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5 KURUŞ GÜNLÜK SiY ASI 

arp Şiddetlendi 
eekômetçiler .de Mllhtelif. 
Cephelerde Mukabil 

Taarruzlara Giriştiler 
Barselon Dün de Akşama 
Kadar 9 Defa Bombalandı, 
Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var 

Mühimmat 

iddia Ediyor 
Burgos, Fransanan Hükumet($ilere 

Sevki 1($in Tedbirler Aldığım 
Londra, 22 (Hususi) - İsoanyadan gelen haberlere gö

re, bütün Katalonya cephesinde şiddetli bir baro başlamıştır. 
Hükfunetçilerin kitle halinde yaptıkları seferberliğin muka
vemeti müessir bir hale getirdiği bildiriliyor. Ville Nuever 
mıntakasında cümhuriyetçiler. şiddetli mukabil taarruzlara 
girişmişlerdir. Bu şehir etrafında· çok şiddetli bir muharebe 
devam ediyor. 

Barselon şehri bu sabah şafaktanberi 9 defa bombardım=\n edilmiş

-------------- rtlr. Dördüncü bombarrlıman 16. beşinci bombardıman 12 tayyare ile ya 
pılmıştır. Dündenberl bombardımanlar yüzünden yalnız Barselonda 40 

Wiedemann kişi yaralanmıştır. 

Cümhuriyet ordulan 
Bap kumandanı 

General Jose Miaja 

Dün öğleden aonra 
Bugün saat 14.30 da sekiz tayyr yeni Vazifesi ıe. 15,15 te de on Frankist tayyare 

şehrin işçi mahallesini bombardıma 

merikayı 
ızdırrl• 

etmiştir. Dört gün evvel buraya bt 
day ve et getirmiş olnn İngiliz Mar 
ner gc.nıliini batırmıştır. 

nı,.__ ... ..-.. ·-··- _.,., 
cay'a da bir hava hücumu yapmıc: 
brdır. Şehire 50 bomba atılmış, l 
kişi öJmüş, 42 kişi yaralanmış, 20 k 
dar ev yıkılmıştır. Denia'nm bomb· 
dımanmda da insanca mühim zayi 
olduğu haber veriliyor. 

"11l 
o •O zo JO 40. 
' 1 1 1 1 

ispanya harbinde 11:>n vaziyeti 
gösterir harita 

.. 
Türkçe Tntblkatlı 

GRAMER DERSLERi 
Yardımcı Kitap 

Mlthnt Sadullnh SANDER 
ortaokul mOfrcdat programına gl:Sre TOrkçc derslerinde 

g5aterllcn Gramer kaideleri için hazırlanmııtır. 

Fiatı 50 Kuruştur. KANAAT Kitah.-vf . 
GAZETESi HALK 

i \ MUSS 
1 Sürpriz en 

BAŞVEKiL HAREKETiNDEN ÖNCE 

Ba s diyor 
-<>-

yeni Nutkunda 

Aleyhtarlarına 

Faşist 

Çattı 
Roma, 22 (A.A.) - "Buğday mü • 

cadelesi,, alanında muvaffakıyetli ne 
ticelcr alanlara mükafat tevzii mera 
simi esnasında Argentina tiyatrosun 
da bir nutuk söyliyen Mussolıni, söz 
}erine şöyle başlamıştır: 

"Eylül ayı içinde söylediğim bir 
nutukta, "İtalyanın düşmanlan, bir 
tehlike teşkil edemiyccek derecede 
aptaldır,, demıştim. Bu sözümle, fa -
şizmin profesyonel muhaliflerini kas 

Başvekı·ı ou··n Hu··kuAmet ~~;~:h~a~~e~~g:ıiy:~.:~mü, bir 
, Mussolını, bundan sonra İtalyan 

gazetelerine c:evaben yabancı mem -

D 
• ı • • y ı v leketler gazetelerindeki neşriyab 

aıre erının apı acagı mevzuu bahsederek demiştir ki: 
"Eğer yabancı memleketlerde fa-

s h T k 
• k E • şizm aleyhtnrlannm İtalyan milleti 

ve benim hakkımızda yazdıklarının a ayı et 1 ttı hepsini size okusam. gülerdiniz ve 
(Sonu Sa. 10 Sil. 6) 

Celal Bayar, Çırağan Saraymı Gezdi, Validen 

Şehir işleri Etrafında izahat Aldı ve Akşam 

Hususi Vagonla Ankaraya Hareket Etti 

Evvelki gün şehrlmize gelen Ba~vekil Celal Bayar. dün 

ak~am eksprese bağlanan hususi vagonla Ankaraya dönmüş
tür. Hnyd~rpasada Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar ve Em
niyet Müdürü Sadri Aka,, Londra büyük elcisi Tevfik Rüştü 

ve daha bir çok zevat tarafından teŞVi edilmiştir. 

Celal Bayar dün Peraoalasta -
vali v 'h Je-di . . D A j • ~Y'.G _Nü~ıln1efi 
Kırdan kabul ,. ere ;ıJır müd -
det görüşmüc. İc;tanbulun muh- Yugoslavyaya 
telif ihtivaclan hakkında etraf -
ıı izahat aımıstır. Kredi Açacak 

Saııt 15,30 da Liıtfi Kırdarla bir
llkte viltıyete gelmiştir. Buradan. va
li ile beraber Sultanahmede giderek 
hükumet daire!erinin kurulacağı saha 

(Sonu Sa. 10 Sü. 5 te) 

---o--

Resmi tebliğ· işbirliğinde 

mihver siyasetinin esas 
teşkil edeceğini bildiriyor 

Sıvasta Bir 
Kan Kocayı 
öldurduler 

Cinay t, 40 Altcn Lira 
Almak için ve Çok Feci 
Blr Şekilde f ılenmf§f'lr 

-

W~emann 

Baraelonda yeni tedbirler 
Barselonda bugün neşredilen bir 

kararnameye göre, yarın sabahtan i
fibaren Barselan'da bütün endüstri ı
ve ticaret tatU edilecektir. 55 yaşına o•• k •• 
k:ıdar bütün erkekler ve gönüllü o - un u Maçlarda Hi al, 

Süleymaniye, Beykoz, 
T opkapıMağlôp oldu~ar 

lcrak yazılacak bütün kadınlar, ken 
dilerine gösterilecek işleri yapmak 
üzere ı:skcri makamat emrine verile
cektir. 

Harp endüstrisi, yiyecek istihsal 
eden ve dağıtan müesseseler, hasta -
r;eler ve eczaneler, gazeteler, lokan
talnr ve hüklı.met daireleri, bu karar 
name ahkamı haricinde kalmaktadır. 

Belgrat, 22 (A.A.) - Doktor Stoya 
clinoviç ve Kont Ciano, bugün öğle
den sonra Pctroviç av partısmden bu 
raya gelmişler ve halkın hararetlı 

alkışları ile karşılanmışlardır. 
Naip Prens Pnul'ün Kont Ciano'

nun Dr. Stoyadinoviçin ve hükumet 
azaları ile kordiplomntiğin huzurları 
ile saat 17 de İtnlyan kitap sergisi a
çılmıştır. Bilahare Dr. Stoyadınoviç 
Kont Ciano'yu, hükumet partısinin 
merkez bürosuna götürmüş ve bura
da Kont Ciano, İtalyan - Yugoslav 
dostluğunu tebnrüz ettiren kısa bir 
nutuk vermiştir. Kont Ciano, bilaha
re Fascio evini ziyaret eylemiştir. 

Vaşington, 22 (A.A.) - Hitlerin 
şahsi adamı Fritz Wiedemann·ın San 
Fransisko General konsolosluğuna 
tayini hakkındaki haberler A.meri -
kan mahfillerinde fena şekilde kar-

~lanmıştır. 
Bu mahfiller, harp esnasında bir 

kaç kere gizli vazüeler üasına me -
mur edilmiş olan bu eski Bavyera 
zabiti ile Hitler arasındaki samimi
yetin Amerikada sempati uyandıra -
cak mahiyette olmadığını beyan edi
yorlar. 

Wiedcmann'ın bir müddet sonra 
Dieckhorf'un yerine getirileceğine 
dair dolaşan şayialar bilhassa gayri 
müsait bir şekilde tefsir edilmekte ~ 

dir. 
(Sonu: Sa. 10, Sii.. 2) 

Diğer tar<ıftan Senbastiendc 1941 
ce silah altınll alınması icabcden Sinl 

fın son grupu da bugün silah altına 
çağrılmıştır. Bunlar, 1920 senesinin 
tc-şrinievvel, teşrinisani ve kanunuev 
vel aylarında doğmuş olan 18 yaşın _ 
daki gençlerdir. 

Burgosun bir iddiası 
Bugün Burgostan verilen bir ha -

berde. Fransadan Cümhuriyetçi İs -
panyaya mühimmat sevkine başlan
mak üzere olduğu iddia edilmekte _ 
dir. Bu haberde de deniliyor ki: 

" Hükum~t mahafillerinde tama
m.iyle .-mniyt?t edilir menbalaradan 
siman haberlere atfen söylendiğine 
göre. Pirene hududundaki Fransız hu 

((Sonu: ~a. 10. S ı. 3) 

asrettin Hoca 
v a Yol da 

R 
rn Salibin gazetemiz icin hazırladığı bu renkli ka-

essa d . "b b ı T .. ·k t"" serisini bugün en ıtı aren neşre aşıyoruz. ur-
rı a ur . ı· 1 N +t· H A k.. kuvvetli mizah tımsa ı o an asre. m oca. vru-

un en h t" de kendi gözü ile gördüklerini, bu seride an-
pa scya a ın . . . 
l kt Lu .. tfen vcdincı sayfayı çevırın . 
ataca ır. · ' 

Dün, Fenerbahçe, Taksim VE. Şeref stndlarında dört mü
him futbol karşılaşması oldu. Galntasara) takımı, Bey kozu 
3-1, Fenerbahçe Topkapıyı 8 - O, Beşiktaş Hilali 4 - O, İstanbul 
spor da Süleymaniyeyi 2 - 1 yendiler. 

Uünkü maçların bütün tafsil atını ve diğer spor hareket
lerine ait haberleri altıncı sayfamızda okuyacaksınız. 

Gazetelerin mütalealan 
Roma, 22 (A.A.) - Giornale d'İta.. 

lia'nın bildirdiğine göre, pek yakm-

t 
da ve muhakkak surette Yugoslnv
ya ile Macaristan arasında Dir ademi 
tecavüz Ve' dostluk muahedesi imza

~ lanncak ve iki memleket ar3ı.,nda tı 

1 
caret münasebetlerinin inkışafı için 
bir ekonomik konferans toplanacak
tır. 

Yine bu gazetenin bildirdiğlne gö
re, İtal~a ve Yugoslavyanın yardrm 
ve sempatisi ile, Macaristan ve Ru
mnnya arasında uzlaşma yoluncia ye
ni adımlar atılncaktır. 

Giomalc d'İtalia, pc:k vakında 
Belgratta bir İtalyan ticaret odası ve 
bunu müteakip te Romada btr Yu
goslav ticnret odası kurulacağını ha
ber vermekte ve Yugosıavyaya as
keri siparişler için bir f tglyan grupu 
tarafından yanm milyar liretlik 
kredi açtlrnası hakkında mesut bil' 
nticeye varılacağını tahmin etrnenh 
de çok kolay bir şey olduğunu bildir. 
mektedir. 

Çek Hariciye Nazın Berlinde 
mühim tema.slar yapıyor 

Bertin, 22 CA.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

(Sonu: Sa. 10, Sü.. 4) 

Ele geçen katiller: Bilal, 
Mehmet ve Mahmut 
(Ynzı ı ikinci ny!nmızdnı 



I 

z 

Sıvasta Bir 
~?rı Kocayı 
Oldurduler 

--o-

Cinayet, 40 Altın Lira 
Almak için ve Çok Feci 
Bir Şekilde tılenmiıtir 

Sıvas, (Tan Muhabirinden) - Sı

Noter Tarife 
Kanununda 
Değişiklik 

vasa bağlı Kayadibi nahiyesinin Kar Noter harç ve tarife kanuntınun 
talca köyünde şimdiye kadar belki de bazı maddelerinin de~ştirilmcsi 
eşine hiç rastlaJlll1ıyan canavarca bır hakkında hazırlanan kanun layiha _ 
cinayet işlenmiş ve kan· koca iki za- sı hükfunet tarafından Meclise g3n
vallı paraları için, öldürülmüştür. Ci derilmiştir. Layihada dokuzuncu 
nayet hakkında elde ettiğim tafsilatı maddede yapılması teklif edilen 
bildiriyorum: değişiklik şudur: 

Bu köyde Aşir adında saf bir adam "U • kA,_ umumi mumı ve aı<::tname, 
vardır. Hatice adında bir kadınla ev- ibra wnum·ı kb t h · 
l"d' b" b k d b" • ma uz, a mnıname-
wı ırd ve ır uçu yaş~~ a ır çocu- ler, ölii.me bağlı tasarruf ve sehet 
gun an başka kansı dort aylık ha- mukav 1 ı · ·· ı·· k d b k . . e e en, o unceye a ar a ·un 
miledır. Fakat Hatıce saralı olması lk d h ti · t b ğla - - d A . . • a:y ı aya a ıra a nmast te-
yuzun en şırın zengın olan anası sis ·ıe kıfl ltı U ' 
bunlardan ayrılmış, diğer bir oğlu i- ' 81 va arı, e.v t "'.' nme, ka-

le Oturm b 1 t A 
. b' n koca mallarının ıdares:. hıbe, tak 

ıya as amış ır. şır, ır ta- . . 
raftan kansını .tedavi ettirmek için sım ve ikraz ve bunlardan rücu \e 
uğraşırken diğer taraftan da öldük • b~n.~nn feshi ve tefernuıtma dair 
ten sonra servetine konabilmek için butun .senet, ~ukavele ve kağıtla -
zengin anasını yanma almak gayre- nndakı beher ımzadan noter tarafın 
tindedir ve Aşirin emelleri aşağı • dan resen yapılacak zabıt varakala
kan bütün köy halkınca m~lümd~; nndan maktu olarak iki yüz ikuruş 
K .. ı·· .. k d l hare alınacaktır. oy uyu an ırıyor ar • 

Hususi vekaletnamelercten be -

Bir gün, ayni köyden Bi1fı1, Meh
met ve Mahmut adında üç kişi Aşlre 

bir teklif yapıyorlar ve büyül . ile a
nasını kendi evine getireceklerini, ka 
rısının hastalığını da iyi edeceklerini 
fnkat büyü için kırk altın liraya ihti
yaç olduğunu söylüyorlar. Saf köylii 
Aşir buna kanıyor, Karısının, kız
kardeşinin altmlarıtiı topluyor, biraz 
da borç bularak parayı tamamlıyor. 

Büyünün yapılacağı zaman kararlaştı 
rılıyor. Bilal, Aşire diyor ki: 

- Büyüyü evvela sana, sonra da 
karına yapacağız. Yalnız karın. şimdi 

buradan gitsin ve kimseye bir şey 

söylemesin. Sonra büyü tutmaz. 
Aşir, kadım yarım saat sonra .gel

mesini tenbihliyerek evden gönderi
yor. 

İşlerin yolunda gittiğine sevinen 
büyücüler bu sefer ona şu talimatı 
veriyorlar. 

- Şimdi seni belinden şu direğe 

bağlıyacağız. Boğazını yavaş yavaş 

t:rir iple sıkıştıracağız. Nefes alamıya
cak bir hale geldiğin zaman şu mus
kayı kalburun içindeki altınlara üfli
yeceksin. Büyü tamamlanacak. 

Aşir, raxı oluyor, Altınlan kalbura 
dökfryor ve kendisi direğe bağlanı
yor. Bilal, Aşirin boğazına bir ip ge
çiriyor, var kuvvetile çekiyor. Meh
metle Mahmut da zavallının cllerlne, 
ayaklarına sarılıyor. Aradan çok geç
meden Aşir cansız olarak yere yıkı
lıyor. Üç kafadar, Aşirin cesedini sa
manltğa sürükliyerek samanların içi
ne gömüyorlar. 
iki defa boğmuşlar 

Yanm saat sonra Aşirin knnsı Ha
tice geliyor, Tabii ilk işi kocasını sor
mak oluyor. Caniler, büyük soğuk
kanlılkla: "Biribirinizi büyü bitme
den görmiyeceksiniz, biraz acele et, 
şimdi senin büyünü de tamamlı!a· 
hm,, diyorlar ve ayni şek'ilde zavallı 
kadını da boğuyorlar. 

Paralan alıp evden uzaklaşacakla
n zaman Haticenin inlediğini ve da
ha ölmediğini gören Bilal, üzerine a
tılarak çiğniyor ve boğazına sanlarak 
bir daha boğuyor ve tamam öldüğü
ne kanaat getirince evden arkadaş1a
n ile beraber uzaklaşıyorlar. 

Biraz sonra oraya gelen kom.şular, 
Haticenin ölü bir halde yattığını gö
rünce işin farkına varılıyor ve adliye 
tahkikata başlıyor. 

İlk aramalarda, Aşir bir türlü bu
lunamıyor, fakat, evin sadık köpeği 

havhyarak memurları, samanhğa 
doğru götürüyor ve cesedin saklı ol
duğu yeri onlara gösteriyor. 

Sıvas müddeiumumisi Asım ile 
hüklımet doktoru ve jandarma ku -
mandanı derhal hadise yerine gide
rek ilk tahkikatı yapmışlardır. Kaçan 
katiller kısa bir zamanda tutulmuş ve 
suçlarını itiraf etmişlerrir. 

1'ksarayda Tariht 
Bir Mezarhk 

Konya Aksarayı (TAN) - Birçok ta
rihi anıtlan ve kitabeleri fhtiva eden 
Ervnh mezarlığına iki yıl evvel du
var çekilmeğe başlanılmış ise de bu 
is yarım bırakılmıştır. 

Birçok tarihi eserlerin k,smen kc-
runmıısı i~ bu duvarın bir an evvel 
bitirilmesi lazımdır. 

her imza için altmış kuruş, kira mu 
kaveleleri için vukubulan müracaat 
yalnız belediyeye ait kontrato pul
larının ilsakına münhasır kaldığı 

takdirde imza ve mukavele adedi ne 
olursa olsun maktu olarak 50 kuruş 
alınacaktır. 

MOTEFERRJK : 

Beynelmilel Avcllar 

Cemiyeti Reisi Döndü 
Bir kaç gün evvel Ankaraya giden 

Beynelmilel avcılar cemiyeti reisi 
Dukrak Ankaradan şehrimize dön
müştür. Buradan Bursa havaUs\ne 
giderek on beş gfın kadar aylanacak 
ve tekrar Ankaraya gidecektir. Duk
rak, dün kendic:ile görüşen bir mu • 
haITirimize Ankaradaki temaısları 

hakkında şunları öylemişt'ir: 

"- Ankarada büyük hüsnü kabul 
gördüm. Muhterem Ziraat ve Maarif 
Vekilleri1e müteaddit defalar görüş
tüm. Kendilerine avcılık hakkında dü 
şündüklerimi söyledim. Türkiye avcı
lığa çok müsait bir memlekettir. Bil
hassa ekininize zarar vermekte olan 
yaban domuzlarından burada bir kaç 
bakımdan istifade mümkündür. Ec
nebilerin burada av yapmalarına e
sas itibarile muvafakat aldım. Burc;a 
dan sonra Karadeniz sahillerinde de 
tetkikat yapacağım. Ankarada avcı
lık hakkında bir konferans verece -
ğim.,, 

* Hava tehlikesinden korunma 
kanunu bu ayın dokuzunda meriyete 
girmiş, fakat kanunun tatbikatına a
it talimatname çıkmadığı için henüz 
tatbikata geçilememiştir. Bu hafta i
çinde vilayette toplantılar yapılarak 
İstanbulun ve vilayete bağlı kasaba 
ve köylerin hava tehlikesinden korun 
malan için alınacak tedbirler tesbit 
edilecek ve talimatname hükmünce 
fiili tatbikata geçilecektir. 

* Türkiye - Almanya kredi anhı.ş
masını müzakere etmek üzere geien
lerde Berline giden Hariciye Ve.kale 
ti umumi katibi Numan ~nemenci
oğlunun riyasetindeki heyet azaları, 
bugünkü ekspresle şehrımize dön? -
ceklerdir. Heyet reisi Numan Mene
mencioğlu rahatsızlığı dolayısile te
davi için bir müddet daha Berlinde 
kalacaktır. 

* Denizbank Fenerlerde bazı tadi
lat yapmıştır. Sivrice feneri, beton 
bir kule üzerine alınmış, petrolle ya
nan eski fener asetilenle çalışan oto
matik bir hale getirilmiştir. Taşçı fe
neri de her on saniyede hi~ beyaz şu· 
le gösterecek şekilde tadil edilmi~.ir. 

* Enez, İpsala, Açaköy gümrük i
dareleri evvelce Uzunköprü gümrük 
müdürlüğiine :merbut bulunuyordu. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti bu 
üç merkezin irtibatını Uzunköprüden 
kaldırarak Edirneye bağlamıştn·. 

* Bir rnilddettenberi Ankarada bu 
lunmakta olan ivkaf başmüdürü bu 
gün şehrimize dönecektir. Evkaf baş 
müdürü inşaatı ikmal edilen Eyüpte
ki aşhane kadrosile diğer vakıf işleri 
hakkında umumi müdürle temas et
miştir.. 

Salıpazarındaki Sergi 
Binasının Kıymeti 
106 Bin Lira imiş 

Denizbanka satılan Satie elektrik 
şirketine ait sergi binasının kıymeti 
ve satış şekli üzerinde teLklkatını ik
mal eden Nafıa ve İktısat vekaletleri 
mümessillerinden mürekkep komis
yon raporunu vekalet~ göndermiştir. 

Dün elektrik işleri umum müdürü 
Kadri Musluoğlundan aldığımız bir 
mektupta Satie şirketinin nasıl ve ni
çin kurulduğu ve bu şirkete ait bina 
1ar hakkında şöyle denilmektedir: 

ralıyarak büyük menfaatler temin et
miş ve şüphesiz bu binalar usulü da
iresinde Satie şirketi namına tapuya 
da bağlanmıştır. Sermayesinin lI'Ü· 

him bir kısmı da amorti olunmuştur. 
İşbu binaların idaremiz tarafından 
istimlak suretile alınması kanuni hir 
zaruretti. Bundan dolayı da isti.nü ak 
muamelesine teşebbüs ettik. 100 bin 
küsur lira takdir kıymetile istimlak 
muamelesini tamamladık. Bir taraf
tan da bu muamelenin cereyanı sıra
sında Salıpazarı binasının D:mizbank 
tarafından satın alınmak üzere oldu
ğu öğrenilmiş ve keyfiyetten veka
letim haberdar edilmiştir.,, 

Kadri Musluoğlu mektubunda bu 
mevzu üzerinde bazı gazetelerin ken 
disine atfen yazdık'arı beyanntın 

doğru olmadığını ve kendisinin hiç 
bir suretle bevanatta hulıınmadığını 
da kaydetmektedir. 

* 

"İstanbul elektrik şirketinin hü
kömetçe satın alınması dolayısile bu 
müessesenin icarı altında bulunan 
bir takım binalar vesaire de iki tarar 
arasında kabul edilen mukavele hü
kümlerine göre devrolunmuşlardı. 

Bu cümleden olarak gazetelerde mev
zuubahis olan Sahpazarındaki Satie 
şirketine ait bina da diğerlcrile bera
ber elektrik şirketinin akdeyfomi§ ol
duğu kira mukavelenameleri~e bir
likte idaremize intıkal etmişti. El
yevm fiilen elektrik idaresinin işgal:! 1 
altında bulunan Salıpazarı ambarın- Nafıa Vekaleti alakadS\r makam
da külliyetli miktarda elektrik mal- lardan istihsal ettiği karara istina
zememiz vardır. den bu binayı istimlal; edeceğini 

Satie şirketi 1924 yılında eski elek- Denizbanka bildirmiştir Denizbnnk 
trik şirketi müdürü müteveffa Han- kanunen bu karara on beı:: gıin ıC'in
ses ile istihdam ettiği ecnebi ve Türk de itiraz edebilecektir. f stimli'tk be
yüksek memurlarının b;ızılarmın deli gayri safi iradın on misı; üzerin
menfaatine hizmet etmek üzere elek- den hesap edileceğine göre bina 1 Oô 
trik şirketinin himayesile kurulmuş, bin liraya istimlak edHeccktir. De
ve daima onbn sevk ve idaresine t<tbi nizbankm alıs fis>t. ... ..ı~- .ı..a"".,_ ... ~-·
tutulmuş bir şirkettir. Ilu toarih~·· ı- 144 bin liralık zararın Satiye sirkcti
tibaren kurulan binaları Salie şirketi 

1 
ne r ücu edip etmiycceğin: tetkik için 

istediği fiyatla elektrik şirket ine ki- ı Ankarada bir heyet kurulmuşt ur. 

