori, kendinden önceki 
indi nazariyclerle ulemalıkların iflasını ilan eden bir vesika oldu. !kin
ci vesika da dil tetkiki için armağan ettiği tahsisnttır. Dil işinin yıllarca 
sürecek bir bilgi ve arama işi olduğuna en büyük vesika bu değil midir? 

Geminin makinisti Man<>l Koca -
gidis, hareketten önce makineyi kon
trol etmek istemiş ve saat 12,30 da 
makine daire~ine girmiştir. Anlaştl

thğına göre, Manol, burada, makine
yi işletmek için kullanılan hava tü -
pünün memesini takmıştır. 

(Başı 1 ncide) 
mahiyette tavizlerde bulunmıya mu
vafakat etmekte ise de Macaristan 
lehinde her türlü hudut tashihi fikri
ni reddeylemektedir. 

Müthiş lnfilClk 

Fakat, bir ikl dakika içinde gemi -
nin ileri geri sarsıldığı görülmüş, bu 
nu takiben de civardaki binaları sa
ran müthiş bır infilak olmuştur. Ge
mi derhal parçalandığı gibi ortasın -
c!an alev ve duman sütunları yüksel 
miş, a!ıbardak! balık sandıkları ve di 
reği sadcmenin tesiri ile havaya fır
lr..mıştır. 

Elde edilen intıba şudur ki, Yugos
lavya büyük Avrupa meselelerinde 
bir intizar siyaseti takibine mütema
yildir ve Yugoslavya hükumeti iki 
büyük demokrasi_ile iyi münasebet
ler idamesini ve Balkan memleketle
ri blokuna her zamankinden fazla is
tinat etmeyi istiyor. 

Dil meselesi bugün öyle bir vaziyettedir ki, ne üstat Hüseyin Cahit 
Yalçın'a haklısın diyebiliriz, ne de muarızlarına. Hepsini, (Sadece bir('r 
noktai nazar) olarak müteleaya almamız en doğrusudur. 

İyi malumat alan mahfiller, Bel
gradın antikomintern paktına iltiha
kı hakkındaki şayialara hiçbir kıy
met atfetmemektedirler. 

Gaydanın bir makalesi 
Ortada iki pek basit iş vardır; birincisi: Dil jşinin kendi müessesesin

de tetkik ve bu tetkiklerin idame ettirilmesi; ikincisi: Tezelden yapıl
ması zaruri olan işler. Istılah, kamus, gramer, imla gibi... 

Fakat hava bu mu ya? Neden sezmez görünüp inkcir edelim? Bu 
değil. . 

Hava. ikinci bir 10 temmuz havası olmak istidadında. 
Milli büyüklere ve büyüklüklere karşı olan vefamızda, karakterimiz

de, sadakatim.izde ve saygımızda çok titiz olalım. Yetişmekte olan inkı
lap nesline nasıl bir örnek olmamız lazım geldiğini takdir edelim. 

Zannedersem lüzumu kadar ve muhtaç olduğumuz kadar aç1k konu
şuyorum. !nkıllıbın her bahsinde, her babında, her harfinde, her zerre
sinde Ebedi Şefin yeri önce kendi vicdanlarımız, sonra kendi hak etti
ği kendi yeri olmalı. Ve o yerin önünde her defasında da vefamızla, kal
bimizle, sadakatimizle baş eğmeliyiz. Olmezin büyük milletinde ve in
kılabını emanet ettiği çocuklannda bu asalet ve bu karakter vardır. 

Müthiş gürültüyü duyanlar, korku 
"e heyecan içinde hemen köprü üs
tünü, Eminönti. sahilini doldurmuş -
lardır. 

Rrhtrmda duran balıkçı gemileri, 
birbirlerine bitişik denecek derece -
de yakın demırlidirler. "Deli Yorgi,, 
gemisi de bun1arın arasındadır. 

Bu sırada infilak neticesi sıçra
yan balık sanc.lıklarrnın yanar bir hal 
de yandaki g.:;milere düştüğü görül
müştür Parçalanan gemide bulunan 
Jar da bir saniye içinde denize dökül 
müşler, çırpmmağa başlamışlardır. 

Deli Yorgi moı.örü, ani denecek ka -
dar.kısa bir z:ıman içinde kıçtan bat
nııştır. 

Roma, 21 (Hususi) Journale d'İta
lia, Sinyor Gaydanın bir makalesini 
neşretmektedir. Gayda bu ma
kalesinde Almanyanın Yugoslavyada 
İtalyanın karşılaştığı en mühim ~ica
rct rakibi olduğunu anlatmış ve Ital
yanın Yugoslavya ile ticaretini yük
seltmesi için yeni şekiller ve kolay
lıklar bulması lazım geldiğini söyle
mistir. 

Onun içindir ki, gerine gerine söylüyoruz: Ikinci bir 10 temmuz tanı
mıyoruz! Ne biçimde ve ne renkte olursa olsun ..• Kurtarma Ameliyesi 

Barselon, F rankist 
Taarruzuna Şiddetle 
Mukavemet Ediyor 

Hadise hemen itfaiyeye haber ve 
rılmiş ve ilk olarak deniz itfaiyesi 
; etişmiştir. Bir taraftan diğer gemi
lere de siraye; etmek üzere bulunan 
su üstündeki yangın söndürülürken, 
Ciğer taraftan da denizde çırpınan ya 
ralıların kurt;:.rılmasma başlanmr, • 
tır. Biraz sonca liman ve gümrük mu 
lıafaza teşkilatının motörleri de gel
mişler, yangın sirayetinemeydan ve 
rilmcden söndürülmüş ve kazazede
ler kurtarılmı~.tır. 

)""!•1:•"' (B<I§ı 1 ncide) 
ralar ~almakta olan bandolar, bu a -
tayların önünde gitmekteydL 

Kadınlarl9. dolu kamyonlar şeh· 
cin sokaklarından geçmekte ve erkek 
!eri vazifeye davet etmektedir. 

