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"Hılaf et Müessesesi, Modası\ "lmpeks,, Şirketi 
Geçmiş,ZararıKarında~ ok · Ha~kında Adli 

Fazla Bir Korkuluktrir,, Takıbat Baş adı 
· Şe rimizde Bulunan Bu Şirket, lngilterede 

Bazı Müesseselere Başvurup Türkiye ile· 
Y apllacak işlerin Komisyonculuğunu istemiş 

Mınr Kralı Faruk 

irtica Değil, 
istikrar 
Diyoruz! 

-0-

HariCiye Vekili Dün 
Hükllmetin Noktai 
NazarınılzahEtti 

Türkiye Laik Cümhuriyetc;i Bir Devlettir ve Öyle 

Kalacaktır. Fakat Mısırda Başlıyan Bu Hareket 

Bir Gün 

Milletleri 

Bir Emrivaki Olursa, Bu Hal \stam 
Arasına Yeni Bir Nifak Sokacaktır 

Ankara, 24 ( A. A.} - C. H. Partisi Düyük Millet Mec· 
lisi Grupu Umumi Heyetinin bugünkü toplantısında Baı· 
vekilin beyana+.nı müteakıp Hariciye Vekili Şükrü Sa· 

1 racoğlu söz alarak 1 O • 15 gün zarfında cereyan eden 
ı harici ve siyasi ah\ al ve vekayi hakkında beyanatta 
bulunduktan sonra bu hcidisat ve vekayiden Hilcifet me· 
selesi üzerinde tevakkuf ederek şu izahatı vermişlerdir: 

"Son gelen haberler gösteriyor ki tan. manasiylc bir Hila 

Yani ileri türliçede lia· 
rar kılmak! Yani on se· 

fet ilan edilmiş değildir. Mesele Kral Faruk'un bizzat imamlı
ğını yaptığı bir namazdan sonra camide bulunanlar tarafın
dan bir islam halifesi gibi karşılanması ve alkıslanmasıdır. 
Cemaat içinde İmam Yahyanın ve İbnissuudun çocuklan ve 

tespit etmek ! adar Etmez .. 
F.R. ATAY 

Şükrü Saracoğlu 

Yugosaa y 
Mihvere 

Gir • 
ş 

izah Ediliyor 

• 1 

Ankarn, 24 (A.A.) - C. H. 
Pnrti:lı Biiyük Millet 1\teclis1 
gruı> umumi heyeti, hugiin 
"24 - ı - 1939'' aat 15 de Rcıs 
Vekili Trnhıwn l\lcb'usu Hasan 
Snka'nın riyasetinde toplandı. 
İlk defa söz alan muhterem Baş
\•ekil Cclfıl Bayar, kürsüyl' gel
di ve• hulasa olarak aşa:!ıdaki 
hcyanattn bulundu: 

"Arkndnslıır, size htç h»şunu
za gitmiyecck ve belki de s!Zi ii· 
zccek bir haber \ermek vazifr. 
sile miikcllcfım. Gayet kuvvet
li bir menbnrlnn istihbın ı-ttik 

ki "İmpeks'' adında bir şirket 
ingiltercde bazı müe ~eselere 
miiracaat etmiş \'e kendisine 
:) üzde 4 \"cya 6 komisyo::ı verH
diği tnkdirde Tiirkiye ile ·apt· 
Jncnk islerin o miiesseselere ve
rilmesini temin edeceklerini 
söylemistir. Bu haber tabii na
zan dikkatimizi celbetti. Derhal 
hiik\ımctin ve mali milessese
lcriınlzin İngiltcrede açı\nuş 
olan krediyi istimal yolunda nr 
gibi tc cbbüs\erl varsa bu işin 

mabivcti meydana çıkınca) a ka-

Hmanda fnaflten lttlk6metlae 
bu !drketl tanımadıfrmızı ve ha 
şirketin hiikilmetle asla alakaSl 
olmadıj;;rıoı duyurduk ve keyfi-

yeti bu kanalla biitiio ticari 
mile seselere haber ver.neğe 

te ebbüs ettik. İngiltcrt"de bu 
hareketi .yapanlar ihtimal ki 
kendilerine fazla kıymet \'e e
hemmiyet verdirmiş olmak içın 
yanlış bir temsil sıfatı takın
mışhrdrr. Aldığımız habere gö· 
re, bazı resmi daire ve mtie se· 
seler memurlannm şirketlerine 
dahil olduklannı iddia et.mlşlcr· 
dir. Bu isim evvela bize ecnebi 
bir şirket ismJ gibi geldi. İtha
lat ve ihracat veya bii~·ük bir 
isim hiilasası olarak telak-ri et
tik. Hariciyemiz üç glindenbe
rl bu meselenin mahiyet~ni in
giltereden anlamağa çalı ;tı, Bu 
sabah öğrendik ki şirket istan
buldadır. "İmpeks UmitP.t" na
mını taşımaktadır. Üç ny evvel 
kurulmuştur. Adliyemiz i~e va
zı yed etmiş ve 1kttsat Vckfıleti 
faaliyete geçmi fü. Tahkikat iki 
cepheden yürüyor. Elde edile
cek netice biitiin sarahatile u
mumi heyetinize arredilecektlr 
ıütcşcbb lcri hakkında iea)t 

eden kanuni muamelelerin e--
, • ... 1ftl .... 

naeatına emin olablllnJnia.• 
Başvekilin bu beyanatı amn

mi heyetin tasv:lp sactaJarlle 
karşılandı. 

R.R elime ve 1stılahlanmıza istik
~ rar verebiliriz!,, Başlığı altın
da çıkan yazımız, İstanbul gazetele
rinde geniş bir akis uyandırmıştır. 
Fakat ne yazık ki bizim "istikrar,, 
kelimesi ile kasdcttiğimiz manayı 
pek az meslekdaşımız anlamak iste· 
miştir. Bir esasta hemen yalnız Hü
seyin Cahit Yalçın'la mutabıkız. 
" ... Büyük ve esaslı tecrübenin seme
relerini artık toplıyarakı Atatürk'iln 
VÜcude getirdiği jnktlaplardan birine 
daha istikrar vermek ve lisan mese
lesinde takip edeceğimiz yolu O'nun 
irşadı dairesinde tesbit etmek zama· 

Türkiye; Cümhuriyetçi ve laik bir devlettir ue lfiik ue 
Cümhuriyetçi kalacaktır. Onun için diğer devletlerin de laik 
ve Cümhuriyetçi olmalarını arzu etmemizi herkesin tabii gör 
mesi liizımdır. Gene bunun kadar tabii bir cihet vardır ki o 
da bizim gerek Ciimlmriyetçiliği ve gerek Laikliği her devletin 
dahili bir işi tellikki etmemizdir. 

Belgrad, Z<! (Hususi) - Kont Ci
an~un Bclgra~ tl~reti mün~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tiyle buraya y,elmiş bulunan İtalyan 
gazetelerinin muhabirleri, Yugoslav
yanın Berlin - Roma mihverine gir -
mek iizere b..ılunduğunu kanaatini 
tevlit eden bir hava yaratmağa çalı -

nı gelmiştir.,, 

Biz yazımızda meseleyi üçe ayır· 
2nı§bk: L11gat, gramer ve ıstılahlar! 

Verdiğimiz hükümler de şu idi: 

1 - Konuşma diline geçen . ke
limeler, Türkçedirler. Lugat kel~e
lerinde bugünkü lehçe ve şivemız e
sastır. 

2 - Gramerde Osmanlıca ölmüş
tür. Artık Türk gr~rini vücude ge
tirmek, sırası gelmiştir. Bu gramer, 
yalnız Türk kaideler.ini alacaktır. E
ğer vaktiyle arabt kaidelere göre ya· 
pılmış olup konuşma diline yerleşen 
tabirler varsa, onları klişeler olarak 
kabul edeceğiz ve gramerimizde müs 

Onun için hudutlarımız haricindeki topraklardaki dev
let ı•e hiikiimet şekilleri re bu şekiller içinde dinin yer alması 
veya ny1rt edilmesi bizi aRla aliiknclar etmez. 

Bizi alakadar edcll cihet harici. siyasi, iktısadi münase -
batımızdır ki, bu noktadan Mısırın genç hiikfimdarının ve Mı 
sır halkının candan re samimi dostuyuz. Cümlıuriyet hüku
metimizin bu iş ve Mısır /ıiikftmdarı lıal:kmda miitaleatını 
söyledikten sonra Hilafet müessesesi lıakkmdaki düşüncemi 
zi ilave etmeliyiz. 

Modası Geçmiş Korku~uC< 

Bize göre Hilafet müessesesi modası nermi~. ihtiqar ve 
her halde zararı karından çok fazla bir korkuluktur ki bulun 
duğu yere dünya şiimul bir husumet celbeder. hatta islam dev 
letleri arasında dahi istir kap ve nifak tohumları sa ar. 

Eğer MıSJrda başlayan bu hareket bır gün emrivaki olursa harici-
yenizdeki mevcut mallımata nazaran, kısa veya uzun fasılalarla ayni 
emrivaki bazı i lam devletleri tarafından da tekrar edilecektir ki, bu 
hal islam devletlerini birbirinden uzakla tıracak ve isliım milletleri a
rasına yeni bi~ nifak sokacaktır. 

Bu işte laik ve Cümhuriyetçi Tür)t devletinP düşen tek vazife bu 
hazin akibet üstüne altıkadarlann dikkatini celbetmektir.,, 

Hariciye vekilinin izahatı umumi hevetce tı:ımr-nen tasvip olundu 
ve ruznamede başka madde olmadığından celscy~ nihayet verildi. 

(Sonu: Sa. ın, Sil. 1) 

tesnalar olarak zikredeceğiz. 

3 - Istılahları mızı yaparken med· 1 1 t • h b y • • 
rese kültürü değil, üniversite kültürü ' n 1 a 1 n en 1 en m es ı 
kaynaklarını esas tutacağız. 

Tam 30 Nisan 1935 de, gazetemiz ı • K B "' ı 
·~~1:::::~'.~1!::,:~;:;d.~:~1~~:~ şı arara ag anıyor 
dığımız "Yenisine çalışalım!,, unvan· LJ 
lı makalemizde Osmanlıcayı müda- Vekiller negeti Toplantısına 
fna edenlere cevap vererek, gene bu 
üç esası aynen ve harfiyen şöyle tes- Jsmet lnönü Riyaset Etti 
bit etmisiz: 

ı _Yeni kelimelerimizi Uğuz se-
sine göre ölçeceğiz. 

.Ankara, 24 (TAN muhabirinden) - Anla~ıldıflna ıöre, önü
müzdeki günlerde bir Parti Grupu içtimaı daha olacak ve grup top
lantısında Meclis intihabının yenilenmesine karar verilecektir. 

Meclis, yakın bir ihtimalle ve cuma günü. bu husuata yapıla· 

;-ıyorlar. 

Bu muhabirlC'rin kendi tJazetelcn 
n<' gönçlerdikleri haberlere göre iki 
ı:-evlet adamı nrnsında cereyan eden 
müzakerelerin mevzuunu: 

1 - Balkan ittifakının, bu birliğe 
dahil dc\•letlcrin Bcrlin - Roma 
mihverine J?irmelerini kolaylaştı

racuk surette tadili; 
2 - Yugosl:ıvya ile Macaristan a
rasrnda bir dostluk muahcdC'.si ak
di; 

3 - Romanya harici s!ynscfinin 
bu mak~ada g(ire değiştirilmesi: 
4 - Yugoslavya ile İtalya arasın
daki iktısadı miinascbetlcrin geniş 
Jetilmesi. 
Teşkil etmı~ir. 

Yine İtalyhn gazetelerinin Bel -
nrada felen muhabirlerinin gazetele 
ılne gôndcrdikıeri haberlere göre Ru 
manya ile Buıgaristanın şimdiden si
yasetlerini bu ıstikamette tebdile ka
rar vermişlerdır. 

Hakiki vaziyet nedir? 
Bu münasebetle İtalyan gazetele 

rinde ~ıkan neşriyat burada çok fena 
c1kisler yapmı~tır. Çünkü Yugoslav -
yıı. saiahiyettar mahafillerinin kana
etine göre St'>yadinoviçin Berlin -
Roma mihverine girmeyi kabul etme 
r;:i varid değildir Stoyadinoviç öteden 
cerl memleketini hariçten gelen fırtı 
nalara karşı J<crumaktan başka bir 

(Sonu. Sa. 10, Sü. 2) 

Denizbank U. Müdürü 

Yusuf Ziya Önİ§ 

istifasını Verdi 2 - Hiç olmazsa 50 yı11~~ _dil ev
riminin bizi nereye doğru goturmek
te olduğunu düşüneceğiz. cak teklifi müzakere edecek ve karara b11ğlayR<'aktır. Ankara, 24 (Tan Muhabirinden) -

3 _ -Artık batı kültürünün çer-

çevesi içinde bulunduğumuzu unut

mıyacağız. 

Demek ki 1939 tkincikanununda 

(Sonu Sa: 9, Sil: 4 te • 

Ankara. 24 (TAN Muhabirinden) - Vekiller He ·eti bu sabah Denizbank umum mi.ıdürü Yusuf Zi-
saat ı0.30 da Ciimhurreisi İnöniiniin relsliiind.- Başvekalet binasın )'& Öniş bugün istifa etmiş ve ist,.fa-
da topland!, Toplantıya Meclis Reisi Alıdiilbalik Renda da iştirak 81 kabul edilmiştir. Yerine eski Şir-
etti. Topla.ri'fi öğleden sonra da devam ~imiştir. keti Hayriye müdürü Yusuf Ziya ta-

M~iiiıi--~,~~iiii!iii!!!iiiii~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!~ ym edilmiştir. 

gataTonya $eli Kampanu, BaraelonaJa halkı müdafaaya 
hızlandırmıya davet eden bir nutuk aöylüyor 

F rankistle~, Barselon'iiiı 
Son Müdafaa Hattını 
Zorlamağa Başladılar 
Temps Gazetesi, lta~ya, ispanyadan Çıkmazsa 

Fransanın da Minorka ve lspanyol Fasını 

işgale Mecbur Kalacağını Anlatıyor 
Londra. 24 (Hususi) - İspanyada son v . t k 

d d
. F . azıye şu mf'r ez 

.e ır: rankıstler ilerlemeg" e devam d. .. . e Iy<Jr, en son haberlere 
gore Frankıstler l\lanresayı işgal t . 1 d. B .. . e mış er ır. urası çok 
muhım ve Ilarselona yollarına hakhnd·ır l\'x. t ft • . . uıt;er ara an Fran 
l,.ıstler, Barselonayı havadan şiddetle bonıbardıman etmeğe 
devam ediyorlar. 

(Sonu: Sa. ıo, Sü. 4J 
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PENCEREMDEN 

Nerdesin 
lhtisap Ağası ! 

TAN 

Süt ve Otobüs 
Yazan: M. Tarhan TAN 

n kiz sayıfocak kadar birbirine I şleri I çin 
benziyen sevimli eşlerdi. Ne lkı• ,.,-.ek/zJ 

1Bayr.am için Kurbanlık1 
Koyrin Bulunamıyor 

Garipçede 
Bir Cina9et 
işlendi eoyca posca, ne gözce burunca fark- .1. j 

Iarı vardı. İkiye bölünmüş elma du - B. İn ·ı· ed 
ır gı ız sermay ar grupu na-

rumunda bulunuyorlard.L Yaşları d.. İ t bul Beledi b . 
Dün sabah, Sarıyer kazasına bağlı 

Garipçe köyünde Ali isminde bir 
genç komşusu Hamdi tarafından içi 
domuz kurşunları ile dolu olan bir av 
çütesi ile karnmdan ve kolundan 
ağırca yaralanmıştır. 

k d b il. d w ·ıd· k mına un s an yesıne ır 
pe e e ı egı ı. Fa at genç ol • _1 _ 1: 6 ılını B t kli! h" 
dukl b 1 d te.ıuı..ı. yap ştir. u e , şe , ·r Civar Mıntakalarda 25 Bin Ko~n Biriktiği 

Halde, Bunlar Şehre Getirilmiyormuş 
an - oyuna oynaşma arın an - .. tl . t · te · · d irdi" 

1 ı d su enn emın ve vzune a r. 
an aşı Iyor u. Sermayedar grup bu gaye ile İstan-

l!enceremdcn belki bir saat onları 
seve seve seyrettim ve yürüme sırası 
relince de enikonu üzülmiye başladım 
Birbirini taınmalar gibi görünen bu 
~n mahlUkların yürüyüp gitmeleri · 
ni. gözden kaybolmalarını adeta iste
miyordum. Fl'kat bu ayrılık zaruri 
idi. On ar, başka mahalleye taşına -
cak bir komşumun eşyasını götür -
mek vıtzüesini omuzlanna almış bu· 
lunuyorlardL 

Zaruretler önOnde yapılacak şey 
1.;oyun kmp inkiyat göstermekten i . 
Larettir. Ben de sevimli hayvanları 

kaybetmek acısına yüreğiı:pi açtım, 

onlann yürümelerini ve bağlı olduk
ları arabayı yürütmelerini seyre ha
~ırlandmı. 

Fakat bu yfirüme ve yürütme bir 
facia oldu. Çünkü arabacı, koca bir 
evi onların sntma yüklem.iş gibiydi. 
Arabada içi boşalan evin temeliyle 
c!ört duvarın(lan başka her şey vardı. 
Koca koca saudıklar, irili ufaldı kar· 
yolalar, çeşit ~eşit kanepeler, soba -
far, kilimler, halılar, kaplar kacak -
Jar, piyanolar ve bir yığın hılıpırtı. 

Arabadaki eşya uzaktan şekli de
ğiştirilmiş, eğri büğrü hale konul • 
muş koca bir <'hrama benziyordu ve 
bir çüt genç at bu ehramı taşımaya 
ınecbur tutuluyordu. Lakin bir sinek 
tibi bir atın da tahammül kabiliyeti 
mahduttur. Filler kadar kavi görü • 
.ı.cn bir at, tahıımmül çerçevesine ay
lı.ın düşen yükler altında çabucak 
sinekleşir. 

Beıı.im gtizoı?lliklnine hayran ol -
uoğum hayvancıklar da acze düştü • 
]er, daınarlannı patlayacak kadar şl
prdik1eri ve omuz om uza vererek bü 
tün kudretlerini - analarından em -
c!..\kled sütle beraber • dizi dizi ter 
hlind" burunlarmdan döktükleri 
hıJde arabayı yürütemediler. Araba
<.?, birer kalın tazallum ve şikayet sa
tınnı andıran o şişkin damarlara, 
göz yaşlarına benzeyen o ter kattele 
rine bakmayarak boyuna kamrı ve 
l10yuna kiifü, savuruyordu, fakat 
korku ve ıztırap dahi aczi kudr-~t ya
pamryor. Netckim bu hayvanlar da 
arabayı yürütemediler, döviile dövü· 
le didindiler, sonunda taşların üzeri
Pe yığıldılar. 

O sırada ıssız sokağrmrzdan bir 
polis memuru geçseydi Hızır efsanesi 
hakikat halini almış gibi sevinerek o
nun - evden fırlayıp • iki eline yapı • 
~acaktrın, koca bir ehramın ağırlığı 
v~ yüzlerce kamçı darbesinin acısı 
ı:ltında inleyen hayvanlar hakkında 
merhamet dilenecektim. Bu mucize 
vaki olmadığı, olamadığı için gözleri~ 
mi kapadım ve ihtiyarsız: "Nerede -
sin İhtisap aiası?,, diye bağırdım. 

* İhtisap ağası Hüseyin beyi hatır-
lıtdığımı aziz okuyucularımdan çoğu 
anlamıştır. Şimdi bu hatırlayışın se-
1'ebini de anlatayım: İstanbulda Pa
ıisvari, yahut Londrakiri bir beledi
ye kurulmastna teşebbüs olunmadan 
evvel ve belediye işlerine İstanbul 
kadılannın fil~n karışmalannın ya -
s:ık edilmesinden sonra bir İbtisap 
nazırlığı kurulmuştu. Hüseyin bey 
i~te o nazırların en meşhurudur ve 
İhtisap ağası unnm ile bütün istan
"hulu yıllarca tirtir titretmiştir. 

Bu zat bir giin çarşılan, sokakla
r1 dolaşırken :rük altında bunalmış, 
:türüy~mez h1:ıle gelmiş bir eşekle 
L·eyfinden ıslık çalrp duran sahibine 
rutlaJı, za"all. çemendere bu kadar 
ağır yük konulmasından gazaba ge
lerek :ıtının başını çekti, hayvancağı
zın - e~eklerdcn çok daha eşek oldu • 
ğu anlaşılan . !'ahibini hemen yaka -
lılttı, hayvanıo sırtındaki yükü • se-
1'1erle beraber • onun omuzuna koy
ourdu, sekiz on kilo tem.iz saman ge
tıderek bunu da çemendere takdim 
e;ttirdi ve yiik altında beli bükülen 
e~ekçiye şu söLleri söyledi: 

- Eşek ;amanı yiyinceye kadar 
sen bu vaziyette kalacaksın. Sonra 
J:ı yiikü hay~cınla kardeş kardeş pay 
).'lşacaksm! ... 

bulda bir süt fabrikası yapmayı da 
üzerine almak niyetindedir. Süeer 
fabrikada pasförize edildi.!tten son
ra tevzi edilecektir. Belediye, bu 
sermayedar grupun mali vaziyeti 
hakkında esaslı tetkikat yapac-ık ve 
grup mümessilleri.le temasa gele
cektir. 

MAARiFTE; . 
Yoksul Çocuklara 

Yardım 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır

dar ilkmekteplerdeki fakir çocukla
ra yardım işiniı daha esaslı ve geniş 
bir hale getirmiye karar vermiştir. 
Bu maksatla fakir çocuklara yardım 
birliği merkez heyeti, kaza yard1m 
kollan murahhaslarının iştirakiyle 

yarın Cümhuriyet Halk Partisinde 
bir toplantı yapacaklardır. Teşkila

tın, ilkmekteplerdeki bütün fakir ço· 
cuklara yardım edecek şekilde tevsii 
için bu toplantıda bazı esaslar tesbit 
edilecektir. Teşkilat bundan sonra 
da Vali ve Belediye Reisi Ltitfi Kır
darın riyasetinde bir toplantı yapa
caktır. Bu son toplantıda, teşkilatın 

alacağı şekil hakkında kati kararlar 
verilecektir. 

*Yalova kazasma bağlı Kirazlı 

Kurban bayramının y4aklaş

mış olmasına rağmen henüz 
şehrimize kurbanlık koyun ge
tirilmemiştir. ller sene bay
ramdan bir Jıaita evvel getiri
len koyunlar burada birkaç 
gün kuru gıda ile beslendikten 
sonra satılığa çıkanlıt'dı. Çün
kü kunı gıda ile beslenemiyen 
koyunlar yolda ldlolnnndan 
kaybettikleri için zayıf kalırlaT 
ve satış fiatı da ona göre tenez
zül eder. Bu sene kurbanlık al
mak isteyenler tanıdıktan ka
saplara müracaat ederek ken
dilerine ko:nın tedarikini iste· 
mişlerdlr. Fakat bu kasaplar 
koyun tedariki imkanını göre-. 
mediklerinl ve hiçbir taahhüt 
lnltına girm<.'lk istemediklerini 
ı;öylcmişlerdir. Bizim yaptığı

mız tahkikata göre bu sene pek 
az kurbanlık koyun getirilecek
tir: Bunun sebebi bu işle alaka
dar tacirlerin ellerinde bulu-. 
nan koyunlan bayram mllnase-

betilc elden çıkarmak isteme-

BELEDiYEDE : 

Şehir Stadı için 
istimlak Yapılacak ve Bakırköy kazasına bağlı Yenl

b ı tan köyleri birer mektep binası 
Şehir stadyomu hakkında bir İta!

yaptıklarını maarif idaresine bildır- yan şirketi bundan iki sene evvel İs-
mişlerdir. Böyle mektep yapan köy- tanbul Belediyesine. bir proie ver
lere, hususi imuhasebece 820 lira nts mişti. Stadyomun Dolmabahçedeki 

etin e yar ım edilmektedir. Bu kcy Has ahırla.r yarinde yapılm~e:ta.kd 

Jere de dün paralan verilmiştir. ··· rür ettiğinden Türk mimarıar birliği 
Ayrıca Sarıyer kazasına bağlı Ru- dün valiye müracaat ederek stadyoM 

meli Feneri ile Beyoğlu kazasına bağ projesinin Türk mimarların,\ yaptt
rılmasını istemiştir. Türk mimarlar 

lı Kağıthane köyleri de maarif idare 
birliği bu proje için Türk mimarla

sine müracaat ederek tam sınıflı bi-
n arasında bir müsabaka yapmak 

rer mektep yapmak istediklerini, bu niyetindedir. 

mektep binaları için icap eden para- Diğer taraftan stadyom sahasını:ı 
yı temin ettiklerini söyliyerek mek- matlup derecede genjşliği için Has 
tep yerini görmek ve binanın planını 
hazırlamak üzere mimar istemişler

dir. Maarif Müdürü Tevfik Kut Bay 

ramdan sonra, maarif mimariyle be

raber bu köylere giderek mekteple-
rin yerlerini görecek, ondan sonra 
planları yapılarak kendilerine veri

lecektir. 

ahırların Baytarlık dairesile haliha
zırdaki gazhane müştemilatından bir 
kısım arazinin de istimlfild zarureti 
hasıl olmuştur. 

e İşten el çektirilen belediy11 mu
hasebecisi Kemal ile Fatih belediye 
dairesi muhasebecisi Enver nak.ktn
da yapılmakta olan tahkikat ilm·al 
edilmiştir. Tahkikat evrakına ait 
fezleke, bu her iki memurun lüzumu 
muhakemelet"i talebile dün vilayet 
idare heyetine verilmiştir. 

• Bir miiddettenberi Vekaleten 

meleridir. Halbuki alclığumz 

mevıuk ınaliamata eöre Gebze 
ile Kandıra arasında bulunan 
Akçakiltse, Çal, Hatiple.t mer'a
larında, ve Gebze ile Alcmdağ 
arasında, Denizli, Turna, Pa~a
köy, Samandra civarında, Ada
pazan - Kandıra - İzmit miisel
Jesi içinde Koyunağılı, Koşça· 

lı ve Söğiit nahiyesinin merke
zi havıalisindekl m:uıd rnlarda 
on giindenberi toplanmış yirmi 
beş binden fazla koyun 'tlevcut 
bulunmaktadır. Bu koyunların 
sahiplerine pey verilmek -;urcti
le bu hayvanların baı:ıkalarına 

satılmaması temin edilmiştir. 

Bundan ınak!'ıat ~ehirde 'lir ko
yun buhranı tevlit etmek oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Bu tarzda bir hareketin ka
nunen bir cüriim teşkil ettJ~i 

için alıikadarlann derhal tedbir 
alacağı ve şehrin ihtiyacı olan 
koyunların bir iki gün içinde 
bu havallden getirileceği mu · 

hakkak addedilmektedir. _j 

POLiSTE: 

Bir Kadın Kundura ile 

Bir Adamı Yaraladı 
Evvelki gece Cümhuriyet cadde

ünde Makbule isminde genç bir ka
dın., ken.disine , ~pz atan Mahmudu is
Jdırpinle- başından yaralamıştır. 