MAARlFTE; 

amimler Der i 

Halinde Gönderi!ec k 

1 BELEDiYEDE : 
i ---t::>:.-......... ,....._ 

Rauf em·rtaş 

Grdjyoı 

Maarif teşkilatına yapılmakta olan Sıvas vilayet idare heyeti azalığına 
tamim ve tebliğlerin ayrı ayrı tevzi tayin edilen belediye re~s muavinle
edilmeyip haftalık bir dergi halinde rinde Rauf Demirtaş yarın yeni va
neşri suretile tevzii kararlaştırılmış, zifesine ha:r-ekct edecektir. Rauf De 
ve ilk dergi dün bütün maarif teşki- mirtaşın şehrimizden ayrılması müna 
Iatı~a. da~ıtılmıştır. Derg~nin gönde-

1 
sebetile bu akşam vilayet, belediye 

rildığı he~ makam veya mu~s7ese bun ve maarif erkanile belediye daimi en 
!ardan bırer takımını demıroaş olaJ cümeni azaları, belediye şube miidür 
rak kolleksiyon halinde saklamıya VI'! lerı· ve k k k 1 t f , aza avma am arı ara ın-
imza mukabilinde haleften seıefe dev ~ 

dan Perapalasta kendisine bir veda 
retmiye mecburdurlar. 

ziyafeti verilecektir. Ziyafette VaH 
Kolleksiyon haricinde kalan niis- ve Belediye Reisi L(ıtfi Kırdarla mu

halar, mekteplerde mua1limlcrin, da- avini Liıtfi Aksoy da bulunacaktır. 
irelerde ise memurlann istifadesıne 

* Son belediye kanununun intişar 
arzedilecektir. 

ettiği 1934 senesinden itibaren bir-
Dergilerde ilk mekteplere taalluk 

eden bahisler tamim halinde çoğaltı- çok vazifeler arasında su baskınla-
rından bina çökmelerinden ve kuyu

lardan adam kurtarma gıbi bir takım 

vazifeler de itfaiyeye tahmil edilmiş

tir. İstanbul itfaiyesi bu müddet zar. 

larak alakadar mekteplere gönderile 
ceklerdir. Bu tamimler bütün mektep 
muallimleri tarafından okunulduk -
tan sonra, mektep müdürü tarafın

dan dosyalarda muhafaza edilecek-

tir. • 
* Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

orta tedrisat umum müdürile şube 

miidürleri hazır bulunduğu halde An 
kara lise ve orta mektep müdürleri 
ile bir toplantı yapmıştır. Maarif Ve
kili müdürlerden kendi müesseseleri 
hakkmda ayrı ayn izahat almış ve 

bu izahatın ayrıca müşterek bir ra
por halinde vekalete bıldirilmesıni 

ve bundan sonra her haf'8 içtima e
dilerek Ankara orta tedrisat müesse· 
selerine ait meselelerin göruşülme-

Karikatürler: 

fında 305 kişiyi su baskınından, 69 

kişiyi bina çökmesinden, 68 kişiyi de 

kuyulardan kurtarmıştır. 

sini ve bu görüşmelerin neticelerinin 
bir rapor halinde ait olduğu vekalet 
dairelerine bildirilmesini tesbit et-
miştir. 

Diğer vilayetlerdeki orta tedrisat 
müdürlerinin de fikir ve iş birliği yap 
mak üzere her hafta toplanmaları 

hakkında vekaletçe ayrıca bir talimat 
name hazırlanacaktır. 

- Zevceniz, telefonda size puselerini gönderiyor. 
:- Şimdi meşgulüm. Not edin. Biraz sonra bana getirirsiniz! 

Yeni Çuval 
Kullanmak 

Mecburi Değil 
Maliye Vekaletinden: 

Birkaç günden beri İstanbul gazete
lerinde Maliye Vekaletinden verilen 
bir emirle değirmenlerden çıkanla· 

cak olan unlar behemehal yeni çuval 
!arla çıkarılması ve bir defa kullanı
lan çuvalların bir daha kullanılma
ması istenildiği ve bu yüzden çuval 
fiyatlarının arttığı ve bu satışın, ek· 
mek fiyatlarımı tesir edeceğ'i şeklin
de yazılar yazıldığı görülmektedir. 

Bu yazılar hakikate mutabık de
ğildir. Buğdayı koruma vergisi üze
rinde, ağzı kurşun mührlü çuvalların 
altlanndan ve yanlarından delindik
ten sonra vergisi verilmemiş un dol
durulması suretile bazı mahallerde 
yapıldığı görülen kaçakçılığın men'i 
için yamalı çuvalların içten ve ma
kine dikişi ile yamalanması. içten ve
ya dıştan el dlklşf ile yamalanmış çu
valların kullanılmaması 11. 5. 1936 
tarihinde aiakadarlara tebliğ edilmiş 
ve o tarihtenbcri bu yolda muamele 
yapılmakta bulunmuştur. 

Yoksa değirmenlerin bir defa kul
lanılan çuvalların hiçbir delik veya 
yırtığı olmadıkça kullanmaktan me
nolunması ve yahut her defasında ye
ni çuval kullanmıya icbar edilmesi 
mevzuubahis olmadığı görülen lüzum 
üzerine tavzihan beyan olunur. 

-----o----
lnfilCik Tahkikatı 

Devam ı:aıyu 

Yunan bandıralı balıkçı gemisinin 
bir anda parçalanıp batması ile neti
celenen evvelki günkü infilak hadi
sesi tahkikatına dün de devam edil
mi§tir. Tahkikatı idare eden müddei 
umumi muavinlerinden Turgut, tatil 
günü olmasına rağmen Galata yolcu 
b ... ı .. . . - - - ı:r'-" ---'- --1·e - ... 1.,,.1 nıı de-
vam etmiştir. Tahkikatın dünkü sey-
rine göre. infilakın gemi"deki benzin 
deposunun iştiali neticesinde vuku 
bulduğu tnhnkkuk etmiştir. 

Yalnız iştialin hangi sebepten ile
ri geldiği henüz anlaşılamamıştır. 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış 
olan yaralıların sıhhi vaziyetleri git
tikçe düzelmektedir. 

----'~-

POLiSTE: 

14 Yaıında Bir Çocul< 
Arkadaşını Vurdu 

Tahtakalede oturan 13 yaşında Ali 
ile 14 yaşında İsmet arasında oyun 
yüzünden çıkan bir kavgada İsmet, 
Aliyi bacağının iki yerinden bıçakla 
yaralamıştır. Yaralı Cenahpaşa has
tanesine kaldırılmış suçlu yakalan
mıştır. 

*Boğaziçi lisesi talebesinden 14 ya 
şmda Nezihi mektep öniinde bisiklet
le dolaşırken yere düşmüş, başından 
yaralanmıştır.Yaralı Etlal hastanesi
ne kaldırılmıştır. 

*Nafi isminde bir hırsız dün Şem 
siilmekatip müdürü Hasan Güneşin 
Beşiktaşta Posta caddesindeki evin
den hırsızlık yaparken yakalanmı§

tır. 

* Şevkinin idaresindeki 2826 nu
maralı otomobil Şişhane yokuşundan 
cıkarken mukabil istikametten gelen 
J051 numaralı otobüsle çarpışmış, 
her ikisi de hasara uğramıştır. * Ali isminde bir adam, dün Kadı 
köyünde İbrahimağada tramvaydan 
düşmüş, başından ağır surette yara
lanmış. Haydarpaşa Nümunc hastane 
sine kaldırılmıştır. 

Yurdc' 
_, Bayramlarımızın .ahi

ci bayram olabilmui için bi
zi yaşatan toprakların sela
metini hatırdan çıkarmama
lıyız. Göklerimizin korun
masını felakete uğnyanlann 
yardımına k~şmayı, kim11e
siz yavruları ölümden kur
tarmayı unutmamalıyız. 
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SUA 
Elll~:ı:VAP. I 
SilCihlanma için 
Sarfedilen Para 

S - 1998 yılı içinde silah -
lanma için ne kadar sarfedil· 
diği hakkında bir rakkam söU 
Ugebllir misiniz? 
C - Milletler Cemiyetinin her se 

ne neşretmekte olduğu askeri yıllığın 
)"eni çıkan bu seneki nüshasında btl 
hususta maluınat vardır. Bu yıllıkta 
verilen rakamlar Milletler Cemiyeti 
teşkilatı vasıtasiyle bütün devletle -
rin askeri hazrrlıkları hakkında top .. 
lnnan malumata istinat etmektedir· 
Onun için resmen bilinen en mevsuk 
malümat ancak bu yıllıkta bulunabi
la-. 

Bu ınalUmata göre 1938 senesi ı; 
çinde bütün devletlerin silahlanmak 
için sarfettikleri para yekunu 16 mil 
yar dolar yani 20 milyar Türk lirası 
dır. Bu rakkam eski senelere nisbet
le çok kabarıktır. Son beş sene içinde 
siltıhlanma masrafı ondan evvelki se
nelere nisbetle iki misline çıkmıştır.' 

1932 yılında silahları tahdit için 
bır konferans toplanmıştı. O va.kit 
devletlerin silahlanma masrafları 6 
milyar· dolan geçmiyordu. Bu o mık 
trınn ~şağı yuıtan üç misline varını~ 
tır. Bu masrclın onda sekizi yahut 
:,-üzde 78 i yedi büyük devlete aittir: 
Japonya, Ame:rika, İngiltere, Fran .;. 
sa. İtalya, Aln:anya ve Sovyet Rus
:,a Halbuki beş sene evvel bu devlet 
lPrin silahlanma masraflan, umwnt 
masrafın yüzde 66 sını geçmiyordu. 

S - Dikiş makinesini kim 
ve ne vakit icat etti? 
r - Bugiin bildiğimiz, evlerimiz 

de kullanaıgımı2 dlkif makinesinin 
ilk şeklini 1861 te How isminde bir 
Amerikalı icat etmiştir. Bu adamın 

keşfi ilmik ile iğneyi birleştiren basit 
bir makinedeıı ibaretti. İlk kollu ma
kineyi Singer isminde diğer bir A
merikalı yapmıştır. '.Bu da yine ayni 
t arihlere düşer. 

• s- .. ~ .. ,. . ... -- ı.,. ... ,,.,, ~rık : 
mış mıdır? Nereden ıeaaru. 
edebiliriz. 
C - Biz matbu ve satılığa çrka ! 

rılmış bir nilıhasınt görmedik. 

• s - / ş kanunu rıkmıı mı • 
dır? • t 

C - İş kanunu çoktan çıkmış: 
tatbikine bile başlanmıştır. Yalnız 

iş kanununun tatbikatına ait bazı 
tallimatnameler henüz çıkmamıştır. 
Bu sebeple kanunun bazı maddeleri 
henüz tamamen tatbik edilememek .. 
tedir. 

• 
S - Cilıan harbinde ne ko 

dar insan ölmüştür?. 
C - Cihan hnrbinde 65 milyon iruıaıi 
sHah altına alınmıştır. Bunlardan 
152 bini ölmüş, 21 milyonu yaralan 
mış. 7 milyonu kaybolmuştur. Bu StJ 

retle cihan harbinde insanların u ~ 
yiatı yekunu 37 milyonu bulmuş ı 
tur. 

En ~k zayiat veren memleke4 
Rusyadır. Rusyanm yalnız cihan baı 
bindeki zayiat~ 10 milyondur. Türldı 
yenin zayiatı bir milyondur. 

1 TAKViM ve §1 
23 lkineikônun 1939 
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Yurtta Hava Varlyefl 
Yeşilköy mettwrolojl istasyonundan ah

nan mnlômata göre, :yurtta hava cenubu 
ııarkt Anadoluda çok buluUu, diğer böl-

1 gelerinde umumiyetle kapalı ve me\".til 
yağışlı geçmJş, rOzgfırlar, umumlvetle şi

mall istikametten orta kuvv<.ıt.c~. Kıırade· 

nlzde kuvvetli olarak esmiştir. 

İstanbulda hava kapalı gecm!s, rlizgar 
şimali sarklden saniyede 3-!ı metre hızla 
esmiştir. Saat 14 de hava tazyiki 7flı),'i mi· 
llınetre idi. SQhunet en yüksek 10.9 ve P :l 

-._ ______________ • dilşük 7,4 santigrat ofarak kaydediln•ls-

tir. 
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fi.fK (BUGÜN 1 @ 
Suriyede Fransız 
Siyasetinin 
Tahavvülü 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

~ ransanın yeni Suriye fe,·kal:i· 
de koın.U.eri M. Puau.x: vazife· 

si başına geçtikten sonra so;> lediği 
nutukta l'ransanın iki taraf arasında 
1.936 da aktolunan ve Suri~ eye ist.k 
lal ''eren muahedeyi niçin tasdik et
mediğini şu şekilde izah etmişti: 

Suriyede Sükun 
Avdet Etti 

Şam, 22 (A.A.) - Polis tedbirleri 
sayesinde bütün memlekette yeniden 
sükun hüküm sürmiye başlamıştır. 

Hükumet partisi ile İngiltere - 1-
rak anlaşmasına müşabih bir tnua
hedeye, Arap ittihadı fikrine ve Fran 
sa - Suriye muahedesi eklerine da
yanan bir politika istemekte olan müf 
rit partiler arasında bir anlaşma ya
pılamamıştır. 

Amerika Yeni Deniz Uslerile 
Japonyayı istihdaf Ediyormuş 

Susmak 
Hüneri 

Yazan: B. FELEK 

Le öz gümüş ise, sükut altındır.,, 

;;;;ıJ d:ye her dile tercüme edilmiş, 
hangi millete ait olduğunu bilmedi· 
ğim bir laf vardır ki, gerçek, le\'ha 
yapıp duvara nsılacnk şeydir. 

"Bııgünkii beynelmilel muvazene 
şartları :çinde Fransanın Suriyede 
bulunma "' . . . b" .. 1 .. .. sı. ,,urıyenın arazı utun u-
ğ~~nü ve istiklalini koruyan biricik 
lllucssir garantidir. Fransa çek:Jc -
cek, Yahut kuvvetleri zaafa uğraya
cak olursa, Suriye vatan scverleri 
en az.i:r. riiyalarının zeval buldu ;unu 

Başvekil Mardam Bey, tahriri be
yanatta bulunarak Fransa - Suriye 
iş birliğine sadakatini tebarüz ettır
miş ve ezcümle demiştir ki: 

Almanya Şarka 
!Doğru Genişi eme Siyasetini Bırakmış, 
Garp Demokrasilerine Teveccüh Etmiş 

Amerikaya Göre de, Bir mecliste oturuyordum. Bnlıis 
mevzuu beniın karışanııyacuğını bir 
şeydi. Mesela betonarme biıınlann 

unuknvemeti yahut yarış atlnrının 

g.ıda rejimi gibi tamamen cahili ol· 
dıığum bir mevzu. 

Ben sustwn. Söyliyecck sözüm ol· 
madığı için. Lfıkin mecliste benim 
gib:i bu l>ahislerden çaknuyun bir iki 
kişi daha var. Onlar lafa karıştılar. 

•• • D 
gorurler . ., 

Sözler gayet sarihtir. Ve nıaksat 
§Unu söylemektir: Şayet Fransa bu 
sırada çek Jecek olursa, başka bir 
devlet derhal Suriyeyi işgal eder ve 
Suriye, istiklalinden ebediyyen nıah 
rum olur. 

~· ~ransız siyasetinin geçirdiği de -
gışıkliğin sebebi bu ise, SuriyelileT:n 
buna itiraz etmekte haklı oldukları 
şüphe götürmez. 

. Mesela İngiltere de ayni sebebi 
ıleri sürerek Mısıra istiklal ,·eren 
~u~hedeyi yapmaktan çekinebilirdi. 
lngılterede bugünkü '.!artlar içinde, 
Mısırdan çekilecek olursa !\hsır da 
e~ feci tehlikelerle kar~ıla~ır. Çiin~ 
ku Mısır müdafaası henüz kurı1lma
nııştır. Ve Mısıra karşı istiliı emel • 
leri bcsJ;yen her hani'i devlet, bu 
memlekete taarruz edebilir. 
Mısmn böyle bir tehlikeye uğra _ 

nıası, İngilterenin de hayati nıenbat 
lerine UJgun gelmediği i~in iki taraf 
aralarında yaptıkları ittifak muahe
desi ile bu mahzuru bertaraf ettiier. 
Bu suretle hem Mısır istiklfıl::ne ~a
hip oldu, hem de müdafaasını koru
mak fırsatını kazandı. 

Fransanın da Suriyeye ayni )ckil
de hareket etmesi, ve bir taraftan Su 
riye halkını tatmin, dii:er taraftan 
ınilli nıiidııfaanın kurulmasını tcıuin 

etmesi. bekleniyordu. Nitr,t.=--
11

- - : 
h ,:ı, • • • _ .,.,y u. att.ı 

m'!!_.~<fl.~b"k'atılan zeyillerden mak • 
sat ta, bilJıaıssa bu hedefi teyit et • 
mckti, 

İngilizleri Mısırlılar ve İTaklJlıırla 
bu esaslar dairesinde harekete sevke 
den b"r nokta d b .. k.. ..d ( a, ugun u nuı a ııa 
artlnrının b ·· .. ·· . . .. uyumuş, gcnı~lemıs ve 

ngırlaşmış olmasıdır. Büvük de~·lct· 
l~r ~rnsındaki rekabetle;, çok ~cn::ı 
hır olçli alınış olduğu için, yerlı hHl· 
kı hoşnut etmeden ve dostluğunu ka
zanmadan bir yurdu müdafaa imka
nı azalmıştır. Menfaat iştirakine ·~ti
nat eden sağlam dostluklar tesis et
meden bir memleketi müdafaa'\'a 
kalkmak, o mcml<.'ketin müdafaas;nı 
yıkmaktan farksızdır. Çünkü hoşnut
::.uzluklar, bilhassa tehlike zum::ınla
rında, tatmin edilmek fırsatlarını a -
rarlar ve buJurlın. 

"Parlamentonun daima tam müza
heretini kazanmış olan politikam, Su
riyenin istiklalini Fransanı~ dostlu
ğu ile realize etmektir. Suriye halkı
nın dirayet ve olgunluğunu göstere
ceğinden ve yeni Fransız yüksek ko· 
miscrl Puaux'ya itimat edeceğinden 
eminim.,, 

Yeni Lübnan Kabinesi 

Teşekkül Etti 
Beyrut. 22 (A.A.) - Kabine buh

ranı halledilmiş ve eski başvekil Ab
dullah Yafi yeni kabineyi teşkil et
miştir. Lübnanın iki mühim partisi 
olan Meşrutiyet pnrtisi ile ciimhuri
yetçi birliği partisi arasında iş birli
ği ortadan kalktığı için bu seferki ka 
blneye yalnız ekseriyeti teşkil eden 
cümhuriyetçi birliği partisi azası gir
miş bulunmaktadır. 

,.. --
Milletler Cemiye~i 

Komitelerindeki 

Azalarımız 
Cenevre, 22 (A. A.) - Milletler 

Cemiyeti konseyinin bugünkü hususi 
celsesinde da\mi merkezi afyon ko -
mitesi azalığına merkez bankası ı;a -
bık umum mJdürü. B. Salahııttin 
Çam intihap rdilmiştir. Bu azalığrn 
mnndusı be srn••dir. 
---~J, un:: 1::eıeceK :ıususi cel-

selerinde Milletler Cemiyetinin mü -
nakale ve tr,ınsit komisyonu azalığı 
na hükumeti:nız tarafından namzet -
liği konulan N'afia Vekô.Jeti nakliyat 
~ubesi reis veıdli B. Ali Rıza Akat'ın 
intiha'>ı işini tetkik ve intaç edecek -
tir. Bu komisyon azalarının mandala 
rı üç yıldır 

lngilterede Milli 

Gönüllü Te§kilôtl 
Londra - Başvekil Chamberlain 

pazartesi ak~amı radyoda bir nutuk 
r.öyliy\?rek gö•ıüllü milli hizmeti için 
kayıt muamelesini açacaktır. 

Liste, salı günü neşredileccktir. 

Zannedildiğine göre, kayıt muamele
si esaslı üç m:lyon vazifeyi ihtiva et
mektedir. Harp halinde bu v~zife

ye tayin edilmiş olacaklar oldukları 
yerlerde seferoer edileceklerdir. 

Berlin, 22 (A. A.) - J aponyanın 
c.iplomatik V!? sevkülceyiş vaziyetini 
tetkik eden ' Frankfurter Zeitung., 
Amerika hükumetinin son zamanlar 
da ittihaz etmış olduğu kararların Ja 
ponyanın feci vaziyetini pek iyi gös
termekte olduğu mütaleasını serdet 
mektedir. Büyük Okyanus adalan -
nın tahkimi k.ırarı, Japonyanın aske
ri bir ~ember altına alınmak tehlike
s.ne maruz b•llunduğunu göstermek
tedir. 

Bu karar, Amerika. İngiltere ve 
Frans ının Tokyoya tehditkar notalar 
gön'dermekte olduklan ve Amerikalı
l:ırla tngilizler tarafından Çine ikraz 
larda bulunulduğu bir saada veril
miştir. 

''Berliner Boersen Zeitung., Ameri 
kanın vücuda getirmek tasavvurun
~a bulunduğu yeni üssü bahrileri gös 
teren bir harlta neşretmiştir. Bu üs
sü bahriler. bıhassa Hind okyonusun 
ela vÜ.!uda getirilecektir. 

B Roosewltin projesi. Amerika
nın cenubu şarki istikam~t!nde taa!' 
ı •Jzda bulunmak fikrinde olduğunu 

gösteriyor. Jııponyaya karşı tevcih e.; 

Lenin'in Ölüm 
Ylldönümü 

Moskova, 22 lA.A.) - Dün akş:ım 
bt.iyi.ık tiyatrodn, J.enlnln aıümuni1n 
.. .. ..,, yuuouuıııu-munaseb~tile bu-

yük bir toplantı olmuş ve bu toplr1n
tıda, parti ve hükumet teşekkülleri 
mümessilleri, stakanovistler, yüksek 
iiim, teknik, sanat ve edebiyat adam
lnrı bulunmuştur. 

Saat 19 da, toplantı salonuna Sta
lin, Molotof, Kaganoviç, Voroşılof. 
Kalinin, Andreev, Mikoyan, Jdar.ov, 
Yejov, Dimitrov, Beria, Şkiriatov, 

Bulganin, Şvernik ve Yaroslavski 
girmi~ir. 

Toplantıda bulunanların hepsi n
yağa kalkarak, "Leninin muakkıbi., 

Stalini hcyccan~ı alkışlarla selamla
mıştır. 

Mitingi. Jdanov açmıştır. Halit. a
yağa knlkarak, Len:nin hatırasını t~b 
cil etmiş, bilahare partinin \fosırnva 
komitesi sekreteri Şerbnko•·. bı: nn· 
tuk söyliycrck Leninin olumliııden

beri gecen 15 sene zarfında Sov"'P~
ler Birliğ;nin kazandığı tar.hi zafer
leri tebarüz ettirmiştir. İngiltere hiiküın"tı" b'"t·· b 1 .... , u uu u ıa • 

k katleri gö:T.önündc bulundıırarnk Dolmabahçe Tahkika~ı Sinop1'a Yeni Dir Köp:-ü 
~u~ü~~ii. şartları Mısırın ve lrakın Ankara, 22 (Tan Muhnbırintlenl - Sinop, 22 !A.A.) - Sinop - Aycın-
ıstıklalını tanımak ale ·hi d d ;-;·ı Dolmabahçe hadisesi etrafında yapı- cık şosesinde Karası çayı iızcrirıde 
1 •1• k" . . l n c <-'r.ı , 
H a ıs htıklalini tanımak lehin(lc lan tahkikat evrakı Devlet !;ılır ısı Nafia Vckfıleti tnrafından inşn etti-

g.önniiş ~.e ona göre hareket etın.~- deavi dairesinden raportöre tevdi e- r"lcn betonarme kopriinün kabııl mu 
tır. Bu yuzden Mısırın kendini dcrlr· dilmiştir. amelesi fen heyeti tarafından yapıl-
yip toplıyarak ordu unu ,.e biitiin Evrak raportörce tetkik olunduk • ımıştır. Köprü beheri 16 metre gc.ni -
miidaf~asını kut'mnğa girişmi:?tir. tan sonra deav'i dairesinde muLake- liğinde üç gözlü olup boyu 50 rrıet -

dilmiş olan v~ her gün ~iddeti artan 
tehdit, Tokyoaa heyecan tevlit et -
ınektedir. Amerikalılar, Vaşingto -
nun Japonya istikametınde muaz -
ZFJll b!r ezici merdaneyi harekete ge 
tırmelt tasavvurunda olduğunu inkar 
edem<!zler, Amerika, otoriter devlet 
lerc, kom.intcrn aleyhin<leki misaka 
cahil memlekl:tlere taarruz hususun
dıı dahili vukaat yüzünden zayıf düş 
ı:ıüş olan Sovyet Rusyanın yerine ka 
im olmuştur. 

* Va~ington, 22 (A. A.) - Alman -
)edan alınan haberler siyasi Ameri
kan mahafillerini Avrupada vaziye
tir. bir buhrar.a doğru sürüklendiği
rıi düşünmeğ" sevketmektedir. 

letin Atlantik denizinde yerleşmesi-
r.i mümkün kılacaktır. 

Bu ise İngilterenin silahlanma 
programının vusat ve tatbikini izah 
etmeğc kafidir. 

Amerikam!l silahlanması işini ten 
sike tevessül t-den B. Roosevelt, ri -
y::seti cümhur sarayında harbiye na 
Z?rI B. Woodrıng, harbiye müsteşarı 

B. Jh.1nson, h:ıva kuvvetleı·i kuman
danı general Arnold, ordu erkanıhar
bıye reisi general Craig ve erkanıhar 
biye ikinci reı.ı.i general Mal'schal ile 
~nahlanma pJanınm teferrilatı ve 
lcongrenin encümenlerinde yapılacak 
olan tahkikat hakkında bir konferans 
ı·kdetmiştir. 

Riyaseti cümhur memurian, bu 
konferansı diğer bir tnkım konferans 
lann 'akip edeceğini beyan etmekte
cirler 

Önümüzdeki konferanslarda bah
ri program m~vzuu bahis olaca~tır. 

Bir çok kimseler Alman zimam -
c!arlarının şimdiki halde "Şarka doğ 
ru genişleme siyasetini bir tarafa bı 
rCiktıklan ve müşahede edilen yeni 
tt-zahiirlerin doğrudan doğruya garp 
demok,.asiler;ne müteveccih olduğu 

kanaatfndedirl~r. 

Sulh taraftan olan muhaliflerin 
Roose,•eltin ta lep ettiği silah tahsisa 
tının !tabul edilmesine mani olacak 

Fr~nkonun zaferi asn hazır tari· kadar kuvvetli oldukları görünmek
hinde ilk defıı olarak iki totaliter dev tedir. 

Hatay Cümhurreisi 
lskender.unda Gümr ·· 
işlerini Tetkik Etti 

İskenderun, 22 (A.A.) - Devlet 
reisi Sökmen. refakatinde Maliye ve
kili Cemal Baki ve bir kısım mebus
lar olduğu halde dün şehrimize gele
rek gümrüklerde tetkiklerde bulun
muştur. 

ne müsaade edilmemesi ve ayni mua
melenin Hatay hükumetince de tat
biki dolayısile vesaiti nakliye işleri
nin tanzimi meselesi üzerinde durul
muş, Başvekil bu işi mntluba muva
fık bir şekilde halledeceğini. mese
lenin iki hükumet arasında müzakc-

Birisi betonun içine pekmez kanş• 
tırmayı, diğeri atlara Çerkestavuğu 
yediı:meyi teklif edercesine laflar et
tiler. Kimse dudaklarile gülmedi. L8 
kin içten gülmek ne zehirdir ynrab
bi. Eğer gülUnç olan adam kendisi
ne böyle içten gülündüğünü bilse, öy 
le susnr ki, dilsizler onun yanında 
şakıyan bülbül olurlar. 