Yalnız bir kasabada 200 
kadın öldürmüşler 

Barselona 21 CA. A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

İspanya kadinları namına Belçi -
lı:a kraliçesine. Mme. Roosevelte, Ar~ 
~antin Meksika, Chili cümhur reis -
• • 
lcrinin refikalarına, düşes d' Atholla, 
Simon ve Edenin refikalarma aşağı -
dııki telgraflar gönderilmiştir: 

''İstila kıtaları tarafından Katalon 
yanın Santaco!oma kasabasında iki 
yüz kadın katledilmiştir. Bu korkunç 
cinayet, İspanyol milletinin Littorio 
ı:;:mindeki İtulyan fırkasına karşı in
fıal ve nefretini uyandırmıştır. Bü -
tün dünya kadınlarının, müstevlilc -
rin ika ettiği cinayetlere ilave edi -
len bu yeni cinayeti de öğrenmesini 
i"tiyoruz. Siz kadrnların bu katliam 
karşısında en şiddetli itiraz seslerini 
zi yük"eltmeııızi istiyoruz .. , 

F ransanın ilk yardımı 
Perpignan, 21 (A. A.) - Cümhu 

J iyetçi İspanycya tahsis edilen ilk 
l:uğday treni, dün gelmiştir. İspan • 
yol memurlar: 27 vagondan mürek
ı~ep olan trenı teslim almışlardır. Bu 
tren İspanyaya 45 bin ton buğday 
2öndermege k:ırar veren Fransa hü
kumetinin sevkettiği ilk partidir. 

Paris gazeteleri telaşta 

r.ist partisi kongresi bugün Pariste 
toplanmıştır. 

Parti genC'l sekreteri Thorez da • 
bili ve harici siyaset hakkındaki ra
porunu okumu~tur. 

İspanyada yapılmakta olan harbi 
kaydettikten sonra Thorez ademi mü 
dahalenin bir hata olduğunu söyle -
mekten ve Chamberlain ile Bonnet' • 
yi hem Münihten de ademi müdaha 
leden mesul tutmaktadır. 

Fransa ile İngiltere arasındaki 

anlaşmanrn Fransanm emniyeti ba -

knnından esaslı bir unsur olduğunu 

söyliycn Jhorez ancak bu anlaşma -

nın müsavat:ı istinat etmesi lüzumu 
nu ehcmmiy~tle ileri sürmektedir. 

Thoreze göre, komünistler hüku

mete şöyle demelidir: 
''Ne l\fün!r.i, ne içtimai kanunla

un baltalanmasını ne sendika hakla

rının t&hdidin:. ne de amele sınıfları 

nın haklarında yapılan tecavüzleri 

tasvip etmiyorum. Fakat, İspanyayı 
kurtarır ve hududu açarsanız size 
rniizaherete hazırız .. , 

Hükumet, bu teklifi kabul eder
~e halk ceph•~!.i daha geniş bir esas 
dahilinde yeniden teessüs etmiş ola
caktır. Eğer açık bir cevap vermezse 
ona, şöyle de) eceğiz: İspanyaya yar 
dım etmemek bir hıyanettir. Bu hı
yanete karşı :ıetice her ne olursa ol
sun kütiycn mücadele edeceğiz.,, 

----,o----

Fakat makınist Manolun parça -
lanan gemi ile beraber sulara gömü, 
düğü anlaı:;rlmı~tTr. 

Batan Deli Yorgi motörünün ya -
nmda hulunan Marya gemisinin kap 
tanı Teofilosl;ı bir Yunalı tayfa da 
mfilak tesiriyle denize düşmüşler -
ctir. Kazazedel<>rden Deli Yorgide bu 
lunan Nişan inışından ve vücudünün 
Muhtelif yerlerinden, Marya kaptam 
~'eofilos da ba~ından ve kollarından 
ağır y:ıralı ol~ukları için derhal im -
dadı c;ıhhi otomobiliyle Cerrahpaşa 

r &stalı:ınesinc kaldırılmışlardır. 
Ötekilerin yaraları hafiftir. Gemi 

nin diğer tayfaları dışarda oldukla -
rr için, tehlikeden uzak kalmışlar ve 
kurtulmuşlardır. 

Hadise ü..:erine kaza yerine ge -
len cümhuriyet müddeiumumisi ve 
ırabıta amirleri ilk tahkikatı yapmış
l::ırdır. 

Ceset Çıl<arddı 

Çarkçı Mr.ııolün cesedi dün akşa 
ma doğru daıgıçlar vasıtasiy1e deniz 
den çıkarılmı~tır. Cesed, infilak tesi· 
r;yle tanınmıyacak bir hale gelmiş
tir. Üzerine motörler ve deniz ankazı 
ci::.ı yığıldığı icin denizden çıkarmak 
epeyce miişkiil olmuş ve dalgıçlar bir 
Y.aç defa denize inmek mecburiyetin
de kalmışlardır. 

Kazadan ağır yaralı olarak kur . 
tt.ılabilen Nürnı. dün kendisiyle görü 
şen bir muharririmize bu ani infilakı 
şöyle anlatmıştır: 

Tribune gazetesinin yazdığına göre 
İtalyan eş-yasının Yugoslavyaya ihra
cım kolaylaştırmak için Yugoslavya 
lehine bir milyar dinarlık bir kredi 
derpis eden bir proje hazırlanmıştır. 

Çekoslovakya Hariciye 
Nazırı Berlinde 

Londra, 21 (Hususi) - Çekoslo
vakya Hariciye nazın. bugün BerEnf: 
muvasa'at etmiş ve öğleden sonra 
Führer ile göriişmfü;tür. Çek Harici.
ve nazırınm Berlinde bir kaç mese
İe hakkında görüşeceği anlaşthyor. 
Anlaşıldığına göre bu meselelerin bi
ri Çekoslovakyadan Almanyaya ame
le temini ve bu suretle Almanvada 
hissolunan amele darlığmm izalesi
dir. Haber alındığma göre. Prag ga
zetelerinden baz1larınm neşriyatı 
hakkında da Cekoslovakya Hariciye 
Nazmna strn.ller sorulacaktır. Cünkü 1 
bu makaleler Berlinde reaksiyoner 
mahiyette ~ayı]maktadır. Nihayet Al 
manyanın Pragda daimi bi.r Ah"\an 
hevcti askeriyesinin bulunduru' ı -ı
s1~1 istiveceği rivavet olunuvor. Çe· 
koslovakyada buna benzer bir Al
man askeri heveti vardı ve son t>uh· 
ranların nihayet bulmasına kadar o 
rada kalmı~tı. 

Tekzip edi.vor 
Roma. 21 ( A.A.) - Bir Alman ~a

zetesi. Hitler ile Mussolini arasında 
bir mülakatın muhtemQl olduğundan 
bahsetmesi üzerine salahiyettar İtal
yan mahafili bu hususta kati ademi 
~ahimat beyan etmisler ve haberi 
pek muhtemel görmediklerini ilave 
eylemişlerdir. 

Varşova, 21 <A.A.) - Polonya ml\h 
fillerinde söylendiği.ne göre, Kont Ci
ano tarafından yapılacağı bildirilen 
ziyaret. ağlehi ihtimal 20 şuba~ ile 1 
mart arasında vukubulacaktır. 