:V. .ks Ö)rln olmustur: 
Fatihte l\.falta çarşısında 9 numa-

Hamdi, Sabiha isminde bir kadın-
h. sekiz sened ir evlidir. Altı ay evvel 
geçimsizlik yüzünden kiJ.dın iki çocu
ğunu alarak babasının evine gitmiş 
ve boşanma davası açmıştır. Hamdi, 
karısını bu karardan vazgeçirmek 
için uğraşmış, faka1' kadın aldırma
mıştır. Dün sabah karısının evine gi
den Hamdi tekrar yalvarmış, kadın 
yine aldırmayınca dövmiye başlamış 
tır. Sabiha, HamcHnin elinden kur
tularak kapı komşusu Aziz oğlu AH
nin evine kaçmış, Hamdi de evine 
gidip çiftesini alarak Alinin evine 
gelmiş ve kapıda Ali ile karşılaşmış
tır. Ali Hamdiyi teskin etmek iste
miş, buna sinirlenen Hamdi tüfeğini 
Alinin üstüne boşaltmış ve Ali kar~ 
mndan ve kolundan yaralanmıştır. 

Hamdi, kaçmış, fakat biraz sonra tü
feği ile beraber yakalanmıştır. Ali 
Şişli Çocuk hastanesine kaldırılmış
tır. Yarası ağırdır. Kurşunun bar
saklannı sekiz yerinden deldiği an
laşılmaktadır. 

----oı----

Konservatuvar Konserleri 
Konservatuvar bu sene için tertip 

ettiği konserkrden birincisi olan 
Talebe konsermi 28 ikincikanun 939 
cumartesi günü saat 17,30 da Fran-
517 tiyatrosunda verecektir. Bu kon
~er ücretsizdir Bilhassa cumartesi 
günü öğleden sonraya tesadüf ettiril 
mesi ve ücretsiz yapılması okulların 
o gün tatil bulunması hasebiyle, ta
ıebelerin istit~desini temin maksadı 
~özetilmiştir. 

Konser davetiyeleri okulların di
rektörlüklerine her ücretsiz konser i
çın munasıp IIll.Kı..araa ıt:uu'- \..-uııı.,, 

gönderilecektir. 
ralı evde oturan Mahmut Sarı, biraz Bu birinci konserin programında: 
sarhoş olduğu halde Cümhuriyet cad Şandan bır düQ: Bach 
desinde dolasırken Londra birahane Kemanda:ı bir solo: Weber 
u. artistlerinden Makbuleye tesadüf Piyanoda bir solo: Chopin 
tC!erek söz atmağa başlamıştır. Şandan Arya: Bizet, Mascagni 

Buna sinirlenen Makbule çıkar - Ve yaylı sa2lar orkestrasının Bach 
d:ğı iskarpinır. topuğu ile Mahmu - t.:n bir eseri vardır. 
c'un başına vurmağa başlamıştır Ye Bundan .:;onra sırasiyle ve muhte 
tişen polisler Mahmudu kadının elin :.f tarihlerde muallim, talebe, orkes-
den güç kurtarmışlardır. t.· ~ ve koro kor.serleri verilecektir. 

İşin garip tarafı da bunlar kara - o·---
kola gidince barışmışlar ve birbirle- Kızı Kaçırırken Yakalandı 
r!nden davacı olmadıklarını söyle - Alibey. köyünde oturan Kazımın 

mişlerdir. yanaşması İsrr.ail ayni köy sakinle -
Vesaiti Nakliye Kazaları rinden Cemalin kızı 15 yaşında Gnni-

ü k .. d led" · t · lik meti ığfal ederek kaçırmışsa da dün 
s u ar be ıyesı .e~ız . a~~- jandarmalar tarafından kızla bera -

lı>sind~n İlyas dün Hakımıyetı Mıllı-
d . . .. .. .. k r·· F .k ber yakalanmıştır. 

ye cad esmı ~upurur en şo or aı ın =============== 
ıdaresindeki 1fl82 numaralı otomobil 
kendisine çarpmış ve yaralamıştır. Bayram Günü Sah 

Yaralı tedavi altına alınmış şoför İstanbul Miiftiilüğiinden: 

* Maarif Vekaleti, rüştiye mek
teplerinin yüzüncü tesis senelerinin 
tes'idi münasebetiyle 25 İkincikanun 
Çarşamba günü merasim yapılması 
hakkındaki teklife cevap vermiştir. 
Vekalet bu cevabında rüştiye mektep 
!erinin bundan 100 sene evvel tesis 
edildiklerinin tesbit edileriıiyeceğini, 
edilse bile bunun İstanbula mahsus 
bir tes'it olmaktan ziyade bütün 
memlekette yapılması lazım bir tes'
it olacağını bildirerek şimdilik buna 
lüzum olmadığını bildirmiştir. 

belediye müfettişlerinden A!i Yaver yakalanmıştır. 30 ik.incikanun 939 pazartesi günü 
Zilhiccenin dokuzuna müs:ıdif ol
makla Arefe, salı günü de Bayram 
olduğu ilan olunur. 

tarafından idare edilmekte ohm Ka- * Şoför Raifin idaresindeki 1742 
raağaç mezbahası müdürlüğüne. numaralı otomobil Kazlıçeşmeden ge 
hayvan borsası umumi katıbi ServE't c:erken o civarda oturan Osman ismin 
tayin edilmiştir. <le bir gence çarpmıştır. 

e Gazi köprüsünün Azapkapı ci- Sağ bacağı kırılan .?sman hasta-
hetine konulacak dubalar ciün yerle- haneye kaldırılmış şofor yakalanmış 
rine yerleştirilıneğe başlanmışt~ br. 

Gil~i'i.rı Re~ıı:-.-ıl~rl 

Bayram namazı 
s. D. 

7 51 

Gazi köprüsünün inşaatı hayli ilerledi. Unkapanı tarafındaki duba1att yerlerine konuldu. Yukardaki resimde, inşaatın son vaziyetini l(Örilyonız. 
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SUAL 
lllll::-:VA•I 
Ahmet Rasim 
Şarkı da 
Yapmış mıdır ? 

S - MuharrıJtı. Ahmet Ra • 
sim, şarkı da yapar mıydı? 
C - Merhum Ahmet Rasim, Da· 

rüşşafakada ukurken, orada musiki 
l:ocalığı eden Zekai Dededen ders 
eörmüştür. Musikiye vukufu da va -
s~dir. Bugün söylenmekte ve sevil -
mekte olan şarkılardan bir çokları • 
nm güfteleri de, besteleri de, üstad 
Ahmet Rasimin eserleridir. 

• • 
S - Ahmet Cemalettin Sa-

racoğlu, Hariciye vekilimiz 
Şükrü Saracöğlunun akraba
sı mıdır? 
C - Değ11dir. 

• 
S- M. Turhan Tan, T AN'a 

roman yazmayacak mı? 
C - M. Turhan Tanın, TAN kari 

leri içın hazırJDdığı büyük tarihi ro -
nıan, üstadın rahatsızlığı yüzünden 
geri kalmıştır Fakat Turhan Tan, 
Laşladrğı nefis eserini, çok ya.kında 
tamamlayacaktır. 

• 
S - / spanya hükumeti rei-

si Negrin kimdir? 
C - Negrin, Almanyada ve İtal-

3 ada yüksek tnhsilini görmüş, lspan 
y2da muhtelif üniversitelerde profe
!Örlük etmiştir. Fransızcayı, İngiliz

ceyi, Almancayı, İtalyancayı ve Rus 
t.ayı f<!vkalade iyi bilir. Madrid üni
versitesinin müessLc;lerindendir. Bey
ı.t::ymilel bir alim, ve ayni zamanda, 
çek kuvvetli l:ir teşkilatçıdır. Halkın 

tuassubu ile mücadele uğrunda, bir 
ç..>k fedakarlıklar ihtiyar etmiş., mü
r adelt:ei ve cesur bir insandır. Bugün 
kü cfünhuriyet milislerini teşkilatlan 
c.ırmakta biiyı·k bir gayret göster -
rrıiş, cı:?phede cnlarla birlikte bizzat 
l arbe girmü=tir Kendisi hala, her -
&ün, tayyarel~rle cepheler arasında 
mekik dokur. 

flır .rıu.u.,...,~ ~~U.. -•..,de ..:.ı ... 
c'uğu nilinmi,)'cnı ~\t:Jprın, Ollg\.i ı · ls 
p .. nyanın: E..;.arcngiz şahsiyetlerin -
aen de sayılmaktadır 

• 
S - Kont Ciano kimdir? 

C - Kont Ciano, İtalyanın en ta
nmmış ailelerinden Ciano'lara men -
suptur. Baba'>ı Ayan azasındandır. 

Yüksek tahsilini memleketinde 
famamladrkt:;ı!l sonra, hariciyeye in -
tisap etmiş, Uzak şarka gitmiş, muh
telif memleketlerde, konsolosluk va· 
zifesiyle İtalyayı temsil etmiştir. 

Mussolininin damadı olduktan 
s,onra da, bugiınkü mevkiine, şöhreti 
ııe kavuşmuştur. Kendisi ve yakın 

akrabaları, İtıı.lyadaki ve Almanyada 
ld en büyük silfilı fabrikalarında his 
sedardır. Bu itibarla, onu, dünyanın 
en meşhur simalan arasında olduğu 
kadar dünyanm en zengin insanlan 
arasında da .sayarlar. 

• 
S - Ankara radyosunilaki 

kadın spikerin adı nedir? 
C - Bayan Emeldir. Almanca_ 

lngiliz-::e ve Fransızca dillerinde ne§ 
riyat yapmaktadır. 

[rAKVIM ve HAVA 1 

25 lkincikanun 1939 
ÇARŞAMBA 

1 inci ay Giln: 31 Kasun: 79 
Arabi: 1357 Rumt: l '.i5'l 
Zilhlcce: 4 İklncikllaun: 12 
Gtincş: '7.19 Öğle: 12.26 
İldndl: 15.00 - Akşam: 17.15 
Yatsı: ıa.so - imsak: 5.35 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilk6y meteoroloji istasyonundan ıılı

nan malUmata göre, hava yurtta Ege, Ak
deniz kıyıları bölgeleri ile Orta Anadolu
nun garp ve cenup kısımlarında kapalı ve 
yağışlı geçmi11, rilzgdrlar Akdeniz kıyıları 

ile Ege b6lgeslnde cenubi ıstıkametten 
kuvvetlice, diğer bölgelerde •.ımumiyetle 
prkt istikametten orta kuvvette. Ege de
nizinde cenubi istikametten fıruna ~eklin
de e~ınlştir 
• Diln İstanbulda hava knpaU ve hafif 

yağışlı geçmiş, 24 sant zarfındaki yağışın 
metre murabbaına bıraktığı ı;u mikdarı 

300 gram olıırak ölc:illmilştur. Hıiz~ilr -i
mali şarkiden saniyede 2-4 metre nızla es
ınlştir. Saat 14 de havıı tazyikı 754 mıli

metre idi. Sühunet en ylıksek 13.4 ve en 
dOSük 5.5 santigrat olarak kaydı>.d i lmiştir. 
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BUG ÜN 
spanyaya , 
~arışmak, , 
~arışmamak, 

~ünakaşası 
Yazan: Ömer Rıza DOCRU L 

~ vrupa hükfunetleri.ni ve mat • 
.. . huatını bugün meşgul eden 
ühtn1 meselelerin biri: İspanya 
ırb" . 

ının sonudur. İtalya ve Alman-
' - gazeteleri, harbin kat'i neticeye 
ıgru Yürüdüğüne ve bu neticenin 
r frankist zaferinden ibaret oldn
ana kanidir. İngiliz Fransız gnzete· 
. f ' 

rı rankistlerin faikiyet:ni ve git • 
kçe """n' 1. . . 

• 0 "' ış ıyen muvaffakıyetını en-
şe ıle takip etmektedir. Bu ilki 
e~leketteki sağlarla, solların gt's • 
rdıkleri endişe arasında büyük bir 
ırk vardır. 

Sollar, İspanya Cümhuriyetine si· 
h Ve ıtıühirnmat satılmasına tıtıaf • 
.rdırıar. Fakat sağlar müdahaleyi 
•n derece tehl:keli görüyor ve har· 
.n hlıan evvel bitmesini istiyorlar. 
unlara göre, hangi taraf kazanırım, 
•2ansın, fakat harp biran evvel, 
•şka bir yere sirayet etmeden, bii • 
lk blı yangına sebep olmadan ni -
•Yet bitsilıı. Bittikten sonra diğer 
eseleler konuşulabilir. Çünkü Fran 
> da ancak müstakil bir İspanyonm 
lŞUıda bulunmak ister. Onun için 
Paııyanın bütünlüğü ve istklali, ha· 
ıa ınevzuu olacak bir mesele değil • 
lr. 

TAN 

Cümhurreisimiz ·-. "Türk ve Bulgar Milletleri 
Mesai Birliği Yapmalıdır,, 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumunu da 

Himayelerine Aldılar 

Ankara, 24 (A.A.) - Ulusal 
Ekonomi ve Arttırma Kıırumu 
Merkezi umumisi, Kurumu yük 
sek himayeleri altına alın:ıyı 

Milll Şef İnönllnden istirham 
etmişti. Aldığmıız habere göre 
Reisicüınhurumuz, ötedenberi 
yalondan alakadu oJduklan
IDusal Ekonomi ve Arttırma 

Kurumunu himayeleri sı]tına al
mayı memnuniyetle kabul bu
yurduklarını Rhaseticiimhur 
wnumi katipJiği Kurum ı;enel 
başkanlığına bildirmiştir. 

italyada 
Asker 

Toplanıyor 

I Bulgar Elçisi Balkan Teşriki 
I Mesaisinin Bir Zaruret 

Olduğunu Söylüyor 
İstanbul, 24 (A. A.) - Sof yadan avdet eden Bulgaristan 

orta elçisi Dr. Kristof kendisiyle görüşen bir mümessilimize 
Türkiye - Bulgaristan münasebetleri hakkında şu beyanatta 
hulun muştur: 
"- Sofyaya seyahatim hususi ma

hiyettP. idi. Bununla beraber, gerek 
hariciye nazır. ve gerek Bulgar poli
tik mahafillerile temas etmek imka -
nı.nı buldum. Görüşmelerimden elde 
E::ttiğim intibann, iki memleket ara -
~mdaki müna~ı:-betlerin samiml ve 
cnndan bir dostluk içinde inkişaf et
mekte olduğudur. Bütün Bulgar mil 

zı1mu aşikard1r. Bizi ayıran siyasi 
ınesele yoktur Bizi uzaklaştıran zıt 

r•ıenfaatler yoktur. Bulgaristanın ve 
'Türkiyenin politikaları beynelmilel 
münasebetlerde banşın ve adaletin 
muhafazası gibi yüksek bir fikirden , 
mülhem bulur.maktadır. Bu fikir uğ Bulgar Orta Elçisi Kristal 

debilir ve etmeleri Iazımdır. 
--<>-- ıeti büyük Afatürkün zıyaı üzerine 

runda iki memleket teşriki mesai e -\--

Şurasını da kaydetmeliyim ki. Arap 1 arın 
R 

..,. Türk milletinin duyduğu acı karşısın 
Tekziplere agmcn cıa derin, icinden gelen sem _ 

901 Dogw umlular Si1ah pati .hisleri göstermiştir. Fakat Bul-
gar efkarı umumiyesi şurasını mem-

ge;.rp Avrupa3Intn karışık bir havai-

cmde yaşamakta olduğu ve bütün, M h 
1 

İngıltere ile Fransadaki sağlnr bu Aft Ç v ld f r uniyetle müşahede ve tesbit etmiş-
ikilde düşündükleri halde sollar va- ına agırı I ar t~r ki, Türkiy~ bu zıyadan çok elim 

milletlerin yarına az çok bir endişe l ura a 5 arı 
ı]P bakmakta bulunduğu şu sırada 

Balkanlar kıy.neti azımsanrnak lazmı G•++•ı 
gelen ve barı~·ın muhafazasında mü - 1 1 e r 

Yeti kapkaranJık görüyorlnr . Bun- Roma, 24 (A.A.) - Havas Ajansı- Ur surette müteessir olmakla bera -
lll'a göre Cüm.huriyetçi İspanyaya nm muhabiri bildiriyor: ter, yarının v;ızifesi önünde bir daki 
lll'dın:ı etmek lazımdır. Çünkü fran- Resmi mahfiller, mühim m iktarda l·a bile tereddi.it etmeden şayanı ka-
lst İs ihtiyat efradının silah altına çağrıl- J ıt disiplin ve ittifakla yeni milli şe-

l im bir rol oynıyabilecek olan bir hu 
zur icinde yaşamaktadır. Bu huzur. 
r.iç şür.ıhesiz. ~('J bir tecrübenin ve po 
Htik bir olguııJuğun fadesidir Balkan 

--0-

Londra Konf eransınm 

Etekten 
Gırtlağa! 

Yazan: B. FELEK 
fa ilmem ne kadar oluyor; y!ne bu 
1!:3J sütunlarda yazdığım bir bent· 
te hayatı Viyanada Prater admdaki 
eğlence yerinde gördüğüm kocaman 
dönme dolaba benzetmiştim. Hanı 

bu benzetişi "Bak! Ne mükemmel 
teşbihler yapıyorum. Takdir edi
ni:ı!,, edasiylc ileri sürmüyorum. O 
çarkı feleği çocuğa ı:österseniı il.ter 
istemez ayni neticeye sürüklenii'. J .. A
kin belki düşüncesini bizim Kadar 
sürat ve vuzuh ile şekillendiremez. 
Çünkii; muttasıl dönen ve bir sürü 
vagoncukların. içerisindeki insaıılar • 
dan bir kısmını aşağıya indirirken, 
bir klsmını da yukarı çıkaran bir 
çarkı görenl<"r için bunun felek veya 
talih ded:ığimiz zamanın mücessem 
bir niimuncsi olduğunu düşünme • 
mek kahil değildir. Zaten ı:amana 
bu mülahazalar bakımından dönme 
ve dolaşma manasına gelen dcvt ath· 
nı vermez miyiz? 

Hayat buna benzeyince ona kapıl· 
mış olanların ister istemez o ç:ukın 
hareketine uymalan bu makaniznıa· 
run normal işleyişinin tabii bir Mti
cesidir. Onun için ben umulmadık 
bir adamın yükselişini gördüğüm za
man ne duyarsam bir yükselmi'lin i
nişine şahit olduğum zaman da a:tni 
duyguyu taşınm. Yani, ne ovünü -
rüm, ne l·erinirim. Lakin ~okluk böy
le yapmıyor. Zevalıirin aldatıcılığına 
kapılıp düşeni kalkmaz, yük.,eleni 
diişmez sanıyor ve bu yanlış tt:lak • 
kinin sevkiyle içimizde ahlak bak'\ • 
romdan pek makbul sayılrnıyan şey
ler yapanlar oluyor. Şu eski be~ ti, 
bu münasebetle burada bir kere da-
ha tekrarlıyacağım: panya, bir İtalyan • Alman f' b ı k"l dığına dair ecnebi memleketlerdı:? mi umuş ve u türel ve barış işle 

liistenılekesi gibi bir şey olacaktır. neşredilen haberlerin asılsız olduğu- ıinde yakın vr-; uzak milletler arasın- ı-eşindt olmaıım cezasını yakın bir "Çekme damen naz edip üftade:ler-

l'ansn, üç taraftan faşist devletlerin nu beyan etmektedirler. Ayni malı - c:a anlayış eserine devam arzusunu :rr.azide pek pa!ıalı ödemişlerdir. Bu Çaf ıcacakfarmış den kıl hazer!,, 

milletleri kar~ılıklı cidal ve toprak Tahakkukuna 

hnbeti. içine girecek, frankist İs- filler, talim müddeti için no::mal bı.ti bir şekilde ifade etmiştir. ~ "Göklere .açılmasın eller ki dama-
mik d ih f d milletlerden z:yade barışa ihtiyaçla -

lbyanın bütün deniz üslerinden ve tar a tiyat e ra ının silah al- Memlekehmin parlmanter. entel- Kahire, 24 (Hususi) - Londrada nındadn:.,, 
kdenizdek.i vaziyetten istifade ede- tına çağrılmış olduğunu ilave etmek- lcktüel ve ek<.ınomik mahafillerinde ıı var iır ve eminim ki. karşılıklı iyi toplanacak Filistin konferansına işti- Eski nesil bu beyti anlar. y cnile· • 
~k olan faşistler ve onlan takviye tedirler. 'fürk milleti ,.e onun drijanlan hak- tıiyetle ve yalnız bugünkü menfaat
ten nazistler, Fransayı Şimali Af • United Press ile Daily Herald, ir.nda yalnız ~empati ve hürmet his lPri dolayisiy !:' değil. ayni zamanda 

200~00~~ill~att~~-rıl·~~~~,~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~ri~M~~~~~~~~~ 
a~~ iT~e~~-:S-.ı~d kes • I Jl ' d--d· 

1 
-ıJ!rl)frtnecn~a a a ar v e &e çe r ı;, an teşriki mesaisine em şer 

srar a Roma a o aşan şayialara l: ayat tarzları ile bağlı bulunan Türk E:rişmeleri ve b u suretle de kendileri mutedillerini temsil eden Nişaşibi 
teğe imkan bulacaklar, Fransayı göre 1901 doğumlular kamilen silah ,.e Bulgar m;.lletlerinin her türlü r.~ müreffeh VP mesut bir yaşayış te partisinden kimlerin heyete iltihak 
'1ıdit etmekle İngiltereyi de müşkill altına çağrılmıştır. Fakat iyi haber ınuzmer fikri bertaraf eden en sami- min etmeleri mümkün bulunmakta - edeceği anlaşılmamıştır. Baş müftü, 
~ vaziyete sokacaklar, İngilterenin alan mahfillerde bu haber tekz.ip e-· mi bir dostluk için<le yaşamaları lü ı aır.,, Nişaşibinin iki murahhasını, heyete 
.kdenizdeki muvasale hatlarını da dilmektedir. ı 
thdit edecekler. Velhasıl ortalıkta Bir çok gençler şahsi davet tezke- 1 • • almıya razı olmuştu. ki gündür Ku-
ıılh, daimi tehlikeler geçirecek iki releri almışlardır. Bunlar, telsiz tel- ngıhzler Çinlileri Alman Bankası tlüste Nişaşibi ailesine karşı suikast· 
e birde yeni ve büyük harp1er 'kor- graf ve tank servisleri gibi hususi Ier vuku bulmaktadır. 
Usu 1 . t ' rsac"k' sınıflara mensupturlar. Roma kışla - Himaye E+miye Totaliter Sistemle 

ıuzu.r ve emnıye ı sa .. • .. .. . .. 
F 'lt .1 Iarında oldukça buyük faalıyct g1;0ze 

ak t b .. t.. b 1 İn"• ere 1 e B 1 d 1 ld Ed•I k a u un un ar • . alet dır. 20.000 asker, milis teş ac a 1 ar are 1 ece 
'ransa h ··k· tl · " r inde hır te- çarpın a ~ 

u uıne en uze kirt ihdasının yıldönümü münase-
ır yapnıakt 'ki hükfunet her şe· a ı Hongkong, 24 (A.A.) - Bir Çin na Berlin, 24 (A.A.) - Almanyanın 

~ a ve 1 b tile yapılacak olan geçit resm!ne , e ragrn İs · · kar1şına • e lıkçı kayığının bir Japon harp gemıs: mali usl"l?leri hakkında hükumetle Al 
. en panya ışıne . i"tirak etmeğe hazırlanmaktadırlaı•. 

ıak sıyasetinde ısrar etmcktedırler. "' tarafından takip edildiğıni gören hir man bankasının eski idare heyeti ara 
Bu h'"k./'ı.__ . b · t ÜT.erin- Almanya manev ra yapmıyacak İngiliz harp gemisi bu müdafaasız ka sında katiyyen noktai nazar ihtilafı u uınetlerı u sıyase · . lm . 

Murahhas heyeti Port Saitten hare 
ketinden evvel harcirah olarak İn
gilizlerden 500 sterlin almıştır. 

Heyetin alelacele hareketi hakkın
da Arapp mahafilinde söylendiğine 

göre, İngiltere toplanması tehlikeye 
düşen konferansı mutlak tahakkuk 

e ıs ...... - ,.. ·ı fspanvada Berlın, 24 (A.A.) - A an ordu- yığı korumak için aralarına girmiş mevzuu bahis deiiildir. Almanyanın 
&a.ca sevkeden amı • · .. .. mi k Ah ~ ettirmek azmindedir. 

arbin uzamasından fazla çatçDbuk sunun buyuk umu ararga 1• ec- ve kayık Hongkong'un emin sulanı:a 

1 

iktısadi ve mali siyasetinin müttehit 
it- . · 1 · ..ı : nebi memleketlerde dolaşan ve Al- girinciye kadar himaye ey'emi~tir. bir s.ekilde idaresi Ekonomi Nazırı-.. 4esınde hayır görnıe erıu.ar. b l ~ -
İs · af man ordusunun şu at orta arına dog Çin - Japon ıhtitafının bieavetin· nın eskiden olduğu gibi ayni zaman-

Panya, hangi taraf harpte~. z er ru manevralar yapacağını idd:a eden den beri ilk defadır ki bir İnııiliz ' rla Alman bankası a•rektörü olması-
~anarak çıkarsa çıksın, dahılı har· şayiaları tekzip etmektedir. harp p~emisi bu ~ekilde bir müdaha- nı icap cttirme1dcdir. İktısat Nazırı-

ıin seyyie]~rini uzun bir :ıaman ~e·. Ordu namına söz söylemeg' e sr..la-d lede bulunmaktadır. nın muavini de bu sebeple mezkur 
:ccek v.e ~emlekette bir im~r evrı hiyettar olan bir zat, Havas Ajansı Hongkong, 24 (A.A) - Dün Janon bankanın direktıir muavinliğine ge-
~rnak ıstıyecektir. Bu devrı :ıçnınk muhabirine kara, deniz ve hava or- !ar Kanton'un :rn k'1ometre Şimalin· tirilmi~tir. 

Yine mezkur mahafilin kanaatine 
göre, Londrada Filistin meselesinın 
hallinden ziyade Suriye meselesi de 
dahil olmak üzere diğer Arap mese
lelerinin görüşülmesi bekleniyor. 

Amman'da, Amman ile Suriye ve 
Filistinin birleşmesi lehinde propa
ganda hazırlıklarına başlanmıştır. 

Bu mesele Londrada da görüşülecek· 
tir. 