Söylemek bir ihtiyaçtır. Söyliye -
rck aJJcak meramımızı ifade ed.:riz. 
Lakin susmak çok defa bir z:ırurehir. 
Bir icaptır. Meramımızı ifade içiı:ı bi
ze verdikleri söz vasıtasını giiliinç 
mahiyetimizi ortaya koymağa yarar 
bir şey haline getirmemeliyiz. 

Lakin gel gelelim; bunu kime an
latabiliriz. 

Bir mecliste herkes söylüyor diye 

söze karışmak çok defa susmak ur -
satının kaçırılmasına sebep olu~·or. 

Bazı mekteplerde ve kurslnrda öz 

. öylemek hüneri öğretilir. İyi !tÖyle

ınek istiyenler böyle yerlere giderler. 

Gidemiyenler, yahut böyle mektep 

bulnmıyanlar da, "Hitabe4, hnkkıo

da eserler okurlar; iyi söyliyenleri 

taklide çalışırlar. Sanki söz söylemek 

biT faydalı şeymiş gibi. 

Lakin efendim! Neden hiç birlıniz 

susmak, iyi susmak, yerinde sus:ıUak, 
l'a;, dalı şusmuk hfincrlcrinl öJ;>Ten.ıı"7e
f:c kalkmtıJ'lZ. 

- lUcktcbi yok ki? Demeyiniz! Jn
san her yerde ve her yaşta öğrenir. 
İyi susanlarn, faydalı susanlara ba • 
kıp ibret almak gerckken laf edip, 
falso söyleyip lakırdı kavaflığı ynp • 
mak rc'\.'a mıdır? 

Ben öyle yerlerde öylelerini gö. 

riiyoruın ki, "Sükut altındır.,, sözfi. 
ııii onların susmasına tatbik etsek 

• Şehre girer girmez doğruca giim
rük idaresine giden devlet r<ıisı. bu
rada Başvekil AbdQrrnhman Melek 
ve gümrük umum müdurü Ihsanla 
gümrük memurları tarafındnn karşt· 
lanmıştır. Sökmen gümruk teşkılfıtı
nı ve depo,arını gezmiş. bu arada 
giimrük umum müduründ"n baz1 i
zahat almıştır İthalfit ihracat ve bu 

re edilmekte olduğunu söylemiştir. "Siiktit,, , "radyum,, olur. Llıkin ha-

işlerde transit muamelesi yapan ~iic
carlar devlet reisi tnrafından gJm
rükte kabul edilmişlerdir. Bu müna
sebetle Hataydaki veni gümrük vazi
yetinin tevlit ettiği neticeler iizerin
de konusmalar yapılmıstır. · 

İskenderun tac1rleri. Halep pıya
sasının İskenderun yo'uyla yapmakta 

olduğu transit munm,..1elerini keı::tl

ğinden buna mukabil tcdbirier alın
ması lüzumunrian bah<;etmişlerdir. 

Rilhassn Hatay otomobil ve kamyJn
lnrın n Suriye topraklarına gırmesi-

Bu seneki ihracatın şayanı memnu- ni yn o suc:nn! 
niyet olduğu ihracat tacirlerinin işle
rinin inkişaf etmekte bulunduğu ay
rıca kaydedilmiştir. 

Bu yıl zeytinyağı mahsulünün on 
senedenberi görülmemiş bir bollukta 
olması ve Hatay zey,tinyağlarının Av 
rupaya sevkedilmesi de bahis mevzuu 
olmuştur. 

Devlet rei~I öl{lcye kadar burada 
tetkikatına devam etmiş, sonra re!a
ka t lerindeki zevat ile birlikte albay 
Şükrü Kanatlının davetine ıc<ıbet ~je 
rck ordu evine gitmiştir. Yemekttı An 
tnkya başkonı;olosu Fethi Denli, İs

Amerikada 
Korkunç Bit 
Tayyare Kazası 

On Yolcunun 

Kurtarılması 

Acıklı 

Pek 
Oldu 

kenderun konsolosu Ahmet, lran kon Niyork, 22 (A.A.) _ İmparatorluk 
solosu Nimetullah Felaha hazır bu- hava yolları idaresine ait "Cavalier, 
lunmuşlardır. ismindeki deniz tayynresi motörlerlı 

Aynı şartların Suriye alevhinde re edilmeğc başlanacaktır. redir. 
kullanılma~. Su~yedc derin~Mnu~ ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

su:r.Iuklar uyandırmış bulunuvo; lspanyadald ita/yan AskerlcrinC.:cn Dir M··:-;·e:e Başında 

Ordu evinden sonra halkevinc gi- de husule gelen bir arıza yüzünden 
dilmiş. devlet reisi. burada İskende· Bermudes'e 385 mil mesafede deni
run halkevi başkanı mebus Hamdi ze inmeğe mecbur olmuştur. 
Selçuk tnrafından karşılanmıştır. Bir Tayyarenin enkazına sarılan 10 
müddet halkevinde tevakkuf eden yolcunun kurtarılması pek acıklı ol
Sökmen, halkevi çalışmaları hakkın- muştur. Projektörlerin ışığı ile par
da Hamdi Selçuktan izahat almu: o- çalanan karanlıkta fırtınanın gürül
rada hazır bulunan halkcvi mensup- tüsü, soğuktan donan ve halsiz kalım 
larının ve halkın dileklerini dinıemiş kadınların imdat seslerinin işitilme
tir. Halkevi 1zcileri İstiklal marşını sine mani olmaktaydı. Tayyarenin 
söy~emişlerdir. Bundan so.?rn halke- enkazı her an batmak tehlıkesindey
vinın kurmakta olduğu muze sa•C1nu di. 20 tonluk sıkletine rağmen tay
gezilmiş, burada da bilhassa lskende- yare fırtınanın şiddetinden ikiye ay
run kolundan Hatay toprağına ilk gi- rılmıştı. Yalnız konma desteklerine 
ren iki zabiti.m.izin elbiseler~. ilk g:- dayanan kanatlan suyun üstünde 
ren Mchmetcı~ın P~~talı ve ılk ~yar: yüzmekteydi. Kamaradan çıkan yol
bnsnn atın nalları goze çnrpmıştır. cular, tayyarenin kanatlarına sarıl -

Bir İnı:iliz muharriri Sur~ye~cki 
bugiinkii Vn7.iyettcn bahs"d. 1. • . . "' er~cn, 
fc,·kaladc Koınıscrın resm·ı nııtl · nın -
dıı işnret ettiğ' "En aziz rfiyalar,, ta-
birinin !'uriy<'lil('re "Biraz teselli, hi 
raz iimit. ve biraz hareket vcrc<'eği
ni,, ~i;yliiyor. 

Fnkat nnla~ılan hunlar da Sıırive
lileri tatmin etmekten tok uzak ka
la<'P Hır. 

t • --.-..... .__. ....... .-.-.. ...................... ...-........ ••• 

i ~us HABERLER : 
•-........................ ... ................... 

() I<:;ıhire - İmam Yahyar.1n ol!ıı Eıo:ı!r 
s yfıil'sHim, tayyare ile Ye'!"\Prıc ht?rckct 
rlmlştir. Fmlr, Uç gUn sonrn yeniden tay
vare ile Sanao'dan Londrav;ı h.1re~et ey

rv~ektır. 
I') /1 m ~•knn radyo artıs•lı·-!rıin iki bin 

p 7,alık Hollywood şubesi, grevı~ knrar ver
miştir. 

G BcrUn _ Doktor Göbb•ls'l:ı p:ırtl 

!Tlahkcmcsine çağınldığı hakkm:i.ıki sn
yl:"llar kat'! surette yalanl.lnmaktadır. 

Bundan sonra. devlet reisi Antak- mışlardı. Bu vaziyette 10 saat kadar 
yaya, oradan da Harbiyedeki ikamet imdat gelmesini beklemislerdir. Yol-
gahına dönmüştür. culardan ücü bulunnmn~ıştır. Bun • 

" - lann soğuktan bayıldıktan sonra dal 
ltalya Krcthnın galnr tarafından sürüklendiği tnh -
Kızı Evleniyor min edilmektcdır. 

1talya kralının k\iı;ilk kızı Prcnııe 12 gemi civarda araştırmalar vap 
Marla'nm Prens Lou!s de B'.l•ırbon - Pıır- makta ise de kaybolnn volcuhr ın bu 
mc ile f!vlcnmcsi milnasbeti'f· Kn.l sam- l 
yında büyük bir kabul resmi tertip edil- u~acağı .ümit .cdilmfmPı,tnclir 
m!ı ve bu Ulrendc, Bulgar krı:lı, Musso- Cavalıer,. nın kurtulnn m·ırettC' 
llnl ve daha birçok yüksek zevat hazır bat ve yolcusu. Amerikan "Esso. gc 
bulunmutıtur. misine yerleştirılmiştir. 
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Hırsızlık Yapan Kadın 
1.1 Aya Mahkiim Oldu 

ı.... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

~tırin bir kaç yerinde muhtelif 
hırsızlıklar yapan kadınlardan mü -
rekkep üç kişilik bir hırsız çetesi ya
kalan'IlIŞtır. 

D~rhal cürmü meşhut mahkeme
sine sevkedifan bu hırsız bayanların 
en yaşlısı Saime isminde kırklık bir 
kadındır. Nimt>t ismindeki arkadaşiy
le. kuc:ağmda yirmi gün evvel doğur
muş olduğu çccuğunu taşıyan Hatice 
mahkemeye çok kayıtsiz ve ve heye
cansız bir tavırla girdiler. 

Haliç Fenerinde oturduklarını söy 
füyorlardı. 

Bu üç kadtn hırsızın çaldıkları bir 
pardesü ile iki frenk gömleği de mah 
kemeye getirılmişti, hakim bu çalına 
e~ayı göstererek: 

- Bunları Mahmutpaşada elbise
ci Salamonla tuhafiyeci Yuhannanın 
dükkanlarından siz çalınışsmız ne 
diyorsunuz? ciıye sordu. 

Bu kadınl:ırdan üçü de suçlarını 
inkar ettiler ve böyle bir şeyden ma
lıimatlan olmadığını söylediler. Bu 
sn-ada hapishane müdürlüğünden ge 
len sabıka kağıtlan okundu bu kağıt 
lıırda Saimenm altı, Haticenin de 4 
defa hırsızlık suçundan hapis yattık 
lan, Nimetin sabrkası olmadığı anla
Ş.'lıyordu. Şahitlerin ifadeleriyle mah 
keme suçu s:ıbit gördü. Bunlardan 
Saimenin 10 ay 20 gün ırıüddetle hap 
sine .bu kadar da emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasma, 
~ imetin hırsızlık eşya taşıdığından 
·ve yataklık yaptığından dolayı dört 
gün hdpsine, hadisede suçu sabit gö
ıülmeyen Haticenin beraetine karar 
verdi. Ve Saimeyi derhal tevkif et -
ti. I 

Bu kadar mühim bir ceza yiyece
ğini ümit etmiyen Saime dışarı çrkar 
çıkmaz kendisini bir kanepenin üze
rine attı ve hrçkıra hıçkıra ağlayarak 

göğsünü bağrını açmağa ve "bir dam 

la su veriniz., diye çırpmmağa baş -
ladı. Muhafazasına memur olan bir 
polis memuru koltuğuna girerek onu 
terkos musluklarının bulunduğu ma
halle doğru koşturdu. * Simon ısminde bir adam1n fab 
rjkasrnda çalrşan işçilerden Kezban 

isminde bir kadın da fabrikadan 27 
tane tek çorap çalmak suçu ile mah
'-:emeye verilmiş, 20 gün hapse mah
~um olmuş ve derhal tevkif edilmiş
tir. 

İmraltdan Kaçan Bir 

Mahkum Tutuldu 
Yalova, 22 (Tan muhabirinden)

Adam öldürmekten on beş seneye 
mahkum Cafer İmralı hapishanesin
den kayığa odun yüklerken kaçmış 

Ye Yai.ovaya gelmiştir. Cafer Yalova 
z;ıbıtası tarafından yakalanmış ve 
Bursa adliyesıne teslim edilmiştir. 

Boşanma Davaları 
İstanbul ~dliyesinde tutulan ista

tistiklere nazaran 938 senesinde İs • 
tanbul cihetiı1de 711 boşanma dava
H açılmıştır. Bu davalardan 15 i red
dedilmiş 85 bo~anma karan verilmiş 
diğerlerine de halen bakılmaktadır. 

Ayni sene içinde Beyoğlu mınta
kasmda 549 boşanma davası açılmış 
112 boşanma karan verilmiş, 28 da
va reddedilmıştir. Diğerlerinin mu -
hakemesine devam edilmektedir. 

Üsküdar semtinde 813 boşanma 
davası açılmış 727 karar verilmiştir. 
P.4 davaya da bakılmaktadır. 

Bu rakkamlara göre geçen sene 
İstanbulda 2078 boşanma davası açıl 
mış 926 boşanma karan verilmiştir. 

CAROL LOMBARD 

Carol Lornbard, Amerikanın Fort Vay
ne eyaletinin İndiana şehrinde 1909 senesi al 
tıncı ilk teşrininde doğmuştur. Asıl adı jane 
Peterdir. Sarışındn, çakır e-öııı.lüdüı.. 

fil mleri : 
Mükemmel cinayet, Kuvvet, Ned Mc Coff'un 

JOEL MCCREA 

j oel 1905 de Cenubi Pasedena'da doğ • 
muştur. Esmer saçlı . mai gözlüdür. 

rnmıen; 

Ağında Yol 
Mahsuller 

1 

Taşınamıyor 

kızı, Gösteriş güruhu, Ben gangster, Istenir, Büyük 
havadis, Rakamlarda emniyet vardır, Hızlı ve gev
şek, Reklam verimlidir, Zıpçıktı şeytan, Ben bu ka
dını alırım, Dünya adamı, Kadının e'rkeği, Bir erkek 
değil, Güneşte günahkarlar da, Fazilet, Daha fazla 
orkide lüzum yok, Kendinin bir erkeği yo--k, Cehcn 
nemden cennete, Kartalla şahin, Fevkaltabii, Kısa 

anlar, Beyaz kadın, Bolero, Giyinmiyoruz, Yirminci 
asır, Şen gelin, Şimdi ve her zaman, Seçme L ady, 
Rumba, Masanın üzerinde eller, Princess geliyor, Er
keğim Godfrey, Alçakta sallanan, yüksekte sallanan, 

Hakiki itiraf. 

Jazz devri, Gümüş kalabalık, Dinamit, Bir sıra

larda A günahkarı, Kullanılan kocalar, Şimşek, Sev
mek için doğmuş, Müşterek kanun, 1ş ve eğlence, 
Kaybolmuş Eskadron, Cennet kuşu, Zaroff'un tazı
ları, Rockabye, Spor resmi geçidi, Gümüş tel, Göl
lerden batak, Bir insanın seyahati, Cennet fırsatı. 

Kumarbaz kadın, Dünyanın en zengin kızı, Hususi A
lomlo.-, Küo.9,; il' lr171m17 "Rın·barva kıvıları. Kadın is
teniyor, Şan, Işte bu güç, Kalabalıkta iki kişi, G:~ 
de al, Dizimde Banjo, Para alamazsın, Kadın erkegı 
kovalar, Vells Fargo. 

Ağın (TAN) - Elazığ, Geban, A
rap gir, Kemaliye, Çeınıişkezek, Ma
latya arasında bulunan v~ 500 e ya
yın evi olan nahiye merkezimizin en 
büyük derdi, kendisini eırafa bağlı

yan yolların fenalığı, hatta bu yol
lardan mahrumiyetidir. Otuz köyü i
le beraber on l>inden fazla nüfusu 
olan Ağın, bu yüzden inki~af edeme
miştir. 

Ağından Elazığa gitmek için; Fırat 
nehri üzerinden, köhne teknelerle 3 
kilometre gitmek, Çemişkezek top
raklarından Murat suyuna kadar 10 
kilometre aşmak, sonra yine ayni 
teknelere binmek lazımdır. En kolay 
ve kısa yol budur. Bu yoldaki iki ne
hir üzerine köprü yapmak, fazlaca 
bir para işidir. 

Sulu ve güneşi bol bağların uzu
mü gayet nefis, şirası boldur. Bu ü
zümler, idrakini takip e ~en haziran 
ayına kadar tazeliğini muhafaza ey
ler. Rengi beyaz, rayih.:ı.."ı güzeldir. 
"Amasya kışlık üzümü" i'imile anı
lır ve eşi yoktur. 

Bu üzüm, yolsuzluk ve vasıtasız
lık yüzünden başka yere s~vkedile
memekte, burada kilosu beş kuru~
tan satılmaktadır. Elma. armut, ba
dem, ceviz gibi mahsuller de adeta 
olduklan yerde çürüm~ktedir. 

I TÜRKÇE 

.. 

SÖZLÜ ŞARK MUS İ KiLi 
ŞARK FiLIMLERININ 

EN GÜZELi 

Ağının beş, on dükk&ndan ibaret 
çarşısında, gaz, tuz, şeker, kibrit gi- ı 

bi en zaruri ve fiatı başka yerlerde 1 

muayyen ihtiyaçları temin etmek 
bile, esnafın insafile mi'tP.nasip bir 
haldedir. Bu da yine yo\;arın iyi ol
mamasından mütevellitti!. 

Şimali AFRiKADA Bir SAHRA BEYi ile Bir AMERIKALI MIS'in 
HARiKULADE AŞK ve MACERALARI 

Sinemalarında 

Birden 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosn 

T. A. Q. 
T. A. P. 

23, 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 
19,74 m. 15195 Kes. 20 KW 
31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw 

1, 939 Pazartesi 

12.30 Progralll, 12.36 Tilrk müziği: Pl., 
13 Memleket saat aynn, ajans, meteorolo· 
~i haberleri, 13.10 14 Müzik (knrışık prog 
ram, -8.30 Program, 18.35 Müzik (dans 
saati: Pl.), 19.15 Konupşma (Doktorun sa 
ati), 19.30 Türk mtizlği: (Fasıl heyeti: Ka
rışık program), 20.15 Ajans, meteoroloji 
haberleri ve ziraat borsası (fiyat), 20.30 
Türk müziği (Klasik program), 1 - Ney
zen Osman dede: Muhayyer Sünbüle peş
revi, 2 - Varda Kosta Ahmet ağa: Muhay 
yer Silnbfile şarkı, 3 - Selim: Muhayyer 
Sünbüle şarkı: Ey gonca! n5zik, 4 - Rifat 
bey: Kürdili Hicazkar şarkı: Bu şebi ri
cadan dil, 5 - Rlfat bey: Kilrdlll Hicazkar 
şarkı: Ol goncanın etrafını almış, 6 - T. 
Ali Efendi: Susuz dil şarkı: Yandıkça ol 
dili suzan, 7 - Şemsettin Ziya bey: Şehnaz 
;ıarkı: Ey habınaza kanmayan, 8 - RahmJ 
bey; Bayati şarkı: Gul hazin s(lnbill peri
şan, 9 - Şevket bey: Uşak şarkı: Gülzare 
nazar kıl, 21. Memleket saat ayan, Türk 
müziği de\•am, 10 - Müstezat: Hasretle bu 
~eb, 11 - Kalender: Bir şahı sitemkAr, 12-
Kalcnder: Divan - Ok gibi hoplar beni, 
13 - Divan: Sa

0

rı yıldız mavi yıldız, (Kü
me okuyucuları tarafından) Çalanlar: Ve
cihe, Reşat Erer, Refik Fersan. Cevdet 
Kozan, Ruşen Kam, Kemal Niyazi Sey
hun, 21.15 Konuşma, 21.30 Esham tahvi
lat. kambiyo - nukut borsası (fiyat}, 21.40 
Müzik (küçük orkestra: şef: Necip Aşkın) 
1 - Hans Schnelder: Meşhur röfrenlcrden: 
potpuri, 2 - Chrlstlnn Ryming: Entermezo. 
3 - Valdemar Glbisch: Çakır keyfim: Vi
yana şarkısı, 4 - Vil!red Kjaer: Serenad, 
5 - Viktor Hruby: Viyana operetleri: Pot
puri, 6 - Ziehrer: Aşık - Romans, 7 - Gua 
tav Macho: Stakat1o: Serenati, 8 - Gang
lberger: Tirili: Küçük flüt için konser par 
çası, 9 - Frederik IIippman: Ormanda bir 
cüce duruyor: ~ şarkısı üzerine var
yasyonlar, 22.50 Müzik konuşmaları: (Ce
vat Memduh tarafından), Vagner hakkın 
... _ -"'•ahıı.b~ ve muhtelif eserlerden nu
muneler, 23.45.24 son 03 ns haberleri, ve 
yarınki program. 

• 
HAFiF KONSERLER: 

7.15 Prag: Salon orkestraSJ. 7.10 Bertin 

kısa dalgası: Hafif musikl (13 15: Decamı). 
(10: Orkestra konseri). 7.45 Bukrcş: Sabah 

neşriyatı. 12 Bilkreş: Plflk musik~. 13 

Qerlin kısa dalgası: Hafi! 'Tlı.:siki (14.15: 
DevamıJ ... u.. -·· · 'T' 

. •ft·.kintıdirı ork•-strası. 
16 Prag (2): Hafif musı . ıo.ı..ı L ... ., -

orkestrası. 17.10 Brnfüılava: Salon orkes

trası. 17.45 Bcrlln kısa dalgr.sı: İş sonu 

konseri. (19.10: Devamı). 17.~5 Belgrad: 

Radyo orkestra!l. 18.25 Ostrava: Silezya 

musikisi. 18.30 Prag: Stfid70 orkestrası. 

19 Bükreş: Bal31Ayka orkestrası. 19.2() 

Prag: Bando milzika. 20 Prag (2) ~Udyo 

orkestrası. 20.28 Brüno: Varyete neşriya
tı. 20.45 Bratislava: Sevilen marşlar. 22.10 
Bratislava: Stüdyo orkestrası. 22.15 Bük
reş; Plak konseri. 23.15 Bükreş: Konser 
nakli. 23.20 Prag: PlDk. 

OPERALA~OPERETLE~ 

21 Bilkreş: Gluck'un cOrpheus:t operası. 

21 Belgrad: Operada verilecek piyealıa 

nakli. 
ODA MUSiKiSi: 

1915 Bükreş: Borulu sazlar kontetL 

RESiTA LLER: 

Agından Gebana kadar olan ve 
yirmi beş kilometre tutan yolda, Fı
rat nehri üzerine köprü yapılmış bu
lunuyor. Fakat Arapk.irden gelen 
ırmak, çok zamanlar, küçük hayvan
larla geçit vermez bir h3lde olduğu 
için bundan matlup dere-::ı:de istifade 
edilemiyor. 

Yollann ve aradaki va~ıtaların ie
nalığu tehlikeli hastaların bile Mr 
yere götürülememesini, kendi halle
rine bırakılmasını mucip olmakta
dır. Bereket versin ki Ağının havası 
güzel ve sağlam, sulan 1yi ve temiz
dir de müstevli hastalıklar görülme
mektedir. 

~ KP:Rr~·~ İPEK ve SARA y 
~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

ıı Berlln kısa dalgası: Strauss"an eseı

lerinden hallı: şarkıları. ( 12.30: Piyano so-o 
nttlan). 15.15: Bach'tan piyano musikisi. 

16.45: Strauss'un halk şarkılerı. 18.40 Bülı: 

reş: Şarkılar. 18.45 Bel.grad: Vlyoloo.sel 

solo. 19.35 Bel.grad: Rus romanslan. 20 

Berlln kısa dalgası: Org mUSikis:l. 20.30: 

Zimbal solo). 22.45 Bcrlln kısa dalgası: 

Nehrin otuz metreye kadar düşen 
dar yerlerinde, makineli vl'!saitin de 
geçmesine müsait bir köprü yapıl
ması lazımdır. Bu köprü, kaza mer
kezimizle Ağının irtibatım temin e
deceği gibi kazanın vilavete bağlı 
yolundan Ağının da istitadesini ko
laylaştıracaktır. 

Ağının bir hususiyeti de, mektep 
muallimi yetiştirmekte olmasıclır. 

Filvaki küçük nahiyemiıin yetiştir

diği altmıştan fazla genı;-. nıuallim o
larak, aynca birçoklan da memur ve 
sanatkar sıfatile memleketin muhte
lif yerlerinde va7Jfe görnektcdirler. 

200 den fazla talebesi olan Ağın 
Bu yolsuzluk yüzünden Ağın mah

sullerini 50 kilometre uzal{taki El.i
zığa bile gönderemiyor. o kadar ki ilkmektebi bundan evv~l beş mual-

El€ızığa mesela İzmirden, Edirneden, lirnle idare edildiği halde sonradan 

Erzurumdan mal getirmek. yamba- muallim adedi azaltılınış!ır. Maama
şındaki Ağından nakletmekten dana fih muallimlerin yine beş~ çıkarıla

kolaydır. . cağı vadolunduğu için buna intiıar 
Ağının elli bın dönüm kadar tah- edilmektedir. 

Eski ve Yeni ıstılahlar 
Hakkında Bir Tamim 

-

lstlklAI caddesi 

Komedi kısmı 

Bu ak~am 

saat 20.30 da 

OGLUMUZ 

Komedi .ı Perde 

Bu akşam saat 
(9) da 

neklenen Operet 

(M O D E R N 
K IZLAR) 

Yazan: M. Veurl 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Ebediyyen kaybettiği~iz, veli ni 

metimiz, kıymetli babamız Bay Hay
rettin Murathan Oğlu'nun, gerek ce
naze merasimine iştirak etmek ve 
gerek mektup ve telgrafla ta~~yett~ 

min olunan arazisinden yirmi bin 
dönümu ziraate elverişlidır. Ciftçirk 
iptidai şeklini muhafaza etmektedir. 
Bıre altı, yedi, sulu yerlerde de C')n, 
m beş nisbetinde mahsul alınmak
tadır. 

b 1 k Suretile derin teessuderı-Maarif Vekfileti dışardan orta u unma . 
. ' . . mize iştirak liıtfunda bulunan azız 

On bin dönüm kadar olan üzüm 
bagları sulu ve susuz :>l:nak üzere 
iki kısımdır. 