Roma, 21 < A.A.) - Bulgar K .. alı 
Boris ile Prens Kiril ve Prenses Ök
sodi. Prenses Mari'nin evlenme me
rasiminde hazır bulunmak üzere dün 
akşam buraya gelmişlerdir. 

Dahiliye Müstesar 

Muavinliği 

ihdas EdHiyor 

Paris, 21 (A. A.) - Frankistlerin 
Barsclon istil~amctinde ileri hareke
ti Fransız matbuatını endişeye düşür 
rr. ektedir. 

Epoq ue g:ızetesinde de Kcrilles, 
eliyor ki: 

"Avrupada halihazırdaki vaka -
I:ırın inkişafını siikunetle karşıla -
yan vatanperverler, bizi hayrette bı
ı ~kıyorlar Ben, Franconun zaferini 
Fransa icin hakiki bir felaket telak
ld ediyorum. , 

Lübnan Kabinesi 
istifa Etti 

Beyrut, 21 (A.A.l - Abdullah 
Yaffi hükumeti, istifa etmiştir. Bu
nun sebın.-ıi, koalisyon prensibine 
müsteniden teşekkül etmiş olan bu 
milli birlik kabinesinde mezktır pren 
sibin artık bilfiil tatbik e<lıileme -
mesidir. 

LLibnan cümhurreisi Eminle Sd
de, yarın istişarelere başlıyacaktır. 

"- Anbarda balık sandıklarını 

ir.tif ediyordum. O sırada diğer arka
ciaşlar.:lan Hi:scyin ve Ililmit yukarı 
çıkmışlardı. Bırdenbire bir sarsıntı 

oldu, balık sandıkları üzerime düştü. 
Bundnn sonr,1 müthiş bir gürültü 
duydt,m. Nasıl olduğunu bilemiyo -
rum. Kendimi denizde buldum. Me
ğer dcpo]ar rıatlayınca beni ele balık 
~andıkları ile beraber fırlatmıs at -

Ankara, 21 <Tan muhabirindenl
Dahilıye Vekaleti merkez teşiklat va 
vı:tzifeleri hakKındaki kanunlarda de
gişik1ik yapılması hakkındaki kanun 
Eıyihası ruznameye alınmıştır. Bu la 
yiha ıle Dahıliye Vekaletinde bir 
IY'Üsteştı.r m uovinliği ihdas edilecek
tir. Bundan başka vilayetler idaresi
ılin adı da memurlar sicil ve muame 
Jiıt umum müdiirliiı,i diye değiştiril 
rrıckte tcşkilaı ihtiyaca uygun bir şe 
kilde genişletamektedir. 

Ordre gazetesi, şöyle yazıyor: Tramvay Şirketi ile 
Müza!< re er 

mış., 

Kaıamn Sebebi Bundan başka levazım işleri di
ğer vekiletlerde oldu~u gibi müsta
kil bir müdürliik haline e:etiri1erek 
Vekalete bağlanmaktadır. 

Ankara, 21 (Tan Muhabirinden).....: (B~ı 1 ncidr.J 
altı kişilik bir gnıpa dayanır. Bu 
zümrenin içinde Lord ve Leydi As
tor, Lord Londonderri, Times ga
zetesi sahibi Dawson ve İngiliz 
Bankası Müdürü Montague Wor
man vardır. 

Chamberlain'in temsil ettiği bu 
grupun siyasi kanaati şudur: 

Dünya bir harp ve bir ihtilal a
rifesindedir. A vrupadaki ideoloji 
kavgası bu harp veya ihtilalin ha
zırlık devresidir. İdeoloji kavgası 
Avrupayı iki zümreye ayırmıştır: 
Bir tarafta sosyalistler ve komü· 
nistler, öte tarafta burjuva cemi
yeti ve kapitalizm. Bütün dünyada 
kapitalizmi tehdit eden iki tehlike 
vardır: Biri memleketlerde dahili 
bir ihtilal veya sol cenahın iktidar 
mevkiine geçmec;i, ikincisi bir harp 
vuku unda Sovyet Ruc;yanın A vru
pada beynelmilel bir ihtilal çıkar
ması. 

İngiltere kapitalist bir mem1e
kettir. Şu halde İngilterenin hari
ci siyaseti: gerek dahili ve gerek 
beynelmilel ihtilallerin önüne geç
mek. Bunun için de her memleket
te sol partilerin kuvvetlenmeleri
ne mani olmak, komünizmin yayıl
masına engel olan fac;izme yardım 
etmek, her yerde sağları kuvvet
lendirmek, Sovyet Rusyayı tecrit 
ederek Avrupa üzerinde müessir 
olmasına imkan bırakmamak. 

İlkmekteplerln birinci sınıflarında 

1939 - 1940 yılından itibaren 3 yıl 
okutulmak üzere açılan alfabe müsa
bakası neticelenmiş, müsabakaya iş
tirak edenlerin hazırladıkları kitap
lar Maarif Vekilliğince tesb1t edilen 
ve ekserisi ilk mektep muallimlcriıı
den müteşekkil olan bir komic;y'm ta
rafından tetkik edilmiştir. Ne•ıcede 
Edirne Kurtuluş ilk mektebi b~şöğ
retmeni Murat Üzgür ile Edirne Ga
zi kız mektebi başöğretmeni !:lSan 
Gökçe birinciliği, Balıkesir Necati
bey muallim mektebi iş muallimı Ma 
hir Göksel ikinciliği. Kayseri Bozaltı 
ilk mektebi başmuallimi Hilmi Güçlü 
üçüncülüğü, İstanbul on beşinci i~·ı 
mektep muallimlerinden Nimet Çala
pala ile İstanbu1 Musevi lisesi öğ
retmenlerinden Rakım Çalapala dör
düncülüğü ve Balıkesir Dursunbey 
üçüncü ilkmektep başöğretmeni Ah
met Önkök beşinciliği kazanmışlar
dır. 

C ahmebrlain, iktidar mevkii
ne geldiği zaman bu pren

siplerle yola çıktı ve her mem
Jekete karşı o]an vaziyetini ona gö
re tesbit etti. 