çın hariçten yardıma muhtaç . olan dularmın müşterek manevralarının de ağır bir maqlübiyete uğramışlar- A'rnan bankao:;ın•n d"mo"r::ıt'k ~
spanya, bu yardımı ancak İngıltere .. üınüzdeki sonbaharda yapılaı•ağı- dır. Çin kuvvet ' "'rİ taarruza gec;er?.k saslara istinat eden idare sistemi dP. 
'e Fransadan temin edebilir. ~~ve başka manevralar yapılması Kanton istikametinde ilerlemiye baş nao;;yonel sosvı:ılio;;fli(fin tot..,ı;ter prcn
r Onun için, İspanya İngiJtern ve mutasavver olmadığını beyan et - lamışlardır. siplerinc uygun bir şekilde tadil e-
. ransa ile dost yaşıyabi1me~ ve bu miştir . Şungking, 24 < A.A.) - Çin hükıi- dilmişt·r. Fransa lran ile 
ardınıı temin etmek için, ispanya meti İngi'tere ve Amerikada yaptığı ..ı.. 
ıtklalini korumak istiyecek V'! ya • e· Uk istikrazların büyük b;r kısmını Çi-ı Londra . 24 f A.A) - Alman ticaret B ç 1 
•ancı işgalinden kurtulmak için her Büyük ır ranya nin Garbinde bir sanayi merkezi te- odasının senelil< z;vafetıne riyaset e- C!rışmıya a ışıyor 
eyi Yapacak ve muvaffak olacuktır. • T k•r i • sisine tahsis eylemiştir. Şimdiye ka- den Alman ""'firi Von .Dirksen. Al- Paris, 24 (A.A.) - Mebusan ı.1cc-
rakat bu yabancı işgali devam ed~· Devlet• eş 1 1 çın dar Çinin Cenubu Garbis;ne naklo· man - İngiliz tirari münasebetleri- ]isinde harici siyaset hakkında yapı -
·e~ olursa ona mukabele etmek te 24 (Hususi) - Berlınde lunan veya orada yeni tesis edilen nin ist'kbali hakkındaki nikbin'i~ini lan müzakereler esnasında B. Bon -
nunık.. d .. y . . ı . d F ansa Londra, 1 tın ur. anı ıcauın a 'r • ·ır tçi Ukranyalılar Le- fabrikaların adedi 341 e baliğ olmak izhar etmiş ve ı Temmuz tarihli ti- net, radikal - sosyallst h::ıtiplcıden 
la bir tnkım hpanyol adalarım ve bulunan mı ıye Çekoslovakyadcıki ı tadır. caret itilfıfnamesiniıı tevsi ve simdiki B. Gaston Riou'nun sözünü keserek 
spanyol Fas mıntakasını işgal edet, histan, Rusya, bv~ leşmelerile bliyuk müskülatın izale edilebileceg~ini söy şöyle demiştir: 'e h . l r . Ukranyalıların ır ' 

. u su~c.tle ya Ispanyanııı t a ı ıy<'sı . n a devletinin kurulmasını · Eski A!man imparatoru ıemiştir. "Tefsiri şayanı teessüf bir suite _ 
:enıın <'dılır, yahut İspanya par!:nhn lbır Ukra ~ 1 · · anlatan bevanatta fehhüme sebebiyet vermiş olan gaze-
n~ş Ve her t~raf kendi emniy<.:tiııe istihdaf ue~~:d~;.ını Hadise, aİak~dar 80 y acında te makaleleri neşrinden dolayı İran 
1~ ınnı buıdugu yeri aımış oıur. buıunm ~ h mmiyetıe karşılan _ ~ Yeni Londra Elçimiz hükumetinin 2s birincikanunda bi _ 

Bu \'azi~·etin emniyet verici ohlu- ıher muhıtte e e Amsterdam, 24 (A.A.) - Alınan Eff•ı zimle diplomasi münasebetlerini ka-
{u sö~·Icnemez. Fakat büyük hir hnr mıştır. -o-- ajansr bildiriyor: Hareket tetmeğe karar vermiş olduğuna teJ _ 
>in önünü almak için b.eklem:-kten Eski imparatorun yakınd-:ı gelecek B" k g·· d b . h . . d b mihte bulundunuz. 

re terci.ime edeyim! Şair se,·giHsine 

diyor ki: 
'"D'OşınUş adamlardan eteğini çe

kip onlara fena muamele etme ki; 
eteğine sanlmış olan ellerini göğe a
çıp sana beddua etmesinler.,, 

Bizde iş berakis oluyor. y:ikc;el-

miş bir adamın eteğine yapışmış o
lanlar, o düşer düşmez eteğini hıra -

kıp gırtlağına sarılıyor, yani hu-.u -

met göstermeğe başlıyorlar. 
Doğrusunu isterseniz hu da pek 

ekstra ekstra aJılf.k ve yiğitlik nüınu-
nesi olnıuyor. Ne birine ·~ini ~ aıı.~~k, 
ne ikincisini de biraz etekler, biraz 
ds gırtlaklar rahat etse! 

Amerikada Soğuktan 

Ölenler Yar 
New-York, 24 (A.A.) - Amerika

nın Şark hükiımetlerinde soğuk dal
gası ve kar fırtınası hükü msürnıc:ıt
te berdevomdır. Soğuk ve kar, altı 
kişinin ölmesine sebebiyet vermiş ve 
bir çok kazalara bais olmuştur. New
York'ta asgari hararet derecesı, sıfır 
altında 13 ''e azami hararet derecesi 
sıfır altında 3 santigrattır. ' 

Mount - Washington'don bildirıl _ 
diğine göre, orada hararet der<?cesi, 
sıfır altında 37 ve rüzgarın sürati 
saatte 190 kilometredir. 

Vapurlar, Nouvelle Angleterre'den 
buzlarla örtülü olduğu halde gelmek 
tcdir. 

---o---

Suriye Fevkalade 

Komiseri Geliyor 
. Beyrut, 24 (A.A.) - Fransanın Su 

rıye ve Lübnan fevkaliide komiseri 
B. _ :u~ut:~n yakında Ankara ya gide
cegı bıldırılmcktedir. 

>a~ka çare "oktur . Arnavutlukta Komünistlik olan 80 i . d - ı .. b ı·ı ır aç un en erı şe rımız e u- F t k h k'k. d _ ., ncı ogum yı ı munase e ı e 1 kta 1 . L d B .. "k ransa. rana arşı a ı ı ostluk 
Biit1'·ın bu mu··nakasalar devam e • Y 1 or Fon Mackensen ve mu"tck."'t an1ı'ral unma 

0 
an yem on ra uyu 1 Ş h' h · ı· .. •• "' ... "" "" "" - ...... -----......._..__, 

PropaCJandası apı ıy muş .... El . . T fik R .. t"' A d" k ve ran e ınşa ının ıcraatına karsı 
l k - 1 cı çımız ev uş u ras un a - . . ~ KISA HABERLE • 
er en yabancı si liilıların ve ya 1•m ) l • Van Sehmitd, imparatora eskı ordu L d h k t t ·şı· R'" hayranlık hıslerı beslemektedir • •• •• •• • ......... !_.._..f• 

f n T' 24 (A A - Arnavut Ui!: şam on raya are e e mı ır. uş- .. .. . · · 
tuv,·cttcrin yardımım gören ra • ırana, · · ve donanmanın tebriklerini bildir- t" Ar h k t' d 1 b 1 d" Fransa, hurmete munafı olan bu ma 
· tl · b ce . bildiriyor- u as are e ın en evve e e ıye . . . . 

tıs er kendi vurtlarım hara eye - - A1ansı . . · . lan son gu··n- mek üzere Doorn'e gelmişlerdir. Ma- d Valı" v B 1 d" R .. LCıtf' Kır kaJelerın tefsır edılmış olmasma te- Ankara 24 (T M h b 
1

. _ " • buna 7.a • Umumi emnıyet aıan , al V . • e, e e e ıye eısı ı - '"f d • an u a irinden)_ 
ırmegc devam e~ıyor ve 1 de Korçe Tirana ve İşkodrada, reş onK Mackensen eski karargah dart ziyaret ederek bir müddet ken- essu e er. Posta idaresi Amerika istiklfılının 
c~ na~ını veriyor ar. Ch 

11 
var · e~~eri~de ko~i.inıst propagandası be- namı~~- ayzere gümüş bı.- kupa disiyle görüşmü§tür. Tevfik Rüştü F~ansa ?ükumeti, mazide bir knide yüz ellinci yıldöniimü münasebetile 

acıaların korkunç sa asın . b 1 nan 69 kişiyi tev - vermış ır. Aras hareketinden evvel istasyonda teşkıl etm .. ış ola.n do._stane ve ıtun_ at e- pul bastıracaktır. Bu pullar b·ır m"-
tı ı.ı ~ . . .. . her tara • yannamelerı u u AI ·ı d l . . .... ış o uu«u ıc•n dunyanın . 1 d' Bunlar maraııgoz man ası za e en namına da Hıt- kendisiyle görüşen bir muharririmi- sasına mu .. stenıt mun. a.sebetlerm tek- yısta tedavüle çıkarılacaktır. 

d · "' - 'k" h" Jein i ifa· kif etmış er ır. ' ' 1 1 · . :ın a. ınsanlığın hak• ı ıs · kk bıcı sınıfı ve bazı mek er ge mıştır. Bu akşam vir ziyafet ze demistir ki: rar teessus etmesi ıçın çalı~ar.aktır. A k .. . 
ı d "k r , r ,·e -.oura fırıncı, aya a ·ı k . . . · . .. B .. b tl F .1 • n ara - Bufce enci.ımeni bu ıi 1 _ e e en sesler yıı ·se ı~ o w .d. Bu propaganda be - ven ece ve ımparatorun aılesıle _ "Yem Turkiyeyi Londrada tem- u munase e er, ransa ı e ırnn a- k"· 1 . g n 
L 1 . mıı•rd ıır tep talebesı ır. . k 1 . . d u to"J antısında mektep k t • 
uu s~sler top bıraka erı ve .... _ l . ·n roenşeı hakkında ya ın arı ve gelen heyetler bu zıya- sile memur edildiğimden dolayı çok rasın a mazide olduğu gibi baki o! - b . ' l . . .. . .ı apıarının 

' sın da bogu . y anname erını f tt to 1 ak . imalıdır eyıye erının yuzde yırır. • beşe cı . 
t~"-an :.da~ın fcryatıarı ara tahkikata devam olunmaktadır. e e p anac lardır. bahtıyarım.,. . karılmasını kabul etmiştir. 

P gı ıyor. 



TAN 

21 Kişinin Ölümüyle 
Biten Hisar Faciasının 
Muhakemesi Başladı 

Dün ağırceza mahkemesinde ge - Burada reis bir sual daha sordu: 
çen sene Birincikanunun yirmi - Sağlam, demişsiniz, ama, vapur 
ıikinci günü İrva açıklarında Eşcka- büyük dalgalara mukavemet edemi-. 
dası önünde parçalanarak batan ve yormuş. Tahtaları çürük oldugu için 
21 vatandaşın ölümüne sebep olan Eşekadası önünde parampar~a ol -
Hisar vapuru faciasının duruşması- muştur. 

na başlandı. - Hayır makineleri sağlamdı. Mu 
Davanın suçluları İstanbul Uman ayenedcn altı ay sonra bu kazg ol -

reisi Hayrettin, kazan mütehassısı muştur. Vapur Köstenceye seferler 
Haydar, makine mütehassısı Ahmet, yapmış. O gi.ln de Eşekadası önlin -
su kısmı mütehassısı Hidayetti. Bun de girdaba demirlemiş, dalgalar zln 
ların suçlan, vazifelerini ihmal ve cirini koparmış, başka her hu11gi blr 
suiistimaldir. vapur da olsa akıbeti bundan başka 

Bunlar 919 yılında Anıerik:ada tah bir §ekllde tecelli etmezdi. 
t~~an yapılan v~ bilahare kadro ha- üçüncü suçlu Hidayet te kcndlsi-
rıcı bırakılan Hısar vapuruna bir se ni şöyle müdafaa etti: 
ne daha işletme ruhsatı vermek su- B ak .. t hassıs yım - en su ııarnı mu e , ı • 
retile vazifelerini ihmal ve suu"stun' al K . Vapurun kalafatını yaptırdım. ar -
etml~lerdır. _ nesi çürümcmiştir.Vapur öyle sağlam 

. Reıs suçluların hu~ye~lerl~ tPS- bir ağaçtan yapılmıstır ki, sekiz san
bıt ettikten .sonra, aslıye ikincı ceza tim çapası vardır. Dış kapaınasınm 
mahkemesinın kararını okudu. Suç- ağaç kahnlı~ı on beş santimetre v~r. 
lular evveld bu mahkemeye verilmiş Istamozlorı 39 santimetredir. 
ler,, m~keı:re davayı kendi salahl - lç astarı ise 10 santimetred~n asa-
yetı harıcinde gördüğü iç!n ağırccza - 1 değildir. Kaza kaptanının 

hk . .. d . ti ll d g vapur 

Evvelki Akşam Geçen 

Yaralama Yakası 

Yaralılardan Aptullah 
ve suçlu Caler 

Evvelki gece Yenlşehr.de ağır bir 
ynralama vakası olduğunu yazmış . 
tık. ma emesıne gon ermış r. un an "darec:izce ha k t' d dog-muşiur. 

114 'd h tinin ı·· 1 
., re e ın en Diin '\.·aralılardan Abdullah ile Fe-sonra v ayet ı are eye uz~- Vapurun çüri.iklüğilnden değıl. O 

ımu muhakeme karan okundu. H.eıs ün va ur Zon uldaktan kömür yü- rit adliye doktoru ~allh Haşim tara· 
ısuçlulara hitap ederek: kg. 1 P

1
. k Bg t d k n fından muayene cdılmislerdlr. Bun -

t ıy e ge ır en ar ın vapuru a e ~ 
- ddiayı dinlediniz, ne diyecek- d' . 1 k d 1 ğ ıy r lardan Abdullahın yarası çok ağır . . .. . ısıne yo ar a aş ı ı yap o muş. . . . . 

sınız, dedi. Ve ılk sozu Haydara ver B t t B ;; d ~ ve tehlıkelıdır. Vaka akabınde ya -
• • ff .. af ar ın vapuru, ro asını 0 0 aza og - .. . . f 

..eli O kendisınl şoyle mud aa etti: d -· 1. d·-· 1. 1 t b 1 kalanan suclu, dun suçunu ıtıra et-ı ru egış ır ıgı ve sa ımen san u a . .. . . ·v • 

- Ben kazan mütehassısıyun. Hl- ld' _. h ld His k mış, muddeıumumılıge teslını olun· 
ısar vapurunun kazanlarını muayene gt e ıbgı a e ar va

1
. purununıkl ·ap- muştur. 

ğ anı unu yapmamış, rva aç arına 

1 

ettim. Kazanların sa lam olduğuna 't . t' 0 . d t h . 1 -----o . gı rruş ır. gır ap a angı vapur o - I 
kanaat getirdikten sonra raporumu b k - dı Testere le Karısını 

_d.. . t diın Müs d sa u azaya ugrar . ı mu unye e ver . aa e ver - y f d 
mek benim salahiyetim haricindedir. Dördüncü suçlu liman reisi Hay - . . . a~a .. a 1 

.. . .. .. . . . rettin de kendisini müdafaa edeı:- - Geçımsızlık yuzunden boşanm::ık ' 
Musaadeyı mudurıyet verır. Lunan- . için mahkomevc müracaat eden tr _ 
d b 1 b "t'" 1ar h ken. -
~ u unan u un vapur er sene fan isminde bir kadm dün Sultanah 

............... ..: .............................. -... 
TAKSİM Sinemasında 

2'1 İkincikanun cuma glinü nk;ınmından itibaren 
Elyevm dünya sinemalarında görülmemiş bir muvaffakıyetle 

devam eden 

Vesaiki Tarihiye ve Askeriyeye Müstenid Yapılan 

1939 Senesinin İlk Büyük Eseri: 

BOSNASARA Y FACIASI 
BOSNA - HERS~"'K'in merkezi olan (SARAY - BOSN'A) yı ziya

ret ederken 28 haziran 1914 te Avusturya Veliahtı Arşidük Ferdi
nandın katli-Avusturya Macaristanla Sırbistan arasında zuhur e
den ihtilaf - tık ültimatom - Rusya İmparatorluğunun Sırcistana 
askeri yardım vaadetmesi üzerine tehaddlis eden vaziyet - Harbe 
hazırlık - Iki taraf h ükumetleri askeri istihbarat memurlarının 

faaliyeti - Hudutta düşman topraklarında gizli bır telefon hattı te
sisi... Harbi Umuminin ilk kurşunu - Harbi Umumide ilk ölen as
ker ... Bu hadisat arasında da geçen hakiki bir facia vaz'fenin aşka 

galebesi - Belgrad kalesinden atılan ilk top sesi - Cehennemi bir 
taraka ile yıkılan hudut köprüsü - vesaire ... 

Bnştan nihayete kadar srzi heyecana garkedecek canh bir tarih 

Dita Parlo • Eric Yon S rohe!n 
nin müştereken temsil ettikleri yüksek bir san'at eseri. 

Yeni Nesil! .•. Ge çler ! .. : 
Tarih kitaplarında okuduğunuz bu vaka sinemada size ithaf edilmistir 

'-ı~ ............ m.!!llmiil .. •m• ........ Evm~~~Ka:srııq:e:m1wıım ............... ~-'" 
~ Gcdikpaşa ;-, 2 

1 FERAH Sinema Büyiik 
c;;:, """'""""'' r. Tel: 23542 

•Em:ii:::t.1 Şch :mdc ha!;: ı --lil*• 
AZA< Sinı•m<t · 

Tel: 213!l9 

Beyoğlunda Taksim Sinemasmd:ı ısahra Kızı Leyla) narn·yıe gösteri

len ve'fürkccye çevrilen 

1 • B 
Hafif 
Mevzulu 

BEK G 
TÜRKÇE Sözlü ve büyük Türk 

Musiki Filmi 

i 

2 BAŞTAN RENKLİ 
• B.ı\ŞA 

ZORO'nun İŞARETi 
Meksikada geçmiş İspanyol şarkıla rile süslenmiş Kahramanlık -

Mertlik maceralar filmi. Dayram münasebetiyle bu 2 Büyük Film 

Ancak Pazartesi günü akşamınn (dahil) kadar gösterilecektir. 

Salı günü her 2 sinemada ayrı ayn yeni Filmler 

~ .......... ~ .. rıım .. mmım::ı1:ız;mm:a~zaamammm~ 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalııfl 
Türkiye Radyosu Ankara Radyos0 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 JC~ 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 ~( 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 ~ 

25, 1, 939 Çar§ambCI 

12.30 Program, 12.35 Türk mUzlğ\: ~ 
13. Memleket saat ayan, ajans, meteora' 
loji haberleri, 13.10.14 MH7lk (Riyaset! ' 
cümhur bando!!U: lief: İhsan Künçer), 1 
Vagner: Nibelungcn: Marş, 2 - Joh. Stnı~ 
s: FrOnl!rtgstlmmen Valzer, 3 - Şube 
Rosamunde: Uvertür, 4 - Verdi: Aida:_~~ 
ra, li - P. Llncke: Onthe Bosohonıs: ·.ıw 
cntermezo, 18.30 Progrnm, 18 35 Türk f11 
ziği (Saz eserleri ve şarkılardan mil~ 
kep kansık program. Okuyanlar: S:ıh· 
Tokay, Basri Üfler, 19.05 Konuşma, 19~ 
Derman, E ref Kadri, Hasan Gür, Hıııı1 
Tokay, Basri üner, 19 05 Konpşma, J9.2f 
Ti.irk mOzlği: (peşrev ve şarkıt11r). I - O~ 
:ıi Giray hnn· Hllzznın pe:trevi, 2 - Mede ~ 
Aziz efendi: Kerem eyle mestane kıl b 
riglih, 3 - Ari! bey: Suzinak şarkı; Pabı.1' 
suna ermek llzcre ey yar, 4 - Arif be1 
Suzinak şarkı: Çekme elemli derdin! b'.l 
dchri, .5 - Civan: Muhayyer şarkı: N1çl.O 
mnhşerde, Okuyan: Semahnt Özdenses ' 
Çalnnlar: Refik Fersai-ı, Fahire Ferı;atl 
Vecihe. 19.50 Konuşma (M;z.ah santl' 
20.10 Tilrk müziği (Saz eserleri ve şarl<l' 
Iar), ı - Refik Fersnn: Şeddi araban pt$' 
revl, 2 - Refik Fersan: Nihavent Saz sır 
maisi, 3 - SadotUn Kaynak: N'eve.o:;er şat' 
kı: Hicranla haraboldu, 4 - Artaki: Nilla 
vent şarkı. Koklasam s::ıçl:ınnı, 5 - Yesıırl 
Asım: Hilzzam şarkı: Ömrilm ~nl sevnıe!C 
le nihavent, 6 - Fnlz Kapancı: HU1.zıı!!l 
şnrkı: Büklüm büklllm sırmıı saçının, 7 ' 
Refik Fcrsan: S:ız ı;cmaisl. Okuyan: MıJl' 
mut Knrınffış, Çıılanl!!r: Refik, ve FRhit8 

Fersan, Vecihe, 20 45 Aj;ıjns, meteoroloji 
haberleri ve ziraat borsası (!!vat). 21 M~ 
leket saat nynrı, 21 Muz.lk (küçük orJ<esl 
ra: Şef: Necip Aşkın), 1 - Czernik: Daııf 
<'den kalpler: Konser valsı, 2 - Leopoıde: 
Çigan yortusu 3 - Brusselmans; Felemeıı1' 
raksı, 4 - Arno Naudorf: Arzu: Vals, ~ ' 
Knrl Föderl: Viyana şarkısı, 7 - Fellx Glef 
ıımer: Kırlan ıçlann vedaı, 8 - Franz Le ' 
har: Çocuk Prens operetinden potpuri 2' 
Esham, tahvllfıt, krunblyo, nukut bors~ 
(fiynt), 22.10 Sinema sc!ıi, 23 Müzik (OpC' 
ra aryaları). 23 45 24 Son ai:ıns haberle' 
ti ve yarınki program. 

• SENFONİl.ER: bırer defa benim muayenepıden ge- - Ben vapurun haritalarmı, pus-
1 1 k 1 k\ · · "11ette Kibarzade apartımanmdaki dı:ı çerler. Bu da öyle geçti. a arını, can urtarma ye e - ermı 

tt. B · al · ıresinde otururken kocası Ali apartı Reis muayene şahadetnamesini o - muayene e ını. emm m .:.ne ve 

21.10 Könl bC'r~: Bruch, Bcethoven'1~ 
.,~~~~~!!"' ıı. Bu akşam TURAN 1'iyatrosunda4 ·~~~!ioiiıııı~~a E>>ıerlf'.rlnden. 22.15 Bukreş: Pl~klarla seti' 

Ses Kraliçesi IIAM1YE'l' YÜCESES ronik konıer. 
kutluktan sonra ikinci suali ı:öy!e kazanla bir alakam yoktur. Vapurun 
sordu: " benim ihtisasım dahilindeki büti.ın 

_ Bazı şahitler demişler ki, sJz 8.ksru_ru tamam ve mükeınmeldl. 
vapurun kazanlarını muayene ettik- Rel.8 bundan sonra. ~aza raporları
ten sonra aranızda hususi bir görüş- nı okudu. Vapurun ıçınd.e bulun~ 
me yapmışsınız, sonra müsaade et _ 22 tayfad~ yalnız ateşçı Şaban og
mişsiniz. Halbuki vapur Amerika hü lu Seyfettın kurtulmuştur. 
kumetl tarafından daha evelce çü - Bundan sonra Hasan, Harun, He-
rüğe çıkarılmıştır. cep isminde üç şahit dinlendi. Bun -

Suçlu bu suali karşılarken: lar vapurun battığını gôrmed1klerini 
_ Bu şekilde üade ve isnat ütira- yalnız kazadan sonra Eşekadasına gi 

dır. Hususi bir konuşma yoktur. Bu derek cesetleri bulup Beykoz.o. ge -
vapur biz muyane ettiğimiz zaman tirdiklerini söylediler. Mehmet ve 
on sekiz yaşındaydı. Türk.iyeye gö _ Mehmet Emin isminde iki şahit gel
re eski sayılmaz, Amerika hükume- memişti. Asliye dördüncü hukıık 
ii çok zengindir. Orası ıskarta ede- mahkemesinden de tesbit dosyası ge
bılır. Musaadeyi ben değil, demz ti- lecekti. 
caret fen müdürlüğü verir. Ben yal- Muhakeme bunların getirilmesi ,._ 
:ııız kazanlar hakkındaki mütalcamı çin 21 mart saat on dörde talik edil-
lbildiririm, dedL dL 

İkinci suçlu makine mütehassısı 
Ahmet te reisin suallerine şu ce
vabı verdi: 

- Ben makine mütehassısıyım. 
Geminin makinelerini muayene et
tim. Bunlar son sistem makinelercı:r. 
Arızasız buldum. Hatta bir gün ada
lara kadar azami istim tazyikiyle bir 
tecrübe de yaptım. Ondan sonra ma 
kinelerin sağlam olduğu hakkındaki 
kanaatimi raporumla bildirdim. Va
purun makinelerinde seferine m8.n.i 
i:ıir hali yoktu. 

11mı11pnm 

1 t!\:::!!! il 
TEPEBAŞINDA 

ORAM KISMINDA 

Bu akşam sa<ıt 

20.30 da 
HAYDUTLAR 

5 peı·de 
.uugün ııant 14 te 

iSTiKLAL CADDESi 
KOMEDi KISMI 

ÇOCUK TiYATROSU 
Bu akşam saat 20,30 da 

OGLUMUZ 
Komedi 4 Perde 

Grupu Cumartesiye 
Yedinci Sergisini Açıyor 
•• D 

il 

1933 den bugüne kadar açtığı ser-
gilerle kendisini sanat dünyamıza 

tanıtan "D,, grupu, yedinci resım 

ve heykel sergisini cumartesi günü, 
Güzel Sanatler Akademisinde aça -
caktır. 

İki yüze kadar resim ve heykl~1in 
teşhir edileceği bu pek mühim sergi., 
Akademi m üdürü Burhan Toprak'ın 
b ir nutku ile açılacaktır. 

Sergide eser teşhir edecek sanat -
karlar şunlardır: 

Abidin Dino, Arü Kaytan, Bedri 
Rahmi, Nurullah Berk, Eren Eyü -
poğlu, Eşref üren, Elü Naci, Zeki 
Faik, Zühtü Müridoğlu, Salih UraJlı, 
Hal 1 D'kmen ve Cemal Tollu . 
. "D., grupunun şimdiye kadar ter

tıp ettiği sergilerin en güzeli olan 
bu sergi on gün açık bulunacak ve 
herkes tarafından serbestçe gez.ile _ Ser~e te,hir edilecek Herler-
bllccektir. den Elif Nacinin bir enteri)lörü 

:mana pc•lmiş ve para vereceğinden ve arkadaşları CEMAL SAHiR HAFİF KONSERLER: 
ı uhisle İrfnnı dısarı çağırmıst a- " u .... ı. ve Heyeti Temsiliye birlıl:te G ... 5 BüK eş. ;:,abııh neşriyatı. 7,10 Bet' 
:rnt dışurda Aı; elindeki destere ile CADALOZ KADTN Vodvil Un kısa dalgası: Karışık musiki. (!!,15: ne· 

drnı o koıundan yaralamıştır. a 3Perde yeni varyete, Sant ve Düeto Bilkreş; j;,~k ~rl----1-3 B '":'""io-;;' d;,-
talı te:davi altına alınmış ve suçlu ya Tel: 22127 4 ., gası: Hali! musiki (14.15: Devamı). 13.10 
J· alanmıştır. ı • ı Bilkre~: Hnflf musiki pl~kları (14.30: Ki' * Beyoğlu Emniyet amiri Ali Kı ı # aw••••••••••llill•m•••••~ ıis~· ::;o~:ı~::~ ~~~cI~ ::n~:i~:~~ :ı~;. 
nı.1 bu defa Emnivet iiciincü şube em y Ak SA AR sı·nemasınd...3 ... " arın şam n 17.45 Be !in kısa dalgası: İ~sonu korue:I' 
rine alınarak teftiş işl,rini idareye (19,10: Devamı). 18 Bükreş: Sibireanu or• 

mcm11
'" <>dilmıc:tir. CORINNE 1.UCHAIRE ve ANNIE BUCAUX kestrası. ll!.20 Belgrad: Konser. 10 OstrB' 

va: Bando mOzlka, 10,40 Ost.rava: Kllyl3 
.bandosu. 20 Varşova: Hafif muslJu. 20,15 
Btlkreş: Stiidyo orkc trau. 20.45 BratislA" 
va: K:ırışık neşı iyat. 21 Belgrad: Mizıılıl 
neşriyat. 21.10 T..ftypzl1.: Halk musikisi vt 
danıılan. 2:l.19 Bdgrııd: Muhtelif havale!· 
23,111 Bükre : Lokantanın birinden k111'' 
ser nakli. 23,20 Oııtrava: PlAk musikisi. 