Susuz bağların Ü7.Ümü çok tath ve 
danclidir. Daneler nisbcten ufak o

Jur. 

mek~ep,lıse_ ve ol~nluk ımtıha~lan- dost, arkadaş ve hemşerilerimize ay-
na gırenlerın eskı ve yahut yem ıstı- n ayrı teşekküre büyiik acımız môni 
]ahlardan hangisini isterlerse o ıstı- olduğundan, şükranlarımızın arzma 
!ahlardan imtihan verebileceklerinı sayın gazetenizle tovassutunuzu rica 
alakadar mektep ve maarif idareleri ederiz. Aile namına 

ne bildirmiştir. :Murathan Kardcblcr 

Amerikanın bugüne kadar yarathijı en 
muazzam ve en muhteşem film1. 

Flüt, keman, viyolonsel, piyano. 

Tino Rossi Geliyor 
Ankara - Meşhur Korsikalı şar

kıcı Tino Rossi şubatın 11 inde Anka

raya gelecektir. Tino Ros!>i Kızılayın 

vereceği baloda şarkı c:öyliyecek ve 

12 şubat akşamı gene Kızılay men

faatine bir konser verecektir. Tino 

Rossi'nin dönüşte İstanbulda da ke.-

TYRONE 

ÇARŞAMBA 

A L 1 C E FA Y E Iar';°k bir konser vermesı muhtemel-
POWER D O N A M E C H E dir. 

AKŞAMI MELEK Sinemasında 1 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan : . . 
ı _ 1500 çift erat kunduralarının kapalı zarfla eksiltmesine ıc;teklı 

çıkmadığından 24 .1.939 salı günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır 
2 - Tahmini t utan 6900 lira ve ilk teminatı 518 liradır. 

3 - Şartname evsaf komisyondadır göriilebilir. 

4 _ İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanunt 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalM gümrüğiindeki komisyona gel-

meleri "164,, 

Zonguldakta Çocuklara 
Yapllan Yard ımlar 

Zonguldak <TAN muhabirınden)

Zonguldak Ç0cuk Esirgeme kurumu 

bu ayrn on beşinden itibaren mektep 

}erdeki 332 faJ.dr çocuğa her gün sı -

t'ak öğle yeme~i vermiye başlamıştır. * Yüz bin lira sarfiyle Zongul -

cıakta bir lise binası yaptıran Tüc -

cardan .Mehmet Çelik Çocuk Esirge

me kurumuna da 200 lira teberruda 

bulun.:nuştur 
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TAN~ 
Gündelik Gazete 

--0---

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde. herteyde 
temiz. dDrDat, Nmlmt 
olmak, karlln gaz.et .. ı 
olmıya çatıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
TUrkiye Ecnebi 

1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 ,. 6 Ay 1503 ,, 
400 ,, 3 Ay 800 ,, 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 

MUleUerarası posta ittihadına dahll 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mOddet sırasiyle 30. 16. 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşlndlr: 
Adres değiııUnnek 25 kuruftur. 
Cevap l~ln mektuplar 10 kurus
luk pul UAvesl lAz.ımdır. 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. İ 
f GONON MESELEI.:ERl t 
•••••••••••••••••••••••• 

Kararı 

Beğenmezsek 

Fırınları Kaparız 
~ eledlye İktisat komisyonu 
IEid> halka mahsus ucuz bir ekmek 

çıkarmak için tetkikat yaparken fı -
nnlardaki imaliye ücreti üzerinde de 
durarak, bunun indirilebilip indirile· 
miyeceğini araştırmağa lüzum gör -
nıüş. 

Fırıncılardan biri, elinden lokma • 
Sl alınmış bir socuk gibi, bağırıyor: 

- İktısat komisyonunun verece· 
ği karan betenmezaek fmnlarınuz.ın 
kapılarını kapar, çekilir gideri&. 

Bu feryat büyük bir tehlikeyi ha

ber veriyor. Bir gün belediye fmn

uların hoşuna gitmiyen h!r karar ve. 

rirse, demek şehir ekmeksiz kalabi -
lir. 

Ba tehdit llugün için bir laftan i

Larettir, fakat bir zihniyetin ifadesi 

olduğu, ve bir tehlikeyi iıaret ettiil 

i~in üzerinde durulmak lazım gelen 

bir tehdittir. 

Ekmek hnlkm en· büyük gıdası -

dır. Halk elektriksiz kalabilir, tram -
vayaas kalabilir, fakat ekmekalz ka -

lam az • · _ ..ıuyle hır hal \•ukuun • 
-=-··· --

da hükumet Hızım gelen tedbirleri a· 

]arak fınnlan işletir ama, ne de olsa 

bugünkil şekillerle halkın gıdası fırın 

cılann keyfine tabi görünüyor. 

Bunun çart1Bİ, biran evvel şehir

de asri büyük fırınlar açarak bu işin 

belediyeleşmesidir. 

Frnnlarm beledlyelepnesl, hem 

halka temiz ve ucm ekmek, h-em be

lediyeye varidat temini bakrmmdan 

lazım ve zaruridir. Bunun i~in lazım 

gelen sermayeyi de bulmak aüç ol -

mu• rerektir. Çünkü karşıhit var -
dır. Ve karşılıfl olan ber it için para 

bulmak dalma mü~dilr. 

Belediyem.izin, ekmek meselesine 

bu §ekilde el koyması zamanı artık 

gelmi~tir de. 

* Mühim Bir Mesele: 

E minönfl meydanmm açılması 
üzerine arpda kalan veya ci

var &0kak ~ t"addeler üzerinde bu • 
lunan binaların birdenhire kıymet • 
Jenme5i veaile&iyle mühim bir nokta 
ya nazan dikkati çekmek istiyoruz: 

Yeni htanbul plim mucibince E • 
m.inönünden Ayuofya7a doğru, yine 
Erninönünden Süleymaniyeye doğru 
birer cadde a~Jlacak. Bu caddeler a
çılırken bir çok yeni istimlakler yap
mak mecburiyeti hasıl olacak. O va
kit bu bioalan ıimdik.i kıymetlerine 
nisbetle bir kaç mdli kıymetlenmit 
bulacağız, ve mühim bir para sarfına 
mecbur olacağız. 

Netekim bina sahiplerinin şimdi-

den bınalarmın luymetlerlnl arttır -
.. hatta bazı milstecirlere icarla

ınaga, 

nnı arttırınan1ak prtiyle. yüksek fi· 

1 k
• landJXrn.• gösteren mukave-yata ıra ı;u .. 

leler teklif etmeğe başladıklarını ha-

ber alıyoruz. . • 
Belediye reisimizin bu meseleyı 

. . azarı dikkate alarak, ona 
şı.~dıden .n alnıası ileride karşalaşıl
ı:;:ore tedbır ' .. k"'llerin ÖD· 
rnası mümkün olan ın~Ş. u 
lenmesine yardım edebıbr. 

TAN 

Ostat Salih Murat, bu9iinkii yazısında ıshlahlar meselesini tetkike devam ediyor 
ve ilim ıshlahlarının ilmin yayılmasında ve inkiıafında pek mühim amil olduğuna 
iıaret ederek bu ıstllahların hususi ilim adamları tarafından konulmasını zaruri 

görüyor. Netice olarak da şunu ortaya atıyor: 

a a a 

5 

Amerikad an notlar : 

--

Talih Köşesinde 
• • • 

Seçım lçın 

Mücadeleler 

ilim Istılahlarını Bir ilim 
Ya.zan: Belki. Halim 

'OçUncü A venu ile Leksingtoa 
Avenu arasındaki sokağı ba,tan ba§' 
tlkbm tıklım dolduran kalababğl ya
rarak kürsliye yakın bir yere sokul
mağa çıılıştrk!!n yüreğim çarpıyordu. 
Muhtelif 5iyn\i fırkaların çarpışUğı 
bir haık toplantısında hiç bulunma • 
ınıştım .. Bir tsraftan bir bomba pat
layacak, bir suikast olacak. Cinayet 
çıkacak diye korkuyordum ... Arası • 
ıa: "Canım burası Bulgaristan de -
ğil, Amerikada böyle bir şey olduğu 
şimdiye kadu görülmemiş,, diye ken 
dimi teselli etnıeğe uğraşıyordwn-

Akademisi Hazırlamalıdır 
Dünkü makalemde bahsetti

ğim gibi, ilim ve fen dille
ri başlıca ıstılahlardan mürek
keptir. Bu ıstılahlar arasındn ait 
olduğu mefhumu hakkile tarif e
den pek azdır. Hatta bir çoklan 
sinonim olarak kullanılır. Bu iti
barla ıstılahlarn birer tarif gibi 
bakmak doğru olmadığı gıbi ıstı

lahı koyarken yalnız bu noktayı 

düşünmek de bizi yanlış yollara 
sev keder. 

.............. • Yazan: -····---, • : : • • • ! 
~~: re~~h~!.ı~an !~~~pek 1 

cömert davranmışlar; Garptekileri almışlar, hazan da 1 
alışık olmadığımız kelime veya hecelerle yeni yeni terim- i 
Ier çıkarmışlar. Bana kalırsa, muhtelif dillerde hemen 
aynen kullanılan ıstılahlan nynen almıslar. bunları ken-i İlim ıstılahlarını üç kategoriye 

ayırabiliriz: 

(1) ilk tahsil kitaplannda geçen 
ve halk arasında çok kullanılan ıs

tılahlar. 

1 di şivemize göre okumalıdır. 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(2) orta tahsil devrcsiııı1e g~cn 
\'e entellektiiel kimseleri alakadar 
eden ıstılahlar. 

(3) Üniversite ve yUk-.'!k ihthııs 
llhnlerine ait olnn ıstılnhl:ır. 

Bazı ıstılahlar bunların her Ü· 

çünde geçer. Bunlardan birinci ka

tegoriye giren ıstılahları mi.imkim 

olduğu kadar türkçelcştirmek doğ 

ru bir hareket olursa da bazıları

nın yukardaki ıstılahlarla alakası

nı evvelden düşünmek icap eder. 

_§unu utmamalıy.ız ki, bizler ihtı
sas kitaplarımızın çoğunu garp 
dillerinden okumıya mecburuz. 

Macarlar bile ihtısas ve yüksek bil

gilere ait kitapları neşredemiyor

lar. Bu bir iktısat meselesidir. Bu

nu gözönünde tutmak mecburiye
tindeyiz. Yine ıunu bUımeliyiz ki. 
...... • -....-.. ....-- .. u.u.aw. ..,.;;;'Jle.1UU.1~J.--ıtta-

hiyettedir. Muhtelif memleketle
re mensup ilim cemiyetleri ıstılah
lar ve ilim işaretleri arasında bir 

anlaşmıya çalışırken, biz ayrılır

sak sonra zorluk çekeriz. Riyaziye 
ve fizikte Grek alfabesinden alın
mış bazı harfler var. Bunlar Japon 

kitabında ne ise İngiliz kitabında 
da odur. Kiınyanıp., astronominin, 
radyonun .. hasılı muhtelif ilim ~u
belerinin hususi ıstılahı ve işarct-

f' leri var. 

Istılahları türkçeleştirenle
rin bir hatası, kelimenin 

garp aslını bırakarak arapf'ndan 
tercüme etmeleridir. Halbuki a
rapça ıstılahların - bilhassa Hoı.:a 

İshak Efendiden sonra konmuş o-

lanların - bir çoğu ynnlışt1r. Me· 
sela dinamik'e <mebhasi hareketıdc 
mişler diye bunun devrimbılik şek
line sokmak doğru değildir. De

vim kelimesinin tiirkçede hareket 
manasına gelip gelmediğini bilmi

yorum,ama dinamik'in mebnasi ha
reket olmadığına pek eminim. Di

namik daha ziyade kuvvet bilgisi
dir. Grek dilinde dinamos, kuvvet 
manasına gelir. Fizik ıstılah rehbe

rinde dinamik'e böyle dend:ği 

halde mihanik rehberinde d' ı 1m\t 
aynen ibka edilmiştir. Bu daha doj.-

;u. De~~m~. 
lar uyupmamışlar. Halbuki m ba
nik, fiziğin bir şubesidir. Fiziğin 

mühim tabirlerinden biri (şiddet -
intens~) dir. Pek elastik olan bu 
kelimenin sinonim'leri (tazyik ve
ya kuvvet), voltaj'dır. Bunu hız, 
diye almı)ar. İkisi arasında pek 
mühim fark var. Bir lambanın bir 
sathındn husule getirdiği tenevvür 
şiddeti (dikkat ediniz, aydınlık, 

veya parlaklık demiyorum. Çünkü 
yüksek fizikte aydınlık, parlaklık, 
tcnevvürdı:n bambaşka mefhum 

Yeni Barem Kanunu Proiesi 

Münasebetile Düşünceler 

Proje üzerinde konuşuldukça ye .. ·------· .. ------.. 
ni yeni vaziyetlerle karşıla- YAZAN : 

şılıyor. Cniversiteyi istekleri hila· 

fına bitirememiş ihtiyat zabitleri _ Aka G u··n du··z 
nln müktesep haklan gözönüne a-

lınırken karşımıza - gelişi giizel a- ·-------,--·----
lacağımrz • -~u vaziyetler çıkıyor: metleri için bırakmışlardı. Ordu -

J - Üniversiteye girememiş li- nun davetini her emrin ''e her dii 
se son sınıflılar; 

n - Çok çocuklu kiiçük memur 
lar. 

111 - Malumatsızlıktan doğan 

kararsızlık ... 
Bnnlan kısaca gözden geçirmek 

faydalı olur: 

l - Umumi harbin ortalann
da fakültelerden ihtiyat za

bitliğine alınacak talebe sayısı 51 -
fıra inince, o şekil harp icabı lise -
lere baı vuruhnuştu. 

ilk hamle liselerin (sultani) son 
sınıflarına havale edildi, ıu ve şu 
doğumlular • ki çoğu on seki7..ini bi 
le henüz bitırmemişti - ihtiyata a • 
Imdılar. Zabit oldular. Her cephe
de muvazzaf afabeylcri gibi besa
letle döiüşerek öldüler. Eğer on • 
lardan bugün 5ai kalmış olanlar 
varsa bu pro)t>nin çizeileri içine gi
riyorlarsa, onları da dikkate almak 
lazımdır. Çünkii onların da üniver 
siteliler kndnr müktesep hakları, 

işlerinde kıdem ve ihtisaslr'r var
dır. Onlar da mekteplerini keyif • 
)eri için değiJ, vatan •e millet hiz-

şiinccnin iisttinde tutan bu ,,.atan 
çocukları iyi vazife giirmcktcn baş 
ka hir şey yapmamı~lardı. Harp 
sonundaki hayat şartlan onları dn 
fakiilteliler gibi karşılamıştı. 

M emleketin hareminde olsun 
bütçesinde olsun her iki ''a· 

ziyette olanların yekunu hesaba 
katılmaya değmeyecek kadar kiiçiik 
tür. Bu küçuk yekunla o nisbette 
büyük müktesep hakkın kendilerin 
den esirgcıımeycceğinc emin ola -
biliriz. OnlnJ- dn yiiksek tahsilin 
çarşaf diplomalarını Jıayntın ''e 
isin, vazifenin ta kendisinden almış 
]ardır. 

il - Çok cocuklu kilçiik memur 
lar ne olaca!l? denilil or. Bunu ha 
remin ugari derecesi bakımından 
ele Rlmak lb.ımcbr. Asgari derece 
tek kişilik midir, yoksa içtimai teş 
kilit bakımından bir .dikkate tabi 
tutulacak mıd r? Akla geliveren 
şu mısalle maksadı izah kolaydır: 
Bir i1k mektep muallimi vardır ki 
yirmi iki sen<e fası1a51Z vazife gör
miiştür. Yedi fOCukladur. ÇıktJğı-

mukabili olarak kullanılır) mem
badan olan mesafenin murabbaiyle 
makusen mütenasip olarak değiş
tiği halde, ziyanın h.ızı yine saniye
de 300 bin kilometredir. Bence hız 
surat mukabili olsa daha do~. 
Halbuki siiratlcr de iki türlüdür. 
Biri cic:min cihet de!{ic:ti.rmesıı•e, 

digeri degist:rmemesine göre ayrı 
ayrı iki mefhumdur. 

R iya7.ivede (mah'.ım) yerine 
(biley) denmiş. Galiba (bil

mek) fiilinden alınmış olacak. Hal
buki bir de <biley taşı) var. Bu da 
b'lamek fiilinden alınmış olsa ge
rek. O luJ.doıbilmek) ve (bilemek) 
gibi bambaşka iki fiil en muhte i! 
mefhuma ait ayni isim çıknxmış o
luyoruz. 

Diğer bir misal, eskiden termo-

~1\kVWlıD~~atlrRi: 
na otedenberi termometre deriz. 
hatta bundan bahseden fasla da 
termometri deriz. Bunun tam ter
cümesini yaparak (sıcak ölçer) de
nilmiş. Halbuki termometre sıcak 
ölçmez. Sıcaklığı mukayese eder. 
Hararet - chaleur mukabilidir. Sı
caklık denmiş ki. bu da doğru de
ğil. Bu oda ötekinden sıcak deriz. 
Bunu demekle iki odadaki termo
metrelerden biri diğerinden btiyük 
gôstcriyonı kastederiz. Yoksa bir 
cismin harareti deyince onda mev-

mız senenin eyliililnde aylıfl üç li· 
ra arttırılmı~tır. Fakat ballı oldu
iu \•ılayetin bütçe..'il - hep de mual
limlere mi olur nedir bilmeyiz -
dardır, bu iiç kağıt lirayı vereme
mektedir. Hnzin ~ey değil mi? 
İSTİTRAO · Hususi muhasebele

rin milli kültiire miidahalelerini 
menetmek .r:ılmanının artık gelip 
gelmediğini ı.ayın Bay Yü<'elden 50 
ralıiliriz. Bu bahı;i tekrar kurcala-

yacağız. 

Misali mi~ ilk meki~p muallimi 
olmasın da ayni kiiçiik dere 

ce maaşlı veya iinetli ba~ka bir 
memur olsun. vaziyet ve ehemmi • 
yet t1irdir. 

IIJ - Gazttelerimiz proje hak • 
kında sarih nıalümat veremiyor -
lar. Hundan bir kararsızlık doğdu
ğunu. atmosferin tatsı7.laştığını in 
kir ~decek değiliz. Bu dünyahkla
nn nsgarjsi nedir, azamisi ne ola· 
caktır? Hadden a ırı para alanlRr 
makn1e indirilirken aile vaziyetle 
rini 11arsacak bir tezlikle mi indiri
lecek yoksa ayaklannı yeni yorgan 
lanna göre 11lıştırmasına zaman pa 
~·ı bırakılacak mı? 

Bunlar bir kararsnlık içindedir
ler \'e bu kararsızlıkla • ki psikolo
jik bir zarurettir - iş görüyorlar 
denilemez. Nt> oluyoruz? Diye dO -
şUnmekten i~Jerinl mi görsünler! 
Asgarldekl küçükler de ayni karar 
5tzlıfrn eli böfrilnde lnsanlandrr. 
Hiç te tatlı ~e ılık olmayan bu ha
''a temenni olunur ki alikadarla • 
rın vnkit '·akit vel'lecekleri satih 
malfımatla diizelsin. Bizce en doğ
ru hllreket bu itin biran evvel ke
~ilip biçilmesidir. 

cut olan bir enerji miktarını ifade 
etmiş oluruz. Tension mukabili ka

bul edilen tevettürü gerileme diye al 
mış. Bu kelime de muhtelif yerler
de muhtelif manalarda kullanılır. 

' Bazan gerilme ile hiç münasebet! 
yoktur. Malzemedeki manası başka, 
tababettekl, elektrik mühendisliği 
ve fizikteki manaları başkadır. Se
sin keyfiyeti manasına gelen tim
bre'e bir vakitler nasılsa tınnet de
mişler. Halbuki tınnet bu değildir. 
Resonatör mukabili, tannana atın· 
dığına göre tınnet resonans muka
bili olmalıydı. Bu kelimeden tını 
çıkarılmış. 

I• şte size birkaç misal. .Bun~ 
çoğaltabiliriz. Terımlcn 

hazırbyan arkadaşlar hazan pek 
comert davranmışlar, garptckileri 
almışlar, ha.zan da alışkın olduğu
muz kelime veya hecelerle yeni, 
yeni terimler çıkarmışlar. Bana 
kalırsa muhtelif dillerde aynen ve
ya (hemen hemen aynen) kullanı
lan ıstılahları nynen almalı, bun
ları kendi şivemize göre okuma
lı. Mesela tedahül manasına gelen 
interference'i alırken Fransız şive
sile enterferans diyerek almamalı
yız. Sonra bir noktaya daha dikkat 
etmeli ki, o da sinonim kehmelerle 
muhtelif mefhumu ifade eden ayni 
kelimeleri iyi intihap etmeli. Me
sela ingilizcedc bir Condenser ke
limesi var ki. fransızcası condan
sateur'dür. Hem elektrikte. hem 

• ~lt'WM~Jtfttb ~r~ tt,f~ 
nılır. Hasılı ilim ıstıJahlarının ıJmln 
yayılmasında ve inkisafında pek 
mühim amil olduğu düşünülürse bu 
ıstılahların hususi ilim adamları 

tarafından konması zaruridir. Her 
şeyden evvel bir ilim akademisinin 
teşkili ve bu işin ona havalesi ta
raftarıyım. Akademinin maarife ve 
iktısat işleri gibi bazı işlere ait di
ğer meseleler için de vücuduna ih
tiyaç vardır. Bunun mühim fayda
larını diğer bir makaleye bırakı
yorum. 

Karikatürler: 

Baya bir iıder konferansı teklif 

ediyordum: Ben, kendisi, bir de para 

cüzdanı! 

. Balkon, 1936 da Ruz\•eltin seçi • 
minden evvel ve Ruzveltin seçilme • 
sine yardım etmek için teşek.kiil eden 
progr:nnı ve i:etikbali beledi intihaba 
kndar henüz belli olmayan işçi fırka-
51DID subelerinden birinin önündey • 
di .. Balkon da sokak gibi üstüste yığı
lı .•. Kalabalığın etrafında atlı polis • 
ler dolaşıyor. 

Kadın, erkek, çoluk, çocuk, temiz, 
kirli, şık \'e pejmürde fakat çoğu 
ı.ejmürde kıynfctli halkın arasında 
nefes alabilecek bir yer bulunca din
lcmeğe başladım... Hoparlörden çı • 
ı..an se kulağıma aksediyor, fakat bir 
şey anlamıyorum. Gözlerimi, kulak· 
larınu biraz ~aha açtım. Biraz daha 
<1ikkafle dinlemeğe başladım. ltal • 
yanca, evet ... Amerika işçi fırkası 
namına konuşan. Aıner:kada, Nev
yorkta belediy«> seçimi mücadelesi 
;ı.apan bu zat Amerikada, Nevyork 
Lelediye seçimi için toplanan bu hal 
ka italyanca nitap ediyordu, İçtima 
ha kanı olduğu anlaşılan bu adam bü 
tiin namzetleri böyle İtalyanca tak • 
dim ediyordu. 

Namzet, ortaya mikrofonun yanı
na geliyor: Amiçi!.. Şak, sak, şak 
l-.alk bir alkı~tır koparıyor ... Etrafa 
J.:ulak veriyorum ... Duyduğum hep ı .. 
tal~ anca ... Amiçi diye söze ba layan 
hatip lngilizce devam ediyor: ''Lagu. 
_..... ıw,._ mllJednha bu m....ı.
ketc neler yapabilecejinl 1rösterdl. 
Bize dü~en İ§ onun bu yolda yilribne
sıne \'ardım etmek ve milletimizin 
hu memleket'! daha neler yapabile -
cc>ğini herkese anlatmaktır. Bunun 
icin de Lagıı·trdia'yr tclcrar seçmeli
yiz ... Zaten buradaki kalabalığa ha -
kılırsa Lnguarc:'!ia kazanmıı demek • 
tir.,, Alkışlar ,.e ıslıklar, bando mU • 
zika havayı dolduruyor .. 

Kalabalık arasından balkonu iyi. 
ce görebilecek bir boşluk buldum._ 
Sahne Amerik:ın ve İtalyan bayrakla 
riyle siislenmiş .. Konuşan namzet İ
talyan olunca o zaman balkona daha 
J,ir tane büyiik italyan bayrağı açılı
~ or. Thomas Dovey ve daha birçok 
namzet Amerikalılar da bu İtalyan 

lınyraklannın altında konu~uyorlar. 
Laguardia'nın birçok defalar ko

nuştuğu ve her konu masından son
ra i tcdiği ncti<'eleri aldığı için "tali 
köşe i,, adını verdiği yerden ben on 
hirde ayrıldığım znmnn hfila Laguar
'lianın son nı:ı<'adele nutkunu dinle
mek iizcrc bekleşip duruyorfardr. 

Erte:ırl ak~:ım artık Laguardia 
~ehreminlydi. 

Amasra Limanından 

iki Gemi Çıkarlldı 
Amasra - Limanımızda Harbıu

mumJde batmış olan Şahın vapuru 
din:ımitle parçalanmak surctil~ çı
karılmıştır. 

931 deki büyük fırtın3da karaya 
düşen Rize vapuru, yarası kapatıl
mak ve suyu boş:ı.ltılm~k surctile 
Y.Üzdüı:ulmtiştilr. Rize vapuru ıe f
çındekı kdmur, maliycmJn malı ol
muştur. Satılığa çıkarılacnktır. 

Yurddaş: 

-""Türk milleti, ııe,imi 
i,in sar/ettiğinin hemen ya· 
nmra, geçim katlar zaruri 
bir ihtiya, halinde tayyareye 
varının bir kı•mını ayırma· 

ğa mecburdur. Kurban Bay
ramı da bu vazifeyi yapmak 1 

"- Şu haline bak: Bir de utanına- için iyi ve hayırlı bir vesi/e-
dan, akşam sarhoş olmadığına beni ;. ı Jir. 
ııandırmaya cahşıyorsun? ...,. _____________ _ 
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Ne Yemcll? 
Bir ev kadınının sabah kahval -

tısı hazırlarken ilk düşüneceği şey, 
bulunduğu mevsim, aile efradının 
yaş ve meşguliyetidir. 

1. Mevsim kışsa ve aile efradın 
dan fazla yorularak çalışan kimse
ler varsa çok kuvvetli kahvaltı ha 
zırlamak lazımdrr. Bunlar da: yu
murta, terey3ğı, reçel, bisküi, süt 
veya et suyu ile pişmiş yulaf çor
bası ve muhakkak meyve .. 