1 - Fransada sosyalist bir hü
kumet vardı. (0 vakit Blum ikti
d a r m evkiind e idi..) Chamberlain 
ve arkadaşları Fransada bir sağ 

hükumet istiyorlardı. Bir taraftan 
Londra mali mahafili (City), bir 
taraftan hükumet Fransa üzerinde 
tazyikler yaparak, Fransada mali 
buhranlar ihdas ederek sosyalist
leri düşürdüler ve adım adım sağ
ları kuvvetlendirdiler. Nihayet bu 
gün e11erinde kukla gibi kullandık
ları bir hükumet g"'t:rdiler. Bu gün 
artık Fransa, İngiliz siyasetinin 
istediği istikamete girmiştir. ErS{<'C: 
Fransa ile Sovyetler arasındaki it
tifakın da tamamen bozulmasını 

temin edecektir. 
2- Almanyada komünizme harp 

ilan etmiş bir rejim vardır. Bu re
jimi tutmak ve kuvvetlendirmek 
lazımdır. Çünkü Sovyet propagan
dasının ve Avrupaya bululünün 
önüne çekilmiş bir settir. Ayni za
manda Almanyada nazizmin yıkıl
dığı gün bir komünist ihtilalinin 
bas_göstereceği muhakkaktır. Bina· 
en;leyh Hitlere istediklerini ver
mek pahasma da olsa, yardım et
mek ve nazizmi yasatmak doğru
dur. Nitekim Hitler "Kavgam. adlı 
kitabında ortaya attığı bütün dava
larım tahakkuk ettirmive başlamış. 
hatta İngiltere Başvekilinden müs
temleke için bile vaad almıştır ve 
alacaktır. 

3 - İspanyada hükumetçilerin 
kazanması Fransada sol cenahı 
kuvvetlendirebilir. Ayni zamanda 
o vakit İspanya sol propagandanın 
bir merkezi olabilir. Avrupa da 
böyle muzır tohum saçan bir yu
vanın kurulmasına cevaz vermeme
lidir. Onun için İngiltere ademi 
müdahale siyascti'e hükıimetçile
re yardım yapılmasının önüne gec
miş. fakat İtalya ve Almanyanın 
Frankoya vard•m Ptmesine karsı 
seyirci kalmıştır. Frankocular ga· 
lip ~eldiktcn sonra İspanvayı. P.a
ra He satın alabileceğine kanıdır. 
Onun için burada Alman ve İtal
yan yardımından endişe etmemek-

, tcdir. 
4 - İtalya Akdenizdc kuwetle

niyor. ltalyada faşizmi öldürme
mek ve zaafa düşürmemek lazım
dır. Yalnız Akdenizde hakim olma
sına da meydan vermemek lazım
dır. Onun için de sağ bir Fransa 
ile ittifakı kuvvetlendirmek, Ak
deniz devletlerini elde etmek icap 
eder. Bugün yapılan da budur. 

Birinciye 3 sene müddetle her sene 
600 lira, ikinciye bir sene 600 lira, ü
çüncü, dördüncü. ve beşinciye birer 
defaya mahsus olarak iki yüz li!'a ve 
rilecektir. 

Maaril Vekaleti Mecmua 
çıkaracak 

Maarif Vekaleti. ilk ve orta tedTisat 
dairelerinin faaliyeti ve muallimle
rin mesleki bilgi ve kabiliyetlerini 
artırmak maksadile iki mecmua çıkar 
mıya karar vermiştir. Bu hususta 
maarif müdürlerinden ve orta tedri~ 
sat muallimlerile ilk tedrisat m.i'lfet
tislerinden bazılarının fikirleri alın
mak icap etmiş, bunlar Vekalete ça
ğırılm1şlard1r. 

Moskovanın Bir Telizibi 
Moskova. 2i (A.A.) - Ecnebi mem 

le'•etlerde cıkan haberler hilafına o
larak Jekof istifa etmis değildir. Har 
bive komiser muavini İgnatiefin de 
te~kifi haberleri tekzip edilmektedir. 

Bilmecede 
Kaz nlar 
7 Kllnunusı.nl 939 tarlhll rrÇoeuk -

TAN» dakl bllmeceleri doğru halleden· 
lerclen hediye kazananlnrın llııtesl: 

Birer dolma kur.,un kııtl"m 1 kazananlar: 
KR!'ampaşa Erkek ortaokulu 100 Ne

dim Akol, Kadıköy 3 llncü ortaokul 608 
Celal Nuri Özeçil, Kadıköy Kız Enstitüsü 
12R Şadiye Uwncr. 

Birer mürekkepll kalem ka:ıananlal"': 

Kartal hftkimi kn:ı Llibabe Kirman, 
Kanlıca Körtez caddesi 28 numarada Sa
ha Ramazan oğlu, Bakırköy ortaokulu 
644 Esat Tınaztepe. 

Blrer albiim kazananlar: 
Trabzon Gn:ı:.I ilkokulu 3fl2 Şefik Can

sever Kırşehir ort<ıokulu 8ll Nihat Taşkın. 
Cağnloğlu kız ortaokulunda Müveddet 

Esener. 
Birer Resim modell kazananlar: 
Mnlatya li!;esf 902 Faruk Emek, Eskişe

hir ülkü okulu 212 Aynın Konçak, Bursa 
Maks~m Fevzi Oakmak caddesi 81 numa
rada Cemil Orhan. 

Birer Sulu boya kazananlar: 
Bolu noter Vedat oğlu Cüneyt Kosal. 

Afyon Knrahisnr Dumlupınar ilkokulunda 
267 Nermin Selc;uk, Bergama Atatürk ilk 
okulu 152 Semiha Balay. 

Birer kalem boyası kazananlar: 
Çanakkale 18 Mart okulu Birsen Gür

soy, Gaziantep ortaokulu 2110 Necati Dik 4 

men, Uşak ortrıokulu 548 Nebil Süvek, 
Birer pergel kazananlar: 
Maçka Muradiye B<ıyır sokak Emsal a

partımnnı 5 numnrıılı dnire, Hcybeliada 
ilkokul Erol Baykara, Yeslldirek Mengene 
çıkmıızı 12 numarada Erol Özaçar. 

Birer kart kazananlar: 
İzmit taksi şoförü Satfet Meric;. Zile or

taokulu 16 Mehmet Biltüner, Adapazarı 

Pıırk karşısı Kara Osman sokak 1 numa
rada Namık Baloğlu, Edirne yeni cezaevi 
kfıtibi Bilal oğlu Akın Yaraman. 

antikomünist blok teşekkül etmiş o
lacak, hem de Fransa korkusundan 
tamamen İngiltereye teslim olmı
ya mecbur olacaktır. 