Bu akşam 
(MODERN 

KIZLAR) 

Ya7.an: M, Yenrl 
GÜ 

tarafından FevkaUıd ~ bir tarzda yaratılan 

AHKAR KIZ AR 
Müstesna !ilmi görmrk fırsatım bulamıyanlnr için 

tekx;ar gösterilecektir. Ve Ayrıca ....• ? 

SARAY ve İPEK 
Sinemalarında 

Birden 

Türkçe Sözlü - Alaturka Musiki ve Şarkıl. 

MISIR'da BaJlayıp ATEŞLi SAHRALARDA 
HEYECANLI MACERALAR MUAZZAM 

Be!' rolde : R A M O N N O V A R R O 
MUSIK1 • KISMINI TERTiP ve iDARE EDENLER: M. 

CJe~en Büyük AŞK ve 
SAHNELER 

C. ve CEVDET 
~~~~~.. GAZEL VE ŞARKILARI: MUSTAFA ÇAGLAR ·~~~~ 

1 BU AKŞAM 

ı MELEK 
Sinemasmda 

AMERiKAN SINEMACILIGININ 
ŞAHESERi 

2 SENE ÇALIŞILARAK 

2 MiLYON DOLAR SARFEDILEREK YARATILAN 
BiR SiNEMA MUCiZESi 

Localar tamamen satılmıştır. Numaralı koltuklar sabahtan aldırılabilir. Tel: 40868 

OPERALAR, OPERETLER: 
22 Varşova: (Mazeppa~ isimli opera 
ODA MUSiKiSi: 
16,15 BrOno: Kuartet konseri. ııı,So 

Prag: Kunrtct. 19.20 Prng: Salon kuartf!tl· 
21,05 Bükreş: Piyano dilosu. .22 Stutıafl! 
Beethoven, Haydn. 

RESiTALLER: 

11 Berlin kısa d=ılgası: Hugo Wol~ 

şıırk1larından. ( 16,45: Schubert'ln eserJe' 
rinden piyano konseri). 17.15: Org. 16,10 
Pı·ag: Beşik şarkılan. 17.15 Bükreş: Rı.l' 

men ;ıarkılan. 17,30 Berlin kısa dalgıı9 
Hugo Wolfun ljflrkılarındnn. 18.40 BrünO 
Schubert'ln şarkılarından. 18.45 Betgrad: 
Halk şarkıları. 18.45 Berlin kısa dalgıı": 
Chopin'ln eserlerinden piyano. 19 Bükrd 
Muhtelif m111etlerin şarkılarından (Piyat.'0 

ile). 20,25 Prag: Hıılk fiarkıları. 20,25 Bel' 
grııd: Halle sarkılan. 
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-Y'AN 
GündeUk Gazete 

--0---
TAN'ın hedefl: Hıber· 
d fikirde. he..,eyde 

e, 1 dDrOırt. ıımlml 
tem z. 

k kırlln gazetesi 
oımı • 
oımıyı çılıımıktır. 

ABONE BEDELİ. 
T .. k" Ecnebı ur ıye _ 

1400 Kr. l Sene ZSOO Kr. 
7 5 O ,, 6 AY 1850000 " 
4 3 /\• " 00 " ~ 300 
150 1 Ay " 

" ta ittihadına dahil 
MllleU~arası pos l in abone 
olmıynn memlekeiler ç 
bedeli müddet sıra.si1le 30. 1 ~~ıı::.'. 
3 5 liradır. Abone bedeli peş tu · 
Adres dcğlşUrmek 25 ıruru~ r. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş
luk pul ntıvesi Uızımdır. 

f ~~-~~~ 1 ;.;~~~~~~i 1 
l ..... 1 •••••• 1. 1. 1 •••••• 

Millet Meclisinin 
Kendi Kendini 
Feshi 
A nk dan gelen haberler, BU • 

ara . a 
ük Millet Meclisinın cum . 

Y • arak kendı 
günü son içtırnamı yap 
k d' . feshedeceğini, şubat ayında 

en ını · Meclisin 
ıntihabat yapılarak yenı 
mart ayı ıçtode ~timalara başlayaca-
t~ını bildiriyor. 

Bu haber herkeste bir merak o • 
yandırdı. Meclisin dağılmasında fe'V· 
kalade bir mana arayanlar old~. . . 

Halbuki Bıiyilk Millet M,eclısını~ 
kendi kendini feshetmesi öteden~~.rı 
tatbik edilmekte olan bir team~!un 
tekerrüründen başka bir teY degıl • 

<.tir. 
Büyük MılJet Meclisi dört s~~e 

müdd~tle intinap olunur. Bu ~eclısın 
müddeti ilk ıe~rinievvelde bıter. Fa
l.at şimdiye kadar Büyük Millet Mec 
üsleri dört s~neyi tamamen doldur
mamış, hepsi blltçeyi tasdik ~ttikten 
sonra kendi kendini feshetmı§, yaz 
trıtilinden istifade edilerek yeni inti
l•nbat yapılmı~ ve yeni Meclis teşrin 
laşlangrcında içtimalanna başlamış • 
tn. 

.,~u...... .... tba 
rnesini tabii ularak klll'fllamak lizım 

~elir. 
Yalnız evvelki Meclisler kendile-

Korsikanın 
Hediyesi: 
HAN ER 

Faik Sabri 

TAN 

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

1 talyan aümayişlerine karşı Pransız Uaşvekili M. Da1a
dier ~ on gün evvel Garbi Akdcnizdeki :Fransız top

raklarında bir gezinti yaptı. En e'"''el, Tulon'dan beş saat me
safede bulunan, Korsikayı ziyaret etti. 1\1. J>aladier'ye bu zi
yaretinin hatırası olarak Ajaccio Belediye reisiı bir tarafın
da Souvenir öbür tarafında Vendetta (1) !'Özleri yazılı bir 
hançer hediye etmis. 

İtalyan matbuatı bu jesti pek fe
na karşıladı. Bazı gazeteler Dala
dier'nin kendisine uzablnn hançer 
ile mevhum bir düşmanı boğaz
lar gibi bir hareket yaptıE?mdan 
bahsederek bunun farmason me
rasiminde kullanılan s·uı uçlu fa
kat çok paslı kılıçlar kııdar t<>sirsiz 
olduğunu yazdılar. Hatta CORRi
ERE DELLA SERA daha ileri gi
derek: "M. Da.ladier'ye bu hançe
ri verenler ne kadar ".Is kısa görüş
lü imişler ... bu jestleri i 1

l' K.orsi
kanın İtalyanlığını bir daha gös
termiş olduklarının farkında ol
madılar. Öyle ya ... Hançer Fran
sızlara göre b1r İtalyan sil~hı de
ğil midir? Paris rom9.ncılarının e
serlerinde kahraman fransız şö

valyelerinin daha asi' si:ahlarla 
dövüşmelerine mukab;ı 

e a 
hançerle vurduklarını okumuyor 
muyuz? .. " diye. acı ve dokunaklı, 
alay ediyor. 

5 --
.......................................... 

f SERBEST SÜTUN f 
t .......................... ...... 

Teknik 
lsttlahlardaki 
lstikrarsızhk 

Yazan: Mühendis 
NOVIT OSMAY 

H er ya7.1 v&zanın ve okuya~•~ yıl 
•ardanheri hallini bekledığı bu 

ı5tılah meselt.-si Falih Rıfkı Atayı~ 
son makale i ,·e Tnn'm anketiyle bır 
\,ere daha Tiirk ) azıcı ve okuyucula· 
ıını dü iindürmeğe ba ladı. 

Korsikadarı bir manzara 
Palas ismini verdi41eri mtı.kilerde 
yerleşmiş bulunan çete re,glcri 
ada hayatına hükumet memurları 
kadar hakim olmıya başlamı-olardı. 

Fakat Korsikalıyı böyle haşin. 
itaatsiz, serkeı; bir hamurla vuğu
ran kuvvet yalnız muhitinin tabii 
tesirleri değildir. Bunlaoı tarihi 
talihsizlikleri de katmah. K)rsikn
lı uzun asırlardanberi bir türlü is
tiklaline sahip olamadı, asırlar

danberi hariçten gelen muhdcim
lere karşı koymakla uğraştı. dur
du, her istlliının önünde adanın 

içlerine çekildi, ormanlara, maki
lere saklandı. Her gördüğü yaban
CIJ'l kıyafetini değişmiş bir dliş

man gibi gönniye alıştı. BöylC<'e 
her hareketten alınan, hPr sozden 
lüzumlu lüzumsuz miınal"!' cıka

ran sert, somurtkan, hiddetli bır 

Ben fenni t'"erlerin türkçeye çe~
rilmesindeki tıliiskülleri ) akından bıl 
C!ığim için bu bahsi tamamiyle tek • 
ı ik bakınundnn görmek isti) orum. 

Bence 1i ııı•ın sadl'liği esastır. za· 
mania her ) n ayan dil sadeliğe doğ -
ru gider, {akut fende edebiyatta ~l -
tluğu ~ibi iki lisan kabul etmeğe ırn· 
Hin yoktur fen laboratuvarhırda ya 
JJıhr.' ntely: ve fabrikalarda tatbik o
lıınur Bu iki yolun esası birdir, hede 
{i birdir lisanı da bir olmalıdır. l\1Ü • 
hen<lisin lisanı ba~ka, işçinin lisanı 
baska olamaz O zaman köprü )·ıkıl • 
mı , iki tarafta akıntıya kürek çek • 

mis olur. 
Halbuki radyoda aldığımız ya • 

bnncı ı tılahlnrdaki istikrarsızlık 
l üzündcn aynı bir yn7.ının başında 
l:lçak frckan:.tan aşağısında bas fren 
l,pnstan bahsedildiğine hepimiz her 

~iin rııstlarız. 
Teknik ı tılahlnrı birleştirmek ve 

her mefhuma \'e cisme bir isim ver-
111ek zamanı dn diğer ıstılahlarda ol -
duğu gibi gelmiş ve geçmiştir. 

Bence. bunun için yapılacak iki 
Ş<"Y vardır: 

ı - Tekniğin muayyen şubeleri 
ve subelerin busu i ı tılnhları olduğu 

',; 

gibi bil de umumi teknik ıstılahlan 
\'ordır nH•sel:t civata denilen nesne 
tayyarl'cilikte de demiryolculukta 
t\a birdir ve hir ıstılah olmalıdır. Şu 
halde bu kabil ıstılahların bugün 
rııcmlcket fabrikalarında kullanılan· 

lnn tcshit edilmeli ve hir komisyon 
l unlardan en muva(ıkını kabul ve 
t~ınim ctmelıdir. Bu i.izerinde o ma 
kine parçasının resmi bulunan ve al 
,.... __ ............ - J..w-

nni bıitçe mfü.ıakerelerinden . sonra 
feshettikleri h&lde, bu meclis dört ay 
~,,,•el bu karıırı vermeğe liizum gör
nilş olacaktu Bunun ~·.en. mühim 
~cbehi hükiinırtin kendısı içtn hazı~
lndığı mesai .,rogramına esas teşkıl 
<'den nütçelerin yeni Meclis tarafın • 
Nın ta~dikind~ fayda görillmilf olma 
undan ibaret ~ıs· gerektir. 

Fakat Korsı1rnlmın Fransaya 
karşı bağlılığını bu hançer

den daha iyi ifade edebilecP.k bir 
hediye bulamanuş olmasında Ajac 
cio Belediye Reisi pek haklıdır. U
nutmamalı ki Ko~a daha bırkaç 
sene evvellere gelinceye kadar hiı
k(ımet kuvvet ve kanunlarına 

karşı isyan bayrağını açmış şaki
ler memleketi idi. Asırlardanberi 
devam eden bu şakiliği Fransa 
1931 de ortadan kaldırmak istedi. 
Romanetti'lerin, Bartoli'Ierin ana
nelerini yaşatmak: isteyen Spada 
ve avenesi üzerine adeta bir ordu 
sevketti, aylarca süren takipler
den, pusulardan ve çete muharebe
lerinden sonra Spadayı öldü!'düler, 
çetesini dağıttılar, fakat Korsıkalı
nın ruhundan bu serkeşlik h•.sleri
ni silemediler. 

Korsikanın ~oğrafi meukiini gösterir lıarita 

.,._.,. • .,.~L~iR(l~ry·alı!I~ıl~.-rd~raıı. iıeo•n•riıliiailA~n•a"'-· ·'1.ı yanlan kAğJtfann atclyclere tevzii 
doludan Foçalılar geldiler Bun- ife olur Fakar hunlara yeşil masa ba 
lan Etriıksler, Knrtacaltlar, Ro- ~ınd n t'e\'ap verilmemeli, ve eli yağ 
malılar, Aragonlar, Gotlar Arap- h ustanın yanına gitmek kiilleti ihti 
lar takip ettiler. Hele Cenevizler- ~ar edihnclid;r Sonra bu sayfalar 
le Pisalılann istilalan zamanında toplanıp içlerinden en çok kullanılan 
bu iki şehir cümhuriyeti arasındn- Vt> en mm afıl::ı olan ıstılah kabul o
ki kanlı rekabet devirlerindr• Kor- lunduktnn sonra her tarafa resimli 
sikalılnr çok azap çektiler Hatta liıgat kitapları halinde tevzi olunma
bir aralık Korsika şakileri, reisle- lıdır. Tabii hiç olmayan ıstılah mu • 
li olan Sampiere da Bastclica'yı, knbill..:rlnin en mfinasip şekilde tilrk
Fransa Kralının bir tavsiye mektu- c-e veva beynelmilel bir tabirle tes -
bu ile Osmanlı Sultanlarından 1 iti de al ni surette yapılmalıdrr. Bun 
yardım istemek üzere tstanbula hır bittikten "onra her teknik şube -
gönderdiler. nin husu T ıstılahları kısmına geçile· 

Binaenale~h ortada izam edile • 

<ek fe\•kalide bir hal yoktur. 

* 
Yahudi Meselesi 

B 
"tiin dünyayı işgal eden bir 
u ahudi meselesi vardır. Diln -

Y dü anlan ile yahu 
ya Adeta yahudi şm iki zümre 
di dostlarındaıı mürekkep 

. . y budi dUşınan-
:)'e ayrılmış gibıdır. 8 d 
lığınıreJ'imletiııin sarsılmaz bir um e 

bütün mem 11; haline g-etir~n devletler 
ııx..nm ya

leketlerde yahudi düşman •· 

) ılmasını isterler. k' in 
Bir Alman gazetesi, Tür ıdy~ği~ • 

k ver ı nı 
de yahudileri ihraca arar d' 

. d b hususta ken ı 
r>eşrederek. bizt e u 
ııralanna almak istemiştir. Alma~ ga 

• d yahudılere tetesinin bu ı,ep-ıyatın a, 
L-t devlet • a.empati gösteren demoa.u• 

ler nezdinde Tilrkiyenin itibarını kır 
ınak maksadı da olabilir. 

H Ih k" Tü kiye hük6metlnin ya 
a u ı r i bütün 

1-ıudilere kal'ŞJ olan vaziyet 
dünyaca mahlrndur. Bütün ekalliyet· 

lekette ka • 
ler gibi onlar ~a ~a mem 

1 
bUtiln 

nunların kendilerıne verd l'i l 
haklardan istifade etmektedirkl. u;:ıt 
daha ileri -'derek denilebilir r-

5• • nln ös vatan 
ldye 1ahudilerl Türkiye 

daşlarıdrr. kara 
Ortaya böyle rivayetler çrd iti: 

r:ık memleketin hariç nas~ 8 
gaf 

l uıru kırm•I• çallflDak aa ece . 

lettir. 

Yurddaı: 
- y ann 1ıava.Jaı yağa
k "l'"me binlerce kurban 

ca o u • • 1ıurbanlan-
vermenıelı ıçın 

T .. lr Haoo Ka,,,,,.ıına 
nızı ur 
vermeli.iniz • 

İşte bu bakımdan Ajaccıo Bele
diye Reisinin Korsika hanı;erini 

Fransız Başvekiline teslim etmesi 
adanın artık fransız konunlanna 
karŞl koymıyacağtnı ve dışardan 

gelecek bir hücuma karşı halkın 
hükılmetle beraber çalış.3cağmı i
fade etmesi itibarile çok manalı 
bir jest sayılabilir. 

K orsı1<a denilince gözönfine 
gelen ilk hayal, yalçın ve 

k arızalı küçük bir ada, içınden 
~iımes'i imkansız fundalıklar ... 

1 l r arasında jandarmalara pu-
ça ı a . . . • 

JcurmUŞ dişıne kadar sıla!lh eş-
:yalar ve bunlara yatakl:k eden 

- erı'ne çıkılması çok guç tepe-"e uz _ 
ler üzerine kurulu koyler ... hasılı 
tam bir opet"et dekoru. Korsika 
h" bir asırda bundan başk~ bir şey 

lıç amıştır. Akdeniz ortasmda bir 
oam diğ ad olmasın& rağmen er adalar 
-~ halkından hiçbir gemici, hiç
~ seyyah, hatta hiçbir korsan ye
~medi Bazı tarihçilerin Kor-
ik şaJdlerinin en talihlisı, en şöh

s t~i ve en çok muvaffakiyetler 
~e ı,anmış olanı diye anlattlklan 
.; poleon Bonapart bile denizden 
b:şlanmaz "e deniz harplerinden 

bir teY anıamazdı. 

Korsika, Akdenizdeki adalar 2-

rasında mesaha itibarile Sicilya, 
Sardinya ve Kıbrıstan sonra gel
mek üzere dôrdüncüliiğü alır. 8722 
kilometre murabbaı büyükliiğünde 
olan bu ada hemen hemen Çankı
n viüıyetiıniz kadar bir yerdir. 
Nüfusu 300.000 i buluyor. Ada 
şimalden cenuba uzanan oüyük 
bir sıradağ ile kaplı, hem bu bel
kemiği etrafında sağa sola doğru 
aynlmış kaburga kemikleri de ol
madığı için bu dağlar arasında do
laşmak kolay bir iş değil. Kıyılar
dan içerilere doğru sokulmıya ça
lışan birkaç şose üzerinde otobüs
ler çok ilerllyemiyorlar, yerlerini 
katırlara bırakıyorlar. Bundan ile
risi için yolcular katır sırtında ço
ban izlerinden bin türlü sıkınh i
çinde yamaçlara tırmanmıya çalı
şırlar. Köyler ve kasabalar bugün 
de hep sivri tepelerin ucuna asıl
mış kalmış bulunur ve bunlan bir

birinden ayıran müthiş uçurumlar 
yalnız boşluklarla değil, nihayet
siz kinler ve dlişmanlıklarla da 
doludur. Fertlerden başlıyan ge
çimsizlikler, ailelere, onlardan bii
tün köy ve kasaba halkına ~eçm·ş
tir. Bu düşmanlıklar, bu vcndetta
lar uzun asırlann izlen silinemE:
miş bir hediyesidir. Çok güzel ol
masına rağmen adanın pek verim
siz olmasının da bunda bir r?lü ol
muş... Bol bol ekilip biçi!e-bılecek 

yerler, sürülerin dudaklannı ısla
tabilecek çayırlar ve zengin mer
alar o kadar mahdut ki avuç ka
dar toprakta yüzlerce adamın gö
zü var. Bu vaziyette anlaşarramaz 
hklan, davalan, nihayet ktalleri 

körüklemiş. Daha sonralan işsiz 
güçsilz oturan {orsikalı slyuet 
yapmak istemiş, fakat kızgın ce
nup güneşi ve damarlardl'l d~laşan 
at~li kan ve asırlardanberi devam 

eden vendettalar, hançerlerin ko
layca çekilivermesine sebep ol
muş, elinden bir kaza çıkan deli
kanlı soluğu maki (2) Jerd<:> almış, 
eşkiya arasına kanşmış. D:ığlının 

kanlarında dolaşan bu ateş. haya
tındaki bu serkeşllkler, Karadağ
Iılarda, Abruzzalılarda, Arnavut
larda veya bunlara benze" başka 
şekavet ya taklannda şimdiye ka
dar birçok defalar görülmüş viı.kı
alardır. Bu Metleri coğrafik biı 

mükadder gibi saymak mümkiin
dür. Ayni tabii şekiller her taraf
ta ayni sostyal teşekküller .. vücut 
veriyor, bu gibi yerler iste.r iste
mez medeniyetin feyizlennden 
geç istilade ediyor veyahut bun
lardan büsbütün mahrum kalıyor
lar. Korsika buna iyi bir m'saldir· 
Adanın birbirine dargın gibi sırtı
nı çevirmiş duran iJd mühun 'ima· 
nı var: Ajaccio ile Bastia... Bun
ları birbirine birleştiren demıryo
lu daha dün denecek kadar yakın 
bir devirde tam.,nlandı. 

• 

1 talya sahiline 60, Fransa kıyı· 
lanna 100 mil mesafccıe bu-

lunan Korslka daha birkaç sene 
evveline gelinceye kadar adanın 
hakiki sahipleri şakilerdL ı<.orsi

kalı, tanınmış bir şakinin a Jesin
den olmakla apaçık iftihar ederdi. 
Bocognano isminde küçük bir' köy
de şaki Belacosia'nın doğduğu evin 
kapısı üzerinde, sanki bu zat 
memleketin bliyük bir evladı imiş 
gibi bu hatırayı teyit eden l'lr lev
ha asılı bulunurdu. EveU de la 
Corse gazetesi şaki Romanettinin 
hatıralannı tefrika eder ve bazı 
mühim işler hakkında iikirlerlni 
yazan ingiliz Lordlanna Times ga
zetesi nasıl bir sayfa tahsis ederse 
Korsika gazeteleri de haydutları
nın fidyeinecat taleplerine sutun
lanru açık bulundururlardı. Yeşil 

Bir zamanlar da Alma"l Ba
ron lan adayı ele gcçınnek 

istediler, derken işe Fransızlar ve 
İngilizler kanştılar. 1765 de Ja
mes Boswell isminde İskoçyalı hır 
seyyah Korsikayı gezmiş a~ayı 
pek beğenmiş ve Korsıkalıların 

dert ortagı olmuştu. Bu zat İngil
tereye döndükten sonra zamanın 
politikacılannı, Başvekıl Lord 
Chathamı ziyaret etmiş, fak&t 
kimse onu dinlemek istemf'>mişti. 
Hatta nazırlar arasında: "Bir Mr. 
Boswell Korsikaya gitmiş, orasını 
pek begenmiş diye harbe gi:-işecek 
kadar delirmedik ... " diyenler bi
le olmuştu. Ne gariptir, o ?aman 
İngilterede başka bir hava esnuş 
olsaydı Napoleon dUnyaya Fran
sa tabiiyetinde değil, İngıli7. Kralı 
3eorge ili ün tebası olarak gelP. 
cek ve kim bilir dünyanın çehreSl 
ne şekil alacaktl. Bu sıralarda Ce
nevizler Francızlarla anlaşıyor ve 
1769 da Akdenizde son müs1.emlc
keleıi olan Korsika üzerindeki ha
kimJyetleorinl onlara satıyorlardı. 

Böylece bu tarihten bir sene sonra 
1769 da Ajaccio'da dünyaya gelen 
Napoleon Fransa tabilyetını takı

nıyordu. Fakat İngilizler daha 
sonra Korsikaya girdiler Bona
part nihayetsiz hırslan peşinde 

Fransa da ikbalini hazırlarke:ı Kor 
sikaWar bir aralık FTancıılara 
karşı isyan etmişlerdi Asilenn bıı
§Ulda bulunan Pasquale Paoll nf-

(Sonu Sa. 10 Sü. 6) 

(1) Koralkılılır ar11ındıkl kın gDt· 
me ldetlne Vendettı denir. 

(2) Korılkının içinden geçllmesl im· 
kln11z olın fundalıklarını Mıkl denir. 

1 

nilir Bii~ lece artık tamamille istik
rar kazanan ı tılnhların bilhassa tah
riratta kullanılnıasında her müessese 
ıuar ~tmeli ve ya,·a ya\'aş bunlann 
~ullanılma sahası husu i kurslar ya
pılarnk geni letilmelidir. Bence bu 
srkild~ komi ~on tarafından seçilen 
lıir ıshlnh fena intihap bile edilmiş ol 
sn artık geri döniilmemeli ve istikrar 
haha ına hatanın neresinden döner • 
&ek kiırdır, denmemelidir. Bir misal 
olarak aslınd•ı sada kelimesinin aksi
:<ada mnnnsın~ gcld;ği halde öyle kul 
lıınılmadığı Vl' bu yüzden de hiç kim 
srnin bir zarar görmediği sÖl lcnebi
lir. 

2 - ikinci Şlk ta lisanımıza yeni 
girecek tckni!~ ı tılahları bir dil giim 
riik memuru kar ı ına çıkartmaktır. 
t, crd~ki ı tılut•lar diizelirken yeni -
<kn oyu op.ı hl'lirsiz yabancıların 
g:rm~.dne ma.ıi olunmalı ve yukarda 
'1& isaret ettiğim gihi bunlara derhal 
7'iirk;; • VCl a beynelmilel kisvesini 
g;ydirerek daırıgalnnmalarına ve bir 
,inha Dtı damı{anın değiştirilmemesi· 
ı e dikkat edilmelidir Lisan ccmive
tın malıdrç, be.r fert onu istediği 

0

şe
kilde rleğiştirnıek sal8hh•etini kendin 
dl' hiç bir zaınun görmemelidir. 

Bunlar çok güç ve yorucu mese -
lPlerdir fakat sana~ ide vUkselmek is 
teyen her millet bu imtihanlan baŞJD 
oı.n reçirmiştır Buna bugün başla • 
mauak yann içinden çıkmamıza im• 
Un ..,.,ktur. \Unkü bugün bunlarl 
bğretecekJeriıtıi2in adedi onsa yarlll 
<•n bin olacaktır. . . .............................. _ ........ . 
1 Kanatlanan Cilmhurıycr ne5 
··········· l 
! line kurhanlnrımızla kU\•vet ve- 1 
İ relim. İ 
-···-···-· .... ·················-··-·--·----
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Spor: Okuyucu Mektupları 

1 E K o N o M i 
1 Anadolulu Hastaların 

Doktorlardan 

Çektikleri 
Tedavi için Anııdoludan buraya gelen 

bir tanıdığım, düçar olduğu muameleyi 
bana ~öyle anlattı: Sirkecide bir otele in
dim. Tedavi için geldiğimi öğrenen otel 
sahibi; ıSeni tanınmış bir dokto:a götü

Amerika Mallarımıza 
Rağbetini Arttırıyor ! 

~--~°" receğlm• diye beni ısrarla Reyoğlunda, 
Tarlııbaşında cRöntgen Mütehassısı. ya
zılı olan bir muayenehaneye göti\rdü. Dok
tora hastalığımı anlattıktan so'lra otl'lci 
ücret olarak ne vereceğimizi sordu. On beş 
günHlk tedaviye kıırşı 120 lira isteyen 
doktoru, fııkirliğimizi ileri sürerek 80 li
raya razı ettik. 

Baş dönmesi ve tansiyon glbi rahatsız
lıklara miiptel11 olan ve röntgen 'lıütehzs
sısı ile hiçbir a111kıısı olmıyan bu hastaya, 
hemşire asistan tarafından yapı!:ın 15 en
jeksiyonla, Cloktor emeği görülmejl d"'n
mesin diye birkaç defa da kollıırı'.'lın ısıtıl
masile işi atlnttılıır. Param yeti~ml"diği i
çin bir miktar dehn kö:vümden e;etirtt•m 
ve 60 lira verPbildlm.• 80 linıyı tnm iste
yen doktor hastayı kovuyor ve tc>daviden 

Herkesi yıldırdığı anlaşılan Coe luiz, balık atJında uyuya kalmış ! de hiçbir ncUce çıkmıyor. Ru !şle1· daha ne 
kadar zaman devam Mecek?! 

s·yah Kapla ı akipleri 
O.rganiza örlerdir ! 

Gilzel Sanatlar Akıdeml9fnde 
Adil Arıkan 

Sanat Mektebi Talebesi 
Eski Muallimlerini istiyor 