2 _ Mevf'im bahar veya yaz ise 
aile efradı da ağır işlerde çalışma
yan kimselel'den ibaretse o zaman 
yukarıda saydığımız gıdaların bir 
kısmını hazfodebiliriz. Fakat süt ve 
meyveyi muhakkak bırakmalı -
dır. Bilhassa çocuklu ailelerin kah 
vaıtı sofrasir,da süt, Marmelat, te
reyağı ve kahvaltılık hububat u -
nundan hazırlanmış çorbalar ek • 
sik olmamaldır. Tereyağı, süt mey 
ve h.:ıkkında herkesin fikri vardır. 
Bunun için biraz hububat unlan ü

zerinde duracağız: 
A. Hububatın çocuğun gıdasın • 

da oynadığı en mühim rol, terkip
lerinde nişaı.ta olmasındandır. Bu 
da hazım esnasında şeker haline ge 
lerek vücud:.imüze lazım olan ka -
loriyi temin eder. 

Nasrattin Hocaya 

Ne Şekilde 
Giydirmeli? 

Çoucukların giydirme mesele -
sinde değişmeyen bir esas vardır: 
Çocuğu serbest harekete müsait ı 

kilde giydirmek. Çocuğu kat kat 
bezler içinde çengelli iğnelerle ili~ 
tirerek sarmak onun hareketleri • 
ne mani olmak, bir nevi cendereye 
koymak demektir . Bunun için ço 
cuğu üşütmiyecek derecede sağ • 
lam ve yumuşak kumaştan yapıl • 
mış giyeceklc-rle hareketini kolay
laştıracak şekilde giydirmelidir. 

Çocuğa, şunları giydirmeliyiz: 
Bel kuşağı, zıbın, fanile tulum, ic 

gömleği, bol dikilmiş bir elbise, çt 
rap veya patık. 
BEL BAGI: 

Başlıca iki faydası vardır: Kar
nı herhangi bir şekilde incinmeder. 
muhafaza eder ve barsaklan soğuk 
tan korur. Fakat çok sıkıldığı tak
dirde fayda yerine zararı olur .. Zi
ra çocuğun barsaklannın tabii ha
reketine mam olur Kusmaya, ha
zimsızlığa ve çocuğun hırçmlaş -
masına sebep olur. 

Çocuk canlanıp hareketlendiği za 
man bu bağı karından yukan, kol
tukların altına doğru bağlamalıdır. 

Çünkü bu vazıyette çocuğun ciğer 
lerini muhafaza etmiş. teneffüsü
nü tanzim e~miş olur. Bu bağı ke
narları bastırılmamış yumuşak bir 
pazen veya fanleden yapmalı .. Eni 
20 santim, boyu da 42 santim olma 
lı. İliştirmek için beş çengelli iğ -
ne kafidir. 

Çocuk üç haftalık olur olmaz bu 
kuşağı atıp, yerine kışın yumuşak 
yünden örü~müş ve omuzlan askı· 
lı bir kuşak kullanmalıdır. Yazın 

da bu pamuktan olabilir. Bu bağı 

f"i-i(""i"" Ö R M E 

~ BLÜZ MODELi . . 
1 ............ -. ........................ . 

Kolay ve Sade iki 
Yeni Örnek .---· Yeni Telakkilere Göre 

omuzlardan takıp belinden iç be-s aç tuvaletlerinde gitgide, ı zine sıkıca ıgnelemelidir. Yukarki resimde, size, çok ko - B ç h 
tepeye, yana ve öne ehem • • • • 

lay ve sade örülmüş iki yün bluz u9unun e re 
miyet veriliyor. Arkadaki saç - i Ev Ekonomisi: modeli ''eriyoruz: 
laı· teped<' toplanarak arka a~ık 