• 
1 şte İngiltcrede bugünkü muha-

fazakar hükumetin takip ettiğı 
siyasetin ana hatları budur. Eli
nizde bu anahtar olduğu müddet
çe, İngiliz siyasetinin filan veya 
falan meseledeki tarzı hareketini 
arılamakta ve muammayı çözmek
te müşkülat çekmezsiniz. "Franconun ordularile birlikte 

~s.rpışan İt<ılyan askerlerinin geri a
lınma::.-ma muvaffak olamzyan Fra.'1 -
sa ile İngnte~e, Franco, muzaffer ol
duktan sonra ca bu askerlerin geri 
~ lıl"'nıasını temin edemiyecekler ve 
Mussolini. Baıear adalarından Fran
s~nrn ve İngi !terenin Akdeniz yolla
rını tehdit edecektir. 
Fransız komünistlerinin kararı 

Paris 21 (A. A.) - Fransız komü 

Ankara 21 ,Tan muhabirinden) -
Tramvay şiri:P.tinin satın alınması 

1'akkmda mü~akerelerde bulunmak 
i.~zere c!ün ak~am şehrimize gelmiş o
lün şirket mümessilleri Nfaia Vekale 
ti ile bugün ihzari temaslara başla
dılar. l'vliizakerclere pazartesi günii 
lıaslanacaktır. 

Kazanın scoebi hakkında hem ad
lt, hem de fenr.1 tahkikat yapılmak -
tadır. Şimdiki tahminler şu merkez 
eledir: 

Bu kabil 'lalıkçı gemilerinde mo
törleri11 ilk işlemesinde tatbik edilen 
hava tüpleri kullanılmaktadır. ''De
li Yorgi,, gemi~i için de dlin bir tica
rethaneden böyle tazyik edilmiş bir 
hava tüpü te-.tarik edilmiştir. Söyle
r ildiğ!nc göre haya tübü diye yalnış 

l~kla oksijen 1übü alınmış ve bundan 
haberi olmayan makinist Manol ma 
kine tecrübelerini yaparken oksijen 
tüpiini1 hava tüpü diye kullanmıştır. 
Geminin ilk sarsılmasındaki infilak 
bundan olmuştur. Sonra birinci infi 
lak tesiriyle benzin deposu infilak e
c'.erek bu facig meydana gelmiştir .. 

5 - Orta Avrupa İngiltereyi a
lakadar etmez. Binaenaleyh, Al
manya burada büyüyüp genişliye
bilir. Hatta Balkanlara kadar ine
bilir. Zaten bu suretle büyümesi 
faydalı ve Iazımdır da. Çünkü bu 
suretle hem Sovyct Rusyaya karşı 
Avrupanın ortasında muazzam bir 

Chamberlain grupu iÇU,. ana me
sele her ne pahasına mal olursa 
olsun, beynelmil('l ihtilal doğura
bilecek bir harbın önüne geçmek. 
ve memleketler dahilinde bir ihti
lale mani olmak için sol cereyan
lara nefes aldırmıyarak sağları ik 
tidar mevkiinde bulundurmaktır. 

İşte İngiliz harici siyasetinin anah
tarı budur. 
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939 K. TASARRUF İKRAMİYE P 

Çocuk 
Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lhım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malO.matı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPED1St bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlannı vo 
mektep programlannı gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zckerlyadır. 

Eser 1500 sayfalık ikJ büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

.. T ·.A.N Neşr.ıyat Ev.t'· 
, " . / s t a n b u l · .. · ··· ' 

inhisarlar Umum Müdürlüğü .. H~,nİclf ~ .. 
Cinsi Mıktan Muhammen B. % 7,5 Eksiltme 

Beheri Tutan Teminatı Şekli saati 
Li. Kr.Li. Kr. Li. Kr. 

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

1 - :Nümunesinin eb'ıı.t ve evsafında fakat siyah renkte 3000 kilo 
çember raptiyesi ile nümunesine uygun olmak üzere (300) kilo ince kın 
nap hizalarında gösterılen usullerle ayrı ayn satın alınacaktır. 

JI - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 27.1.939 tarihine rastlayan cuma günü hizalarında 
yazılı aatlcrdc Kabataşta levaznn ve mübayaat şubesindeki alım komis 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Nilmuneler her gün sözü geçen !fubede görillcb111r. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 

7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelme

leri ilan olunur. (421) ... 
I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince satın 

alınacak iki adet Donki tulumbası açık eksiltmeye konmuştur. 
n _ Donkilcrin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat temina-

tı 90 liradır. 
ın _ Eksiltme 30.1.1939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

14.30 da Knbataşta levazım ve milbaynat şubesindeki alım komisyo-

nunda yapılacaktır. 
ıv _ Şaru.-meler parasız olarak her gün sözü ge~en şubeden alı-

nabilir. v _ Donkiler Werthington ve Weise und Monski markalı olacaktır. 
VI _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 

71
5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme 

leri ilan olunur. (272) 

Cinsi 
* Mıktan Muhammen bedeli 

beheri tutarı~ 7 ,5 Te. Teslim 
Kr. S. L. K. Lr. K. mahalli 

Eksiltmenin 
şekli saati 

Benzin 40000 kilo 20,80 8320.- 624,- Kabatn~ A. kapalı 15. 
Motorin 95000 kilo 7.- 6650,- 498,75 ,, ve Cibali kapalı 15.30 
Motorin 24000 kilo 7.- 1680.- 126,- İzmir Fab. Açık 16,-

l _ Yukarda cins ve mıktarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul 
· · i 95 000 kilo ve İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo mo-

teşkilatımız ıç n · · d ı ıı ı . 1 1 ibince ayrı ayrı hızalarrn a yazı ı usu er e sn-
torın şartname er muc 

tın alınacaktır. in tı hi 1 d ·· II _ Muhammen bedcllerile muvakkat tem a arı za arın a gos 

terilmiştir. t · gü fı h' ı 
111 

_ Eksiltme 6.2.939 tarihine raslayan pazar csı ? t ıza arın 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesındeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. .. .. .. 

iV _ Şartnameler parasız olarak her gun sozu geçen şubeden a-

lınabilir. · "h" 1" tckl'f k v -Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerın mu ur u ı me -
tubunu kanuni vesaik ne yüzde 7,!5 güvenme parası makbu~u veya ban 

· t kt bunu ihtiva edecek olan kapııh zarfları ıhale saatle-ka tcmına me u . 
. bl t evvelin kadar yukarda adı geçen alım komısyonu rmdcn rcr san k .1 . . 

iT akbuz mukabilinde verilmesi açık c sı tmeye ıştırak ct-
başkanlı6ma m . .. 