Beş senedenberi mektcbımizdc tesviye 

atöiyesj şe!llğinl yapan muhterem ve pek 
çok ~gerll şefimiz Halil İ1er.·enı den: yılı 
ortası olan 1 lnclklınunun sonunda İzmir 
san'at mektebine tayin et'ilı>r Kenrlisini, 
bilhassa teknoloji dersi verml!k u·.tisası ilP. 
bütün talebe !'ever. Hepimi:ı:. rnıiteessir bir 
haldeyiz. Tam üç sencdcn1>er ı lJaliJ İdc
menden mesleki teknoloji rlcrsi ı.lan son 
sınıf şimdiye kadar onun ıstılii ıle yürü
düğü halde bundan sonraki fü ;ıv :ı:.arfında 
bambaşka zıt bir usulle ders ıb· aktır Bu 
biz.im vaziyetimiz. ocakta ısıtılırh.en bir
denbire soğuk havaya bırııkıl:oo çeliğe 
benzer. Bunun böyle olma•;ı üç JJy sonra 
mezuniyet imtihanı verecek ol:ın talebe
nin aleyhinedir ve güçtür 

Fırı::ıat düştük~c yazarım; A
merikada bir boksörün, bir gü -
reşçinin şöhreti sade spor kıy -
meti ile devam etmiyor. 

Bir ~ampiyonun mücadele tar 
zındaki cazibe, halkın o şampi -
~·ona gösterdiği aJaka, müşte -
i ek bahislerdeki nisbctler. bir 
urganizatörc olan itaati Ameri
kada ~ok mühim roller oynayan 
llDSurlardır. 

.......... -.......................................... . 
YAZAN: 

Eşref Şefik 
_. ...... _ ...... .-....... ._ ....... ·-----· 
- A llo Alto-

Siyah Kaplan Bu 

man boksörü Şimeling siyah kapla
nı dövdüğü vakit sanki mağlô.p o 
ımiş gibi bir ikinci maçı Amerika
da yapmıya mecbur edilmişti. 

Bu vaziyetten kuşkulanan bazı 

Amerikalılar, siyah kaplanın bazı 

hilelerle ve aleyhte propaganda ile 
boksörliiğünden ne kadar kaybede
ceğini ve bu seneler içinde dövülüp 
dövülemiyeceğini Amerikanın en 
tecrübeli hakemi olan Artür Dona-

lıtanbul Böl9e S~n ,ıt 'v'lektebl 
t alebeeinden N Z 

Cihan Şampiyonu zenci Coe Luviz Akşam Dövüşüyor van'a sormuşlar. Aldıkları cevap şu- f f b J 
di.ıne kadar, boks haricindeki işleri- dur: s an u spor 

Haliha1.trdnki vaziyet yazdığı Biliyorsunuz ki ben Amerikada 
n i iyi yürütüyordu. Arkasını Ame- mız Coe Lm·iz, şampiyonluk ke yapılmış dünya şampiyonalarının ltı·raz Edı·y or 
rikanm en kuvvetli organizatörüne 

m.!rini bu !lkşam Nevyorkta ırk- ekserisinde hakem durdum. Hele ı 
dayamıştı. Onun yaptığı dört sene- S k - ·· · · 

taşı siyahı ve diinya yarı ağır sik Coe Luviz'i adam akıllı tanırım. O- .. on __ arara ra~men uç unıversite-
Jik kontratla vaziyetini epeyce tah- lıy s l · k Jet şampiyonu Jfcnri Lewis'c nun şöhretli glinlcrlnin hemen her 

1

. ı U eywanıyeye arşı oynatan 
kim etmışti. Zencinin şampıyonlu- kar ı ortaya koyacaktır. müsabakasını ben idare ettim. Istanbulspor .. h kkında 1.ig heyeti 
<rn kaybetmesi evvela organizatörün tonl k h '- ı • · • "'- Bu ma", ı rad'-·odan dinlemek B •· k'" ~ "ki ı · ·· ı b j ,, "nnr.q 11 '""'"" mııc ""'Y0

• .,., · · 1 · 1 ç ·· k~ k d" ,, ugun u agn ı et erı ş0y e 1r . t 
ışıne ge mıyorc u. un u en ıne .. . . . rarı vermıc: ve stanbulsporun. bu 

isteyenler snhah saat dörde doğ d t J d b 1 ııı 
her sene binlerce dolar getiren bir goz e. n geçır.ıyorum. ç erm e ara_ 1 husustaki ıtırazını da karara rapte-ru Nevyork istasyonunu araya 
irat gibiydi. Bu sebeple Coe Luviz'in bilirler. tehdıt edebılecek kıratta henuz derek genel direktörlüğe gönder-
Nevyork Federasyonu ile olan ihti- kimseyi göremiyorum Belki bana rnıştir. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milfıno 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
.Mııdrid 
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ÇEKLEU 

5.9175 
126.56 

3.3425 
6.6575 

28.5625 
68.43 
50.5775 
21.395 
1.08 
l.5575 
4.34 
5.9175 

Var&ova 23.9275 
Budepeşte 25.0525 
Bükrcş 0.9025 
Belgrad 2.8325 
Yokohama 34.5475 
Stokholm 30.4625 
Moskova 23.88 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk borcu II Peşin 19.35 
Sıvas - Erzurum I 19.125 
Anadolu Dcmiryolu I ve II 40.25 \.. _______ .) 

Şehrimiz ihracat tüccarlarından 1 
bazıları İktısat Vekaletine telgrafla 
müracaat ederek Amerika ile takas 
işlerinin ne zamana kadar devam 
edebileceğini sormuşlardır. Vekalet 
verdiği cevapta yeni Amerikan ti
caret anlaşmasının merıyete girece
ği tarihe kadar tüccarlarımızın 

mer'i kavanin ve nizamat dairesin
de muamelelerine devam edebilecek 
leri bildirilmiştir. Tüccarlar bu va
ziyet karşısında ihracat ışlerine da
ha esaslı bir faaliyetle devama ka
rar vermişlerdir. On beş Şuba~ta tat 
bikine başlanacağı söylendiği anlaş· 
manın belki daha bir müddet uza
mak ihtimalini düşünerek Amerika 
dan gelen taleplere cevap verilmek 
tedir. Piyasamızda yalnız bir 'ki a
lıcıya inhisar etmekte bulunan bazı 
mallarımızla diğer bir kısım talep
siz kalan malların Amerika tarafın
dan mühayaa edilmesı ihracat piya· 
sasını canlılaştırmış ve takas yoluy
la bir hayli malımız Amerika için 
satılmıştır Takas muameleleri sona 
erdikten sonra bile bu gibi malları 
tanımış bulunac;ık olan Amerika pi 
yasalarının yurdumuz ıçın daimi 
b;r mfü;tı>ri olacağı trmin ı>dilmekte
dir. Amerika için çifti 170 - 180 
kurustan keci derileri idareli bir va
;ıo:ivettf> satılmıştır Deri. yapak. tif 
tik g'bi mallarımızı bu yeni müşte
riye satmakla piya<:amız rakipsiz
likten kurtulmu bulunacaktır. 

Nevyork Sergisine 
Gönderilecek Nümunelerin 

her eşyanın ayrı ayrı ambaUijı ya
pılacaktır. İstanbul sergi komitesi
nin de bugünlerde içtimaa davet e
dileceği haber alınmıştır. Nevyork::ı 
vasıl olan sergi mümessili Nizamet
tin Aliden gelecek talimata göre bu
rada toplanan nümunelerin ne şekil 
de taşnif edileceği anlaşılacaktır. 

Listesi Hazır ! 
Nevyork beynelmilel sergisine 

memleketimizden gönderilecek nü
munelerin listeleri hazırlanmıştır. 

Serginin İstanbul komitesi l>u m.;mu 
nelerin tasnifine başlamıştır. Nü· 
munelerin bilhassa ambalajları için 
itina edilecek ve usulü dairesinde 

Ticaret Odası 
Umumi Meclisi 
Azaları Seçildi 

Amerikahlar Bol Mikta rda 
Deri istiyorlar ! 

Av derileri piyasasında istekli va
ziyetler mevcut olmasına rağmen 

havaların mutedil devam etmesi pi 
yasaya az mal getirilmesine sebep 
olmaktadır. Amerikalılar, bilhassa 
sansar ve zerdova derilerini bol 
miktarda istemektedirler. 

Bozuk Olçu 
Kullananlara 
ŞiddetliCezalar lafları hep l<!hine halledildi. Rakip- rakipleri gazetelerle şişirtmek su- diyeceksiniz ki: şu yenilmez dediğin İstanbulspor Kliibü Başkanı bu 

leri onun arzu ettiği yerlerde ve ta- retiyle sık sık maçlar tertip ediyor. arabı Şimeling yere sermedi mi? hususta bir muharrirımıze şunları 
rihlerde maç ynpmıya mecburdu- Hasılat ne çıknrsa yüzde kırk beşini Ben Coe Luviz _ Şimeling karşı- söylemişt r: Dun Ticaret Odası Umumi Mec- Pazar kurulan yerlerde halka gO.-
Iar. Nizami taraflardan da istediğini 1 vererek zarar etmesine imkan kal- "- Genel direktörlüğün tami-

laşmalarının ikisinde de hakemdim. 
yaptırmak üzere organizatör çalışı- mıyordu. i-... minde yalnız yüksek mektepler ta-

ff k l d .uirinci müsabakada arap rakib ·n- 1 b d b h d·ı· 0 M ı -· yor ve muva a o uyor u. Zencinin bu yeni teklifi organi- . . • • e esın en a se ı ıy r . es egı 
Şahsının reklamı ise her va5ıta- t"' .. ~ . t . 1 den zıyade kendı asabı tarafından memur olup ta mektebe devam e-• · za orun alıştıgı sıs eme nıhayet 

dan ve sebepten istifade olunarak ; vermesi demektir. Yalnız Coe Lu- mağ1üp edilmi<:tır On iki devre Al- denler hakkınd1t sarahat yoktur. 
d?~amlı bir pro.p~ganda ile temin ~-1 viz'c 250,000 do!ar vereceğini hesap i mana her türlü yumruğu yaptıştı- Bu genç~e:i~ uhdcl1~rınd~ i~i sı
dılıyo:du: Zencının kusurları mezı- lıyan bir organizatör her önüne ge- ran Coe Luviz rakibinin hala ayak- fat var: Bırısı talebe ık. d:ğerı me
y:tı:rı g.ıbi yazılıyor. halkın tcvec- len rakibi şişirerek sık sık maç ter- ta kalmasının verdiği asabiyet ve 1 '.11urluk . Bu s•fatlardan hangisinı 
cuhu daıma kollanıyordu. Çok kur- tip etmek cesnretini kendinde bula- .. . . . . _

1
• ı:r.afe edelım Talebelik arızidir. a-

lisi ıçin münhal bulunan azalıklara 1 ya ucuz sebze, meyva ve kuru yiye
seçim yapılmıştır. Bu azalıklara Şir ' cek maddeleri satan perakendecile
keti Hayriye Müdürü Sadi, tüccar- rin kullandıkları ölçü aletlerinin ba 
dan Hayri Arap oğlu. Ayakkabıcılat" zılarında gram ve kiloların noksan 
Kooperatifı Müdür ve Müessisi Ab- olduğu görülmektedir. Halkın bu öl
dullah Vahdi ve yumurta tüccarla- çillerle aldıkları muhtelif maddele
rmdan Ziya Kılıcoğlu ekseriyetle in rin her kilosunda 50 - 100 gram 
ttihap olunmuşlardır. kadar noksan çıktığı bakkallardaki 

naz bir şekilde organizatörün me- umıtsızlıkle gevşemış ve mag up ol- sıl olan memuriv. ettir 
----n terazilerle yapılan tartılmadan an

~L İ mur ettiği akıllı adamlar tarafından muştur. kinci dövüşlerine çıktıkla- Zaten. bu hususta Millet Meclisi-
Diğer bir tarifle Coe Luvfz'in ti

devam ettirilen lehte propaganda ile rı zaman iki boksörün gözlf>rine dik 
siyah Coe Luviz beyazların dahi if- cari kıymeti eski elverişliliğini kay- kat etmiştim. Sizi temin ederim ki 
tihar ettikleri bir şampiyon haline betmiştir. Bugüne kadar şampiyo- arabın göz bebeklerinde yanan in-
gcldi. nun şöhreti için rekUım masrafları-

nin de b ·r kararı vardır. Diyor ki: 
Bir vatandaş hem memur hem 

mektepli olursa bunun vasfı memur 
luktur .. 

ihraç Evlerine 

Ta ·dirname 

Verilecek 

laşılmaktadır. Bazı esnafın ise, iste
nılen madde 2 - 3 kilo olunca ya
nındakı diğer bir esnaftan kiloluk 
ölçü alarak malı tartmakta dır. Bu 
kilolukların da ekseriya noksan ol
duğu anlaşılıyor. Perakendecilerin tikam ve ihtiras alevinden ben 

İşin geçen aya kadar süren bu nı kendi cebinden çeken organizatö- Biz bundan d:ı kuvvet aldık ve 
sekli mükemmeldi. Yalnız geçen ay rün tavrı taleplerinde yabancı bir korktum. Nitekim Şimeling te 0 müsabııkaya iştirak ettirdik. 

Ankara. <TAN) - tktısat Vekaleti, kullandıkları bu gibi ölçü aletleri

• h' tt' ürün gibi. standardizasyon şartlarına 
siyah kaplan kendisi için cok teh1i- insan gibi hareket eden zenciye karşı manayı ısse 1• Ve daha maç baş- Bu itibarla itirazımız tetkik e-

h t d ğ. · b b" · · d" riayet eden milli ihraç miıl.:!sseseleri-keli bir politikaya saptı. Dört sene- el et e e ışecektir. Ihtimal ir pun lamada11 ırıncı ovüşte sanki ken- di'dikten sonra hakkımızı kazana-
b ğl ld v d b ıı · l kt 1 1 ne takdirnameler vermevı kararlaştır dir a ı o ugu organizatöre; bun unu u rsa, onu şampıyon u an dısi mağ1Cıp o muş gibi sararmıştı. cağımız muhakkaktır! .. 

dan sonra yüzde kırk beş hisse ile atlatmıy~ .da 5alışacaktır. Bu sene- Nitekim müsabaka başlar başla- Statlar Komı·+es·ı mıştır. Bunlar, ofis mecmuasında ilan 
d .. .. . v• • h .. b k l ıyı dovccek b" .. b l 1 k . ovuşmıyecegını, er mıısa a ası er zene ırını u am~sa rnaz kudurmuş bir kaplan gibi Al- edi ece tır. 
için asgari 250,000 dolar garanti is- ~ahi onun halk nazarında düşmcsıne .. .. C . ,. Raporunu Verdi Ankara. (TANl _ Bel2dıyeler ban 
tedig;ini bildirdi. d decek nesriyatı k" "kl" manın ustune :ıtılan oe Luvız ın 

yar ım e ~ oru ıye- .. .. v •• k LuA tfı· kası. küçük belediyelere ait muhte-
Cihan şampiyonu bu teklifi yap- cektir. Menfi propaganda ile sahsi hayatımda gordugum en orkunç Vali ve Belediye Reısi 

b b ks k · kl 1 k ş· l'ng'ı· u·· d antrenman lif ins.aatta kullanılmak üzere seri ha madan evvel organizatörün elinde itibariyle bera er o ıymetınden yumru ara oca ıme ı ç a- Kırdarın başkanlığında 

kolay kullanılan ve azami randıman de düşürülecek olan bir adamı ring- kikada mahvettiğine şahit oldum. ashalarının yer'erini tesbit et- linde demir malzeme yapt.ırrrııya ka
veren bir irat halinde ıdi. Çünkü o- tc de dövdürmek pek müşkü1 de- Vakıa benim aklım organizatör- mek üzere toplanan Fethi Ba- rar vermiştir. Bunlar Türk Ticaret 
na liıyık olamıy:ıcak kadar düşük ı ğildir. Nitekim ayni politika ile Al- lcrin çevırebilecekleri ince dalave- ~aran. Muhtar Uygur , Nuri Bankası fabrikalarında yapılacaktır. 

"Siyah Kaplan,, ın, sözünden çıkamadığı yegane 
insan karısıdır 

relerin tcsirlerıni kavrıyacak şekil- ı Bos~t. Fu~tten mü rekkep . heyet Ankara, <TANl - Tiftik ;emiyeti, 
de islemez tetkıkatını ıkmal ederek Partı mer - ü 'k .. h .11 . .h t bır el-

'" • • v • 1 t tı musta sı erme ı raca ı 
Yalnız d" . k" b kezınde yaptıgı bır toplantıdan son- . A + k 

şunu ıyeyım ı, ara ı ra raporunu ha:r.ırlıyarak Vali Lutfi den yaptırmak ımkanını teınm e.me 
kızdırmıya gelmez O z~man karşı· b ld k" k k · 

1 
Kırdara takdim f.'tmiştir. kararındadır. Cemıyet. lstan u a ı 

sına çı aca rakiplerin çoğunu has 
taneye kaldırmak icap eder. ı· HARiÇTE : ":'illi ihraç fi r malar ile t~ma~ 'eJecek-
Amerikanın en meşhur hakemi tır. Geçen sene en çok tıft.ık hraç e-

bunları söylüyor ama. ben yine ı Futbo' d ~ Fransızlar · den müessese ürün şirketıdır 
başka şekilde diişünüyorum. Amele Evleri 

Eğer Coe Luviz bu yeni teklüin- Lehli~~rİ Yendiler 
de ısrar edip organizatörün afaro-

d ~ransız milli futbol takımı ile Le 
zuna uğrarsa günün birin e en um 

V hi.ıttan milli takımı Pare des P rinses 
madığı bir belaya çarpılır. e o 

d de yağışlı bir ha vada yaptıkları kar 
korkunç yumruklarının tesiri e sı- la"""' 4 .11• k 
fıra iner. Çünkü Amerikada müca-

şı ':i'"a - O Fransız mı ı ta ımı

nın galibiyeti ile neticelenmiştir. 
dele müsabakalarını tertip eden. ser- -......... . ..._... ..............•......... 
mayesi kuvvetli organizatörler bir J 

mevcudü yok edecek ve bir namev
cudii ııampiyon edecek kadar kud
retlidirler. 

Onların hışımlarına rastlamak
tan.sa sporu bırakmak daha hayırlı

dır zannındayım. 

Geçen yıl, kurbandan ve kur· 
ban derilerinden üç m111i cemi
yetin elde ettiği gelir, (:?50.000) 
İtradır. Bu rakamı birkaç ınls-
line çıkarmalıyız. 

····-·· ... ········--·-----------

/\.nKara, tTANl - Etibank ıcömür 
havzasında mşa ettirdiği amele ve 
memur evlerini, yeni işletmeye açıl
ması kararlaşmış olan köm·.ır ocakla
rı mıntakasında da kuraca:,;tır Bu 
tesisler ser i halinde olacagı ıçın ilk 
inşaatı yapmış olan Titaş firmasına 
yaptırılacaktır. 

* Ankara vilayeti, Türk TicarE't ban
kası fabrikalarında yapılıp 929 dan
beri 2000 adet alınarak köylüye tevzi 
edilmiş olan dört teker lekli a"abalar
dan bu sene 500 adet yaptıracaktır. 

nin sık sık kontrol edilmesi lazım 
gelirken bugüne kadar hiç kontrol 
görmemiş pazarlarda halk aldatıl
makta devam olunuyor. Bunların 
sıkı bir kontrola tabi tutulmaları 
için alakadar makamlara müracaat 
edilmiştir. 

El Dokuma Tezgahları 
Kongresi Hazırhkları 

Tamam! 
Şubat ayı içinde Ankarada topla

nacak olan el dokuma tezgahları 
kongresine ait hazırlıklar bitmiştir. 
Kongreye iştirak edeceklerin listesi 
hazırlanmıştır. Şehrimizden gidecek 
heyet evvelce seçilmiş olduğundan 
kongreye iştirak edeceklerin mikta
rı yüzü geçmektedir. Kongrede yur 
dun muhtelif yerlerinde muhtelif 
şartlarla dokunmakta olan kumaş
ların standardı ıçin kararlar verile
cektir. Kongre için bir çok raporlar 
hazırlanmıştır. 

Klering Hesaplarının 
Tesviyesi Uzun 
Sürüyormuş 

Almanya ticaret müesseseleri Tür 
kiyeden meşin ve sahtiyan gibı yarı 
!şlenmiş derilerimizi talep etmekte
dirler. Bu maddelere gelen sipariş

lerde verilen fiyatlar dahi müsait 
karşılanmıştır. Ancak klirıng hesap 
tarının tesviyesi sırasında Almanyn 
ile olan muamelelerin uzadığı piya 
sada şayi olmuştur. 



-- TAN 

Sinan Paşa Türbesi 
___ arap Deposu Olmuş 
S uJtanahmetten Çarşık~pısı 

na kadar uzanan l)ıvan 
Yolu tarihi eserlerin bir meş • 
heri halindedir. Burada kı! • 
ınetli tarih yadigarI:ırı sa~h, 
sollu saf tutmuş vazıyettedır· 
ler: 
Firuzağa camii, Köpr.~lü ca 

ıniası, A tikali paşa camı~,. Ç~!' 
berlitaş, Koca Sinan sebılı. tur 
hesi ve darulhadisi, ÇorJuJu A· 
li paşa medrese ve camii, .Mer 
zifonlu Karamustafa p~şa s.e· 
bili ve camii bu yolun suslerı-
dir. b-

F iruzağn camiinden başka u 
tün bu eserler eski ve kıymet 

li eserlerin ustüne titreyenleri ra
hatsız edecek durumdadırlar. Se • 
bil, türbe, dershane ve darülhadis 
ten müteşekkil koca Sinan manzu 
ınesinin hali yürekler acısıdır. Üs
tünde Koca Türk sanatkiın mımar 
Davudun imzasını taşıyan bu man 

• zumenin dershanesi şarap deposu 
olarak birisir.e kiralanmıştır. 

Tarihi lahitler parçalanarak 
şarap cibr~si ve derisi güb -
resine yalak yapılmıştır. Medrese 
nin kubbeleri incir bahçesi haline 
gelmiştir. Pırlanta sebilin her ta
rafından birer yüz karası gibi çir 
kin etiketler sarkıyor, bu da kafi 
değilmiş gihı, içine oturtulan kira
cı insanın el sürmeye kıyamadığı 
penceresindPn soba borusu çıkar -
mıştır Sobanın savurduğu isler 
Türkün sanatkar elinde bir oya ha 
lini alan mermer oymaları kirleti
yor, -;atlatıyor. Türbe kubbesini tt 
tan pencere tremerlerinden bir kıs 
rnı çatlamış, ıhma} biraz daha de
'7am ettiği t:ıkdirdc ubbc, kendi
sini silslü ve mllcywJı<rr bir kuşa.le 
halinde saran istaliiktitlerle bera -
ber. yakındıı çökecektir. 

I• stanbulda zarfı mazrufuna bt 
kadar uygun düşen eserler 

pek azdır. Eser Davudun elinden 
çıkmıştır İçmde yatan üçüncü Mu 
rat üçüncü Mehmet zamanı~da 
beş defa saJrazmnlık y~pa~, bıt • 
mez bir enerjinin ve !nzıletın kay: 
nağı Gazi Koca Sinan paşadır. Sag 
lığında 1002 H. yılında bu manzu· 
meyi mimar Davut ta yaptırmış.' ~ 

. . . e mükemmel olması ıçıı: 
serın ıyı v . 
hiç bir şeyi esirgememiştır. Dav~: 
d b manzumesi bilhassa sebılı 

un u • b' 
bundan sonraki dini ve hususı ır 
çok yapılara örnek tutulmuştur. 

Eski ve Y~'li bir çok kitaplar, ya 
c:ayan bazı tarhiçiler burnda y~tan 
:.- k ptanı Sınan 
Sinan paşayı Derya a . d 

. 1 r mımarını a 
Paşa l le karı-:tınr a , .. 

s .. ~n su-
hiç bilmezler Ben tam uç gu 

. ·den sonra 
ren zahmetli bır m~s?.ı .. eki 20 
sebilin beş penceresı ustund 

· · okuma -mısralık tarih kitabesını 
İhmalimiz de-ya muvaffak oldum. b 

. le bera er vam ettiği tc.kdırde eser 
k lmasından bu mısralaruı da yo o . 

korktuğum ıcin aynen neşretmeyı 
faydalı buluyorum: 

Nasrettin Hocaya 

...................................... 

{ Yazan: ! 
J • ı 
ılbrahim Hakkıj 

f Konyalı i 
! ......................... ... 

Zamanı' devletinde HAn Murat ol zılll 

vezdanın 

Sinan paşa vezlrlhamı kıldı ou Aallrı 

lçOp dllteıneler daylm suyundan 
Dua edip diyeler rulıuna rahmet ede 

bari 
~enler canına ıhtı n bucıu., bu Ab• 

kwvaerd•n 

SekahUm rab'blltl11Pn fdhvasın rı~ıe...e 
ikrarı 

Aceb reımeyledl (Davut alla) serdnrı 

mimarin 
M Usalıhar oldu Ana aengO alıen kıldı 

bu kArı 

suyu faslı tlfada mOtedll abı'ıayat ftsl 
Temuz eyyamı gelse serd otur çlln 

berfl gOhHrı 
suna blnlslne aekkay mahşer Abı 

kevserden 
Makamı ola hem cennatl adnln bajJu 

glllzarı 

Eljer çl çok olmuştur sebll bOnyadı 
deh rinde 

Bu tarzı blbedel cOmle 

GörOp ltmamını ol dem 

eebllln oldu 
serdarı f1) 

dedi tarihini 
HAtlf 

•Sinan paıa eeblll eyledi Mevll 'cin 
cari.• 

1002 

S inan Paşa kanuni zamanın -
da hkrem hastan çaşnikir 

başlıkla çıkmış sıra ile Malatya, 
Kast3monu Ônze ve Trablussam 
sancaklarına emirliva ve Erzurum, 
Haleo ve Mısır eyaletlerine beyler 
beyi olmuş, 977 de Yemen, 980 de 
Tunusta Haıkulvadı fethetmiş, 3 
cü Murat tahta çıkınca vezir, bira.z 

Sadra .. am olmuş, 990 da azıl sonra ~ . 
• 994 te Şam eyaleti Beylerbeylı-
ğ: tayin cditmiş, 1002 de ''Yanık .. ı 

Sorarsanız : 

zaptetmiş, muhtelif tarihlerde dört 
defa daha ;;adrazamlık yaptıktan 

sonra 1004 tt! Şabanın beşinci gü
r.Ü ölmüş ve Sedefcilerdeki türbe
sine gömülmiıştür (2). Kasımpaşa, 

Üsküdarda rlasıcılarda camileri 
vardır 

•• 
U ~üncü Murada kadar padişah 

lar savaşlara bizzat iştirak 

ettikleri hal:.ie bu padişah ihtişa -
mın ve zevkın verdiği bi.r rehavet 
ve humar i.;inde fstnnbuldan ayrıl 
mamı~ oğlu Üçüncü Mehmet de 
babasının izuıde yürümek istemiş-