1 Sol brnftaki hlüz iki renk-

~~~or btla~u~, tcyeye ~MY•a~§~la~r~ı~~-a-S·l'~~~~~~~l-id~ir~.~~~~~li~k~ı~~~m~l~~~d~ü~z~ç•o•·~-~r~;~~~~~i~z=~e~ıı·ıg~·, ed·ır?. yahut öne devekuşu tüyü, ya • rap Cirgüsü olup aradaki enine ö • 
hut kumaıtaa yapdmı• c~ -
ıer ıı:onwıayor. l!Uk&rKt resım- Evlerde yat mu\afaza illMtk ~4~· n laaMIDI .._,. ana se - Ç ehre gilzellijinden bahsetmeden evvel, güzelUiiR, ne oldulm-. 

de yan yRna konulmuş iki tü - tiren ters örgilyU beden bittikten düşünelim: 
te bir meseledir. Bir çok kirr 

ylin ne manzara aldığını görü - sonra aynen göriilen şekli vererek Güzellik seyircinin görücüne göt'"? de"icen bir tesirdir ve bu tesir, se1er en itim.:ıt ettntleri yerlerden . y 6 Y 

yorsunuz. örmek ve eklemek daha kolaydır. syal ekonomik, siyasi ve coın-afi şertlara bağlıdır Bunun için her dev--
aldıkları yagıann, bir müddet son er.• 

Beraber de ö'l"iilebilirse de yakanın ~in nüzellik telakkisi dii'ierine uymaz. 

Burada da ine~ ipek kauire - • 
den yapılmış ve elbisenin rengi t 
ile ahenk yapacak derecede zıt f 
renkte bir çiçek örneği var. Bil i 
h!lssa gözli~ üzerine d~şmesi yü t 
ze esrarlı hır mana verıyor. ; ............................ 

ra acılaştığır.ı görmüşlerdir. Bilhar ,.. b 

yuvarlakhğ n: temin etmek bira1 Bilhassa buyu"'k harpten sonra ı••••••••.-••••••••••••••ı sa Trabzon yağı böyledir. Kokula · 
güç olur. Dii~me yerine fcrmuvar -;üzellik telilkkisi çok değişiklik NE P 1Ş1 R SEM 1 

n, v~ nefaseti itibariyle diğer yağ koymak hem yiin bluz için bir ye· t 
Jara nisbetle c,ok tercih edildiği ha1 nilik hem d .. daha kolaylıktır. geçirmiştir. Ç'ünkü büyük harp, i- -..- •••••U• 
de, en büyük mahzurlan da kısa 2. Sağ tar:tftakl bliiz de yine ~inde büyüyen nesil, sinirli, ümi- fırında Elma 
zamanda ac:iaşmasıdır. Fakat bu - iki renk iizerinedir Ekli kısımları di kmk bir nesildi. Bunun için yü2 
nun bir çaresı var: ters örgii, mmn sütunlar yiiz örgii· !er y::ıvaş yavaş bu ifadeyi aldı ve Tatlısı için 

Tr:ıbzon yağını eritmelidir. Bu dilr. Kol ..... l>edcn or1'ı'ldu'"kten •on· b k'l f k k' h tl .. 1 
eritmenin en iyi şekli .şudur: Bü -

n . "' u şe ı zay• es ın a 1 yuz er D5rt kişili< bir sofra için, bu tat 
lının malzemesi, 2 kilo ekşi elma. 
250 gram to7. şeker, 100 paralık ka 
ranfil, 100 paralık tarçın, 125 gram 
çekirdeksiz kuru üzümdür. 

ra roba ve ynka ayrıca öriiliir. 
yük bir kap daha doğrusu bir te - Sütun ha!iıui'e gözUkcn iki ren . 
nekevi içine olacak derecede bir ka gin yiikseklt>ri ters olup arada 
zan bulmalı Bu kazanın içindeki 1 bir oııra yiiz,Wr Böylelikle set set 
kaynar suya tenekeyi yerleştirmeli olur, .-vveliı yakadan haşlnyıp kö 
pek az sonra tenekedeki yağın. kay "~'"r""" ,_. .. ,., .. 1mPhh· 
nar suyun tc·siriyle eridiğini görü· ----------------· 
rüz. Yağ erıdiği zaman, kabilse su 
yun narareti de azalmalıdır. Bu • 
nun i~in, bu büyük kabın veyahut 
kazanın altınca ateş yanmahdır O 
zam ~rn tcne'<t!nin üzerinde si~aha 
yakın renkte köpüklerin peyda ol
duğunu göri.ırüz. Bu köpükleri ka
şıkla almak ~azımdır. Kaynar su -
yun ıdnde !:-ulunan tenekede eri -
yen yağ hiç acılanmaz. 

Urfa yağl11n için bu usulü tat 
bik etmeğe :üzum yoktur. Esasen 
Urfa yağları güneş altında erimiş
tir. 

Aşk Haflkında 

Kı\'mctH Sözl<!r : 

O Aşk muhaUıbımız, bcnw:;m!z de
mektir. 

0Aşk, bize bekflretimizl +emin eder. 

e Samimiyet aljktan doha çcık llmür
lüdür. 

e Hakiki aşk, arkasında 1.ul bırak
mıyan bir lhtılllldlr. 

e Aşk hürriyet hudutların• ~apar .. 
e Aşkı bilmıyen bir kdr, bir sağır 

ve bır dilsız gıbidir. MnhnımiyeUne 

ağlasın. 

modct oldu ... Cünkü masum ve yo
rulmamış yüz görmek mümkün de 
~ildi Bu haleti ruhiyedeki ümit -
~iz k:ıdın, yiızünü gittikçe mübala 
"ralı ve gülüne hale getirinceye ka 

.:far coyama~a başladı, vücudünün 

muhtelif akc::amını gittikçe açtı. Bu 
na mukabil ...:rkeklere yaptığı cin • 

si tesir de azdır. Bunu farkeden 

kadın yeni bir çare aradı Bu da 
cinsi cazibe~ıni kaybetmeden ta -
biata dönmekti .. Binbir suni vasıta 
ile c:ızibe aramak yerine tabiata 

dönerek uzv: kabiliyetlerini inlti -

şaf eairmek perhi:' ve ilaç yerine 
gıdaya ehemmiyet vermek fikri ha 

kim oldu ... işte bugünkü son güzel 
lik tt!ıilkkisi böylece doğdu .. 

Pi~irme U!ıulü şudur: 

Elmalar iyice yıkandıktan son-
ra kurulanmalı. İçleri tama -
men oyulmalı ... 

Muntaza'll mesafelerle derince 
bir tepsiye dizmeli. Sonra, diğer 
taraftan çekırdeksiz üzümle toz ~ 
keri birbirint: karıstırarak elmala 
rı yerlerinden oynntmaksızın içle -
rini ?ununls doldurmalı. En üze -
rine de bir mıktar karanfil ve tar -
çın Have ettikten sonra elmaların 
Üzerlerine bıraz su gezdirerek bir 
miktar da tepsinin dibine koyup 
çok kızgın utmayan bir fınnda ya
rım taat kaJar bırakmalı .• 

l iktibas Hakkı Mahfuzdur J 

'

r v Hocam vay... Nerelerdeydin, 
- a. . 

., J{a" zanıandıı 5enı ortalıkta ıöre· 

Nasrettin Hoca - Şöyle dünyama dört 
bucağını dolaşmıya çıkmıştım, şimdi dönü
yorum! 

... Ortalıiın politika meseleleri ... _ Sulh işleri ne halde, neler oluyor? •·• Sonra hu yeni khğa niçin girdin, ,... 
kıa sana çok yakışmış amma, sebebini oJat 
da biz de meraktan kurtulalım! 

nasılsın. • 
ıniyordukl - Ya .. Ali, Ala .. Öyleyse yediğin içti

ğin senin olsun, ıördüklerini, duyduklarını 
anlat bakalım! 

• Nasrettin Hoca - Anlatacaflm çoeuk· 
lar, hele biraz dinleneyim, yanndan itiba
ren ıldnle bol bol konuŞ11ruz! 
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Umumi Ziraat Vaziyeti 
_Hakkında Neşredilen Rapor' 
Ziraat V ek8letinde umum! zirai va

dyeti takip ve tetkik etmek üzere 
teşkil edilmiş olan servis, 1939 da 
memleketin 1939 senesine müdevver 
zirai vaziyeti hakkında mühim bir 
rapor neşretmiştir. 

Raporda evvela, 1939 tarihine ka
dar tesbit edilmiş olan malumata gö
re, hava vaziyeti hulasa edilmekte, 
meyva istihsalatı ve bağlar hakkında 
şu :ıialUınat verilmektedir. 

"Bazı sahil vilayetlerinde havala
rın müsait ve sıcak gitmesinden do
layı meyva ağaçlarında çiçeklenme 
tezahürleri görülmüşse de son dere
cede mevziidir. Asıl meyva sahaların
da böyle bir hadise yoktur. Önümüz
deki seneye ait meyva mahsulü tah
minlerimiz, ilkbaharda çiçek açma ve 
telkih mevsiminden sonra neşroluna
cak raporlarla bildirilecektir.,. 

Tohum Vaziyeti 
Tohum vaziyeti hakkında raporun 

verdiği malUm.at şudur: 
A) Kendi ıslah ve teksir müessese

lerimiz mahsulatından çütçilerimize 
meccanen dağıttığımız iyi tohum ye
ktinu iki milyon kiloyu bulmuştur. 

Geçen 1936-1937 ekim senesinde bu 
yekiin 235.000 kilo idL Bu sene milc
tann arttırılabilmesi yeni planın ü
retmek kısmınının kısmen tatbikile 
mümkün olmuştur. 

B) Bundan başka bu sene en kesif 
hububat müstahsili olan Ankara, Yoz 
gat, Eskişehir, Afyon vilayetleri ele 
almiP"ak iyi buğday ve arpa tohumu 
yetiştiren köylerden mübayaat yapı
larak selektörlerle temizlettirilip i
J.açlandırıldıktan sonra tohumluğu i
yi olınıyan çütçilere ucuz fiyatla, 2,5 
milyon kilo buğday ve yarım milyon 
kilo biralık arpa tohumu dağıtılmış

tır.,, 

Raporun diğer kısımlarından çı

kardığımız hulasaları sırasile aşağı

da okuyacaksınız: 

Bağcıhll lılerl 
A) Filokseralı bağ mıntakalannda 

bu ha~renin tahribatına uğrıyan bağ 
}arımızla ihtiyarlıyan bağların yeni
letilmesini temin için, Ege, Marmara 
çevresi ve Trakya bağcılarımızın ih
tiya•f arına karşılık fidan istihsal ey
lemek üzere Ankara, Bilecik, Eren
köy, İstanbul ziraat mektebi, Kırkla
reli, Tekirdağ ve Manisada kurul.muş 
olan Amerikan asma fidanlıklarından 
bu sene üç milyon fidan tevzi edil
miştir. Geçen sene tevziatı da bu 
miktarda idi. 

Raporun Esaslarını 
Aşagıda Veriyoruz 
visi tarafından Nazilli, İznik, Öde
miş, Bayındır, Tarsustan son turfan
da üzümler getirilmiş ve Ankarada 
soğuk havada dayanma denemeleri 
yapılmıştır. Geyve ve İznikin müşkü
le nevileri birinci derecede muvaffa
kıyet vermiş ve 20 kuruşa mahallerin 
den vaktinde alınarak muhafaza edil-
miş olan bu üzümler sene sonuna doğ 
ru kilosu 80 kuruştan Ankaraya sa
tılmıştır. 

Bu tecrübelere daha geniş mikyas
ta devam olunacaktır. 

Ha~ancıhk, Hastahklar 
A) Kışın şimdiye kadar umumiyet

le hafif geçmiş olmasından ve ot ve 
yiyecek itibarile daha hazırlıklı bq
lunulmasından dolayı hayvan bealeyi 
ellerin geçen senelerde bu devrelerde 
mutat sıkıntı ve şikayetleri ve hay
van telefatı bu sene görülmemiştir. 

Geçen sene bilhassa merkezıi Anado
lu vilayetlerinde kışa hayvanlar yem 
ve ahır bakımından hazırlıksız girdi
ğinden ve hava ~dişi bazı mide ve 
akciğer kurtlarının büyüyüp çoğal -
malarını kolaylaştırmış olduğundan 
1,5 milyon koyun ve keçi zayiatı ol
muştu. 

Şimdiye kadar sadece Ankara ve 
Konya şimendifer hattı garbine dü
şen sahada dağınık vaziyette şap has
talığından başka bir hastalık görül
memiştir. 

Bu hastalık bilhassa aşiretler ve 
kontroldan kaçan süreklerle intikal 
etmiştir. Zayiat vermemektedir. Has
talığın ihracat mevsimine kadar iza
lesi için geniş tertibat alındı. Geçen 
sene ayni tarihte bu hastalık merkez 
yaylasının şark sahasında idL Ayni 
hastalık halen bütün Balkan ve Av
rupa memleketlerinde vardır ve ba
zılarında yüzde yirmi beş derecesin
de telefat da verdirmektedir. 

İlkbaharda başta şarbon olmak ü
zere verem ve at firengisi ve uyuz ve 
kene mücadeleleri başlıyacaktır. Bun 
lar haricinde ihbara bağlı ve hayvan 
sağlık kanununda yazılı 29 hastalıkla 
mücadele mesaisi de devam etmekte
dir. 

tılmıştır. 

B) Ç!ftelerden 5 aygır, 7 merkep. 
139 tütik köylüye satılmıştır. 

C) Aygır depolan: 
240 baş aygır sıfat için vilayetlere 

gönderilmiştir. Yapılan sıfat adedi 
27.580 dir. 

Merinos koyun yetiştirme mmta
kasında 90 bin koyuna suni ve 30 bin 
koylna tabii tohumlama yapılmıştır. 

Orman lıletmeleri 
A) Karabük devlet orman işletme 

reviri: 
Dört bölgesi vardır . 8060 hektar 

büyüklüğünde olan iki bölge faali
yettedir. Diğer ikisinde de etütler ik
mal edilmiştir. Karabük revirimizden 
geçen sene 25 bin metre küp köknar 
ve çam kesilmiştir. Çamların mühim 
bir kısmı Karabüke indirilmiş ve pi
yasaya arzolunmuştur. Bu revirde 
şimdiye kadar takriben 50 kilometre 
yeni kamyon yolu açılmış ve 75 kilo
metre yol tamir olunmuştur. Bölge
ler revir merkezine 50 kilometrelik 
telefon hattı ile bağlanmıştır. Revir, 
merkezinde resmi daire ve mühen
dis ve müstahdemin evleri ikmal o
lunmuştur. Önümüzdeki sene faali -
yeti teksif olunacaktır. 

B) Dursunbeydeki Alaçam işletme 
reviri: 
Ormanın vüsati 39.800 hektardır. 

Kamilen çamlıktır. Amenajman p:an 
!arı hazırlanmaktadır. Senede bu or
mandan takriben 40 bin metre küp 
çam kesileceği tahmin olunmaktadır. 
Şimdiye kadar işletmiy~ açılan iki 
tomruklara taksim olunmuş 've bir 
bölgede 18 bin metre küp kesilmiş. 

kısmı depolara nakledilmiştir. Böl -
geler revir merkezi olan Dursu11bey 
kazasına telefonla bağlanmıştır. Böl
gelerde 21 kilometre kamyon yolu 
yapılmış ve 24 kilometre tamir olun
muştur. Revir ve bölgelere resmi dai
re binaları, mühendis ve revir amir
lerine mahsus ikametgahlar yaptırıl
maktadır. 

Nakliyatı ucuz ve daha seri yap-• 
mak için dekovil yoluna lüzum görül· 
düğünden icap eden etütlerin ham: 
Ianması için şimdiden işe girişilm iş

tir. 

• letme reviri ile cenupta Katran dağın 
da serbest dövizli memleketlere ih· 
racat için Katran reviri açılacaktır. 

Bunlara ait etütler yaptırılmıştır. Ma 
den direği için Sinopla Karasu ara
sındaki ormanlarda etütlere ilkbahar 
da başlanacaktır. Kastamonu vila
yeti dahilindeki Araç ve Daday kaza
larında devlet işletmesi kurmak için 
icap eden hazırlıklar ikmal edilmek 
iizeredir. Orta Anadoluda Eskişehir 

mıntakasında "som döken orman sil
silesi,, de devlet işletmesine tabi tu
tulmuştur. Burada icap eden reviz
yonlar yapıldı. Planlar önümüzdeki 
ilkbaharda bitecek ve orman işletmi
ye açılacaktır. 

D) Vekalet Marketing servisi ta
rafından tesbit edilmiş maddelere uy 
gun olarak şimdiye kadar 100 bin san 
dık yapılmış ve satılmıştır. Şeker, 

taze ve kuru mcyva ambalajı sandık· 
lan, kağıt hamuru, kibrit cöpü, tra
vers ihtiyacı hakkındaki tetki.k:ıt Her 
!emektedir. 

Te§cir itleri 
1 

BiJha!'lsa okaliptüs nevileri üzerin- 1 

de inkişaf ettirilmektedir. Mesai ye-

GRIPIN 
varken bu ıztıraba 

katlanılır mı? 

Baş, diş ağrılan, nezle, kırgınlık, ve üşütmekten mütevellit bütün ıztı
raplann başlamasile beraber aklıııua gelen ilk isim olmalıdır. Mideyi 

bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

En Seri, En Tesirli, En Kat'i Netice 
ni plan dahilinde devam edecek ve 

1 

.. . . . . . . . 
b .lh d d" -· b 1 j .1 icabında gunde 3 kaşe alınabılır . .bmıne dıkkat ve Gnpın yerme başka 

ı assa ma en ıregı ve am a a ı1- . . • . .• 
t . k d"l "ht" h 1 d hır marka verıhrse şıddetle reddedı~uz .. 
ıyacı ma sa ı e ı ıvac sa a arın a -

tescir isi de ele alınacaktır. 
17 ~Bu raporlar umumi vaziyet~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hakkında her iic ayda bir. hususi va- "_IZMIR PAMUK MENSUCATI 
ziyet!Pr hakkında talimatnamesinde ,..... 
göster:Jen tarihlerde muntazaman T. A. Ş. TARAFINDAN 
neşro1unacaktır. Ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 

1- HALKEVLERINDE ~-- -
ltalyanca Kursları 

Eminönü Halkevlnden: 

25/1/ 939 Çarşamba gününden itibaren 
evimizde bir İtalyanca kursu ııçılacaktır. 
Çarşamba gilnleri saat ( 19,30) dan 
(:W,30) .. cıı kadaıı devam edecek olan bu 

rsa yazılmak i tıyenlerin iki adet ve
sika fotoğnıfile birlikte F.vjmiz Bürosuna 
müracaatları ve ilk dersin gün ve a o.t.in 

de derShanede h:.ııır bulunmaları rica o
lunur. 

KO~ERANS 
Eminönü Halkevlnden: 
1. - 23.1.939 Pazartesi 1kş,ım1 saa~ 

(20.30) da Evimizin Cağaloğlund1ki mer
kez salonunda Bay Asaf Halet Çeleb1 ta 
rafından (Res~am Bedri Rah ,nl li:yıib"ıtlu 

ve 24.1.939 salı günü akşamı saat 21).~(' 

da Üniversite Edebiya t Faktlltcsi T r rih 
doçenti Bay Mükremin Halil ta•afın rlan 

(Anadolu Selçukları) mevzulu 1< onLr.ıns 

lar verilecektir . 

--o
Toplantılar, davetler : 

kazanmış olan mamulatımız 
KABOT BEZLERiNiN 

İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan y:eni satış 

4 No. 
4 
5 
5 
8 
8 
9 

" 
" 
" 
" 
" .. 

~ " 
1 .. 

Tip 

" ,, 
" 
" 
" 
" 

fiyatlan aşağıda gösterilmiştir. 
Atlı 85 S. En 36 Metrelik 

" 
75 IJ " " " Değirmenli 90 " " " " 

" 85 " " " .. 
Geyikli 85" " .. • 
" 75 .. 

" .. " Tayyareli 85 " ,. 
" " 

655 Kr 
595 " 
759 .. 
726 " 

731 
665 ,, 
675 .. 

" .. /;) " " " " 615 .. 
,, Köpekli 85 ,, " " ,, 653 ,, 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
rıdaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukandaki satı§ fiyatlanna % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs

tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-

dadır. -------·---- - -
Türk Hava Kurumu lstanbul Şubesinden: 

B) Memleketimizin muhtelif mın
takalarında yetişen ve ihraç kabili
yetini haiz olan üzüm nevilerimizin 
mukavemet derecelerini ve ticari kıy 
metlerini tesbit içinMaerketing ser-

Atçıhk, Koyunculuk 
Sultansuyu, Çifteler, Çukurova, 

Konya haraları: 
A) Bu depolardan vilayetlere ve 

yetiştiricilere 18 ayğır, 40 boğa sa-

Eldeki lıler e Kasımpaşa Spor Birliğinin yıll ık kon
Çonıh ve Giresun vilayetleri dahi- gresi gelecek pazar günü saat ıo da top

lindeki Ladin ormanlarında Ladin i~- ıanacaktır. 

Çarşambada Fethiyede Katip Muslihattin mahallesinde Katip Mas
lahattin Camii sokağında eski 3 mükerrer yeni 15 numaralı iki kat üze
rinde 3 oda ve iki sofadan mürekkep maa bahçe bir bap hane ile yine 
ayni mahallede Toprak "Zülfü,, sokağında 43 mükerrer numaralı 160 
zıra 12 parmak terbiindeki arsa ayrı ayn veya birlikte satılığa çıkanl
mıştır. İsteklilerin 25/1/939 Çarşamba günü saat on birde Cağaloğlun-
daki Şubemiz Merkezine· müracaat etmeleri. (445) 

GÜNDÜZ 

Genç kızın hayali, kuruntusu. üzürttüsü geniş o
lur, çeşitli olur. Ama bu kadarı da cemiyetin ağız 
tadını kaçırtır. Benim muşmula yüzüme aşık oldu
ğuna sen inan, senin de bakımsız bir cemiyetin buh-
ranlı kızı olduğuna ben inanırım. Ruhundaki yüksek 
erişilmez duygulara sen inan. Bizim mahalledeki ta
kunyalı gezişlerine ben inanayım. 

Bu memleketin, ayağına göre bir yorganı var
dır. Kenarından çıkacak ayak kötürüm olur. Taliin 
varmış ki, bana düştun, yoksa senin gibisinin, senin 
gibi gelişine herkes benim gibi davranmaz. Bin bir 
niyete gelen muza dönersin alimallah! Sonra (Söy
lemedin) deme. Söylüyorum işte. Bu sevdadan vaz
geç. Kendine göre bir genç bul. Sevişecek misin, ni
şanlanacak mısın, evlenecek misin? Ne nane edecek
sen et. Et ama bu dalgadan, bu bulanıklıktan çabuk 
durulmıya bak. Bulanıklığın devamı çamurluktur, ça 
mur oluverirsin. 

Sözlerime danlma. Sevgı1inin acı sözlerine dan
lınmazmış derlerse de inanma. Kendini yokla, göre
ceksin ki bana darılacaksın. Bundan da anlıyabilirsin 
ki, beni sevmiyorsun. Kafanın içinde bir Holivut il
lüziyonu var, ona kapılmışsın. Sana iyi yıllar dilerim 
kızım. 

Meilden Haberler 
Kağıt anahtar, marifetlerini göstermiye başla

dJ. Meliden tümen tümen haberler var .. Vurgun bun
)ardan kendince dikkate değer gördüklerini defteri-
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ne şöyle hulasa etti- Meli, bir Abdülhamit paşasının 
klzıdır ve üç kocadan da arda kalmıştır. İlkinden 
ayrılmış, ikincisini kendi boşamış, üçüncüsü onu bo
şaınış. Filistinde öldürülen kocası değildir, beşinci 

veya sekizint•i amanıdır. Miras davaları masaldan i
baret. Belvü barında Yahudi delikanlılarile Arap fe
dailerini biribirine tutuşturduğundan manda polisi 
tarafından hudut dışı edilmiştir. Evvelki sene Anka
rada oturan paralı ve nüfuzlu birisinin metresi mıi.ş. 
Şoförünü baştan çıkarmak istediği için bir temiz da
yaktan sonra kapı dışarı edilmiş. Okçular yokuşunda
ki Mecburenin evinde vesikasız yakalanacağını an
layınca 8,45 trenile İzmire kaçmış ve İstanbula ge
lirken vapurda tanıştığı Lehli ile birleşmiş. Aftıncı 
katın masrafını ödiyen bu adammış. Ecnebi şirket
lerin mümessili dediği adam da bu. Lehli müthiş tut
kun. Adı Levinski. Yazıhanesi, muayyen adresi fa
lan yok. Ticaret ve komisyonculuk namı altında ka
rışık işler yapmak istiyor. Levinski çokça zengin gö
rimüyor. Melike bir senedenberi pek rahattır. Sosye-

te tekrarkendisine açılmıştır. Ayda bin liraya yakm 
masrafları oluyor. Meli çapkınlık etmiyor. Bu, Leh
liye karşı sadakat ~iyor demek değildir. Sadakati 
başkasına karşıdır: Eleniyi, fıstık kızı çıldırasıya se-. 
viyor. Levinski Meliyi, Meli Eleniyi, Eleni Çakı Os
manı, Çakı Osman, Hayganuşu, Hayganuş ~ohacı Ha
çatunı besliyor. Levinskiyi de şirket kurup şarkı ka
fese koyacaklarını uman kakavan garp zenginleri 

besliyor. Zincirleme bir hayat cirosu. Londra Siti
sinden daha muntazam bir muamele. 

Meli, Levinskiye sadıktır, çünkü minnettardır. 
Bu pıinnettarlığını sadakatile ödemek istiyor. Meli 
;adık olmazsa Levinski onu kovar. Levinski onu ko
varsa fıstık kız elden kaçar. Meli, fıstık kızı ölesiye 
seviyor. Yirmi yaşında iken süvari mülazımını na
sıl cehennemli bir hırsla sevmişse. Eleniyi de şimdi 
öyle seviyor. Melinin erkeklerle bir ilgisi, iliğişiği 

kalmamıştır. Vaktile kadın papazların rnektebınde 

okuduğu için kadın papazlardan fıstık kızlar muame
lesini görüp öğrenmiştir. Zehirden şifa erkekten ve
fa umulmıyacağını anladığı günden itibaren yanında 
daima bir Eleni. bir Fatma, bir Perla taşımaktadır. 
Konyalı bir tüt"kçi iki üç ayda bir gelip beş, altı yüz 
lira bırakıyor. Ankaradaki keresteci Konyalıdan a
kıllıdır. Ayda yüz kağıda bağlamıştır, gelsin. gelme
sin gönderiyor. Çimentocu seksen kağıt veriyordu, 
dışardan çimento getirilmemesi işini üç ay sağladığı 
için bir çırpıda yüz altmış bin lira kazanmıştır, vaa
dini yerine getirmek için sekseni yüz yirmiye çıkar
mıştır. On altıncı şeker kralı, yirmi dördüncü şose 
kralı maktu vergiye tabi değillerdir, biri kilometre 
başına beş, ôteki çuval başına yarım lira verıyor. 

Ve Meli, Levinskiye sadıktır. 
Levinskiyi o kadar seviyor, ona öyle sadıktır ki, 

adamcağız seyahatte bulunduğu zamanlar Meli, yal
nız Eleniyi kucaklıyor. 

Ve Eleni Meliye sadıktır. 
Fakat Melinin gizli bir üzüntüsü vardır: Galata

da Küçük Mengenecilerde terlikçi zımba Nuri Meli
ye baltadır. Hem etini, hem parasını sömüriir. Poli
se şikAyet edemez, haysiyetini düşünür ve ustura ile 
çizgili yüzünün şahrem şahrem hacamat edilmesin
den korkar. Zımba Nuri bunu yapmaz, basitçe şan
taj yapar. Bununla beraber halden, sosyete gidişa

tından anlar. kafayı çekip apartmanın kapısına da
yanmaz.Tütüncü Karabetten telefon eder.O da hemen 
Küçük Mengenecilerde dükkanın üstündeki odaya ge 
lir. Nurinin hakkı vardır: Kafesçi sokağındaki sevgi-

lisi Polikşeni, uzun zamandanberi hastadır, hekime. 
. ilaca çok para ister, kaç terlik satacak ki hastasını 
baksın. Elde bir Melike Hanımefendi var, kaçırır 
mı? 

Melikenin sırf bunlar için çok zengin olmıya ih
tiyacı vardır. Yoksa nüfuz peşinde koşmıya tenezzül 
etmez. Hele Vurgun gibi muşmula herülere dönü~ 
bakmaz bile. Ne yapsın ki masrafı çoktur ve yıllar 
pek çabuk geçmektedir. 

İlk zamanlar Meli buişçiliğe yana§mak istemi-
yor. 

- Karışık kazanç işlerine beni sokma, diyor. 
Sen zengin değil misin? Geçinir, giderız. 

Levinski bakikatperest bir adamdır, gizlisi ka
paklısı yoktur. 

- Yavrum, diyor. Benim servetim, bu kazançlan 
temin etmek mukabilindedir. Ben böyle bir işe girı
şip muvaffak olamazsam servetimin musluğu kapa
nıverir. Senin anlıyacağın ben şimdilik aylıkçı sayı
lırım. Bu sürse sürse daha bir yıl sürer. Bu müddet 
içinde behemehal bir kaç iş yapmalıyız .. 

- Bu tarzda bir iş yapacağını hiç ummuyorum. 
- Çok safsın Meliciğim. Bir yerde ki şeker yok, 

şeker kralları var; yol yok, ,ose kralları var orman 
yok, kereste kralları var bacaklarda don yok, pa
tiska kralları var .. O yerde kral olmaktan kolay ne 
olabilir? Biz de birer yapı, kombına, balık kralı olu
verelim, ne çıkar? Zor iş mi? 

- Zor değil, tehlikeli. 
- Tehlike ipiz kalmaktır. 
- Bir gün gelip bu kralların tahtları, taçları yı-

kılmaz mı sanıyorsun? 
- Adam sen de! Ben o gün ya Hayfadayım, yıa-

Kudüste, yahut cenup Amerikasında. 
- Ben ne olurum? 
- Beraber olursun. 
- Ya imkan bulunmazsa? 
- Burada rahat rahat oturursun. Az paralı ol-

mak çok kötüdür, orta paralılık tehlikelidir, çok para 
ferah, emniyet ve rahat getirir. (Devamı 'ıarJ 
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asilPopofuNihayet Razı Etmiştim 
Ben Gazinonun Karşısında Durup Dilenecektim, 

O da Pen~ereden Bana İşaret Verecekti 
- Vasil, dedim. Yine dünkü gi 

bi ruhatsızsın. Hatta bugün ateşın 
tl~ bıraz fazla. Bu halinle gezemez 
sın. Rahat etmek lazım sana. Ben 
hem seni yormamak hem de işi
mizi gerı bırakmamak için iyi bir 
çare buldum. Sen bugün akşama 
kadar "Makedonya,, gazinosunda 
~tu.r. ~iç kımıldama. "Hacıyef,, ve 
Dırnıtri Atanaş,, gelidği vak:t ba 

na işaret edersin olmaz mı? .. 
Vasilin için için güldüğünü, uy 

sallığım, aptallığımla eğlendığıni 
sezinliyor, fena halde de içerliyor 
dum. Bir kaç defa titreye titreye 
gerindikten, acı acı esnedikten son 
ra, tilki gözü gibi parlıyan, içleri 
gülen gözlerini süzerek çe\•irdi ba 
na ve: 

- Bu çok iyi amma, dedi. Se -
nln gazinoda benimle oturman da 
tehlikeli değil mi?.. Ya tanıyan 
olursa._ 

- O yandan merak etme hiç. 
Çünkü, ben gazinoda oturacak de
ğılinı.. 

- O da tehlikeli. Onlar gelince 
benim gazinodan çıkmam, sonra 
seninle tekrar girmem göze çarp
ın.az mı? .. Hele iyi düşün Sadık e
fendl 

V ac;il yine ipe un sermeğe baş
lamıştı. Yapacağım1 bilme

den, öğrenmeden itiraz ediyordu. 
Merakını anlıyordum. Benimle be 
raber oturmak, gezmek, görün -
mek istemiyordu. Çocuk aldatır 
gibi ellerini tuttum, okşadım. 1 -
nandırıcı bir tavırla: 

- Vasil, dedim. Ben ne senin
le beraber oturacağım ,ne de ge
zeceğim. 1stanbuldan getirdiğim es 
kl hir Rn1a~- -ı~•--~ı .. ı gı,vınece

ğiın, gazinonun tam karşısında di
kilip dilcneceğim. Sen gazinonun 
caddeye yakın geniş camı öniınde 
oturacaksın. Hacıyefle Dimitn A
ıarıaş gazinoya girince sokağa doğ 
ru bakıp mendilinle yüzünü sile
ceksin. Ben içeri girip sana avuç 
açtığun zaman, bana para verir -
ken yavaşça, hangi masada otur -
duklarını söyliyeceksin. Nasıl iyi 
mi bu? .. Bunu yap ve alt tarafına 
kanşma sen. 

S oysuz herifle uyuşmuş! anlaş 
mıştık. Saat te on bir olmuş 

tu. Ben eski elbise ile kalpak ve 
çarığı bavulumdan çıkarırken o 
da yatağından kalkmış, giyinme -
ğe başlamıştı. Paket koltuğumda 
odanın ortasında durdum. Bayağı 
yalvarır gibi: 

- Kuzum Vasil. Dediklerimi sa 
kın unutma. Yarım saat sonra ben 
gazinonun karşısındayım. Yaktiy
le git oraya. 

Dedim, odadan, otelden çıktım. 
Sofyaya gcldığimin ikinci gi.ınü 

yaptığım uzun bir gezintide, be -
lcdiye bahçesi yakınında rastladı· 
ğım yıkık bir fabrikayı, icabında 
istifade etmek üzere gezmiştim. 
Gördüğüm kuytuluklarını, kovuk
larını pek beğenmiş, sevinmiştim. 
Çünkü, bu virane hem saklanmak, 
hem de darda, zorda kalınca çe -
kilip çarpışmak için çok elverişli, 
aranmakla bulunmaz bir yerdi. 

O telden çıkınca doğru koştum 
oraya. Kuytu bir yerinde el 

biselerimi değiştirdim, çıkardıkla
rımı pakctlechm ve kovukla1·dan 
birine güzelce yerleştirdim. 

Saat on ikiye on kala "Balkan,, 
gazinosunun karşı yanında, gliz -
erim gazinoda avuç açmış dileni
yordum. B zim gospodin Vasıl Po
oof cenapları da camın öniinde o

turuyor, arasıra bana bakarak gu
lümsüyordu. Ortalık kararmış, ge 
:e saat on olmuştu. Oracıkta aç, 
>tısuz bekliyordum. Hiç te s~kıl -
mamıştım. Hatta caddeden g.?lip 
geçenleri seyrederek oyalann~ış, 

tleri duymamıştım bıle. geçen san . . 
... b'lhassa kaydedeyım kı, 
;ıurasını ı 

b k d "at beklediğim halde u ·a ar s .. 
j ndarmaların asık 

arasıra geçen a . .. 
suratlarından başka ne bır yuz, ne 

de bir göz çevrilmişti bana. Allah 
versin, diyen bile yoktu. Ben öm
rümde bu kadar merhameti, insa
fı kıt bir yer görmedim. 