1 · de münakasa için tayin cdılen gun ve saatte yuzde 
mek isteyen erın 

1 
riyle birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. (420) 

7 ,5 gıivenme para a 

Tornacı Alınacaktır 
F b 'katar Umum l\1Udilrlilfünden: 

Askeri 8 "istihdam edilmek üzere tornacı alı~acaktır. Fabr~ala
Kırıkkalede 1 rd n lstanbuldaldlerin Zeytınburnu Fabrıkası-

gir ek isteyen e e . 
rımıza m ! 1 tlAb fabrikasına vesaır yerdekilerin de Umum 
na, tzmirdekUerin zm r s 
Müdürlüğe müracaatları. (9354) 

32,000 L 1 R A M Ü KAFA T 
mektep talebesine aynca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektcp öğretmenlerl 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çiln
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malumat ile zen
ginleştirilmiştir. 

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

1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetim 
anlatacaktır. 

111--1 IKRAMIYELE R: 
1 Adet 2000 Lirahli - 2.000 Lira 
5 

" 1000 " - 5.000 n 

8 500 - 4.000 il 

" .. -
16 250 - 4.000 " " " -
60 100 - 6.000 n 

" " -
95 50 - 4.750 il .. " -

250 25 - 6.250 .. 
" .. -ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Cocuk Ansfklopedlsl brosQrOn
den bir tane g5ndcrmenlzl v mu
allimlere alt son fiyatınızı bildirme
nizi rtco ederim. 435 32.000 

111 n:ıtliJ[f]Jtftit11LtOl1UJlTlT#SA%FJRBISJAFJTJ'Jlll lsim: • : : : : : : : . ' . • • • T. iş Bankasına Para Yatırmakla, Yalnız Para Biriktirmİ§ 
Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

İstanbul Vakıflar Qirektörlüğii İlanlan 

Kıymeti 

Lirn Kr. 
Pey Parası 
Lira Kr. 

573 70 43 03 
Mercan Daynhatun mahallesi Çakmakçılar yokuşu Büyük Yenihan 

ikinci katta 47 No. lu odanın tamamı 15 gün müddetle satılmak üzere 
nçık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 30/ 1/ 939 Pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden talip
rin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdilrlüğü Mahlülat kalemine müra-
caatlan. (284) 

Devlet Demlryolları Be§lnci lıletme Müdürlüğünden : 
1 - Malatya Fevzipaşa hattı üzerinde kilometre 58 ve 

89+700 deki taş ocaklarından fenni şartname Ye kroki muka
\'ele ve şartnamesine tevfikan 2047 /5m. 3 l\Ioellon etüte ta ı
nın ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile ek iltmcye konulmuş· 
tur. 

2 - Eksiltme 28.1.939 cumartesi günü aat (10) da l\lalat 
yada Beşinci işletme binasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (17425) on yedi bin dört yüz yir· 
mi beş liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklorin 1308 lira 90 kuruş bin üç yiiz 
sekiz lira doksan kuruş muvakkat teminat makbuzu ,·eya ban 
ka mektubu. kanunun dördüncü maddesine tevfikan münaka 
saya girmiye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
kanunun tayin ettiği ,·csaik ile birlikte münaka a giinü saat 
9 dokuza kadar teklif mektuplarını komisyon reisliğine ,·er -
miş olması. 

5 - Hu işe ait şartname ve mukavele proje i fenni art -
name ve krokiler Haydarpaşa. Ankara, Malatya, Adana işlet 
me \•eznelerinde; Etaziğ, Narlı, Diyarbakır i tasyonlarmda 
isteklilere (88) seksen sekiz kuru mukabilinde verilecek-
tir. (48) (]3 __ 0..._) _____________ _ 

Mara§ Belediye Riyasetinden : 
Maraşta yapılacak idro elektrik santralının projesini ahiren Nafia 

Vekaletinden musaddak tadile gôre ve kapalı zarf usuliylo münkasa
ya çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli inşaat kısmı (7718) lira (33) kuruş ve 
mihaniki kısmı (33420) lira (20) kuruş olmak üzere (41138).53) liradır. 

2 - Teklıfler inşaat ve mihanikiki kısımları ıçin ayrı ayrı da kabul 
olunacaktır. 

3 - 1stekl11er bu işe ait fenni şartname ve eksiltme şartnamesile 
muaddel proje ve keşif raporunu Uç lira mukabHlnde Maraş belediye
sinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 939 şubatının dokuzuncu perşembe günü saat 15 tc 
Maraşta belediye dairesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 

5 - Münakasaya gireceklerin kanun dairesınde bütün vcsikalan
nı ibraz ve kanuni teminat nkçclcrlni ita ctmelerı meşruttur. 

6 - Muaddel projeye göre makine ve malzeme aksamında hiç bir 
tebeddül olmıyacağından (yalnız cebri boru bire indirilmiştir) ve işte 
çok müstacel bulunduğundan 20 giln müddetle ı!Anı kabul edllmt tlr. 

7 - Teklif mektupları şubatın 9 uncu günil saat 14 c kadar kabul 
olunur. Fazla izahat isteyenler münakasa arlnamcsinde bulurl r. (336) 

Belediye Sular idaresinden: 
idaremizin Istnnbul ve Beyoğlu yakasında bir sene zarfında açacağı 

baca ve tranşelerin kaldırımlarının tamiri işi kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

1 - Bu işe alt tanzim edilen şartname !daremlzin Levazım servisin
den parasız olarak alınabilir. 

2 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
8/Şubat/939 Çarşamba günü saat on beşe kadar Takslmdeki idare 
Merkezinde Mildilrlüğe vermelidirler. 

Bu saatten sonra hiç bir tekllf mektubu kabul edilmiyecektir. (484) 

Devlet Hava Yolları Umum MUdiirlUğünden ı 
iki Sıhhiye Otomobili Ahnacakhr. _ 

1 - Devlet hava yollan umum müdürlüğü tarafından ild sıhhiye~ 
tomoblli kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 
(22.000) liradır. 

2 - Eksiltme 30.1.939 pazartesi günü saat 11 de umum müdürlük 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mıktan 1650 liradır. Nakten verilecek temi 
natın Ziraat Bankası 3667 No. lu idare hesabına yatırılması lazundn:. 

4 - İsteyenler şartnameleri Devlet hava yollnn Ankara ve İst;an.; 
bul acenlalanndan parasız alabilirler. 