Herkes yeni yııı kendine g!Sre karıııar. Fakat Amerlkalıların eni yılı kumar oynıyarak karıılndıkları anınııtıyor. 81r 
Amerika mecmuasının hesabına göre yılbafı gecesi Amerika m ııetlnln tam yar111 kumar oynamış ve bu oyunl yeni aone• 

nln talihini denemek lstemlı;tlr. 

l K~ .... ...,....._ ... M---n~-_.;~;.~...,.,.,..~....nı-raii....,r.>~N ~ ,._.,... .. •- • ~' 
m<ıl vilzundP"" yurdun parçalanma ollleJıc•t pul toplamak ve pul kolekalyonunu tamamlamak· 

.,,..,, •• .._ l<rwlı ~,.,,... C•ro•"'"• .... ,...-, #'fWYVofi'i ew ~ 

tehlikeleri geçirdiğini görmüş ve tır. RelalcUmhur, ellne geçen, vey~hut doatlnrı tarafından 
zevk aldıllı eOlonce fotoOraf ç"kmektlr. Kral her mOaıılt fN"
aııttan istifade ederek fotollraf çaKer ve çekt1lll fotoCıraf• 
larla mefgul olur. bir gün üçüncü Mehmedin huzu _ hediye olunan pulları her gUn tetkik eder, ve bunları yer• 

il yerine yapııtırır. 
runda bu fL'krini müdafaa ederken ---
İbrahi'm paşanın eteğinden yapış -
mış ve onunh sınklaşmak istemiş
tir. Yaşı doksanı aştığı halde bir -
gün padişal:l' tenhaca yakalamı~ 

cna vurdun çokiintüsünü durdura
cak yerleri tavsiye etmiştir. 

Koca Snanpaşa bu tavsiyelerini 
padişaha kabul ettirdi. Fakat 
kendisinin omrü vefa etmedi. 
Padişah bizzat Egri seferine gitti 
ve Eğri'yi fethetmek suretiyle de 
Sinan pasanın tavsiyesindeki isa -
beti gördü v~ gösterdi. 

İşte bu büyiik adamın sebi -
li türbesi ~ e medresesi tchli -
kededir. Bize vatan parçala -
rı kazanan Gazi Sinan Paşanın 
tiirbesini şarapla sulamak saygısız 
!ık ve nankörliik olur. Alfıkadarla
rın c;eri mürıohalesini bekliyoruz. 

(l) Bu mısraı ancak b6yle okuynb:J
dim. 

(2) Sicili Osmnnl. Cild 2. 8ny1a 110, 
Naima tarihi Clld ı. sayfn 110, -JııdikP
tUkcvnml. Cilt 2, sııyfn 21 ve cilt 1, say
fa 226. Hadıkatlılvtizera. RRJP'O paşa 

kOtOphancsf numara 268. Yaorak 47 
tQphnnesi. Numara 987. Ynpmlt 299. 

8unlıır Ford koleksiyonunun en aon 
model blslkletlerldlr. Bu blslklete kemik 
çalkalayıeı adı verilmiştir. 

Meşhur rlyıızTyecl Albert Elrıııteln'ln meslek çnlı!imalnrı dışında 
aldığı, seve seve meıgul oldullu lılr it keman çalmaktır. 

yUk hUnerle kullanır ve en meş"ıur Uıtndların eserlerini 
rının en makbul lıedlyesl, kemandır, veyahut notadır. 

en Ç'{ık z"vk 
Kendiai kemanı çok hO· 
kolaylıkla çalar. Doetla· 

I iktibas Hakkı Mahfuzdur J 

V Y sen misin 
· Hoca - a JS'n!>rettın ., N hn\·ası bo· 

" ·ah ate çıkan. • e ~ 
A\•rupadıı s •• } b ları., Söziiıu ona eg-

•.. (Bizimdir, alırız, miistcmlekc. Tu
nus, Cihuti isteriz . ) diye bnğrılan cscği
ınin n,> ağınn sarılan .) erler de mi A \'ru-

•.. l\luzika sesi yerine <buradn benim 
borum ött'r) diye bangır bangır bağıran 

boru sesleri kulaklarımı sağır etti... A
man hep i sizin olsun, ben (bizim horu· 
muzun öttüğü cennete) döniiyorum! .• 

... Diiniivorum nmmrı bu azgın dcni-
7.İn ortasında bindi~mı geminin bile huhcri 

yok! .• 

··· Hay taşınct toprağına kurb n ol
duğum memleketi_, Dünyn \:armış 00• 
)"ohu .•. Oh! 

. urıı • • k ,·erlcrını~ k 
l!U • ~,e tıktı ... 
lenın<'I:e. ı:ezınc~ 

pa? - Vay Hocam bö ·le bitkin bir hnl
•e ner den geliyorsun? 

Nasrettin llocn - A\'rupa se •nhn· 
tinden. vnni cehennemden hazret! .•. 
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ispanya Harbinde Tecrübe 
Edilen Harp Tekniğinin 

En Son Nazariyesi 
• 

ı 914 - 1918 deki tecrübe, m~ 
dem muharebenin umumi se 

ferberliği istilzam ettiğini, ve fai
kiyeti adediyenin kati bir rol oyna 
dığını, kMi mıktarda isbat etmiştif. 
Harbı umumi seferber edilen bü -
yru.kitlelerin düşmanı tehdit ettik 
leri kadar onları seferber eden re
j im için de (oilhassa o rejim, kuv
vet üzerine n1üesses bir rejimse) bir 
tehlike teşkil ettiklerini göstermi~ 
tir. İşte bunlardan dolayı bazı re
jimle! büyük kuvvetleri sillh altı
na almaktan çekinirler, çünkü si -
lalı altına alınan büyük kitlelerin 
ilk işinin rejımi silip süpürmek 
olacağını bilirler. 

Faşizmin Peyindeki askeri müte 
hassıslar; büyük kitleleri istimal et 
meden harbedebilmek için yeni 
bir nazariye icat etmişlerdir. Açık 
şehirleri bombardıman ederek. ve 
sivil ahaliyi öldürerek, ~asmı olan 
halkın mukavemetini kırmak na
zariyesi. 

Bu nazarlyeye göre muntazam 
ordu. faşizm~ son derece sadık ve 
adedi pek mahdut unsurlar tara
fından idare! edilen teknik cüzü -
tamlardan miirekkep olacaktır. Me 
seli hava kuvvetleri, hücum tank
tan, ve topçu gibi. Ve ayni nazari
yeye göre, müstakbel muharebe. 
teknik cihazın musademesinden i
barettir. İlk hamlede açık şehirler 
berhava edilerek, ordunun ilk sal -
dırışı şimşek gibi seri ve kati ola
caktır. 

Harp te'ctniğinin bu son naza
riyesine göre, hava kuvvet· 

Jeri, ve motörize kıtalar, ve harp 
sanaylinin Uerlemesi dolayislyle 
bilhassa müstakil bir siJah addedi
Jebil~cek olan hilcum tankları ken 
di başlarına harbi bitirmeğe kifi
dirler. 

Bu faşist nazariyesi ilk defa ts 
panyada tecrübe edildi. Hürriyeti 
ve istıkliıli ırin kanlara bulanarak 
harbeden hııanya, askert ve tak -
tik nazariy':!lert denemek için çok 
mün3sip bir meydan addedildi. Ken 
disine has bir çok mahalli evsa
fa haiz olmc:1sına rağmen, İspanya
da cereyan eden harp, muhakkak 
ki müstakbel harbin bir modelidir. 

İşte bund!ın dolayı bütün mem -

lıoanyaclaki hava bombardımanları, beklenen feıiri yapmaktan 
uzak kalmı,, bilakis halkın mukavemetini arthrmıftır 

leketlerin mütehassısları oradaki 
cidali dikkatle takip etmektedir -
ler. 

' spany11 harbinden öğrenile -
1 cekler .• mevzu una dair ki -

tap yazmış l,ır çok muharrirler ara 
sında bilhassa şun1ar sayılabilir; 

Dnklotz, general Armengo, mi -
ralay Anrio•, miralay Caillaux. ge 
neral Tempc:rley, general Fuller, 
yüzbaşı Wuddel, kaymakam Kani
vari. Bu muharrirlerin hepsi tefer 
ruat hakkınd11 mütebayin fi.kirler 
de bulunuyorlarsa da esasta hem -
fikir:iirler. Bu esas da, İspanya mu 
harebesinin faşist harp nazariyele 
rini tamam~n yalanladığı hakika
tidir. 

Frankonurı elindeki tayyarele -
rin azlığına rağmen. şu muhakkak 
tır ki şehir bombardımanlarında is 
timal edilen uçak eskadril ve adet 
leri, faşist harp nazariyesini yarat 
mış olanlarcı:ı. şehir bombardıman-

larında matlup tesiri yapacak oıan 
tayyare kuvvetlerinden hiç te dun 
değildi. Bund rağmen tayyarelerin 
gördiikleri " lcanlı işler, matlup te 
siri yııpmaktan pek uzak kalmıştır. 
Hattl biliıki3 tayyare taarruzlan. 
ispan 101 halkının kinini ate§lemi , 
ve mlitearrr7.a karşı mukavemet et 
mek ve ona" :ıki~t g~be 9.ttlmak 
hususundaki iradesini takviye et
miştir Hattd Alman resmi gazete
si olan Dcutsche Wchr bile "Şehir 
bombardımanından beklenen mo -
ral tesir bugüne kadar vaki olma
mıştır Münnasıran hava kuVvetle
riyle bir mtlleti yenmenin imkan
sızlığı anlaşılmıştır . ., diye yazıyor. 

I• spanya harbi ordulann hare
ketin.:le hava kuvvetinin oy 

nadığ, büyük rolü öne çıkarmıştır; 
fakat ayni harp - ve bu noktada bü 
tün müdekkikler müttefiktirler. -
Bir harbin akibetinin havada değil 
karada taayyün ettiğini isbat et • 

AKA GÜNDÜZ TEFRiKA No. 23 

Başa yakıştırılmış pahalı bir şapka. Strt.ı yakış
tırılmış pahalı bir tay derisi kürk manto, yüksek 
ökçeli düz iskarpinler ayağa büsbütün yakı~'tırıl· 
mış, Eğer bu ökçeler alçak olsalar, iki para ct:nez
ler. Alçak ökçe kadını paytak ve çirkin gösteriyor. 
Yüksek ökçe kadın güzelliğinin emperial tahtıdır. 
Alçak ökçe, kara gömlekli mektep çocuğu içindir. 
Sağ elinin eldivenini çıkarmıya çalışıyor. Erkekle
rin yapması lazım gelen bu hareketi niçin bir çok 
kadınlar da yapıyorlar? Neyse, öğreneceğiz, daha 
acemiyiz, şunun şurasında Avrupalı olalı kaç yıl 
var? 

Çok güzel, çok endamlı bir şey. İnce boyalı du
daklarından hiç boyasız yüzUDıe tatlı bir tebessüm 
yayılı. Kendisini tanıttı: 

- Mümtaz övgUsilzl 
- Bayan adları arasında Mümtaza hiç tesadüf 

etmemiştim. 
- Önce Mümtaze idi. Türkçede müzekker mü

ennes kaidesi olmadığı anlaşılınca (e) ıini atıp 
Türkçele§tirdim. 

- Mantonuzu Ç'lkarmaz mısınız? Oda }lek sıcak. 
Çıkınca üşürsünüz. 

Naz yok. Çalım yok. Hemen çıkardı. Karşı kana· 
peye attı ve gösterilen k~tuğa, bilerek oturdu. Ba
zı kadın vardır ki koltuğa oturmasını b:i!ceremez. 
Diz kapaklarını seksen santim açar ve tabanlarını 
topuklanna dayayıp havaya kldll'll'. Bir kadının 

çatlı tutabilmesi, sandalyeye veya koltuğa otura· 
bilmesi çok mühimdir. Her kadın beceremez. Mari
fet ister. Bir dünya güzeli bir kaşık çorba içerken 
birdenbire bir dünya çirkini olabilir. Aksi dahi sa
bittir. Vurgun'wı uzatıp yaktığı sigarayi da bilerek 
tuttu. 

- Şimdi emirlerinizi dinlemiye hazırım hanı
mefendi. 

- Sizi uzun müddet rahatsız etmiyeceğim. Mak
sadı kısaca anlatayım. Ben pek hususi bir cemiyetin 
başkanıyım. Mevcut azamız yüz elliyi geçmez. Kim· 
senentn tahammülüne ve kesesine yük olmayız. 

Kendi aramızda ölçülü bir para toplarız. Bu para 
ile sayısı belli fakir köylil çocuklara kitap, kalem, 
defter gibi mektep levazımı ve çamaşır dağıtınz 

- Sizi tebrik ederim. 
- Bu fikri bize siz verdiniz. Biz bu işi yapıyo-

ruz. Sessiz sedasız, kurumsuz şatafatsız. Sizden bir 
yardım istemiye geldik. Hemen haber vereyim ki 
bu yardım sırf manevidir. Bu ı,in her taraftan ve 
bu şekilde yapılmumı propaganda ediniz. 

- Elimden ne gelirse yapacağıma emin olabilir
siniz. Cemlyctinizi ziyaret edebilir miyinı? 

- Merkezimiz, yazıhanemiz, muhasebecimiz ftlAn 
yoktur. Eşten dosttan ibaret olan azarnız zaten haf
tada bir iki toplanırız. Benim büyücek hır odam 
var. Orada hem eğleniriz, hem köylü ço<.'Uklan dil· 
sünürüz. Kimin ne demive hakkı var? Bes arkadaş, 

miştir Hava kuvvetleri piyadeyi 
her ne kadar dağıtabiliyorsa da, 
bu dağılışın :ırkasmı getirecek pi
yade kuvvetleri mevcut olmayın
ca, hava taarruzunun neticesiz kal 
dığı görülmuştür. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Binaenaleyh ınütehassıslara gö -
re hava kuvvetleri, ehemmiyetli, 
kuvv<>tll, mutlaka lazım bir unsur 
dur, takat f&.şlst nazariyecilerinin 
tahmin ettiğı gibi müstakil bir si
lah değil ancak yardımcı bir silah 
tır. 

Hilrum tanklannrn hakkrnda da 
ayni neticeye varılmaktadır. Tank 
ların müstain) birer silMı olarak 
istimali yolunda yapılan teşebbüs
lerin kaffesı muvaffakıyetsizliğe 

müncer olmu§tur. İspanya harbi 
tangın da bi: başına bir iş göremi
yece~ini, ve ~ncak muavin bir si • 
18.h olarak ıcullanılabileceğini gös
termıştir. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Tedafilt ve taarruzt vaziyetlerin 
hangisinin daha üstün olduğu hak
kınd.ıld eski münakaşa, İspanya 
harbi dolaylsiyle yeni başta.o alev
lenmi§tir. 

Yeni tecrUbe, askerl tekniğin te 
kamülil dolxyisiyle manevra mu -
harebeslnln gitgide tedafüi bir si
per muhareuesine yer vermekte 
olduğunu göstermektedir. Binaen
ıtleyh pmpk gibi bir hücumla ne
ticeyi katlyeyt elde etmek nazariye 
si de iflb etmiştir. 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat nan'kaınrda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanncJa en a· 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşajıdaki plan· 

eöre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet ı.ooo Liralık 4,000 Lira 

B u müphedelerden iki netice 
istldliı edilmektedir. 

Evvela: Piyadenin harp meyda-

' • ıoo • ı,ooo ~ 
4 • 250 " 1,000 ;, 

40 " J 00 " 4,000 ~ 
nının en ehemmiyetli ve kati kuv
veti ..;e safım muhafazada devam et 
mesi. Sahayı müdafaa eden, ilerle 
yen, muvaffakıyeti temin eden yi
ne piyadedir Hava · kuvvetleri, 
tanklar ve topçu kuvvetleri, ancak 
yardımcı kuvvetlerdir. 

100 " 50 " 5~000 :: 
ızo ,. 40 ., 4,800 : 

160 " 20 " 3,200 : 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene tçlnde 30 liradan &$a~ 

diic:miverlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Bazi· 

.... ., ...... ;ı.ı .... :..,,.,. ,.,.t,;1,.,..,..,.t 1'. 

.. ...... Iİllll ............ I ................... . 
S:ıniyen: Müstakbel muhare -

belerde askl•rlerin adedi, ve kıy -
meti, ve teknik techizatları, ayni 
derecede müessir anasırdandır. Ya 
ni tekniğin u:siri adedi kesretinin 
tesirini, ve Adedi kesretinin tesiri 
tekniğn tesi:ini izale edemez. Bun 
ların ikisini ele ayni derecede ehı>m 
miyeı:li teUu~ki etmek lazım gelir. RADYOLiN 

F .-.şist askeri nazariyeleri haki
katle ilk musademede menfi neti -

.,.ce v~rmiş, r;r.ir bombardımanları-
· n.ın bir mill'i.,t ~n mukavemetini kı
ttımıyıcağını teyit etmiştir. Harp 
uıızuti,ar v~ güçtür. İlk ham -
le hllrbin aldbetini tayin edemez. 
Hava kuvvetleri, tanklar, ve top -
çu kavvetlerı pek ehemmiyetli un 
surlardır, beırn şart ki piyade ile 
birlikte at '1->aşı hareket etsinler. 

ile SABAH, öGLE ve 7'KŞAM 
vemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırcalavmız. 

YENi NEŞRIY AT: 

Modern tekniğin oynayacağı rol 
büyüktür; fakat hiç bir zaman tek 
nik piyadenin yerini tutamamak
tadır Binaenaleyh umumi seferber 
lik yapmayınca harbi kazanmanın 
imkanı yoktur, ve bu sebepten do 
layı da siyasi rejim, ve halkın o re 
jime karşı duygu duygular, ve 
harbi doğurmuş olan sebepler, müs 
takbel harbin kati neticeyi temin 
edecek olan unsurlarıdır. 

HAYAT - Bu haftalık fikir ve sanat 

mecmuasının ilk sayısı çıkmıştır. Çok gü

zel klığıda basılan (HAY~T) da Hasan 

Ali Yücel, Mustafa Şekip, Behçet Kemal, 

Hami Danişment, İ!llllllil H'\blp, İbrahim 
Hoyl ve Kazım Sevincin çok o1gun yazı
larlle şiirler, tercümeler, a<tılallte ve hi

kayeler vardır. Aynca Hasım } li Yücel, 

Profesör M. $ekip, Hrundl Tanpınar, Or
han Seyfi arasında üstat Yahya Kemal 

hakkında yapılan münakaşalı.lr ypr alınış

tır. 

seksen arkadaş bir kabul günü toplanamaz mı? Bir 
gaflet ettim, affınızı dilerim, bu tarzda konuşmakla 
gelmeyiniz gibi bir mananın çıkmasına sebep oldum. 
Halbuki asıl söyliyeceğim de bu idi. Bu akşam be
nim kabul gecemdir. Dostlar bizde toplanacağız, 

edeceğiniz yardım hakkında daha esush bir fikir 
peyda etmeniz için sizi davete geldim. 

- Siz evli misiniz hanımefendi. 
- Evet. Fakat eşim Övgilsüz bizde ba değildir. 

Başka bir teşekküldedir. Kadın erkek otuzdan fazla. 
Onlar da başka yolda çalışırlar. Yüksek t.::thsil için 
İstanbula gelen yoksul kızlara, delikanlılara yar
dım ederler. Bu gece onların da başka bir yerde 
toplantılan var. 

- Eşinizin adını ilk defa işitiyorum. 
- Burada değildik, Trabzon - Erzuru•n - Di· 

yarbakır demiryolu bize ihale edildiği h~in güzer~ 

gahta çalışıyorduk. Kış rnevsimı için geldik. Yazın 
yine gideceğiz. 

- Saat kaçta ziyaret edebilirim. 
- Altıdan sonra istediğiniz saatte. Fakat biz altı-

da rica ediyoruz. Yemekle başınız hoşsa yemek 
yeriz. 

- Yalnız yemekle başım hoı değil. 
- Sizden yemeğin arkadaşını da e.b-gemeylz! 

Klüp mü, Blak end vayt mı? 
- Altınba§. 

- Gümüş saçlannızın altındsıki altın başınız var-
ken neye sudan bir altınbaş istiyorsunuz? Dlyece
l:lm, fakat riyaya hamletmeniz ihtimalı var, onun 
tçhı demiyeceğim. 

- Ben de sizhı bir altın kalbiniz ?lduğunu bu 
•hepten aöylemiyeceğim. 

Bayan Mümtaz Ovgüsüz gitti. Ne kadar natürel 
bir kadın. Boyanmasını biliyor, gtyinmesinı biliyor, 
konu'1tla5lru biliyor. Gözleri velfecri okumuyor. 
Duvarlarda asılı, masalarda dizili çerçeveli kadın 
fotoğraflarına bakıp: 

- Bu kim? Ya bu kim? Bu sizin neyiniz? Bunu 
tanıyacağım gibi.. 

Tarzında şımarık şeyler sormuyor. Nazlının bul
duğu ta.birce, dümdüz yaşıyor. Geçerken yatak oda
sının kapı arasından içeriye göz atmıyor. Dümdüz, 
napnatürel bu- kadın. Kocasının bu kadınla bahti-

yar olmrun ltızım. 
Acaba göründüğü gibi mi? Siniri \'e zekAsı ~ 

vetli bir kadın -hattA cahil bile olsa- büyük bir 
sahne artistinden daha mükemmel rol yapar. Hele 
Mümtaz Övgüsüz gibi epeyce bilgili de olursa... 
Gülümsedi: . 

- Neme llzun? Güzellik ve geçim tannlan sahi
bine bağışlasın. Dün şarkı okuttuğum çingene kanal 
ııe güul söy lecli: Sepetimde üzüm yok. El malında 
gözüm yok. ,Kimselerle konuimam, yardan gayri 
sözüm yok... Çingenenin bile aşk felsefesi, sevda 
vecizesi var. 

Müsveddelik kağıtlar masanın üstünde. Kalemler 
biribirinin sırtına binmiş. Sigara paketleri, ağıZlılt
lar, mürekkep fişeleri. Hepsi yerli 7erinde durup 
duruyor, fakat eser meydanda yok. Çünkü henüz 
ba§lıyamamıştır. . 

Perihanla Baıbaıa 
- Allo! Bay Ahınedi arıyorum. Sen mlslu? N .. 

le mi? Onun ıçin 1Uin çatlak. Hemen bana gel, evet, 
eve. ihtiyacım var. Naz etme. Sebebini aaklıyacak 
değilim. On sekizini bitirmedilinl iddia eden yirmi 
sekizlik çapta bir genç kız bana lfık olduğunu da 
iddia ediyor. öğle yemeğine gelecek. Handiyse çıka 
gelir. Yalnız kalmak istemiyorum. Alay etme. Ka· 
nun bakımmdaıı değil, sadece dümdüz kalmıı olmak 
için. Hem ben öyl•iyle ne konufW"UJll? Gelırken 
bir kaç sinema mecmuası da getir, çabuk elden üç 
beı artistin adını öğreneyim. Elbette! Onlarla dört 
nıevzu üzerinde konuşulabilir: Sanat tarafı~a yanaş 
madan sinema; hayat tarafına sokulmdan aşa. ru
hiyata dokunmadan ruh lBfları; ve •. saadet babında 
kuruntular. Dördü de elimden gelmez. Bari sen gel 
de bana yardım edersin. Kibarı mibarı bırak. Ki· 
bardan ziyade hazin bir ailenin -bence- hazin 
bir kızı. Hadi bekliyorum. 
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Nihayet Beni Zındana Attılar 
Çırd~ı~laktım. A~tımdan Lôğı"! ~e~i~or, .B~n Soğuk 
Deınir iskaralara Sarılarak Tn~d Tırd Tıtrıyordum 
B ~lgar ja~darması beni bulmak 

tutınak ıcin hiç te zorluk çek-
l'l1eın· ~ 
ı ışti. Bı.:..unduğum oteli sarmış 
d~r, ~~ni yatağımda bastırmı~lar
k~ı Mudafaaya imkan ve ıbtımal 
ın ll1aınıştı. Olsa da benim çarpış 
zuayrı, niyet.:ıı yoktu. Çünkü lü-
~~suz ve neticesizdi. 

c(i ~ Yılı temmuzunun dordün-

s. gunü Sofvada Plevne cadde-
ltıd • . 

diın e. beşind polis dai~esin~e. ı~ 
S · Baş müddeiumumı Uhrılı 
d atnıabocef cenaplarının karştsm
b~ affedersın iz, yaradılış -~ali~ 
b' tak iç pantolunu ile örtulmuş 
ır kıyafetle yarı çıplak bulunu

~orq . . k · · h Uın. Şiındi isimlennı pe ıyı 
atırJayanıadığım Sofya valisi ile 

l>olis ~ . . k 
:tı:ı ınudürü ceplerımı, oynu-
~ araınağı kafi bulmamışlar, bü 

Aa dış, iç eibise ve çamaşırlarımı 
,_ Çıkarttırmışlardı. Bavulumu, ce
~er 

1 ırnin yakasını. astarmr, panta-
orıunıun kemerini, fotinlerimin 
~~ ve köselelerine varıncaya 
adar hepsini yırt•p sökmüş ve 

ara .... 
~·uşlardı. Bulamayınca otelde 

Yattığım odc.ya saldırmışlardı. Ya 
~. Yorgan yastığı söküp yokla
~~laı-, her tarab didiklemişler
di. Yalnız nedense, sürgüt ilacı 
"ernıeınişlerdi. Ümitleri kesilince 
de b -d.;ı . • . 

aş mu ueı umumının yanma 
g~ınişler, ıurslı, hınçlı gözlerini 
~ünıe dikmişlerdi. Sözlerimden 
~ışlarrmd;m mana çıkarmağa 

lıgraşıyorlardı. Müddei umumi so
rtıyor, ben söylüyordum: 

- Niçin geldin Sofyaya? ~ 
b - Ş~nııda bulunan anamı ba
anıı gorme.k' için. 
- SöyleJfklcrin yalan! 
- Öyle .ttc doğnısunu siz söy-

leyin ... 

mak saygısızlığını gösterecek de
ğilim. Yalnız şunu müjdeliyeyi~ 
ki, Hacıyefle Dimitri Atna~ın ol
dürülmesiyle beni ilişiklı görmü
yorlardı. Bütün sor~ular, 9ara 
yapılacak suikast, erkanıharbıye -
den çalınacak harita ve kagıtl<ır, 
fotoğrafileri alınacak sınır üzerin
deki istihkamlar mes,elelcri üze -
rinde döni.ıp dolaşıyordu. 

Bu gospodinler, bana karşı 
gerçi daha insanca davran

mışlar, dayak, işkence gibi ~eyler 
yapmamışlardı. Yalnız, sorularına 

benim tarafımdan istediklerı gibi 
yazdıkları cevaplan ayrı ayrı im
zalamam için biraz zorlamışlardı 
Fakat, ben, bana atfedilmek iste
nilen bu cevapları birer birer o -
kuduktan sonra, son cevabın altı
na, bu yazılan sözlerin hepsi ya -
landır, cümlesini yazıp imlayınca, 
gospodinler kızmışlar, köpürmüş -
lerdi. Eh .... Kusurlarına bakma -
yın, birdenbire insanlık mefhumu 