Bu dilencilik yolu ile gözleyici
liğe taşmaz, tükenmez bir sabır 
ve inatla, tam üç gün devam et
tim. Dordüncü günü öğle vaktiy
di. Sofyada bulunduklarını öğren 
diğimiz bu ölümle• yavukladıgım 
yoldaşlar hala gazinoya uğrama -
mışlardı. Artık talihin de Vasıl gi 
bi kahpeleştiğine, oynak kadmlar 
gibi aldatıcı kırıtmalarla benimle 
cilveleştiğine hükmeder gibi ol -
muştum. Meğer yanılmışım. 

Ç ünkü, ben bu yersiz ve hak
sız hükmü vermek, ~alıhi

mi karalayıp naletlemek üzercy -
ken Vasilin kızarık bir yüzle ga
zino kapısından çıktığını, ctratına 
bakınarak çekine çekine bana yak 
laştığını gördüm. Ben ona avucu
mu açarken, o da bana fısıldar gi
bi: 

- Arkam sıra gel. 
Dedi ve telaşla yürüdü. Elli met 

re kadar ilerledikten sonra, dön
dü, eliyle arkalarından gösterdi. 
Artık aradıklarıma kavuşmuş, Va
silin nazlı kılavuzluğundan kur -
tulmuştum. Tabii peşlerini bırak -
madım, önlerine geçtim, yanları

na sokuldum, istediğim gibi yüzle
rini gördüm, girdikleri yerleri bek 
ledim, çıktılar, izledim. Gece saat 
dokuz buçukta gospodinler önde, 
ben arkada ''Makedonya., gaz!ııo· 
suna geldik. Onlar içeriye girip 
oturdular. Ben de yerime geçip 
dilenciliğe koyuldum. 

G -;im--a-ia1:-;··iç~;·o~u;~İüy~~~ 
görüşüyorlardı. Onlar içtikçe ben 
de seviniyor, kendi kendime gö -
rüşüyor, gülümsüyordum. Bu iç -
kili durumlarından faydalanrnay. 
hesaplıyor, düşünüyordum. Saat 
on ikiyi geçmişti. Gazinodan çık
tılar şaşılacak şey!.. Bu kadar iç
tikleri halde sert ve dik yürüyor, 
yalnız keyifli keyifli gülüyorlar
dı. Şişelerle biraları başkalan iç
mişlerdi sanki. .. 

Sinemalar, tiyatrolar kapanmıs, 
tramvaylar azalmış koca cadde ü
zerinde bizden başka kimseler kal 
mamıştı. Yüksek sesle konuşuyor
lardı. 

Bazan kol kola giriyor, hazan 
da, ayrılarak yan yana ilerliyor -
}ardı . Caddenin sessizliğinden la
kırdıları , ayak patırdılan iki yan
daki binalarda sert akisler y~pı

yordu. Konuştuklarını tane tane 
işitiyordum. Hacıyef: 

- Bütün bu fesatlıkları, diyor
du. Komanovalı (Dimitro) çıkarı -
yor her vakit. Ötekiler neyse ama 
şu Petriçli Yuvanın da bu işe ka
rışmasına çok kızıyorum. Kaç ke
redir de komitadan para a1dı. 

Dimtri Atanaş ta cevap veri -
yordu: 

_ A be, onların hiç birinin su-
çu yok. Asıl domuzluğun büyüğü 
Sandaneskide. Dimitroyu da, Vo -
dincli büyük Yuvanı da doldurup, 
kurup buraya gônderen hep odur. 
İşitmedin mi Stromcalı Dimonun 
dediklerini? .. 

_ Kafası kopsun o kancık eni-
ğinin de. Bir hangi lllkırdılnr et.ti 
ama gürültüden anlıyamadım hıç 
birini ki. Ne dedi o cırlak herıf?. 

_ Ne diyecek. Para istedikleri 
vakit Sandaneski, göndermiyorlar 
ki verevim size. Yiyorlar bi.ıtün 
p;ralan. Sofyada, diyormuş. 

- Söyler o yabanın it! de bu 
laflan. O da ne yapar paraları bil 
mem ki? .. Daha bir ay olmadı gön 

dereli. 
_ Söyledi ya, Petriçli Yuvan. 

Paniça kaptanla pay ederlermiş. 
• 

G Cirüşmeleri, saraya giden "Or 
lofski,, caddesinin köşesine 

kadar hep bu mevzu üzerinde de
vam etti. Ya sarhoşluklanndan. yıı 
da ötedenberi tedbirsizli2e alısık-

lıklarından mıdır, kim bilir nedir, 
arkalarından gıdişimi bir turlü 
hissedememişlerdi. Gerçi, ayakla -
rımda yumuşak çarıklar olmakla 
beraber, ben de yere, gerçekten 
bir sansar sinsiliği ile, hafif hafü 
basarak yürüyor, hissedilemiyccek 
kadar sessiz ilerliyordum ya. Bu
nunla beraber, bu adamlara mu
kadder olan, yaklaşan ölüm her 

halde basiretlerini bağlamış ola -
caktı. Çünkü. köşe başından {Or
lofski) caddesine saparlarken de 
dönüp bir kere arkalarına göz at
mak gibi, komitacılar için çok ge
rekli olan, uyanıklığı da göster -
memişlerdi. 

O nlar saptılar, ben de aramız
daki açıklığı kısaltmak içın 

adımlarımı açtım, köşe ba~,na gel 
diğim zaman her iki caddeye bak 
tım. Kimsecikler yoktu. Oynanı -
lacak facianın rejisörlliğünü ya -
pan kader, sahneyi salt blz aktör
lerine bırakmak lütfunu goster -
mişti ve tarihin bu faciayı yapynl 

nız seyretmesini münasip görmüş 
tü. Hançerimi çıkardım. Attığım 
iki hızlı adımla bu ters talihli, ka 
ra bahtlı adamların enselerine ka 
dar sokuldum. Sol elimle, ilkonce 
Hacıyefin sağ omuzuna hafifçe do 

kundum. Silkindi, birden elıni ta
bancasına atıp geri donerken han 
çerimi, bütün kuvvet;mıe kalbine 
soktum, büktüm. Ağzından ancak 
hırıltılı bir ah çıkarabildi. Bu 

hamleyi o kadar süratli yaptım •e 
hançerimi girdiği yerden o kadar 
çabuk çıkardım ki, Dimitrl Ata -
1nDŞln da .crcrbrc dönü • boknuuule.. 
nançerımın kalbıne dalması ve 
yandım diye Hacıyefin yanınn yı
kılıp yatması bir oldu. İkisi de öl 
müştü. 

(Devamı var) 

Rümatİ7:ma ağrılarına Mıl sebep 
riituhet veya soğuk • yahut her i
kisi birden - olmasa bile riimatlz
malılar c;oğuktan ve riihıhetten 
hiç hoşlanmaılar. Ha\'arta soğuk 
ve rüttthl't ohınca ağrılar artnr. 
Onun lcin rümnthmalının ilk dii
şiinecel,'1 şey oturacağı yeri İ)-; 
sermektir. 

insan yac;amnk ic:in ralıc;mıığa 
mecbur olmayınca en h·isi süphe
sİ7, hele kısı~ havanın · t•ok de~i<ı· 
tiği me,·si~lerde, riituh<'t ·iz ve 
mutedil bir iklimde otmmoktır. 
Ö~·Je yapmak miimkiin olnmayın
ca. kalınıva mecbur lrnlundıılhı 
~chirde, deninlcn miimkiin olrtu
ğu kadnr m:akta, ~iinco;e karsı, or
ta dcreC't>de \'iiko;ck, miimltiin <'1· 
dı•ğu kadar rhzgiır<;17. bir ;\t•rde rii
tuhetsiz bir ev sc~IJir. Rilm!'tlmııı
hnın oturrlu<Yu ev ecrladından kal
mıs olsa hile riitubetli \'C soğuk 
yem,. olunca onu değiştirmek :z:a
ruridir. 

Riimnt17ma ağnlan insanı cok 
hnr«>ket etmekten korkutur. ten
helliğe srhep olur. Halh11ki hatt· 
ketsiz kaldıkra ağrılar şiddetlenir, 
. onra da hareket etmi oynaklar 
hlishiitün tutulmağa marnz kahr. 
Onun irin - ağnların pek c.1ddetlf, 
her tiirlii harekete mani olduğu 
giinler miistesna - her giin biraz, 
bac;tona dnyanmağa mt>cburivet ol
sa bile, biraz gezmek laT.Jmdır. 
Kı ın fanile, yiinlii esv:ıp riima

tizınalının en bih·iik dostudur: Bir 
taraftan hafif te~lettiğl, htt taraf
tnn da teri c:abuk çekmlyerek vU
cudü sıcak tuttuğu için ... İpek in
sanı elektrik değişmelerinden ko
ruduğu ic:in, yün fanlle cildi tah
riş ediyorsa onun altına, etmiyor
sa füı;tiine bir ipe. 1i gömle-k giy
mek - riimatizmalı erkek dt: olsa • 
ayıp sayılmamalıdır. 

Ilık su banyosu rüm.atfzınalıya 
fyi gelir. Sade suya yahut Jceıiatne 
J..t ... da :ıı:. .. lr•tinak sartUe: Me-

Edirnede Yeni 
Turist Otelin 
inşası Başhyor 
Edirne, (TAN muhabirinden) -

F.dimede asfalt şose üzerinde Vilayet 
Hususi idaresi tarafından yaptırıla

cak Turist otelinin paralan Ziraat 
Bankasına yatırılmıştır. Plimlıın Na
fıa Vekaleti Fen dairesince yaptırıl
mak üzere otelin kurulncağ1 arsaların 
hesaplan ve ölçüleri bugünlerde Vi
layet tarafından Vekalete g ::>nderile
cek ve bu sene sonlarına doğru bu 
güzel otel meydana çıkmq buluna
caktır. 

Gerek bu otelin ve gerekse I...üle
burgazda asfalt yol üzerinde inşaatı
na devam ed'len otelin servisleri için 
garsonlann İstanbulda !rnrs görme
leri Umumi Müfettişlik t:ı.rafından 

alakadarlara tavsiye edilmiştir. 

Lüleburgazda güzel ba· ' sinema 
dahi otelle birlikte yapılmaktadır. 

Lüleburgazın arteziyenler fışkıI'dık

tan sonra su şebekesini Ktınnak iç:n 
lazım gelen parayı Dahiliye Vekale
ti Belediyeler Bankasındnn veırclir

m;ştir. 

&J=rne (TAN muhabirinden) -
Sıhhat Vekaletinin Edirnede yaptı

racağı Doğum evinin plan ve keşif
leri bitmiştir. Bu güzel bi:ıanın inşa
sına ilkbaharda başlanar~k ve inşa
at bittikten sonra köy kü<:iiı~ ebeleri 
kursu da bu Doğum evi nıün:ısebetile 
Edirnede açılacaktır. 

Sel] handa 
BüqükBirBaraj 

Adana - Çukurovanın sulanması 

için açılan kanallara su verecek olan 
büyük Seyhan barajının inşaı;ını 2 
milyon dört yiız bin liraya cı.lmış o
lan müteahh' tlerin bugünlerde şeh
rimize gelmeleri bekleniyor ihzari 
inşaat yakında başlıyacak,i~~asyon -
dan baraj yerine kadar malzemenin 
taşınması için bir demiryolu ve ayrı
ca bir şose yapılacaktır. 

YENi NEŞRlY AT: 

HAl<~ıt'Eı-wrec:m uasr 
HAREKET MECMUASI - Bir şubııt

tan itibaren, "Hareket,, ndlı aylık bir fi
kir ve sanat mecmuası nc~redilmcğc baş
lımılacaktır. Bu mecmuanın pek özlü ola
cağı bildirilmektedir. 

seta on kilo hayağ1 tuz. yahut 150 
gram terehantin ruhu ... nanyodan 
sonra sıkıca ye sert bir h:ıvlu ile 
firlkslrnn. 

Dl terin temizlij!ine \'e diriiksiiz 
olmac;ına pek ,.Jvade dikkat lazım
dır. Çiinkii di lerde riirHk olrlu~u 
\'akit riimnti7ma airıları rıkhğı, 
yahut haska bir sebepten ~elmisse 
arttığı gittlkc:e daha iyi helli ol
maktadır. 

Yenwk hnhsi riimntizm:ıl. idn 
pek miihimdir. J<'okat ock sıkı prr· 
hlz etmcğe, ac kalmn~a ela hi<; lii-
7.tını yoktur. Rilmatizmalıya yu· 
murta. 8\' etleri. kuzu eti, tuzlan
mı halıklar, blherH \'C baharlı 
~·emeklerin hr nsi, pek yai{lı salra
lar. bir de - I1mon ,.e portokal mii~ 
tec;na - pek ek i veml lcr dokunur. 
t,kembe ile ispanağın \'e ku7uku
lağının da dokundıığ'u meshurdur. 
Demek ki et ~uyu. piiTeler. tere
~·ağ, kı:rnrmı'i etll'r, pek tue ha
lık. hol sebze, pilav. maknrna, pa· 
tates, hevu peynir \ 'C hol hol kom· 
posto. Siit ic:ln hirbir ~e~· denifo
mez. fakat yoğllrdun ai!rılan art
hrıp arthrmRdığını tecriib~ etme
lisiniz, <;iinkü mnyalanm1'! ıırı :blA
rın bazdan dokunur. Knhvc ve 
çay az .•• 

Ağrılar geldii{ vakit, dr~ardan 
siireccğlnl7. ilidann tesh-1 lçnden 
alacağınız ilaçlann tesirinden !la· 
ha emniyetHdir: Ağrıyan mAfo;alla· 
ra tentiir diyot, yahut terebantin 
ruhu ... Gayet sıuk tuğla yahut 111-

cak kum torbası ... Hava açık olur
sa ~üneş banyosu .•• 

Bizde eskiden halayıklar var
ken, rilmatizma ainl~nna karşı 
masajın iyi tesiri pek meo:hurdu. 
Güzel halayık efendinin yahut pn· 
şanın riimatl-zmalı dizlerini ovar1 

O\•ardı, fakat konakta kavı:ıılar dıı 
çok defa bundan çıkardı... !'tlosaj 
rümatlzma ağrılanna iyi gelir, an
cak mütehassısı tarafından ust"
hklı yapılmak ~rtne. Öyle mii
teJ1M51.S da &'Üç bulursuntu. 

K araran sokağın lambal~." 
yandı. İki taraflı tek tuk 

bakkal, manav dükkanlarının ön
leri aydınlandı. Şehrin· - eğer ta
bir caiz ise - bu sokağa benzer cad
desi ve havalisi iş mahallesiydi. 
Her ticaretin merkezi, her türlü 
dalaverenin mihveri olan bıı yer ... 
Yahudiler taşradan gelenlere bu
rada külah giyd'riyor köylüler 
burada şehirlinin hakkından ge
lirdi. Onlar da öğrenmişle:-di: Çü
rük meyva v.s .. yi küfenin dibine, 
iyisiırl üstüne koyacak kadar ze
kiydiler. Münevverleşen b:ızı esnaf 
onlara pek güzel akıl öğre~iyordu. 
Veya öğrenmiye mecbur ediyor
du. 

O gün çok yorulmuştum Şura

da temizce bir lokantadA karnımı 
doyurup sonra eve gideyim, riedim. 
Aç aç birkaç adım bile do:aşmıya 
tahammülüm kalmamıştı. 

Masama oturdum. Ga•son , ka
ğıttan peçeteyi, dörtte b\r ekme
ği, çatal kaşığı getirdi. Yemeğimi 
ısmarladım. Etrafıma Ş•'y1e bir 
göz attım: İkişer üçer, anlaşılan 
buranın müdavimleri. Yavaş ya-
•• ır u--.--~ •mc.k' yı,,....,rıör. s,_ 

tah açması için küçük ~§f'tcrin.n 

muhteviyatını kadohlerinE' boşal
tıyorlardı. Benim de önüm,. gelen 
sıcak çorbaya limon sık1p kaşık 

sallamıya başladığını bir sırada 

kapı açıldı: Camların susılmasm

dan gayri ihtiyari başım kalktı. 

Kısa boylu, şişman, yüıü müdev
ver, gözleri şiş şiş bir ı.ıdam, alış
kın adımlarla oflaya puf1aya gel
di, karşımdaki boş mas=ıya otur
du. Garsonun ismini söyliycrek 
çağırdı. Yemeğini ısma"ladı. Son
ra cebinden birçok kağıtlar çıka
rarak hesap kitaba daldı. Yemeği 
gclirk~n keyifli keyifli bir şarkı 

mırıldanıyor, ellerini uğusturuyor
du. İşleri iyi giden bir adcım, dedim 
içimden. Onun neş'esine crtak ola
rak bir kalp dolgunluğu ile çor
bama tekrar eğiliyordum ki göz
lerim bir daha kapıya; onun ya
nındaki vitrinin ötesine ilisti: 

L oş sokağın lambal.a:-111ın kızıl 
ziyası altında iki in yapılı 

gölge belirdi. Dunlar, ayaklan 
çıplak; yırtık mintanlı ; yArlm kas
ketli iki hamal idi. Bir müddet 
camların içinde duran patlıcan 

kızartmalanna, ayva k(\ınpostola

nna dikkatli dikkatli haktılar. 
Sonra biri ötekine, pnrnıağı ile 

içerde oturan adamı göstt.?rdi, ar
kasından eşek semeri gibi yük 
matahını alarak kapıdan içeri itti. 
Yaşı yirmi ilciyi geçmiy~n ırl yarı 
delikanlı geldi bahsettiğim ada
mın önünde durdu. Ağır bir sesle: 
"O kasalan arabadan indirip de
poya yerleştirdik bayım" -:fedi. 
Kısa boylu adam hiçbir kelime 

söylemeden cebinden bir yirmi 
beşlik çıkararak mermerin üzerine 

! • 
ı 

i 
l • • 
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attı. Hamal parayı aldı. Fakat git 
miyordu. 

"Bir diyeceğin var m(?'' 
"Beş daha verin de, arkadaşım

la paylaşınca on beşer b::ı.:.-ı düş

sün." 
"Yeter o .. " 
Hamal bir kapıya baktı, bir de 

etrafına bakındı. Kimse onlnrla 
meşgul değildi. "Beş daha, ne er 
ıur?" d!ye sızlandı. Beriki birden 
parladı: "E ... Yeter dedik ya, çek 
arabanı .. " diye bağırdı. O sırada 
kapının arkasında dimdik. oluo 
biteni seyreden arkadaşı; kapıyı 
açarak: "Yürü be Osman. boş ver'' 
dedi. İsminin Osman olduğunu öğ
rendiğim hamal sakin ve kinle; 
karşısında yemek yiyene baktı. 
"Verecek misiniz?" dedi Öteki: 
"Defol yezit, bırak ta rahat bir 
yemek yiyeyim" diye büsbütün 
bağırdı. 

Donmuş kalmıştım. B~ş kuruş 

için neler oluyordu. Düşün
düm, hamalı çağırıp beş kuruşunu 
ben vereyim. O andaki aczımı; 

hala nefretle anarım. Bu uğursuz 
:ıdam ile o zaman benim tutuş
mam lüznn gelecekti. 
Dışarda duran arkadaşı geldi, 

Osmanın koluna girdi: "Yürü, yü
rü" diyerek onu sürükl0 mek iste
di. Osman arkadaşına bağırdı. 

"Ulan beş kuruş beş kuruştur be." 
Sonra sesi yavaşladı: "Biber dol
ması yerine hiç olmazsa iki baş so
ğan fazla yeriz." Baktım herifin 
önünde biber dolması vardı. Be· 
nim de lokmalar boğazımda dizil
mcğe başladı. Hamal Osmanın 

biber dolmasına hasret çeken sesi 
kulaklanmda uğulduyorclu. Bay, 
bu söz üzerine büsbütün kızdı; 

"Şimdi sandalyeyi kafanda parça
larım" diye gürledi. Bu sıkıcı ha
vanın içinde istemiycrck gülece
ğim geldi. Ya dediğini yapmıya 

kalkarsa bu adam... Gfü.lerlm bir 
hamal Osmana, bir de har.s ada
ma takıldı. Fare, kediye meydan 
okuyordu. 

Bir garson iki hamala yak
laştı, bir şeyler söyledi O sırada 
kapının önünden bir polis geçti ... 
Lokanta halkının canı sıkılmıştı: 
Bazı kimseler "Kovun şunları" di
ye söylendiler. Hamal Osman bü· 
tün lokantayı ezen bir nazarla 
baktı. Ben köşemde, büzüldüm, e
ridim. Duramazdım, hesabı kesip, 
şapkamı alarak dışan fı .. larkcn; o: 
"Çık dışar:ı da göstereyim sana" 
diyordu. Benimle beraber lokanta
dan çıktılar. Baktım, bizim baba
yiğit cücenin elini ayağını içerde
kiler zor tutuyordu. Acaba ne ya
pacaktı? Ne yapardı? 

İkisi iplerini toplıyarak, semer 
lerini omuzlıyarak yürüdüler. Ka
ranlığın içinde yan sokaklardan 
birine girdiler. Ve karanlıklar için
de kayboldular. 

------
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralii, kırıkhk ve bütün aijrllarınız'i derhal k ser. 

- icabında günde 3 kaıe ahnabilir. -
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ispa!'yada H~rp ltalya Hükiimeti Y ugos- · MuSS
1

ÔiiNi ispanyada -ltalyan 
ve Alman Askerleri 

asll Dövüşüyorlar 
Valls Şehri. Gün Süren Şiddetli Bir 
Bombardımandan Sonra Tamam en Harap Oldu 

11 

Hükiimetçiler bir şehri müdafaa için son hazırlığı yapıyorla-r 

B arselona, (Deyli Herald'- c.nlatıyor ve alınacak tedbirleri hah 
ın hususi muhabiri yazı - ediyor. 

yor) - Cümhuriyet kuvvetleri
nin T~ragona cephesindeki ku -
rmandanı, karargahı olan zırhlı 

ıtrenden, bütün memlekete yeni 
bir müracaatte bulunmuş ve fe
dailer müfrezelerinin teşkilini 

rıstemiştir. Çünkü ancak bu fe • 
dailer müfrezeleri,, düşmanla -
Tın ileri hareketini durdurmağa 
imkan bulurlar. 

Bu davete ilk icabet edenler, a -
~ıarşistler olmuştur. 

Bunlardan yirmi kişi Valls şeh -
erindeki kilise kulesinden mücadele
ye devam ediyorlardL 

Gazetelerin çıkması ile satılma -
sı adeb bir olmakta, ekmek al 

mak için toplarıan ahalinin gazeteleri 
de:rhal elden ele geçmektedir. 

Fr:mkistlerin başında Navar as
kerleri ile İhlyanlar bulunuyor ve 
Alma!l teknisyenleri bunları takip e
diyor Ve bunlar muvasalayı temin 
ile, telefon, radyo. ve elektrik· işlerile 
meşgul oluyorlar. 

General fi'rankonun zabıtası, Al -
man Gestapor,nnun elindedir. Gesta

ponun İspanyaya gönderdiği eleman 

lc:.rm işi Marksist saydıklarını temiz

lemektir. Bunların başında bulunan 

<:at, yüzbaşı Walter Heldorftur. 

Wiedemann 

Yeni Vazifesi 
Amerikayı 

Kızdırdı 

Şıddetlendı 
(Başı 1 ncide) 

dut karakollar! ile Perthus, Port Ven 
dres ve Cerbere Fransa dahilinden 
Barselona gitmek üzere gönderilen 
bütün harp malzemesinin serbest 
geçmesine müsaade etmek için Fran
sız dahiliye nezaretinden emir almış 
tır. Geçen gece, le Perthus'dan yirmi 
Fransız tankınrn ve Cerbere'den de, 
buğdaydan maada, harp malzemesi 
dolu bir çok \':tgonun geçtiği kayde -
dilmiştir.,, 

Cephelerde vaziyet 
Muhtelif mıntakalardaki harp va

ziyeti hakkında gelen haberler şu 
merkezdedir: 

Cümhuriyetçi kıtalar, havaların 

muhalefetine rağmen Estramadura 
cephesinde mevzilerini takviye ede
rek taar~uza geçmişler, Endülüs ~ep
hesinde Frankist taarruzunu püskürt 
müşlerdir: Egualada mıntakasıııda 
cümhuriyetçilerin muhbil taarruzu 
inkişaf etmiş ve Frankistler ricate 
mecbur kalmışlardır. 

Diğer taraftan, Frankistler. bugün 
öğleden sonra sahil boyunda Sitges 
üssü ve daha baz1 mevzileri zaptettik 
lerini, Barselonaya 30 mil mesafede 
bulunduklarını bildiriyorlar. Burgos. 
akşama doğru İgualada'mn da Fran
kistler tarafından alındığını bil<lir
m.iştir. 

Madritten verilen bir habere göre. 
100 bin Madritli ziraat işler:le 

uğraşmak üzere bugünlerde Toledo, 
Cuenca ve Albacete eyaletlerine ' ' '' 
kedilecektir. 

Barselon tahkim edildi 
Perpinyandeki cümhuriyetçi İs

panyol mahfillerinde dolaşan bir şa
yiaya nazaran Azana. Bar<ıelondarı 

meçhul bir semte hareket etmiştir. 

Umumiyetle samldühna göre, Aza
na ya Madride, ya Valans'a hareket 
etmiştir. 

Yine ayni mahfillere gelen malft. 
mata göre, hükümet Madritte olduğu 
gibi, şehre hakim bulunan tepeler ü
zerinde müdafaa tertibatını takviye 
etmektedir. Müdafaa tertibatı ve si-
perlerin inşası varu<ı1arda V" ezcüm
le Sans'da ve Ho<>tafrancs'da faali
yetle devam etmektedir. . . 

ıçm ispanyaya silah vermek 
Vaşington, 22 (A.A.) - Hoover"in 

cümhurreisliği zamamnda hariciye 
nazırı olan Stimsonun Hull'e bir mek 
tupla müracaat ederek İspanyaya 
gönderilecek silah ve müh:mma~ ü
zerine konmuş bulunan ambargonun 
kaldırılmasını talep eylediğı teyıt o
lunmaktadır. 

Diğer taraftan Stimson Havas mu
habirine de ayrıca beyanatta bulun
muş ve demiştir ki: 

"Hull'e bu tarzda bir mektup \'az
dım. Zira, Amerika Birleşik de~let-
lerinin bu hususta çabuk bir karar al 
ması icap ettiği fikrindeyim. Bu ba
'his üzerinde umumi ve aleni bir be
yanatta bulunmama yalnız hastalı

ğım mani olmuştur. Yoksa, çoktaııbe
ri, İspanyanın diktatörlükler ile de
mokrasiler arasında vukua gelen b!.r 
harp sahnesi olduğuna kani bulun
maktayım . ., 

Daladier'ye izahat verildi 
j, . (Başı 1 ncide,l Paris, 22 (A.A.) - Üç giındenbcri 

Aynı mahfiller, geçende Nıyorkta I enternasyonal vaı.ivet hakkında başD ün gece !talyanlarrn "Siyah cereya:-1 eden casus .nazilcrin muhn- vekil ile herhangi bir gö!'ü~mede bu-

Şehrin diğer kısımları İtalyan as
lkerlerinin elindeydi Cümhuriyetçi -
ller bu:.·ada A!man ve İtalyan topları
IJJa tam 11 gün dayandılar. Geceli gün 
cıüzlü devam eden muharebelerde 
top ateşi bir Uıhza fasılasız devam et 
f1.L Bu yabancı kıta, yağdırdıkları a -
1eşler1e bir ıav seddi vücuda getire
rek ile~tJliye bakıyorlar. 3 gün ev
vel, bir tdpçu zabiti, "artık yavaşla -
,:yacaklar, sanirım, demişti, Çünkü 
.lı-er yirmi dört saatte 60000 gülle yağ 
ıdırmaktadırlar,.. Fakat düşman tara
ifının ateşi yavaşlamadı, bilakis şid • 
cletlendi ve taı.yik.ini arttırdL 

Ok,, admı verdikleri askerleri kenıesı esnasında Wıedemann ı:.mi - lunmamış olan hariciye rıı:ızın '3on
Bsrselonadan yeni hududu geçtiler. nin t~laffuz edildiğini hatırlatmakta net, bu aksam B. Daladicr·yi ziyaret 
Bugün ise Baı-selona şehrinden kırk ~c Wıe?emann'ın "Şüpheli çehresi,, ederek kendisile üç çeyrek saat gö-
.:nil mesafedeclırler. ıle Vaşıngton'da çok sempati kazan- rüşmüş ve başvekile son nildiscleri, 

H ··k- t k mıs, meslekten yetişme b" d' ı · t .. . 1 . u ume aynaklarmın aldığı ha- J • , • ır ıp oma ezcumle Frankist erın B3rst'lon üzc-
tıerlere göre, ~adis ile BUbao a "'Ön o~an Dıeckhof un şahsıyeti arasınrla rine vürüyüşlerini an ıatrr.•c:tır 
d:~ile~ ~ühim_mat gemileri y ge~el! bır mukayese yap~aktadırlar. Paris ~azeteleri endişede 
gunduzlu tahlıye olunmaktadır. Bu Şahtın yenı vazileai Paris, 22 fHususn - Bütün ~az':!-
müh~~atı, Alman ve İtalyan harp Varşova, 22 (A.A.) - Dr. Schacht'- teler İspanya mese,esi ile meşguldür 
gemılerı ~aşıyor ve kayıklara doldu- m istifasından bahseden "Dobry ve Frankonun nihai zaferi halinde 
ı-arak sahıle ı:ıkarıyor. Wieczor,, un Berlin muhabiri, umu- Fransanın istikbalinden endişeli bir 

.Cümhuriyetçilerse çok e-;ki toplar mi kanaate göre Dr. Schacht'a tevdi lisanla bahsetmekte devam ediyor
Ja ~up fabrikalarının en yeni ve /edilec~~ yeni vazüeler.~n Al~anya - lar. 
c·n agır toplarına mukavemet "'tmek- nın mustemlekelere muteallık meta- Journal de sunları y~z1yor: 
tcdir. Cümhuriyetçilerin bataryala _ libah ile alakadar olacağını yazmak- "İtalyanlar, Frankonun zaferinden 
ımdan biri 1886 yapısıdır. tadır. sO'llra da İspanyadaki imtiyazlı vazi-

Bu akşam Reusun harap hinaJan -o- yetlerini muhafaza edeceklerini sam-
arasında mermiler patlayıp duruyor. Ucuz Radyo yorlar. Halbuki siddetli surette nas-
Şehir baştan başa harabe yiğıru ha • yonalist olan İsp~nyollarm "müt:te-
iınde~~· . Satıcları fiklerine., ne derece zorlukla tahum-

Şe .1ırden faşınabilecek her şey · . ~ . S mül etmekte olduğu sarihtir. Galip 
1'-amy~mlarla f.Ötürülmüş, taht'ibi ld- N~~. ~ekaletı halka ucuz rııdyo gelir gelmez İspanyolların ilk i<ıi, bun 
zım gelen he:r yer tahrip olun:muşt.nr. temını ~çın yaptırdığı tetkikıerckn lardan kurtulmak olacaktır Fransa, 

Negrin hüki'ımeti fevkalade tedbir sonra bır k:ınun ~rojesi hazırlamış - kendi hukuki bahsinde kuvvetlidir 
ler almak için daimi içtima haliııd~ _ tır .• B~ pr~Jeye gore, hariçten radyo ve aleyhinde manevra yapılma.~ına 
dir. Hükı'.lme'; merkezini rnüda.f~ . _ ~etirtılmesı, memlekette radyo ima- müsaade etmiyecektir.,, 

a 1 lı ve icap ettigı·· takd" d d M l' · b kl' ? çin her şey yapılıyor ve yapılacak _ tırıl . ır e ta yo sat- usso ını ne e ıyor 
t1r. Fakat Barselonada sükunet hil _ .m~sı işler.ı~le u~aşmak ~ere hu Ordre gazetesine göre vaziyet şöy-
ıüim sürüyor ş h" h Ik . d s~ı bır teşkılat vucude getırilecek- ledir: 

e ır a ı aras.n a tır Bunun . . d t 
bozgunculuk ... ~ k · ıçın e pos a telgraf ve ·"Eğer Franko yarın galebe çalarsa, 

_ uhu goze çarpma ta - telefon umum mf d ·· ı .. v .. b ""t · 
dır . . Halkı~- iradesi son derece kuv - 500 bin liralık mıü~~~;~ u çesıne Mussolini ve Hitlerin, İspanyolfarın 
-tlıdir Rüku sermaye bozuk ordu1annda nizamı muhafaza 
T"" • met tehlikeyi daima konulacaktır. etmek ve yarını adada Marksistleri 

lavyaya Kredi Açacak Sürprizden 
Bahsediyor (Başı 1 ncide) 

Alman politik mahfillerine göre, 
B. Şvalkovskinin Bertin görüşmeleri 
esnasında, evvela Çeko - Slovakya
daki Alman ekalliyeti m<'seleleri ve 
saniyen Almanya ile Çeko - Slovakya 
arasındaki iyi komşuluk münasebet
lerinin derinleştirilmesi keyfiyeti 
mevzuubahs edilmiştir. Bu iki bahis
te, Almanlar, bazı tren ve otobüs 
servislerinin beraberce işletilmesi 

suretile daha sıkı bir demiryoln mü
nasebeti kurulmasını istemektedir. B. 
Kundt'un ileri sürdüğü Alman ekal
llyeti taleplerine, Bertin, her halde 
tamamile müzaheret etmektedir. 

Karpat Ukranyası meselesinin de
rin bir surette müzakere edilmediği 
malum değildir. Bazı cidd~ emmare
lere bakılır ise, Almanya, gerek Bu
dapeşteye gerek Varşovaya müzahe
ret göstermeğe çalışmakta ve netice 
Macaristan lehine doğru b:r hareket 
gibi tecelli etse dahi bu mıntakada 
bir plebisite mutlak surette muhalıf 
gibi gözükmemektedir. 

Na tional Zeitung'un orl aya çıkar
dığı protesto meselesi burad~ çok na
zarı dikkati cclbetmiştir Nationa] 
Zeitung'un bildirdiğine g0rc, Karpat 
Ukranyası hükumeti, merke~i hüku
metin üçüncü Karpat Ukranyası na
zın olarak General Prchnla'nın tayi
ni aleyhinde Varşova neıdindE' der
hal teşebbüsler yapmak için Alman
ya hariciye nezaretine müracaat e:t
miştir. Bugün ayni gazete 1918 dt;;ı 

Kiev'de Ukranya milli devletinin te
şekkülü yıldönürnü tnünasehetiIP bir 
yazı yazmaktadır. Bu yazıya bakılır 

ise, Almanya, büyük bir lfkranya i
çin nüve teşkil etmek üzere Karpnt 
Ukranyasım idame ile altkadardır. 

Maamafih, Berlinin P'°'1onyayı kay
betmemek ve Macaristan ile sıkı iş

birliğini muhafaza eylemek arzusun
da bulunduğu gözönünde tutulur ise 
Almanyanın Karpat Ukranyası me
selesini bugün, bundan birka~ hafta 
evvej.kine n.':lzaran deği'jik bir tarzda 
görüp görmediği suali sorula bilir 

Ribbentropun V arşova seyahati 
hakkında tefsirler 

Varşova, 22 (A.A.) - "Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor"· Beck ha
lihazırda siatikten muztariptir. Mn
amafih mumaileyhin ya'.t•n::l::ı iy~le

şerek 25 sonkimunda Von Ribben
trop'un ziyaretini kabul e.:ieceği ümit 
edilmektedir. 

Resmi mahfiller, V<>n Ribbentrop 
ihya edilen Polonyanın merkezini zi
yaret edecek ilk Alınan hariciye na
zın olduğunu kaydetmektedirler 
Nazıra 20 kadar Alman memuru 

ve diplomatı refakat eder"'kfü·. 
Ayni mahfillerde söylendiğme gö

re, Alman nazırının ziyareti Polon
ya - Almanya ademi tecavüz beyan
namesinin yıldönürnüne tc:-rndüf ede
cek ve bu paktın kiymPti ile Polon
yanın harici siyasetinde gi)sterdiği 

isabet teeyyüt edecektir. 
Bu ziyaret kendisini bazrın şiddet

le tenkit etmiş olan muhal~fete k'.lr-şı 
Beck tarafından kazam1rr.ış bir mu
vaffakıyet addedilmektedir. 