5 - Taliplerin ihaleden bir saat evveline kadar teklif mektuplan 
ve şartnamede yazılı vesikalariyle birlikte müracaatlan 18.zımdır. POl
tada olacak teahhür nazan itibare alınmaz. (295) 

Nafıa Yelrdlef'I fstanbul Efektrfli fıferl Umunt -
Müdürlü§ ünden: · 

1 - Bir tanesi Şevrole diğer1eri Ford marka olmak üzere fdare;ye 
alt olnn sekiz adet otobüs kamyon ve kamyonetin karoserilerinin imali 
i§i açık eksiltmeye konulmuştur. Bu sekiz adetten bir tanesinin üzeri
ne çelikten bir merdiven monte cdilmi§ olacaktır. 

2 - Bu i e alt mukavele projesi ile şartnameler idarenin levazım 
müdürlüğünde ücretsiz olarak tevzi edilmektedir. 

3 - Eksiltme 27 / 1/ 939 cuma günü saat 10 da İdarenin Metro Han 
binası dahilinde altıncı katta toplanacak olan arttırma eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat maktuan (500) beş yüz liradır. 
5 - İsteklilerin ayni gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan 

ilfın olunur. (413) 

. -

lstanbul · 'Bel~diye~i-. ~ ~ıanıarı 
' ' ..._ . . ~ 

İtfaiyeye yeniden şoför alınacaktır. Talip olanların vesaiki ile Itfai .. 
ye Müdüriyetine müracaat etmeleri ildn olunur. 

. İstanbul as~iye mahkemesi ıkinci lzuhalinc mübaşir tarafından verilen 
tıcarct daircsınden: Suyuz Neft E- meşrubatta mumaileyhın ikametga • 
kisport (Neft sendikat) tarafından hını terk ile halen bulunduğu erın 
Gatatada Mahmudiye caddesinde zin Y 
dan tokak 12 No. da Ali Rıza Çeyrek meçhul olduğu anlaşılmış ~lduğun • 
aleyhine (606,80) liranın faiz tesbiti dan istidaya karşı yirmi gun zarfın· 
del!il ve mahkeme masraflan ve 8 • da cevnp vermcsıne ve mahkeme f .. 
vukatlık ücretiyle birlikte tahsili tu- çin ı3yin edilmiş olan 21 / 2/ 1939 salı 
lebini havi açılan davada: günü saat 14 de mahkemeye gelm .ı 

Müddeialeyhe gönderilen dava ar- hakkında ilanname tanzimiyle istıdıı 

suretlerini ve davetiye ile b irh kte 

GRiPsiz NEZLEsiz ÖKSÜRÜKsüz bir kıs VA L DA Pastilleri sayesinde kabildir. 
mahkeme divmıhnncsine talik v f! • 

zete ile ilanen tebligat ifasınn kar r 
verildı i tebli ı mnkamrno kaim (il • 

HAKi Ki YALDA' ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. ınok uzcrc il.ın olunur. (l J.>I 
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'( Saç bakımı 
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BAYRAMDA YALNIZ • ii 

NEZLE 
Biltt1n .ıötns hutalıldanna 

yol açabilir: 
Fakat bir tek 

GRIPIN 

! l<IZILA Y G AZETESI 
I lı ~:!!:~!. ~~~~!'!;nı • ÇIKACAKTIR • 

tedavi eden tesiri mücerrep bir • lliıılarmızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızdaya yardım etmit olac•kıınız. 
ıllçtır. Müracaat yeri : ii 

-----------• • latanbulda; Poıtahane kartısında -

Bq, elit, adale atnlarile diler afnlan en kısa zamanda ve en kat'i 
tekilde dmdirir. Nezleye, soluk algınbtma, ıripe ve emsal' 

hastalıklara kartı bilhma müessirdir. 

lcabnıda günde 3 kaı• ahnablllr. 
İlim ve markaya dikkat. Taklitlerinden salmwm. 

ilkbahar mevsimine mahıuı yeni cı•l•c•k 
Mallar için yerlere ihtiyacımız olduğundan 

15 SONKiNUNDAN 15 ŞUBATA KADAR 
Bir ay müddetle atoldanımzm büyijk bir kısmım her yerden müsait 

prt1ar ve mutedil fiyatlarla elden çıkanyoruz. 

Bütün Deirelerde mnlİm 80DUDUD fınatlamu bulacakamız. 

Beyoğlunda B A K E R Mağazalarında 
Bir mevsim aomı flnatı: istenen fiyat için en mükemmel cinstir. ..................................... ., 
İç ve dıf basur memelerinde, buur 
memelerinin her türlü iltihaplaruıda 
cerahatlenmit f1stüllerde, kanayan 

buur memelerinin tedavisinde 

Her tirlii yanıkları, 
Kan çıbanları, 
Traı yaralan, 
Meme lltl•aplan ve 
çatlaldan, 
Kolhlk aiti çdtanlan, 
Dolama, akneler, 
ÇOCUKLAllN ve 
IUYUKLIRIN her tiirlii 
DERi ILTIHAPLARINI 

la ıalt•li ve •• emin 
bir surette 

TEDAVi EDER. 

YIROZA 
Fenni ve sıhhi bir 

CILD MIRHIMIDIR 

ARTIK BAŞIM ÇATLIYo• 
NJ'.Zl,EM V il 

NBVLU.ıtn TVTVLDUM 
GRİPTEN KORKUYORUM 

oısı. ACRIYOR 

BiR KASE 

llHllllllllllll'' 

1 -= --= 

Sandal Bedesteninde kıymettar y b T 1 22653 • 
bir çift zümrüt küpe ve bir t~k ta~ i KIZILA ıa+.ı üroıu, • • ve 

Zu••mrüf• vu··zu··k Postahane arkasında, Ankara Caddeıi kötesinde K&hraman zade Han, • 
• ILANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094 95 = 

26/1/939 Perşembe günü satıla
caktır. 
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YENi 
Havalandırılmıı 

PUDRA 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fildr, en eon 
bir usul ile yapılan bu 
pudra §imdiye kadar tanı-
.dılumz pudraı.rdan daha in~ 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
clldde mevcudiyeti bile farkedtl
mez, pyanı hayret bir ten temın 
eder. Gündüz, rüzglr ve yal-
murun bozamıyacalı bir tazeU&c 
verir, gece de en ncak bir danı 
salonunda bile kat'iyen terden 
müteessir -olmaz. tmtlyazb bir 
usul dairesinde krema köpüğü 
ile kanştırılmıı olduğundan bu 
yeni Tokalmı pudrası saatlerce 
sabit kalır ve cildin tab!i yağlı 
ifrazatını massetmesine mani o
lur, kunımaktan muhaf87.a ede
rek bUruşuklukların ter-ftkülü
nü meneder. Terkibinde Krema 
köpüiü bulunan bu meşhur To
Jcalcm pud1"aıını tecrübe e:Uniz. 