nu, icaplarını unutacak kadar l~O
tüleşmişler, beni de biraz kötek -
lemişlerdL 
Akşam üzeri ayni tören ve gcr

kenle ordu evinden almışlar, cad
deleri dolduran halkın meraklı, 

biraz da hırslı bakışları arasından 
geçirerek şehir dışına çıkanm.şlar 
dı. Şimdi size yalan söyliyecek 
değilim a, değiştirilen bu yolun 
beni biraz sonra ahrete götürece
ğinden şüphelenmiş, titremiştim 

de. Fakat, çok umduğum bu acıklı 
akıbeti atlatmıştım. Beni göttirdiık 
leri yedinci polis dairesi hapisha
nesinin demir ,kapısı acı~ıcJrtılar
l• açılını§, uzcrinıe .kapanmıştı. 

neden kaçırmak imkanlarının da 
ele geçırileceği müjdesini gönder
mişti. Hapi:;lerden Buku l'erasi a 
dında bir musevi delikanlısı ile 
bu delikanlıyı ziyarete gelen Et
hem Ruhi beyin adamlarından Fi 
libeli Mustafa efendi, aramızdaki 
haberleşmeyi gizlice sağlıyorlardı. 
Günler geçtikçe, lstanbuldaki ai
lemden haberler, Talat Beyden 
ümitli vaatler ve dolgunca harç
lıklar da birbiri ardına geliyor ve 
beni ıki bakımdan da fcrahlandırı
yorlardı. 

Can kaygı ve sıkıntısı, düşün
ce filan kalmamıştı bende. 

Hatta yeni gelen hapıslerle glilup 
eğleniyordum da. Bulgar polisi, 

öldürülen Hacıyeile Dim ' tri At
naşın katilleri zanniyle, .i\fake -
donya komitasının azılı elebaşı -
larından "Poroy,, lu İlya. Strom -
calı Dimo. Petriçli Yuvan, Yodi -
nalı büyük Yuvan, Komanovalı 

Dimitro kaptanları tutup hapset-
mişti. Bunların dert yanm~ları, 

kıvranmaları hele pek yerinde ve 
yakışhklı olarak hükumete, komi 
taya kiıfür savurmaları benı öyle 
güldürüyordu ki... Faknt neye ya
rar? .. Hadiseden bir kaç gün ev -
vel, ölenlerle bu kaptanlar ara -
sında komita merkezinde, para yü 
zünden çıkan bir kavganın hasıl 

ettiği bu zan ve şüphe pek çabıık 
ortadan kalkmış, kaptanlar da ya
kalarını kurtarıp beni hapishane
de eğlencesiz bırakmışlardı. 

(Devamı var J 

irtica Degil, istikrar Di or 1 
• 

(Başı 1 i'ldde) 
bu esas fikirlerimize bir daha imza
mızı koymu:ıuz! 

* ~ ir çok diller bir tasfiyecilik ü-
c::::l rah ile bir muhafazakarlık ü

ratı arasında doğru yolunu bulmuş
tur. Bizde lisanımızı sadeleştirmek 
çok eski bir dava idi. Nihayet onu da 
halletmek zarureti, yeni alfabeyi ka
bul ettiğimiz zaman hissedilmiştir. 
Bakınız nasıl; Bizler alfabe komis
yonunda çalışırken, Osmanlı grame
rine göreharfler, 1şaretler ve şekiller 
aramıştık. Komisyonun içindeki mu
nakaşaları bir tarafa bırakıyorum 

Fakat o zaman f stanbulda bulunan 
Atatürke komisyon namma gönder
miş olduğum yeni alfabe tam Siiley
man Nazif diline göre idi. Konuşur
ken Arapça kelimelerin "ayın,. \"e 
"hemze .. sini erittiğimiz halde, yeni 
alfabemizde onları bile yeniden di
riltiyorduk. Mesela artık birinci har
fin uzatılmasından ba..:ka bir şey ol
mıyan "makul.. kelimesindeki "a
yın,. ı ~r koma işareti ile meşhur 

ı-.ofta hikayesinde olduğu gibi çatla
tıyorduk: m'akf.ıl! Büyi.ik inkılap:;ı 

Şef: "- Fakat. dedi. siz Türkçe dili 
için bir alfabe yapacaktınız!., Ve İs

tanbula gelen komisyon azası ile <:<t· 
lışarak, ana dilimize lüzumu olmı
yan bütün fazlalıkları alfab~m;z -

den attı. Yeni alfabe ile, türkc-i.iltik 

devrindenberi devam eden Türkçe

Osmanlıca kavgasına artık nihayet 

veriyorduk. Nasıl diğer inkılap'arı

mızla ilk teceddüt devrindenberi de

vam eden Şark - Garp ıkizliğine ni

hayet vermi§sck! 

Bu zaruret duyulduktan sonra üç 
devir geçirdik: Dergi, kılavuz ve gü
neş - dil! 

Dergi, eski yeni bütün lehçe ve 
metinlerdeki Türk kelimelerini top· 
lamıştır. Tasfiyeciler bu kelimelerin 
bütün ihtiyaçlarımıza kafi geleceği 

fikrinde idiler. Atatürk, bu tecrübe
yi bizzat teşvik ve takip etti. Büyük 

inkılapçının fikir işlerinde metodu, 
hiç bir zaman emretmek ve cebret
mek değil, inandırmak ve kandırmak 
olmuştur. Hepimiz yalnız dergideki 
kelimeleri kullanarak bir çok tecrü
be - yazılar neşrettik . Dergi tasfiye
ciliği uzun sürmemiştir. 

tF.:!!!. enişleme ihtiyacı umumneştiğl 
~ zaman Büyük Şef kılavuz ko
misyonunu teşkil etti. Kılavuz, Ar~p 
ve Fars kelimelerinden bir çoğuna 
karşılık buldu; mütehassıslar tara
fından Türkçe köklerden geldiği tes
bit olunan bir çoklarını da tekrar IU
gata aldı. 

Fakat bu da kafi değildi. Atatürk 
diyordu ki: "Gayemiz Türkçeyi. bu
günkü ve yarınki kültür ihtiyaçları
nı tamamiyle kavrıyabilccek şiveli 

ve ahenkli bir ifade vasıtası haline 
gctırmektir.,, 

Gene kendisi dcmistir ki· "Türk 
diline değeri olan genişliği vermek 
için candan çalışılmakta olduğunu 

söv,emeliyim!,, 
Tasavvur ed'ldiğine göre, yazı ya

zanlarımız kılavuz karşılıklarından 

istifade edecekler. ve kati bir lügat 
yapılmak için hiç olmazsa birkaç se
ne bu karsılıklardan hangilerinin ya
şama kabiliyetinde olduğu tecrübe 
edilecekti. 

f [)) il cemiy"tinin dcrgi'sj ~en~ fiil 
cemİ\'etinln kılnn1111nu viinı

dc getlrm(':k irin na ıl e siz hir kay
nak olmıı~sa. kılavuz dahi hııgiin 

artık ~·ao;ıynn, dili sadcle<;tir, n bir
çok kelimeler ''e şekiller kmm11ınak
lığmu7.a ve hele, osmanlıcn kuidele
rinin kökiindcn tasfiye l'ılilm ine 
hi7tnct etmi-.tir. Kılavuzdnn C\'Vr.1 

"silahsı:danma,, demiyorduk Benim , . . 
birçok arkar', ... )arla h<"lJ'aher "mın-

taka" yerine kullandığımız "bi;1gc" 
bir kılavuz keliınc:;idir. "Tetahiil" e 
"bilmezlikten gelme,. di)•oruz. Gene 
şahsen mesela "bayındır .. kclimc-.ini 
"mamur,, a tercih edenlerrlenim. 
"Cürmii meşhut,, yerine "-;uç \istu" 
yii kullananlar var. Fakat hic ol-
mazsa ''meşhut cüriim" den daha ge
ri gitmiyoruz. "Anla maz\ı'k , gıbi 

t.%irl er artık on dilin ·ndar 
gcçff. Fa kar nıc clft "od"''' .. , urffc' 

kelimesinin yerini tutmamıshr. Bu-

ikt sayfasında ild kelime gôstcrdi: 
birinin oradaki manası sadece beş se. 
nelikti. İkindsi muharririn yepyf'nİ 
bir 1eklifi idi. Fakat böyle kelimeler 
• eğer ıstılah değil iseler - dikte edi
lemez, ancak nrzolumırlnr. 

Osmanlıca gramerini t. sfiye et
mek bakımından ileri hareket o ka
dar muvaffak olmuştur ki mc elil 
bnnn tfıriz eden bir meslekda ımızın 
şimdiki yazılnnnda. hntta alfab~ in
kılfıbı•ıdan sonııaki o mnnlıcnlardan 
hiçbirini bulamazsınız: "Cen·i - hc
va, haleti-nczi, snfsatagi'ı, nlclnmtôt 
(4 ağustos 928) tahav,•üli.i-daimi, a
daleti-ezeliye (temmuz ve ağustos 

928). Hnlhuki 928 de mesel:i henim 
\'e tiirkçii arkada h:mnnn terkip:.iz 
yazı ı en a~nğı 12 ya,.ında idi. 

Atatiirk'iin 934, 935, 936. 937, 
938 nutukları simdi önümdcılir. Bii-
•iik inkıl5pçıl ı dahi hu csn !ar iize

rinde yiiriir göriiyoruz. Atatiirk btı 

nutuklarda ycrlesen, tutan, "şh·eli ve 
ahenkli., birçok kelimeleri kullan
makta devam etmi tir. Faknt mesl•la 
''millet" yerine "ulus" u 93 ı de kul
lanmış, 35, 36, 37 enelerinde "mil
let" kelime ini tercih etmiştir. Nu
tuklarında "ulusal,, bir sen:! daha 
yaşamıştır. Fnkat 36 ve 37 de onun 
l:erinde "milli'' yi buluyoruz. Keza 
"tinci" i "m5nevi'' ile, "oy'' u 
"rey" ile, "önerge" ~ i "teklif" ile, 
"taptnmnk" ı "tatbik etmek·' ile. 
"kural" ı "kaide" ile, "arsıulusal" 1 

"he) nelmilel \·e cnternnsyonnl" ne, 
"kınav'' ı "faaliyet" ile değiştirmi ·. 
tir. 

Niçin istikrar iştiyonız~ 
1 - İkisini birlikte kullnndı~mız, 

ikisine ayni mfinayı \'erdiğimiz resmi 
tabirlerden birini seçmek için: bakan 
mı, vekil mi? Ba kan mı, reis nıi? 
Kamutay mı, Büyük Millet Meclisi 
mi? Yahut, vaziyet ve durum keli
melerini a) rı ayn kendi yerlerine 
koymak için! Konuşma dilindcld 
'°\·a7.ifo" yerine geçmiyen "ödev>' 1

1 

mesela, konusma dilinde olmıynn 

''vecibe'' knr ılığında almak için! 

2 - Artık tarihe kan :ıu osman-
lıca şekillerinden kurtulmak için: ri.. 

d "• .,-.;r·('M~J,CJ-.IU:v.a..,.. 
degH. Ciimlıurrclsliğf! Vek51ct de-
!'11, vcklllik! dik yazımda klişe istis
naları hatırlayınız!) 

3 - Bilhassa ıstılahlar mesr.lesinJ 
halletmek! 

- Seni Sofyaya Enver Paşa 
göndermiş, haşmetlu Çar Ferdi
nand Hazretlerini öldürtmek için. 
~u bizce muhakkak. 

- Ben Eü ver Paşayı tanımam
ki 

B enim jçfn hazırlanan dolap 
kadar geniş bir odaya, ha

yatı bağışlanmış bir suçlu sevinç 
ve memnunluğile atıldığımı söy -
}emeğe lüzum yok tabii. Hapisha 
nenin cömert müdürü beni aç, a -
çık bırakmamıştı. Altıma bir ot 
minder koydurmakla ağırlamış, 
yirmi dört saatte bir, iki yüz elli 
gram ekmek ve bir bardak kuy~ 
suyu ile de ikramlamıştı. Tabu 
pamuk döşek, baklava börek ve -
recek değildi ya. 

SiYATİK AGRILARI 

na kar .ı "tavzif", "nnn·az?.af". "''D· 
zife naşitvı ", "\'nzaif" şe-,killeri ta
mamen tasfiye edilmlstir: \'azifeJen. 
dinnek, vazifoJi, yahut \·azi!c hil
mezlik tabirlerini kullnnıyorıu:. Me· 
sela 932 tarihli yazımda "gnrp'' \'eri
ne "batı'' kelimesini kullanmt ıın. 
Acaba hiraz ·ukarda "garp" kclinıf'
slnl terdh ederken, "batı" )'J r(•d mi 
ediyonım? Jlayır: Lfıgatimizc orieııt 

ve ot'ddent kar ılığı olarak :ırk ve 

Maarif Bnknnhğı eski ıstılahlan 
şüphesiz ve mutlaka tasfiye edecek
tir: tiirk çocuğ"unun beynini "miiscl
lcs nıiitesnviyü sakeyıı" yahut "ke
siriiladJfi" cehennemi içinde yaka
mayız. Tıp gcnclfi::rine "kol" un, "bu
run" urı, "ağız" ın nrnpçn ını öğretc
mc) iz. Böyle Uihlrlerin kıırsılıf,ını 

- Onun adamı olduğunu söy
lüyorlar. 

- Yalan Eöylüyorlar. 
Sorgu ogtin akşama kadar sür

dü. Eksilt olmasınlar ağırlamak
ta kusur etroediler. Gece, binanın 
terneı katında altından pis sular 
eeçen üzeri demir ıskaralr karan
lııt bir mahzene attılar beni. Bil· 
l'tıen:ı söylemeğe lüzum var mı? .. 
'l'Utün, sigara gibi baş döndürücü 
au \re ekın'?k gibi vücude ağırlık 
'1erici şeylerı de verınemeği unut
ltıadılar. Çok görmüyorum bana 
'aPtıkiannı. Bodrumda beni, ba
lla teslim et!>eler de benim de ken
diıı-ıe yapacağım, yaptıracağım 
hunlar olab.ıirdi. Hoş gördüm ya
f11anları, öz~rlü saydım yapan
arı. 

Ahret ytlı kadar uzun süren 
~arn. bir harta, bu mahzenin kor· 
d~n~ karanhğına sarındım, .. soğuk 
mır ıskara]ar üzerinde çomele

l'ck ve nemli vosunlu duvarlara 
~a ı ' · s anarak barındım. Altımdan 
::çe~ lağımırı iğrenç ve mahzenin 

U!lu kokularına dayandım. Ara
stra beni yJ)klamağa gelen polis 
"e gardıyanlardan ıstırabımı sakla 
dırn. Hepsin: de asık bir suratla 
karşıladım, sert sözlerle haşladım. 

fi 'ilıcorıın ronuncu günü idi. El-
lerime takılan kelepçelerle 

~~ Silfıhh jandarmanın çevreledi
gı hir boşluK ortasında yürüterek 
ordu evindf', benim için kurulan 
<ıskeri mahl,emenin mustantik ve 
l'llüdd ··t" üşlerdi b ei umumisine go urm 

eni. Geniş bir odanın ortasın-
daki büyük masanın iki başlarına 
kurulan mt.ddei umumi binbaşı 
Vordanof v~ müstantik yüzbaşı A
tanasof uzun uzun :süzdiikten s~n
ta, Bir sandolvaya oturtmak lut
funu göstermi;lerdi. Sorgu başla-
1}) • ok sık ıstı Sorulan şeyler benı ç 
lığı, iizd . y • ·n şimdi tekrarlıya 

ugıı ıçı _ ıt 
tak sizi de sıkmak, başınızı agr -

1328 yılı temmuzunun on dör
dün<'Ü gününü ömrümde unuta
mam. O gün beni muhakeme ede
cek hususi divanıharbin karşısına 
çıkarılmıştım. General "Jekof., un 
başkanlığı altında bulunan heye -
tin azalan da başkanı gibi seç • m: santralistlerdi. Hepsini tanı
yordum. Binbaşı "~umb~ciy~~" ' 
"Atanaso!,, , "Gorgıyef,. ıle yuz -
başı "Vasil l{olyef ve müddei~. -
ınumi Binbaşı Yordanof hep goz-

. . çmışlar yumruklarını sık-
lermı a • . 

1 Yutkunuyorlardı. Sankı 
roış ar, 'b' b" 
parçalayıp yutncaklarmı;j gı ı a-

kıyorlardı bana. 
eyeti teşkil eden bu ada~ -H Iarı gorunce ha~kı.mda \; e-

• bük. mü tahmın etmekte 
rılecek ed. B . ü lük çekm un. u a -
hıç te g ç !ursa olsun beni as-
damlar, ne o te o anda, kuzu gi
tıracaklardı. İş otelde bir kaç 
bi teslim oluşuma, pahalıya sat -

lıp hayatımı 
can a andım, acrndım. 
rnayışnna çok ~aletle değil bütün 
Duruşma, a . hınçfa akşama 
• siyle hırs \; e . .. 

mana .. d .. Sorulan şeylerı soy -
kadar su:. u. ok, hep bildikle -
!emeğe Iuzum y k 

.k st casuslu . 
riniz. Suı ~ .' .. kere bu heyetin 

Haftada ıkı, uç hazırlanan, ha-
- a çıkıyor, 

kar;ıasın d ğ ı de uyduru-
h Jannn e 1 

' yır azır lannı veriyor -
1 rın hesap 

lan suça .. "mün bir buçuk 
B.. lece ornru 

dum. oy . f :Hatta soz a -
arı daha geçrnış ı. umıtı'eri bile 

d kurtuluş 
ramız a, . · di.rmişti. 

. . benı sevın 
belırmış. t sinin sahibi va-

''Balkan,, gaze e h. benimle ha
Ethem Ru 1 

tanscver bulmuştu. Gün 
yollarını 

berle~e . h pislerle bir arada 
düzlerı dığer ~n etmişti. lfottiı, 

ı amı temı 
bu unm lr atide beni baois.ha 
pek yakın b 

Sinir ağnlıınnın - en 1orlu de
ğilse de, çünkü yüzdeki sin1r ağrı
larının bazıları daha ~jddctll olur -
en meşhuru ve en tl\ntanalısı si
yntik ağnJandır. Bunun . ehehl, 
bir kere, . iyatik inirinin öteki !iıl
nirlerin hepsinden uzun olması
dır. Ondan dola~n hekimler çok 
defa hu sinirdeki ağrıları "yukar· 
da !lliyatik", "ortada :-iyntik", "a· 
şağıda !'Iİyatik" diye fü· çeşit olarPk 
ayırt ederler. Bu tiirlii a:nrt edil
mesi, biraz da, ağrılara schep olan 
şeyin nerede hulundu~ımu hekim
ce tayin etmeğe yarar. 

Si~·atik ağrılan hemen daitna 
soğuk ve rnhıhetli ınc" iımde 
meydana çıkar. BunuT>la 1't>raher, 
bunun ı;oğuktan gelmediğini iddi
a eden hekimler toktur. V:"ıkı:i bu 
ağrılara tutulan kimo;elerin bin:o· 
ğunda tiirlii türlü hastalık ı.eht"hi 
bulunur. Kimisi tok nlkol irer, ki
misinde ._e,ker ha~talı~ı vardır ki
misinde riimatizma '\"f') a gııt Jıas
talığı bulunur. Sıtma!ılnrın da hu 
ağrılara tutuldukları coktu-r. Grip 
ha talığındnn sonra da gelir. Diş
lerde çiiriik siyatik a~rılarına se· 
hep olur. Helsoğukhığıından '\'e fl
rengiden gelir. Firenr~iden geldiği 
anlaşılın;a - biraz garlo görünmek· 
le beraber - şükretmelidir, rünkü 
çabuk ge-çer ... Daha o;onra o uzun 
sinirin geçtiği yerlcrlrı birindt- onu 
tazyik eden her han~i bir oıeb<'p· 
ten de gene inir ağrıları çıkar ... 

Onu meydana rıkarabilecek se
bepler bu kadar çok olduğu halde, 
si~·atik ağ'rılarına tutnlarıların en 
çoğunda hu sebeplerden hiç hirl 
bulunmaz. Bu ağnlarclan hah e
derken soğuihın lafını ettirmek is
temiyen hekimler o vakit hu am
lann sebebini esrar perJe inin .. ar
kaı;ında bırakırlar. Fakat hu esrar 
perdesi hemen her vakit kıo;ın o;o
ğuk ve rütubetli mevsimde ka
pandığı için soğuktan -ıh atik ağrı
lan gelebileceği unutul~maz. 

Bu ağnlan çekmiş olnıamzı ve 
çekmenizi hiç temenni Pfmem. fa
kat pek çok kimselerde oltluğun
dnn adını ve ne olduihmu -.iiphe
slz duymu!'lsuııuzdur: insanın ba
~ağı, l!eınen dalma, yukar nn a a
gıya kadar ağrır. Bn7ılarında - he· 
rekct versin, pek nadir olnrak • iki 
tarafta olur. O zaman al:rılıtra tu· 
... ı-.... olanın hali pek acıklı O· 

lur ... Ağrılar artar. anılır fakat 
büsbütün geçmez. Hastalık fvi ol
duktan c;onra da tekrnr gelme:si 
ihtimali pek <'Oktur. 

ifa tahğa tutulanın kcn.li<;i kin 
ağ-rılardan haska belli b:ıc;lı ha ka 
aH~met yoktur. Fakat a~rılındım 
dola~·ı insan )'iirii:remc:r.. oh•ramaz. 
yatması hile pek rahnt ızdır. İsini 
bıraknmanp ta )'iiriime:":ı- mecbur 
olursa her adımda ay ıfi;\·erek a~
rı:ran tarafına eğilerrk ~ iiriidiiP.ii 
kin siyatikli selam ,·ererek )·ürür, 
derler. 

Hekim muayene edince, ha-ıta
hğın derecesine ve ckline göre 
daha bac;kn alametler tnılur. Fakat 
bu aHiml.'t1erin hasta icln hi(' e
hemmiyeti )'oktur. YnlJ\11 adaleler 
kiidilmcğe ba-.lamh nlurs'l o va· 
kit hira7 can ıkacak '?e~·dir. 

Sivatik ai!rılnnna c;ehl'p ne olur
sa olsun. ilk dil iinülef'ek sev. in· 
c;nnın 11tırapla )'İiriime,i(e kı'ıdreti 
bulunsa hile. mutlakı ~·atmak, is
tirahat etmektir. Yiiriirliik··e a!?'n· 
lar de,·am eder ... Ai?rılnrı sakinle • 
tire<'ek hirçok fliidor v:ırdır. Fa
kat onlar cfo mide\'i ho7.arlar ,.e 1a
ten alısıklrk ('a huk gel rlil'rlnden 
gittikte arttırmak lazım ulur. 

F.n iyi i !ilıtak, i~icc oııcak su 
banyosuna girerek orada bir c;aat 
kadar kalmaktır. Banvolu apartı
manlar gittikçe toğalılığından hu
nu yapmıık ta kola.\·!a maktadır. 
Banvo miimkiin olma1c;a alaturl:a 
usulde -ııcak !im dökiiniilii:. Daha 
olma7oıa c;rcak su Ue nşağıdan ten
kiye )''ap1lır. 

Yemeklerde perhb efmh•f' • Jc;. 
tah kalmış ise • pek te Iiizum yok
tur. Fakat siyatik ai!'r.ları c;eker 
hastalığından, l~anlıktan, gut 
hastalığından, karacii!er hutalı· 
ğınden gelir..e o ,·akit asıl sebep 
olan ha-ıtalığın cinsine ı:töre pl'l'hiz 
zanıri olur. 
Kış me,·slminde kapRnmamı Jn· 

cak kaplıralar buluT"lnntz, hemen 
oray~ ~itmekte • daha ıfoğru u 
kendınizı oral·a götürfn•ekte • ;h
ına~ etmemelisiniz. Knplıcara gir· 
mege ha ]ayınca, daha ilk giinle
rlnden ağnlar hafifler, fak3t he 
men geçtiğine inanmamalıdır. Ylr· 
mi bir giinü tamamlan,alı~ınn:. 

Ert~f ene de, ağrılar tekrar 
gelmeden ~-ine · ıcak ka 1-,lıulara 
.-itmek iyf olur. 

garbi, est ve ouest kar ılığı olnralt 
da doğu ve batı kelimelerini aıafılfj. 

riz. "Anadolu'nun batı viliiyctlerln
de" '\'e "garp medeniyeti :ilcınindt-'' 

deri7.. i te kıla,·uzun bir ka:ul11cı da
ha! Bii) iiğüıniizc saygılarııııızı "su
narrr.". Fakat bir arkada ı ötekine.! 
"takdim ederiz", hatta ihtimal sııde· 

<'e ikisini biribiri ile "tanı~tırırız". 

İstikrar işte bu farktan tespit c>tmek. 
tir. Geri ·e değil, lleri~·e. dnrh~a de
ğil, genişliğe doğnı gideceğıl'~ 

~ onra meseıa "'·ekil" ve "ha. 
e;;;J) kan" kelimelerinden hin hc
nii:r. kanun tahiri iken, iitekine de ta· 
mamen alı tık. Ankara'da şoförlcri11 
ve halkın ağzından, yeni devlet ma
halle.<ri için "Bakanlrklar" c;özliııli i i. 
ti~lniz. Bizim istikrar dediğimiz, yn. 
amamış olanları bırakmak, beraber 
yaşamakta o4-anlardan birini tercih 
etmek, ve eğer miinıkiinse diğer kar. 
şılığa higatta yeni vazUe ini bul
maktu. 

Reis, vekil, katip gibi kelimelerde 
bir noktaya dikkat edelim: hunlar 
resmi ıshlahlardır. Bunlar, lügar ke: 
limeleri hakkındaki hiikilmforimi:r. 
den zaten ayrıdırlar. "Ilh,metçi" ye
rine istediğimiz yeni kelimeyf zorlı
yamayız: fa.kat ",·ekil" yerine pek 
güzel "bakan" diyebiliriz. 

Eğer benim şahsi fikrimi söylemek 

türkçcmizden, (aknt ZC'\·k il~ seçece
ğiz. Yüksek ıstılahları ise ~nrı> kül
tiirii kaynaklarıpdıın alacağız. 

Karşımıza tekrnr bir yiiksek kiil
tiir dilinin knmu unu koydu'rumuz 
'\'akit, kıla\ ıızda bulunan karı:,lıklar
dan birçoğunun ne kadar iş~ ynradı
ğını görccet:;ıiz. Aekrar, bir kelimeye 
birkaç knr ılık bulduğumuz (gece, 
ep, leyl), fakat birkaç kelime'\'c hiç 

bir karşılık bulaınalıt;'lmu:ı gö;ı.Iiil'.."ii
miiı '\'akit, dil cemiyetinin uzun ,.e 
fcyizJi çalı mnlar.rnın semerelerin
den fnydalnnmnğa koşacağız. 

Demek ki bu istikrar bir "ricat11 ı 
değil, bir "ilerleme'' yl, son hatlarda 
durınağı ifade etmektedir. 

Demek ki, Atatiirk dili "kendi ha· 
line bırakmak" iddiasına karşı ha
reket etmekle, ne illerdcnberi f~ln
dcn çıkamadığımız bir davanın k·· 
~· d ~ ın en hnlledllmesine ynrdını ctrnlcı. 
tir. Bunun içindir ki iddia d' ' e ıyoruz: 

artık H'ıgntlmizl yapn biliriz; artık ıs-
tılah!nnnıızı tespit edebiliriz! A lf:ıhe 
ve dıl lnkılfıplan olmak ızın 1 , Hı nıe-

!'IUt iddialardan hiçbirine knlcm d,.. 
kunduramazdık. 

. Ba lığımızı tekrar edclfm: biz lr
tıca demedik. istikrar dedi<. \'nnl i
leri tiirkcede istikrar! Yani zafer va 
kazançlarımızı tespit etmek' 

lilzımsa, ben "minlstre,, karşılı&rr Yurddaş : 
"bakan,, ı nlınm. "Vekil,, t toın ken- ı 
dl vazife inde bırakınm: "- Harl- - Türk havacılığı bütün 
ciye bakanı vekili!,. Yahut· ·•- Bıı kuvvetiyle gelişmek ihti-
1 te bana nklllik eder nıi iııb:? .. Bn yacrndadır. Bu ihtiyaca mi/-
keJimenin bize ha ka yerde de liizıı· / t 

e çe cevap vermek ı'rı"n lır-mu \'ardır. :r 

Bunda d h k satı kaçırmıyalım, kurbanla. , n onra a er c yeni ke-
limeler teklif etmekte d vnın ede- rımızı Türk Hava Kurt.ımu 1 

tektir. Ge~enlcrde bir ingifü doı;ıu- na Verelim. 

muz bize yeni çıkan bir kitabın iJk 1--------------J 