İyi haber alan ve Leh Alman mah
fillerinde söylendiğine ~Ö'"C Yon Rib
bentrop'un ziyareti geniş mikyasta 
bir noktai nazar teatisine vesile teş
kil etmiyecektir. Çünkü. Berchtes
gaden'de yapıJan son Beck - Hitler 
mülakatından sonra yeni bir hadise 
çıkmamıştır. 

Bununla beraber Polonya matbua
tı arazi tadilatı projelerine dair ecne-

tamamile yok etmek için Frakonun 
yamnda kalacakları muhakkaktır. Js 
panyada bugün Marksist mevcu r de
ğildir. İşte zaten bu sebepten dolayı 

Resmi Tebliğ (Başı 1 ncide) 

Belgrad 22 (A. A.) - Bu ak- l öyle ~ü~~rdiniz ki, Alp dağlarına ra.i 
. men obur taraftaki hükfunet met • 

şam. Italyan Yugoslav görüşme kezler· d k" b" al b" .. 1 
v • ın e ı ın arın utun canılar 

leı-i hakkrnda aşagıdaki resmi teb kır ı d 
l
... ı ır ı. 
ıg neşredilmiştir: 

Kont Ctano'nun Yugoslav hü Yabancı tnemleketlerde söylenen· 
lerin sonuncusunu ögvrenmek istet 

kUnıet rei-.i ve hariciye nazırı 
Dr. StoyaJinoviçe yaptığı dos - misiniz? Bu daha gazetelerde intişaf 
tane ziyar~·t, en büyük samimi - etmemiştir. Zira, bu sabah söylen . 
yet içinde geçen derin fikir te - miştir. Bir Fransız kardinaline göre, 

vatikan, Fransaya sıkı durmaslru ve 
atisine vesile teşkil eylemiştir. . gevşeklik göstermemesini tavsiye et· 
iki devlet ~damı, iki memleket • miş .... Bu, muazzam bir aptalhk.tarı 
poltikasrnh1 esaslı unsurların - başka bir şey değildir. Bundan emi· 
d:ın birini teşkil eden 25 mart · 

ı mm. Fakat eğer yarın bir İtalyan çı· 
1937 talyım - YugosJav paktı - kar - ve çıkacaktır da - ve İtalyaJl 
nm mükemmel işleyişini ve me lara daha ziyade sıkı durmalarını ve 
sut netic'!lerini bir kere daha klik gevşe göstermemelerini söylerse 
memnuniyetle müşahede etmiş- doğrudur. 
lcı·dir. y b a ancı memleketlerdeki faşizm 

Ayni zs.manda, iki devlet a - aleyhtarlığı, şifa bulmaz bir hasta· 
damı, gerek İtalyayı ve gerekse lıkla maluldür. Bu hastalık. İtaiyaıı· 
Yugoslavyayı alakadar eden ları ve İtalyada olup bitenleri bıl • 
muhtelif Avrupa vaziyetlerini memektir. Maamafih bu, bizi sars · 
tetkik etmışler ve Avrupanın bu maz. Esasen iyice bilinmemek rens 
aksamında. alakadar bütün mem bir şey de değıldir. Zira bilahare süt 
leketlerle anlaşma halinde ve priz, daha çok kuvvetli olacaktır.,, 

ayni zam<tnda Yugoslavyanın Bir ltalyan gazetesine göre 
komşusu memleketlerde vukua 
gelen ve Belgrad'da müsait akis 
ler tevlit eyliyen son tezahürler 
le münasebettar olarak, sulh ve 
nizamın tı:ıl<viyesi için iş birlik 
lerini dcrinleştirmeğe devam hu 
susundakı müşterek azimlerini 
teyit eylerr.işlerdir. İtalya, bu iş 
birliği eserine, Roma - Berlin 
mihverini vasıflandıran yapıcı 
zihniyeti getirmektcd ir. 

Yine h•ı miinesebetle, İtalya 
ve Yugosıavya arasındaki eko • 
nomik miinascbet!er, dikkatli 
bir incelemeye mevzu teşkil et 
miştir. İki ekonomi birbiı'inin 
mütemmimi olduğundan bu sa -
h'lda iki hi.ikCımctin vücut bul -
ması için tcım\slarını arttırmayı 
kararlaıitl{'drkları geniş ve bü -
yük inki~af imkanları bulundu-
ğu rniişahccle olunmuştur. __ j 

bi matbuatı tarafından verilen ha
berlerin bir hayalden ib:oıret olduğu
nu bildirmekte ve Van Ribbentrop 
tarafından yapılacak ziyar(>tin Sarki 
Avrupa hudutlarınm istikrar~ı te
yit edeceğini ilave eylemektedir. 

Diğer cihetten iyi haber alan Po
lonya mahfillerinde söylendiğine gö
re 1939 senesi, bir müsten-:leke talep
leri ı::Pnesi olacaktır. 

Çek Nazırımn temasları 
Berlin, 22 (A.A.) - Yarı resmi 

mehafil, Chvalkowski ile Alman zi
mamdarları arasındaki gôrü~melerin 

bilhassa Çekoslovakyanın dahili ıti

yasetine müteallik meselderlc Çe
koslovakyada tekrar başgöstermiş "e 
burada endişe tevlit etm.:>j!'e başlamış 
olan Almanya aleyhindeki prop3.gan
dalar hakkında yapılım~ olduğunu 
beyan etmektedir. 

Macar hudut hadisesi 
Prag, 22 (A.A.) - Re<ımi bir teb

liğ, Macar - Çek hudut s;yasetinin 
Budapeştedeki Macar eld;ine göre 
B. Csaky ile yapmış oldl!ğu görüşn.e 
neticesinde dostane bir zi~miyet için
de halledilmiştir. 

Macar hükumeti, Viyana hakem 
kararının tatbiki işinin önümüzdeki 
hafta içinde toplanacak olan muhte
lit bir komisyona hav'll(• edlimesi 
suretinde Çekler tarafı:d:m yapıl

mrş olan teklifleri kabul etmiştir. 

Başvekil, Dün 
Ankaraya Gitti 

Roma, 22 (A.A.) - Relazione en • 

ternationale yazdığı başmakalesinde 

İngiliz nazırlarının Roma ziyaretin
den sonra da İtalyan harici siyaseti· 

nin direktiflerinde hiç bir değişildik 

olmadığını kaydediyor ve diyor ki: 

"İtalyanın harici siyasetinde Ingil

terenin aleyhine müteveccih hiç blı 

şey yoktur. İtalyanın istediği Gene

ral Frankonun zaferi ve kendi fabıJ 
temayüllerinin tahakkukudur. Av • 

rupa, ya İtalya ile teşriki mesai ya· 
hut ta onun bir taraflı kararlarını 

yani Roma - Berlin mihverinin iste

diklerini kabul etmek istıranndadır. 

İtalya, ne kısa ne de uzun sürecek 

bir harpten, ne mevzii ne de umumi 
bir muharebeden katiyen korkmaz. 

İtalyan milletinin kalbi bugün heı 
zamandan L.i_ycıdo ... ~tı:ının gsırp htı . 
dutlarmda çarpıyor. İtalyan milleti· 
nin ileri atılması için tek bir em.İl 
kafidir. 

BULMACA 
Entelki günkti bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
1 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 

1 O PIE RIA K OIM t IK 
'2 ~LiJYIEls•IPIAIRIA 
3 EIYllll flAIDIE •Trs 
~ Rlfill ISILIEIRI • T 
5 ~ILIElTlEIN•rE: 
6 ~·DIEITl•lTIAIIIN 
1 olPIE IRIEIT•lst•v 
s MIA•·•INIAlslılYIE 
~ IIRltl••ıl•lvlEIT 
u K A S T E NIY EIT 

SOLDAN SAGA: 

1 - Denizde bulunur - Ş:ıht. 

2 - Baba def.(il - Sakatlık. 

10 

3 - Kolay değil - Şu değil o değil. 

Mussolini ve Hitler için her yerde (Başı 1 ncide) 
4 - Bir renk - Şehir harici - Bir renk. 
5 - İskambilde birli - Bu oeğil o de-

ğil - Bir kaza ismi. 
6 - Sevdalı - ÇizgL Marksist görmek çok kolay olacak- da tetkikler y~pmış. daha sonra Top-

trr ." kapı sarayını ve Sarayburnunu gez " 

Populaire gazetesi diyor ki: ıniştir. 
"İtalyanın harekat planı, oldukça Başvekil Sarayburnundan dönüş-

sarih bir surette meydanıı ('.lkmış bu- te Dolmabahç€ sarayına gitmiş ve o
lunuyor. Mussolini. üç dört hafta i- radan otel yr:ıpilması mevzuu bahis 
çinde. Barselonun düşeceği ve Kata- olan Çrrağan sarayına geçerek bina
lonyamn zaptedileceği ümidindedir. ' nm bugünkü vaziyetini tetkik etmiş-
0 zaman, bütün Pirene hududu eli- tir. 
ne geçince ve Baleares ııdalan da e
linde bulununca, şüphe yoktur ki, 
Mussolint taleplerini ileri sürecektir. 
Bu vaziyette ve bu şeraitte hala cüm 
huriyetçi İspanya lehine alınması eJ. 
zem bulunan tedbirleri almakta"' is
tinkıü edenlere. tarih, hayretle baka
caktır . ., 

Rüştü Ara. ,ehrimi:zde 
Vazifesine gitmekte olan Londra 

Büyük elçimiz Dr. Tevfik Ri!ştü A -
ras, dün şehrımize gelmiş ve Perapa
lı:ı.s ot..:?line inmiştir. 

Dr. Aras, bir kaç gün şehrimizde 
kaldıktan sonra Londraya hareket e
decektir. 

7 - Sağlam. 

8 - Bir renk - Abide. 
9 - Şart edatı - Soy - Fasıla. 

10 - Ummaktan ismi fail - Bir istt-n 
YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Baş - Bir hayvan - İ>ihr 
2 - Zaman - Bir kaı.a ismi - Bir rüz. 

gAr. 
3 - Bir mevsim - D.lzl. 
4 - Atılır - Göğsün altınd:ıdır. 

5 - Uzunluk ölçüsü - Gizli şey, esrar. 
6 - Eski bir şairin ismi - Bağlama e-

datı. 

7 :__ Aksine - Baba değil. 
8 - Çok değil - Bağlamak, -ı•kah - ın

~anlar. 

9 - Bahçe, ekin yeri - Dizi. 
10 - Bu değil o dei:il - Bır i3Zetcnırı 

AdL 
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• lstanhulda; Postahane karşısında Sandal Bedesteninde kıymettar 
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• Posta.hane arkaamda, Ankara Caddesi kaşesinde Kahraman zade Han, • Zümrüt Yüzük 
• ILANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094/95 = 26/1/939 Perşembe günü satııa-
•:lll•llll•llll•llll•llll•lll\•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•ll • caktır. 

1 Harici Askeri Kıtaat ilanları 1 -------Beher adedine dört bin lira tah
min edilen 25 adet seyyar tamir
hane malzemesi karaserlerile bir
likte montesi kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 
25-1-939 çarşamba günü saat 
11 dedir. Dk teminatı 7500 lira o
lup şartnamesi beş lira mukabi
linde komisyondan alınır. Eksilt
meye gireceklerin kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar zarfları
nı Ankarada M. M. V. satmalma 
komisyonuna vermeleri. 

(8931) (693) 

* Bir adet freze tezgahı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedeli 17500 lira olup ilk 
teminatı 1312 lira 50 kuruştur. Ek 
siltmesi 10-2- 939 cuma günü sa
at 11 de veka.Iet satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Şartname

si her gün komisyonda görülebi -
lir. İstekliletjn 2490 sayılı kanu -
nun 2-3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ihale saatin -
den bir saat evveline kadar ilk te
minat ve tekili mektuplannı An
karada M.M. V. satınalma komis
yonuna vermeleri. (724) (9289) 

~ 
Bir adet büyük torna ıez2lhı ka 

nalı zarfla ebiJt..,.._..- ..__ .... asuıur 
-'tur. Miıhammen bedeli 23817 lira 
olup ilk teminatı 1786 lira 30 ku
ruştur. Eksiltmesi 11-2-939 cu -
martesi günü saat 12 de vekalet 
sabnalma komisyonunda yapılacak 
tır. Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayUı kanunun 2-3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 

birlikte ilk teminat ve teklif mek

tuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M.M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

\ 

* 
(726) (9300) 

18 adet freze tezgahı kapan zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
hammen bedeli 105000 lira olup ilk 
teminatı 6500 liradır. Eksiltmesi 
10-2-939 cuma günü aaat 15 de 
vekalet satınalma komisyonunda 

yapılacaktır. Şartnamesi 5 lira 25 
kurUI mukabilinde komisyondan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü mad 
delerinde yazılı vesikalarla birlik-

te ilk teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada M.M.V. sa
tınalma komisyonuna vermeleri 

(727) (9301) 

* 37 adet torna tezg&hı kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 141683 lira, ilkte
minatı 6334 lira 15 kuruştur. Ek
siltmesi 11-2-939 cumartesi günü 
saat 12 de Ankarada M.M.V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
şartnamesi 7 lira 85 kuruş muka
bilinde Ankarada komisyondan a
lınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 cü maddelerin
de yazılı vesikalarla birlikte temi-

t ve tekli! mektuplarını ihale sa-
na li k atindcn bir saat evve ne adar An 
karada M. M. V. satınalma ko
misyonuna vermeleri. (728) (9302) 

* Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 450 kuruş olan 15500 metre 

• kaputluk kumaş kapalı zarf 
kurşunı 

usulile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 9 şubat 939 perşembe günü 
saat 14 tedir. İlk teminatı 4737 li
ra 50 kuruştur. Evsaf ve şartname· 
si 350 kuruş mukabilinde M. M. 
V. Satınalma komisyonundan alı -
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cu maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel Ankara
da M. M. V. satınalma komisyonu
na vermeleri. (781) (393) 

* Çanakkale müstahkem mevki 

birlikleri için kapalı zarfla cksılt
meye konulan bir tavla binasına 

16/1/939 tarihinde talip çıkmadı

ğından 16/1/939 tarihinden itiba
ren 16/2/939 tarihine kadar bir 
ay müddetle paznrlığa bırakılmış
tır. 

Taltp olanlar mezkur tarihe ka
dar her gün 2310 lira teminat ak

çelerile birlikte Çanakkalede Mst. 
• Mv. satınalrna Komisyonuna mü-

racaatları. (785) 486) 

r Levazım Amirliği Sahn 

,_Alma Komisyonu ilanları 

2500 kilo kadar zeytin tanesi 24. 
, 889 S..h .llPililU _ .. t , , an it• '1"""9 
hanede Jstanbul Levazım amidiği 

Satınalma komisyonunda pazarlık
la eksiltmesi yapılacaktır. Askeri 
evsaf dahilinde alınacak olan zey
tin için isteklilerin kat'i teminat
larile beraber belli saatte komisyo-
na gelmeleri "478, "394., 

500 adet Tükrük hokkası müte

ahhit nam ve hesabına 7 /2/930 

Salı günü saat 14 te Tophanede İs

tanbul Levazım amirliğı Satmal
ma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacakt1r. Tahmin bedeli 275 
lira i1k teminatı 20 lira 62 kuruş
tur. Şartname ve nüm•ınesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

"479., "395,, 

* 45.000 adet beyaz kemik düğme 
24-1-939 salı günü saat 15 tc Top
hanede İstanbul levazım amirliği 

satınalma komisyonunda pazarlık
la alınacaktır. Tahmin bedeli 157 
lira 50 kuru§tur. Teminatı 23 lira 
65 kuruştur. Nümunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatt~ ko 
misyona gelmeleri. (480) (424) ,,. 

İki adet alay sancağı 27 /1 /939 
Cuma günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Evsaf ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile ve kat•ı temi
natlarlle belli saatte komisyona 
gelmeleri. "439,, 

KIT~PÇILIK 
Derileri 

Her nev'i yarma ve 
Maroken ucuz 

Flatla utılır. 

l.tanbul • Galata 

• Hauan Han No. 1 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin İstanbul ve Beyoğlu yakasında bir sene zarfında açacağı 

baca ve tranşelerin kaldınmlannın tamiri işi kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

1 - Bu işe ait tanzim edilen şartname idaremizin Levazım servisin
den parasız olarak alınabilir. 

2 - talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
8/Şubat/939 Çarşamba günü saat on beşe kadar Taksimdeki Idare 
Merketlnde Müdürlüğe vermelidirler. 

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

TÜRKiYE 

KIZILAY CEMiYETiNDEN : 
Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalannda kullanılmak 

üzere : 

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

görmek ve teklifte bulunmak üzere 24.1.939 salı günü saat (15) c 
kadar Yenipostane karşısında Kızılay Jstnnbul deposu direktörlü· ı 
güne müracaatlan. 

Kartal Malmüdürlüğünden : - ...... s:: ı.. vı c: ;:: 1'11 
c:S f!2!ca c:c:· ... es ..- ........ ~ ~ ._,.::::: 
ı: ::ı .... cıı ..... :s ~ .... -;:: c: ~ 
:s s c: o s ~ .ıı: ~ ~ 
ö ~ E ~ 
.s:::: 111 E 1'11 
~ .... ~ '3 ·;, u:ı ·N E ö 
~~ ı...c"" S.c~Z 

cıı ·- ca cıı ..,, > .;:: ..!ı: :> E-ı :$ 

Mahallcsı Mukeııeıın 

lsmi 

13 50 13 50 1934 1 5 1 9 9:;4 Pendik marangoz Cemal 
1 2 44 1935 3 5 29 3 935 ,, demirci Ali Hasan 
92 34 92 34 1935 3 61 4 4 !138 Kartal Gazinocu: Vehbi 

9 38 1935 '6 28 26 3 ü.36 Pendik köfteci Yunus Salih 
15 58 15 58 

! ft 
1935 2 57 4 9 ~37 YakaC'ık kahveci Mehmet Ali 

.J81111 Wl'lm 
1936 1 9 31 8 936 Yakacık aşçı Menek 

60 75 1936 1 66 16 6 937 Yakacık gazinocu Htiseyin Ruhi 
16 50 1936 4/ 7 2116 938 Pendik sebzeci Şakir O. Hüseyın 
81 00 81 00 1936 1 33 4 2 937 Yakacık gazinocu Şakir Hüseyin 

5 86 1937 1 56 28 9 037 Pendik kavurmacı Hakk• 
5 10 1937 1 1 ~ 6 937 ,, sebzeci Hilmi Lı.itfi 

10 1937 5 37 12/ 11 938 Kartal Bakkal Hamza Mw 
7 50 1937 3 97 21 6 &38 Kartal aşçı Hasan Gülşen 
4 50 1937 2 81 8 3 938 Pendik tenekeci Remzi 

43 87 1938 4 55 3 8 93$ ,, gazinocu Latif İma 
O 63 1938 1 65 8 2 938 Kartal kalaycı İsmail 
3 33 1938 2 28 8/ 2 938 Pendik kahveci Ahmet 

15 20 1938 4 92 29 9 9:~8 ,, berber Hamdi Athan 
20 00 1938 4 63 3 81933 ,, eskici Rifat Jsa 

Yukardı. ...... ımleri ve iştigal nevileri yazılı kazanç vergisi mükellef
lerinden olup kazamızı terk ve ikametgahlarının tesbit edilememesi ha
sebiyle namlanna yazılan ihbarname ve kararlann kendilerine tebliğ 

edilememiştir. Yukarda sırasiyle gösterilen mezkur ihbarnamelerin bi
rer parçalannın Kartal hükumet konagımn salonundaki Umumi llan 
tahtasına talik edilmekle beraber tarihi ilandan itibaren birinci ihbar
namelere 30 ve ikinci ihbarnamelere de 15 gün zarfında alakalı mükel
lefler tarafından isimleri hizalanndald vergilerine itiraz etmedikleri 
takdirde vergilerinin kntiyet kcsbedeceğindcn tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ntın olunur. (455) 

Devlet Demfryolları ve Umanları işletme U. idaresi ilanları 
H. Paşa deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen- 40000 

ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltılması ve yerden ma
kine ve vagonlara yükletilmesi işleri 9.2.939 tarihine müsadif Perşem
be günü saat 15 de Haydarpaşa Gar binası dahilinde 1 inci işletme Ko

misyonu tarafından kapalı uırf usu tiyle ihalesi yapılacaktır. 
Beher ton kômürün tahliyesi 10 ve tahmili için de 20 kuruş mu-

hammen bedel konmuştur. 
İsteklilerin "900,, lira muvakkat teminat makbuziyle kanunun ta

yin ettiği vesika ve teklif mektuplarını ayni gün saat 14 e kadar zarfın 
Komisyon reisliğine verilmesi lazımdır, 

Bu işe ait şartnameler H. Paşada 1 inci Işletme Komisyonu tara-
• fından parasız verilir. (340) 

inhisarlar_ Umum Müdürlüğü ilanları 
Miktarı 

300 Adet 7,800 M1 

300 " 8,736 " 
1 - Yukarda eb'at ve mfktan yazılı cem'an 

kereste açık eksiltme usullyle satın alınacaktır. 

Eb'at 

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

il - Muhammen bedeli beher metre mik'abı 38.50 lira hesabiyle 
636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

III - Eksiltme 28/1/939 tarihine rastlıyan Cumarteşl günO saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacağından istekUlerln % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı ge-
çen komisyon gelmeleri ilan olunur. (468) 

Kurulus Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,0.00,000. Türk Lirası 

Subc ve aıan adedı: 262 
Zirai ve ticari her ne\ i banka muameleleri 

1" 

,, 

~~;......., .. 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verecek 
Z• t n ka--nda kumbaralı ve ihbarsız tasamıf hesaplnnnda en a 
ıraa an ... . k k , 'l - d k' ıu 50 lirası bulunanlara "enede 4 defa çekılece ura ı e aşngı n ı p n 

4 
4 

40 
100 
12(1 

Adet 
,, 
,, .. 
,, 

göre ikramiye datıtılacaktır. 
J .000 Liralık 4,000 Lira 

500 " 2.000 " 250 " J,000 ; 
100 n 4,000 ; 

50 ,, 5.000 : 
40 t! 4.800 ; 

" ~ 160 " 20 " 3,200 • 
DİKKAT· Hesaplanndaki paralar bir sene içind~ 50 lira?an aşağı 

diı!:miver lere ikramiye c::ıktı~ı takdirde ~ 20 fazlasıvle verılecektir .• 
Kuralar senede 4 defa, ı Eylul, 1 Birincikfinun, 1 l\lart ve 1 Bazı. 

ve 

lhtiyarhk tedricf ıehirlenmektir. 
Kabız, zehirlenmenin birinci fımilidir. Karaciğe

rinizi, barsaklannızı Bad Kissingen menba sulan 
hülasalariyle yapılmış 

KISSINGA MÜLEYYiN Ha plan 
kullanarak vazifelerini tanzim ediniz. Akşamlan 

yatarken 1 - 2 adet alınır. Her eczanede bulunur. 

tıatistilı Geaal DW.Jstör.liijü EJıaiıt .. 
Komisyonundan : 

1 - Dairemizde mevcut Powers istatistik makinelerinde kullanıl
mak üzere 320.000 adet renkli şeridi havi fiş satın alınacaktır. 

2 - Bu fişlerin beher bin adedi için 360 kuruş fiyat tahmin edil
miştir. Bedeli üzerinden yüzde 7,5 kuruş muvakkat teminat verilmesi 
lazımdır. 

3 - İhale açık eksiltme usulile kanunusaninin 25 inci çarşamba 
günü saat 16 da umum müdürlük binasında toplanacak olan komisyon 
da yapılacaktır. Nümune dairede mevcut fişlerin ayni olacaktır. 

Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden istenebilir. (58) (178) 

~~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Statüleri ııe Türkil'e Cümhuriııeti ile münakit mukavelenamesı' 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/611933 lanh/ı 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ı htlyat a~çesl : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lngillz Lirası 

TOrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'dc 

MISIR. KIC3RIS, VUNANISTAN, IRAN, tRAK, FJLISTIN 
~ MAVERAVI ERDUN~c 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve biltiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı . 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedaı 
Borsa emirlen. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedal tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şarllarını haiz kıralık 
Kasalar Servisi vardır. 

ıskontosu 

Piyasanın en mOsait urtlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf heuplar1 açılır. 

Her Sabah Alacağınız Bir Tek K ES .K i N KAŞE üsütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA~!~ıre~!~.Arı 



12 TAN 

10 LiRA PEŞiN 
BAKİYE: 8 AYLIK 

TAKSiTLE 

'~ıa--._ % 

Blldlrllen flatıar lstan
bulda teslim içindir. 
Tafra için bu flata ufak 
bir fark ilave edlllr. 

.llCA"i\m--ye~ı otomatik. bulüŞluahizeleri hefinüşkü· 
lü bir. çupıda halletti. 
RcA·runTpiyasaya yeni çıkardığı ahizeler radvoc:u· 
tuğun şaşılacak icallarmdan biridir. 

95 modeli beş lambalı uzun ve orta dalgalaİda oto
matik buluşlu yeni RCA'lar kaç lirayadır biliyor mu· 
sunuz? ... 

Bir havadisi dakikasında arayan, bir programı zama· 
nmda kolla.yan radyo amatörünün istediği istasyonu 
.,ulmak için ne kadar titizlendiği malumdur. 
Şimdiye kadu bir düğmeye basmakla arzu edilen 
istasyonu bulabilen makineler için 250 lirayı gözden 
Çıkarmak lazımdı. 
~ 

~ugün RCA·nm her keseye elverişli ve beş otomatik 
ôüğmeli yeni ahizeleri piyasaya çıktı. Bu makineler 
~iatı ve mükemmeliyeti_ iıiharile meraklılan haldka
~en ş~şn1Jy~, 

VERESİYE: 

10. - Liraya. 

Yeni senenin ccucuz fiaıln 
yeğane otomalik makina· 
lannı dinlemek ve fevka· 
ladeliğini anlamak üzere 
hemen koşunuz. 
Sonra geç kalırsınız. 
Çünkü 95 modeli oıomaJik 
RCA'laı kapışılıyor. 

~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıı ıı•ıııı•ıııı1111ıımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı :" ı ,,------... 
1ii Ht1kl~t1fi Her s· Bilmeli ~ = • • Grip, nezle, enfloenza, sıbna gibi hutalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENlNE 
- k'an ve derman haplarile sigortalaymız. • ı 
• BlOGENINE; en birinci k~, kuvvet, iJtiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz • 
• bir devadır. 

T A -M 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite B10GEN1NE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek ii 
! her türlü mikroplan öldürür. Tatlı bir İftiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlattırır, ze-

1 • İfleri yapılır . 
• kayı yükse tir. Bel gevfdcliği ve ademi iktidarın en birinci devaaıdrr. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değitmesin- • TAN MatbaalJ - lstanbuJ 
• den müteesaİ<r olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten ge- , Telefon: 24310 

• lecnflek her mikroba 'gb~lbe~ çalalrkdlınrd. Vekbu sayede müthiklş akdrhetlker le netiak' celenen GRiP, nezle. • '--·-------• ı = e oenza, sıtma gı ı CLD'L ar an orur. Bu hastah ar an orunm içi'n büyükler sabah, ~ 
• öğle, akşam birer, sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, aktam birer BlOGENlNE • 

almalıdır. Hasta olanların kurtulması İçin de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede • 
9" bulunur. = 

lllıııı•ııııaıııı•ıııımııır•ıırı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııınını•ıııı•ım•ıırı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı-'• 
~ 0'1.h f '·,/a..2_ rt;, ... r.. 

ilkbahar mevsimine mahsus yeni gelecek 1 Ç2> V ·~~ 
Mallar i~in yerlere ihtiyacımız olduğundan 

15 SONKANUNDAN 15 ŞUBATA KADAR 
Bir ay müddetle stoklarımızın büyük bir kısmını her yerden müsait 

Şartlar ve mutedil fiyatlarla elden çıkarıyoruz. 

Bütün Daire] erde mevsim sonunun fırsatlarım bulacaksınız. 

Beyoğlunda 1 11 Mağazalarında 
Bir mevsim sonu fırsatı: Istenen fiyat için en mükemmel cinstir. 

as ......... _____ , ........ - ........ __ _ 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 

18 e, Salı, Cumartesi 12 ye kadar fi. 

karaya. Dlvanyolu No. 104. 

23 - 1 - 939 

Sigara da İçseniz 

RADYOLI 'LE 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

fırçaladığınız takdirde di~lerinizin sağlamlığına ve 
güzelliğine halel gelmez. 

Dişlerdeki leke, pas ve kefeleleri temizler ağızdaki m1kropları imha eder. 
Dişlerin çürümesini ve diş etlerinin iltihaplanmasını menederek ağızda 

daimi sıhhat, daimi caztbe. daimi giizellik yaratır. 

Fakat sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 
sonra fırçalamayı ihmal etmeyiniz. 

~ .......................... ---------1 
Vapurların Kalkış Gün ve Saatleri 

23 lkincikônundan 30 lkincikônuna Kadar Kalkacal( 
Vapurların isimleri, Kalkış Gün ve Saatleri 

ve Kalkacakları Rıhtımları. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Gü

neysu), P azar 16 da (Karadeniz). Galata rıh
tımından . 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Antalya) , Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Pazar, salı ve perşembe 9.30 da (Uğur}, Top-
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün saat 9 da (Trak) vapuru sistemi va-
purlardan b ir i, Cumartesi ayrıca 13.30 da 
(Marakaz). Tophane rıhtımından . 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Ma-

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

rakaz), aynca Çarşamba 20 de (tngen) ve 
Cumartesi 20 de (Antalya) Tophane rıhtı.

mından. 

- Salı ve cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtı. 
mından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Mersin ), cumartesi 15 de 

(Bartın) . Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sürat hattına - Pazar 11 de ı !zmir) Galata rıhtımından. 

Mersin hattına _ Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Sadıkza

de). Sirkeci rıhtımından. 

Telefonlar: Merkez Denizbank Binası 
Acenteler 'Karaköy Köprübaşı 

Sirkeci Yolcu Salonu 

42497 
42362 
22740 

...._~------.. --••ımııı .............. _ .. ___ _ , 
Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara kar,ı 

KUVVET ŞURUBU 

1 TA 1 N 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet şurubu vermekle onları 

aağlam, gürbüz ve ne~' eli yetiştirirsiniz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 

' 

Mektep çağındaki gençlerle emzik]i kadın veya ihtiyarların 
hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANRUL 

... ........................ --.................. 1 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfi DÖRDÜNCÜ 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
· Basıldığı Yer TAN Matbaası 