PARASIZ 
10.000 N 0 MUNELIK· 

Birkaç liin zarfında tenini.de 
husule ptirecell pyanı hayrl't 
ıüzelllll IÖf'ÜDÜZ. Kadınların 
onda dokuzu tenlerine uygun 
olmıyan fena renkte bir pudra 
kullanır ve yüzleri makyajlı ve 
ağır bir manzara kesbeder. Te
ninize uygun renkteki pudrayı 
bulmanın yeglne çaresi, yüzü
nüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına başka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu suretle en 
muvafık pudrayı intihap etmiş 
olursunuz. Şayet rengin intiha
bında tereddüt ediyorsanız mü
essesemize müracaat ediniz. 
Tecrübe için. muhtelif renkler
de ve parasız olarak nümune
likler takdim edecellz. 

Bütün Ağrıları Kesen Emsalsiz Bir ilaç 

- ı ve roma ız. 
ma ağrılarını derhal kaer. 

NEOKÜRIN, Grip, Nezle ve soğuk 
algınlığında emsalsiz bir devadır. A
teşi düşürür, vücut kırgınlığını alır. 

NEOKURlN, bayanlann aybqı 
sancılannı keser ve ldeti kolaylaş
tırır. NEOK'VRİN'i daima tercihe

r_.~·~= diniz. 

NEOKORİN, mideye, kalbe ve 
böbreklere zarar vermez. Günde 2 -3 
tane alınabilir. NEOK"OatN ismine 

dikkat ediniz. Bir kaşe 8, altılık kutu30 kuruştur. Her eczenede bulunur. 

~~!!!i!!i!!!• Eti Bank 

• 

lstanbul Bürosundan : 
1 - Demir boru, kurşun boru itleriyle sıhhi tesisat yapabilecek 

müstakil çalıpbil.ir birinci derece uta. 
2 - 'Jto.;ok Blektrlk Santralı ,,. biaa elektrik te.iatı if1erini 

müstakil olarak yapabilecek birinci sınıf elekt:rtql, 

3 - Demir inşaatında tecrübeli iyi işçiler 

4 - Demir inşaatını idare edebilecek uzun tecrübeli birinci sınıf 

demir inşaatı usta başısı, 
S - Birinci sınıf ve tecrübeli sıcak demir uatuı, 
8 - Mühim ahpp ve beton kalıbı hışaatını biaat baprabilecek 

birinci sınıf dülger usta bqısı, 
7 - Dizel Elektrik Santralını idare edebilecek tecrübeli Dizel 

makinisti, 
8 - Tecrübeli ve hava çeldcl ça}ıftırmayı iyi bilir bir maden ~ 

tuı ve ayni şartlar altında maden ifçlli, 

9 - Hava çekici çeliklerini teskinletme ve su vermede uzun tec
rübeli demirci ustası. 

Eti Bankın Homa civannda Murgul Bakır madenierlnin timdi tesi1 

ve sonra da işletme işlerinde çalışmak üzere yukanda evsafı yazıh 
ustalara ihtiyaç vardır. Kendilerine Murgulda bedava Uwnetgih ve 
ucuz yemek temin edilmiştir. llAndaki izahata uygun olnuyanlal'm 

müracaatı beyhudedir. 

Istanbul - Murgul seyahat ücreti verilecektir· Allkadarlarm bllı\
mum vesikalariyle her gün saat 9 - 12 arasında Galatada Bankalar 

caddesinde Güven Hanındaki Büromuza müracaattan. 

SilGER. 
GUZELLIGINIZ 

ICIN 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin ~~~!Jl-~~~lı 

yeni modelleri gelmiftlr. Flatlan 75 i1l 500 liradır. 
- EMSAI.I.ERt GiBi ON BEŞ SENE GARANTILtDIR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S 1 N G E R SAAT MAÖAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: 21914. 
İstimllk dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokaja naklolunacaktır. 

ÖZIPEK PALAS LOKANTASI 
Mütebusıs qçısınm halis tereyakile hazırladıiı alııturka ve 

alafran.Ra yemekler en mü.Xülpesent zevkleri memnun edecek ne
fasettedir. 

lhtlyarhk +.clrlcf nhlrlenmektlr. 
Kabız, zehirlenmenin birinci imilidir. ICaracije

rinizi, barsaklannızı Bad Kissingen menba sulan 
hüllsalariyle yapılmış 

llSSINGA MULEYYIN Haplan 
kullanarak vazifelerini tanzim ediniz. AJqamlan 
yatarken 1 - 2 adet alınır. Her eczanede bulunur. 

lıtanbul Defterdarllğından: 
Muamele vergisi mükelleflerinden olup peqemoe pazan !Sakır ve 

Zencefil sokak 7 No. da Kolza yajı imal etmekte iken terki sanat et
miş olan ve hali hazır adresi de meçhul bulunan Koço Konstantanidis 
namına 931 yılı için tarhedilen muamele vergisi, mumaileyhln itirazı 
müddetinde olmamasından dolayı, tetkiki itiraz Komisyonunca ittJhaz 
elunuı 1/8/1938 gün ve 39257 sayılı ~la tudik edilmiştir. Keyfi
yet hukuk usulü muhakemeleri kanunup tevfikan ilin olunur. (478) 

-...... ~ ---... ~ ... 
KREM. filAıSANi 

KA•ZUK 
Büti1n dünyaca takdir edıl- • 

mit sıhhi· güzellik kremleridir 
Gece için yağlı. gündüz ıçin 
yağsız balie acıbadem çeşitleri 

hUSUI! vazo ve tüplerde satıl?r 

.., •• , 1 
DUnyanın en -oıam 
Sıhht la•tlklerl olan 

Preaenatlflerlnl 
daima tercih ediniz. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ za1trevt ve oııt t1.a111rı.,. ... o•P .. 

tSTANBUL - ezvooLu lr)r. Hayri Öme 
llm••••••••••ıııi ıedeD eoııra Befotlu Ataca 
r Dr. Suohı Şenses • ...,"'""" ~n ,~, ,. ..... '"" .~ ... 

Sahibi ve N9'riyaı Mödllrti Halil 
Letftl DÖaDtlNC() Guetedllk ve 

Neplpb T. L. Ş. 8-tldtiJ rer TAN 

ldr•ryollan tıamtıkl•n mOtetı•••• 

8e7olJu Yıldıs aaemUI Urtm Lek 
lı!r ıtnıtrt1man. l"ald1'lf'"' "•""'fi!~ 

Tel. 41124 MatNua 