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Hariciye Vekili 
Dün Grupta 
izahat Verdi 

(Barı 1 ncide) 
Havasın verdiği malUmat 

Londra, 24 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar mahiellerin Kral Fa
ruk'un Hilafete 'intihabı,, nı teyit e
den bir haber alamamış olmalanna 
ve bu mahfellerin hakiki ehemmiye
t ini henüz takdir etmek müşkül olau 
bu husustaki merasime dair her tür
lü tefsirden imtina etmelerine rağ
men eski İslam şefliği makaminm 
ihyası için yapılan bu teşebbüs, Lon 
dranm Arap taraftarı mahfellerinde 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Genç hükümdaraı İslam Halifesi 
ünvanının verilmesini tahayyül eden 
Mısır Kral Hanedanının bu arzusu
nun tahakkukuna mani olan başlıca 
engel, Osmanlı İmparatorluğunun 
inkırazına kadar bu ünvanın cismani 
olduğu kadar ruhani bir mana ifade 
etmesi ve bu ünvanı taşıyanın Medi· 
ne, Mek.ke ve Kudüs gibi şehirlere 

haklın bulunması idi. Halbuki bu ilk 
iki şehir, hali hazırda Arabistan ve 
Hicaz Kralı İbnissudun elinde bulun 
maktadır. Mumaileyh, şimdiye ka
dar Halife ünvanının kuvvetli kom
şu bir devletin hükümdanna veril
mesini müsait bir şekilde karşılıya
cağına dair hiçbir şey söylememiştir. 

Gene bu mahfeller, bir camide. 
hatta bütün komşu Arap devlet
lerinin murahhasları hazır olduğu 
halde, Müslümanlar tarafından ya
pılan alkışların bir intihap demek 
olmadığını ve murahhasların ca· 
mie Halife intihap etmek için de
ğil, ibadet etmek için gelmiş ol
duklarını ve esasen böyle bir inti
habı yapmak salahiyetine malik 
olmadıklarını beyan etmektedir
ler. 
Bir İslam Halifesinin intihabı, za

ruri görüldüğü takdirde bu intihabı 
yalnız Arapların değil, bütün dünya
daki Müslümanlann mümessillerinin 
yapabilecekleri ilave olunmaktadır. 

Ayni mahafile göre böyle bir me-
6ele asla mevzuu bahis değildir. Çün
kü Hilafet müessesesi, eski Osmanlı 
İmparatorluğunun bugün hükümden 
sakıt olmuş olan eski an'anelerine 
tekabül ediyordu. Ve Umumi Harpte 
Halife tarafından müttefiklere karşı 
Cihadı Mukaddes ilan edildiği zaman 
zaafı meydana çıkmıştır. 

Arap aleminin ekseriyeti, Halife

yi. takipten imtina etmiş, Türkiyeye 
karşı milli mücadeleye atılmıştır. Bi
naenaleyh şimdiki Arap milletlerinin 
teşriki mesaisi, Hilafetten daha sağ
lam olmalıdır ve her şeyden evvel, 
ihtiyari veya gayri ihtiyari olarak 

sadece Mısırlıların Kral Faruk'a kar 
şı göstermiş oldukları bir sempati ga 
1eyanı mevzuu bahsolması ve bunun
la Londra konferansından evvel Ka
lıirede toplanmış Arapları alakadar 
etmemiş bulunması muhtemeldir. 

Bugün Kahire merasiminin mana
sı hakkında en ~iyade şüphe ve te
reddüt izhar eden mahafil, Suudi 
mahfelleridir. 

_...--o---=.::.. 

90 Bin 
Buğday 

Kilo 

Geldi 
Dün şehrimize 90 bin kilo buğday 

gelmiştir. Yumuşak olanlar 5,22,5-

5,32,5, sertler 5,04 - 5,05, kızrlca· 

lar 5,21,5 - 5,30, kuruştan ve gelen 

75 bin kilo arpadan Anadolu mal

ları 4,13 - -4,14, yemlik olanlar 

4,25 kuruştan satılmıştır. Adapazarı 

ve Bandırmadan gelen san mısırlar 

dan 75 bin kilo 4,18 - 4,35 ku
ruştan satılmış olduğu gibi çuvallı 

kuşyemleri 6,05, dökme olanlar 5,20, 

keten tohumu 12,10, leblebilik no

hutlar 8,10 kuruştan satılmıştır. Pi

yasaya arzedilen yeni mevrudat 
8,500 kilo tiftik cinslerine göre 

110 - 116 kunıştan ve oğlak tifti

ği 134 kuruştan ihracat için satıl

mışt1r. 

Toplantılar, davetler : 

Piyes Temsili 
Eminönü Halkevlnden: 26 ik!n<'ikfır.un 

perşembe, 27 iklncikanun cuma ve 28 ikın

cikfınun cumartesi akşamları saat (20.30) 
da Evimizin Cağaloğlundaki merkez salo
nunda gösterlt şubemfa (DekbazltY.) piye
ıdJıi temsil edecektir. 

Yugoslavya Mihvere 

Girmemiştir 
(Başı 1 incide) 

ı.iyaset takip etmemiştir. Esasen Yu -
goslavyanın Berlin • Roma mihverine 
girmekte hiç bir menfaati yoktur. 
Çünkü onun hiçbir yerde gözii yok
tur. Almanya ile İtalyanın siyast 
hırslarını temin için onlarla beraber 
dövüşmeğe hiç te gönüllü değildir. 

Benim ist;.l1bar1ma göre, Yugos -
lav Başvekilinin Kont Ciano ile yap
trğı müzakere en ziyade iki nokta ü -
zerinde toplanmıştır: 

1 - Macadstanla Yugoslavya ara 
sında komşuluk münasebetlerinin 
tanzimi; 
2 - İtalya ile Yugoslavya arasrn
da iktisadi münasebetlere hız ve -
rilmcsi. 
Macaristan, Yugoslavyada kalan 

y<lnm milyon kadar Macarların vazi
yetiyle alakadardtr. Bu meselenin 
dostça halli hususunda İtalyanın ta
vassutu Yugoslavya için kıymetlidir. 

İktısadi meseleye gelince, Yugos
lavya gerek AJmanya ile, gerek İtal
!"a ile ticari münasebetlerinin inkişa
fında fayda görmektedir. Fakat bu -
rnda İtalya ile Almanyanm iktısadi 
menfaatleri çı.ırprşmaktadır. Geçen se 
ne zarfında Almanyanın Yugoslavya
ya ithalatı yüzde 42 ye, Yugoslavya
druı al::lığı m;ı.! yüzde 35 e çıkmıştır. 

Buna mukabil İtalyanın Yugoslavya 
ile olan alış verişi azalmıştıt·. Bu mü. 
ı asebetin çoğalmasında iki memleke 
tin de menfa3ti müşterektir. 

Binaenaleyh Balkan ittifakının 

Roma - Berlin mihverine girmesi ri
'-·ayetleri, Roma gazetelerinin muha
r irleri tarafından ortaya atılmış bir 
balondan ve Cianon)in zaferini gös
termek için uydurulmuş propaganda 
<lan ibarettir. • 

ltalyan gazellerine göre 
Roma, 24 (A.A. .ı - Kont Cianonun 

Romaya avdeti münasebetiyle Belje 
rnüzakelerini tekrar mevzuu bahse
den İtalyan matbuatıı Kont Ciano'
nun Yugoslavya Naibi Prens Paul ve 
Başvekil Stoyadinoviç'lc yaptığı ko
nuşmaların neticelerini memnuniyet 
le karşılamak a ır. 

Giornale d'İtalia gazetesi diyor ki: 
Bugün, Milletler cemiyetinin he

gemonya iddialarından ve kollektif 
emniyetten kurtuJmuş yeni bir A vru 
pa kurulmaktadır. Bu yeni Avrupa
da Roma - Berlin mihveri muhar
rik kuvvet ve teskin edici amil ola· 
rak tebarüz ediyor. Belgrat konuş

maları yeni nizamın muvaffakıyetini 
gösteriyor. Tuna havzası memleketle 
ri münasebetlerinde yeni bir devre 
başlam1ştır. Ekonomi sahasında her 
ttürlü rekabetin ortadan kalkmış ol
duğu Beljede müşahede edilmiştir. 

Belgrat gazeteleri 
Belgrat gazeteleri bu hadiseden 

ayni ehemmiyetle bahsediyor. Sa
mouprava diyor ki: 

"Bütün cihan efkan umumiyesi, 
Kont Ciano ile B. Stoyad.inoviçin gö
rüşmelerini Adriyatik'te iyi komşulu 
ğun bir nişanesi addederek sempati 
ile selfunlamaktadır. 

Belje'de iki devlet arasmda yapıl
mış olan bu görüşmenin dünyanın 
bu kısmındaki vaziyeti tenvir etmiş 
ve B. Stoyadinoviç'in büyük bir me
haret ve muvaffakıyetle idare et
mekte olduğu harici siyasetin esasını 
teşkil eden sulh ve milletler arasın
da halisane mesai birliği fikrine kıy
metli bir yardımı dokunmuş 0

1 duğu 
neticesini istihraç etmek mümkün
dür. 

Yugoslavya, Rumanyayı 
feda edemez 

nun 28 ikinci.kanunda Berline gelme 
sine intizar edilmektedir. Mumaileyh 
;:ar ki Avrupa ile Akdeniz ve İspan • 
yanın vaziyet: hakkında Hitler ve 
Von Ribbentrnpla görüşecktir. 

Hitlerin 30 ikincikanunda Reich
ı~ g'da irad ettiği nutukta Almanya -
run İtalyan mutalebatı karşısındaki 
hissiyatını mahiyeti ve Fransanın 

Cümhuriyetçı İspanyollar lehine bir 
müdahalede bulunması ihtimali hak 
kında uzun uzadıya izahat vereceği 
1:-eyan edilmektedir. 

B. Goering'in şubat bidayetinde 
Romaya ve müteakiben Trablusgar -
b€' gideceği söylenmektedir. 

Diğer taraftan Le Journal, Roma 
}'Ükılmetinin iktısadi meseleleri mü
zı:ıkere etmek üzere B. Volpiyi mu -
tahhas olarak göndermiş olduğunu 

unutmamak lilzım geldiğini ilave et
rıektedir. 

Alman Hariciye Nazırı bugün 
V arşovaya gidiyor 

Varşova, 24 (A. A.) - Alınan ha
riciye nazırı, yarrn sabah buraya gel 
mek üzere B~rlinden hareket edecek 
tir. B. Von Rıbbentropun ziyareti mü 
ııasebetiyle ordunu norganı olan Pols 
}ra Sbrojna g<>.zetesi, iki memleket a
rasındaki yen: münasebetlerin esası
nı ihdas etmi5 olan Polonya - Alman 
ya beyannamesinin yıl döniimüne te 
s·ıdüf eden bıı ziyaretin gayesinin ge 
çen be~ sene ic:inde Leh - Alman iti
lfıfınm hayat•yetinden hiç bir sey 
fraybetmemiş olduğunun en iyi delili 
olduğ•ınu göstermekte bulunduğunu 
yc.zmaktadTr 

Macar - Yuo-o~lavya 
faaliyetleri 

Budapeşte 24 (A. A.) - Macar 
Telgr:ıf Ajansının diplomatik muhar 
ı-iri, nizam ve sulhun tarsini icin İtal 
ya ile Yugosıavyamn mesai birliğin
ae bulunacakıanna bilhassa telmih 
Lttikten sonr:ı Belje görüşme1eri hak 
kında mütalealar yürütmekte ve bu 
görüşmelerin Macar - Yugoslav mu-
1' arenetine doğru yeni bir merhale 
teskil etmckt:- olduğunu beyan et -
mekte ve bu münasebetle B. Csakv -
ıı~n Kont Cia.nounun Budapeste s~ya 
h1ti münas~.t'etiyle "doc;;tlurımızm 
dostu, bizim de dostumuzdur.,. dedi
ğini hatrrlatmı-·kt<ırhr. 

Beck'in beyanatı 
Varşova, ?4 (Hususil - Parlamen 

kda beyanatr~ bulunan hariciye na-
7ırr Bek, P0l0nyanrn Çekoslovakya
cıan arazi istemediğini. fakat Macaris 
tanın kendisiyıe müşterek hudut te
[iS etmek ist=ı:r.esini sempati ile kar
~rladı.~rnı söyh miş ve Ri.itenyadaki 
he.rekatı dikkatle takip ettiklerini 
..... ehist:m mentaatleri tehlikeye ma ~ 
rnz hldrğr takdirde bu tehlikeyi de
fetmek için icabeden tedbirlerinin a
hnacağını söylemiştir. 

---O>----

Nebati Yağ 
ve Pamuklu 
Mensucat 

Yapılan Tetkikler lstihs-.:ıl 
Fazlası Olmadığını 

Gösterdi 
Ankara, 24 (A.A.) - İktısat Veka 

!etinden bildiriliyor: 
Teşvi.ki Sanayi Kanununa müzey 

yel 2261 sayılı kanunun üçüncü mad 
desi mucibince tanzim edilmiş olan 
faz'ai istihsal nizamnamesi ahkamı
na göre yapılan tetkikat neticesin
de: 

Belgrat. 24 (A.A.) - Yan resmi a - Memleketimizde yetişen ke-
Vreme gazetesi Macar - Yugoslav ten, susam, haşhaş, fındık, mısır ve 
yaklaşması hak.kında şu satırları ya- ayçiçeğinden istihsal olunan nebati 
zıybr: yağ, 

Simal komsumuzla iyi ve halisane b - Metre murabbaı sikleti 100 
mUnasebetlerin inkişafını temenni e- gramdan hafif ol:ın boyasız pamuklu 
diyoruz. Yugoslav~anın Macaristan-1 mensucat ile her ne siklette olursa 
dan hiç bir endişesı yoktur ve Maca- olsun kasarh, topu boyalı, ipliği bo
ristanla Rumanya arasındaki müna- !alı ve hayvani veya nebati elyaf 
sebctlerin yoluna konmasını memnu- ıle karışık olan pamuklu mensucat 
niyetle kolaylaştıTacaktır. Fakat Yu- sanayiimizde fazlai istihsal olmadığı 
goslavyanm Rumanya ile olan dost- anlaşılmıştır. 

TAN 

F rankistler, Barselonu~ 
Son Müdafaa Hattını 
Zorlamağa Başladılar 

25 - 1 - 939 =:d 
BAYRAM iÇiN EN .. , 

MÜKEMMEL HEDİYE 
Bir Movado Saati 

Erkek • Kadın - Altın ve Metal 
15 sene garanti 

6 AY VADE 
OSMAN ŞAKAR 

GALATA: Bankalar Caddesi NO· 
(BQlı 1 tıcide) 

Dündenberi şehir 13 kere bombar
dxman edilmiştir. Bugün Barselona
ya Frankistlerin ilk mermileri düş
müştür. En son vaziyete göre I<'ran
kistler şehirden bir buçuk kilomet
reye varmışlardır. Hükumetçilerin 
şehirden bazı nezaretleri başka yere 
taşıdıkları anlaşılıyor. Burası şimal 

hududunıa yaıkın şehirlerdir. Fa.kat 
hükumet Barselonada kalmıştır. 

Frankistler 20.000 esir alınış olduk
larından bahsediyorlar. 

nin riyaseti altında bir heyeti kabııl 
etmiştir. 47. Voyvoda Han Ze-
Alınan malfunata göre, B. Cham~ ~ı~ kat. 

Barselona muhacimleri son ha~ ü
zerinde durduğunu bildiriyor. Bar
selonanın son müdafaa hattı olan 
Garaf tepelerine bugi.in Frankistl.?r 
üç defa taarruz etmişlerse de bu ta
arruzlar püskürtülmüştür. 

Yabancılar Barselonadan aynl
maktadrr. 

Fransa, ispanyanın lspanyollara 
kalmasını istiyor 

Fransa hükumeti mehafilile tema
sı malt'.'tm olan Temps gazetesi bu
günkü başmakalesinde Fran~anın a
demi müdaıhale siyasetinciım aynl
mıyacağını anlattıktan sonra şu 

mühim müta1eaları ileri sürüyor· 
"Ilarp sonunda İtalya He ı\lm~n
ya, İspanyayı tahliye ~trııczforse 

Fransa da bir taktın tcdhirlerc tc
vcssiil etmek mechuri;\'etind<• kn-
lacakttr. Bu ıta Fransa icirı ~iit: c1e

Caddesi 
b 1 . b ak . . h k ı· .11. 'I BEYAZIT: Unıversıte 
er aın .. u . şam ışç: . are e ı mı .l No. 28. 

konseyırun bır heyetini kabul etmı- KADIKÖ',·· r· k l C d N "" '2 
f ka 

. . B h I ı . s e e a . o. <>.) . 
ye muva a t etrnıştır. u eyet s-
panyol hükıimetine ait ham malze-
mesi ihracatı üzerine mevzu ambar
gonun kaldırılmasr ve halkm iaşesi 

lüzumunda ısrar edecektir. " 
Eden tenkit ediyor 

Coventry (Warwickshire) 34 (A. 
A.) - B. Eden, bir nutuk söyliyerek 
D. Chamberlcıin'm Franco orduları -
nm İtalyan harp malzemesi ile Bar
selonaya yakıqmakta olduğu sırada 
İtalyaya karşı takip etmekte olduğu 
siyaseti tenk ı t etmiştir. 

Hatip, Fransa ile İngilterenin İs
peınyaya müteallik olan hayati men -
!aatlerini tadad etmiştir: 

İspanyanı"l siyasi istiklaline ve 
ınülki tamam~yetine riayet edilmek 
ıcabeder ve hiç bir ecnebi devlet, mu 
kadderatm1 tayin etmeğe karar ver -
cdği sırada İspanya üzerinde herhan 
~i bir tazyik ~<'ra etmemelidir. 

Hatip, ilaveten demiştir ki: 
"Francoy.? bu silahları kimin ver 

d~ğini , imza edilmiş itilaflar ve mi -
~aklar ahkanımı ihlô.l etmek suretiJe 
hu silahları vermeğe kimin devam et 
m.ekte olduğunu büti.i dünya biliyor,, 

Miahanın sözleri 

Korsikannn 
Hediyesi: 
HANÇER 

(Başı 5 ncidc) 

hayet İngilizlere başvurmuş, bÖY' 
lece İngiliz ordusunu adayı işgale 

davet etmişlerdi. ı 796 da N apoleoJl 
İtalya zaferlerinden sonra Korsl' 
kaya asker gönderdi, vatanını kU!" 

tarma.k istedi. KirsikalılardaJI 

serkeşlikten başka bir yüz gönntr 

miş olan İngilizler büyük bir mıt' 

kavemet göstermeden adayı Fra!l' 
sızlara teslim ettiler. Dahıı sonrs 
1814 de ada yeniden İngilizlere 

geçti ise de 1815 Viyana kongre
sinde Avrupanm haritası yenide~ 

çizilirken Korsika Fransay'l iade 
edilmişti. O zamandanberi Fransa• 

nın elinde olan adn bir evalet gi1'i 
idare edilmekle beraber öncelerl 
çok ihmal edilmişti. Fakat Akde· 

ği1dlr. Ciinkii Fransa da ';\linm·k Frankonun kazandığı bir zaferin, 
ve Fastaki İspanyol mmtakasmr bir ecnebi zaferi olacağını aramız. 

nizde kopacak bir harpte Korsika# 
run çok ehemmiyetli bir durumtJ 

olacağım takdir eden Fransa son· 

radan bir.çok tedbirler aldt, nazır· 

!ıklar yaptı. Mesela Ajaccıo ko
yunda Aspretto'da modern bir a~· 

keri hava istasyonu tesis edildi. 
Cenupta adanın Sardfoyay::ı bakt>l'l 

işgal edebilir." dan kim inkar ~debilir. Ademi mü-

Alman gazetelerine göre 
Buna mukabil Berlirnn ''Kores-

pondand Diplomatik" gazetı:.-sı İtal
yanın Majork adasını elde buJunrtur
mak, Almanyanın da Kansryı:ı. ada
larını tahkim etmek is ted iğ-ine dair 
Fransız matbuatının neşriyatını ten. 
kit ederek diyor ki: 

Gerek İtalya gerek Almanya İs

panyada ne toprak bakımmrhn ne 
de askerlik bakımından hicbir men
faat gözetmediklerini mü lterrer de
falar Han ettiler. Binaenaleyh bazı 
Fransız gazetelerinin bazı İspanyol 
topraklarını ve mesela Minork ada
sile İspanyol Fasınm Frans.ı tartı · 

fından isgalini teklif etmelerin~ hay
ret edilir. Sunu d:ı irnve ed0lim ki 
böyle teklifler tehlikelidir d·::ı ... 
Şunu da kaydedelim ld yin.e bu 

teklifler hakikati görmem~zfü{ı ifa
de eder. Bunlar esasen gergin olan 
vaziyeti büsbütün fenala~tıracak 

mahiyettedir. Realist düşündüklerini 
iddia edenler daha vakit v::ı :·ken v::ı

ziyetin böyle değişiklik göstermesi
nin önüne geçmelilerdir. 1\füstakbe1 
komşuyu şüpheli bir muanz değil 

samimi münasebetler tesisine nnıade 
kılmak gerektir. 

Alman gazeteleri, İspanyad?ki rıs
keri vaziyeti dikkatle takio etmekte 
ve Barselonanm ve Cüfnhuriyetçi !s
panyanın akibetinin ne ol:ıı::ağının 

şimdiden tahakkuk etmi.ş olduğ..ı 

mütaleasında bulunmaktadır. 

İngiltere ve Fransanın .hattı hare
ketine telmih eden Voelkischer Beo
bachter gazetesi, vakayiin aldığı şe
kil üzerine, Fransa ve İngilterenin 
hayal inkisarına uğramış okluğunu 

yazmaktadır. 

Bu gazete, Paris ve Londr:ı hükıj.
metlerinin İspanyanın müstakil ve 
kuvvetli bir hale gelmesini isteme
mekte oldukları mütaleasındad1r. 

Parms • Londra arasında 
İngiNz siyasi mehafilinde beyan 

olunduğuna göre Fransız ve İngiliz 
hükfunetleri birkaç gündür bu iki 
hükumetin İspanya meselesinde ta
kip edecekleri yeni hattı hareketi 
etrafında müzakerelerde bulunmak
tadır. 

Franko şu birkaç gün içinde Bar
selonayı ele geçirdiği takd1rd~ yeni 
bir siyasi hattı hareket ve yeni ka
rarlar ittihazı lazım gelecektir. İşt~ 

dahale siyasetine iştirak eden bazı 

devletler, Franknoun muzafferiyetini 
temine kafi addettikleri bir nisbet 
d::ı.hilinde müdahalede bulunmakta
dırlar. Buna rağmen bize ne diyor
lar, bi1iyor musunuz? diyorlar ki: 

"Fransa. kendilerinin yapmakta 
olduklarının bir kısmını evvelden 
yapmıya cesaret edecek olursa. "va
ziyeti yeniden nazarı itibare almak., 

mecburiyet inde kalacaklardır. Bı.ı 

kabil iddialar hakiki bir dostluğun 

esaslarını bulmağa nasıl medar o!a
bilir?,, 

Ge-ıeral, Ci'mhuriyetci ordunun 
cı:sare~ini takdir ve tebcil ile yadet -
tıktC'n ~onra r!rmi~tir ki: 

Demokrat memleketler İspanyol 
Cümh uriyeti;ı·.:: haklarım tekrar ver
Mek ve serbcstce silah tedarik etme 
s~ne imkan bırakmak suretiyle yar -
drm mecburi} l'tindedirler. Zira, ci.im 

huriyctin ortadan kalkması, totaliter 
r?'lcml~ketlerin ölçüsüz ihtirasları sc

bı=biyle sakınılmaz bir harbi intaç e-

decektir. 

BULMACA 
Evvelki günkıi bulmacamızm 

haJledilmiş şekli 
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yüzi.inde Bonifo.cio ile Porto Vece· 

hio arasrnd a yeni istihkamhr ku· 

ruldıı. Bunların Fransa - Almanya 

huçludu i.izçr"ndeki mf"şhuı· Magi· 
not hattından geri kalır yerleri 

olmadığını Fransız gazeteleri ya· 

zıyorJar Faka t bu istihkamlıı.rdaı: 

daha manalı bir sözü Prager Tal!' 

bJatt yazıyor: Adayı geçeı1lerde 

ziyaret eden bir turiste, l:ıu tesisr.· 

tı uzaktım gösteren Korsikalı l);J 

.şoför: "Bunlara da ne lüzum var .. · 
Bize hücum etmeyi gözüne kesti· 

recek babayiğit nerede ... A:em bizl 

bilir. Nous sonnncs trcs b'.m•hts •. .'' 

demiş imiş. 

İstaı1hul Asliye Birinci Ticaret 
l\lahkcınesindcn: Aderyatika va • 
pur Kumpanyasına mensup !tal· 
ya Bandıralı F. Grimani vapuru • 
nun 37 nci seferi ile 157 sayılı po
liçe mucibince müekkili Burla bi• 
raderler müessesesi namına ge ' 
len MS/BB markalı 8851/ 53 No· 
lu 3 sandık elektrik malzemesi i .. 
le Hayri Araboğlu acentasına ııiell 
sup Birleşik Amerika BandıralJ 
EXCELLO vapurunun 32 inci se
feri ile yine müekkili müessese na 
mma gelen 51 No. lu poliçe muh• 
teviyatından müfrez B. F. C. mat· 
kalı FH. 46/ 413 F - 2123 - 11 - 16 
ve 61 ve 63 No. lu Sandık buz ma 
kinası ve aksamına ait iki adet 
ordinonun zayi olduğundan iptal" 
lerine karar verilmesi mezktir mil 
essese avukah İsak Hazan tarafın 
dan arzuhal ile talep edilmiş ol " 
makla Ticaret kanununun (638) 
inci maddesi mucibince ziyaı id ,... 
dia olunan işbu ordinolann bulu· 
nan tarafından 45 gün zarfında 

Mahkemeye ibraz olunması lüzu ... 
mu ve ibraz edilmediği takdirde 
bu müddetin hitamında iptalleri ... 
ne karar verileceği ilan olunur. 

(14207) 

9 - Arapça bir ay - $9.llS. 

10 - İri değil - KaSlyan. 
YUKARDAN AŞAGI: 

luk ve ittifakını Macar dostluğı.ma 

feda etmesini kimse isternın. Tuna 
devletleri anlao;;ması umumi olma
maktır ve iyi niyetle fıe,..kesi tatmin 
edecek neticeler elde edilmesi müm
kün ve muhtme'd:r. 

Yurddaş: 
Faris ve Londra ancak ademi müda

----• hale siyasetine devam lıususund.ı 

SOLDAN SAGA: 
1 - İtaıyada bir !iehir - Yanıp aydınla-

tır. 

ı - Vaaz, diskur - İçilir. 

2 - Bir kaza - Bön. 

S - Yaralama fıleti - Denizde bulıınut· 

4 - Karadenizde bir k:ıza - Bir pe1' 

Cianı=> Berline gidiyor 
Paris, 24 CA. A.) - Le Journal, 

Berlinden istihbar ediyor: 
Alınan mah<ıfilinde Kont Ciano' -

- Geçen devirden miras 
kalan "kurban,, ad etini bu
günkü ihtiyaçlarımıza uydu
rarak kurbanlarımızı Türk 
Hava Kurumuna vermeli-
yız. 

mutabık kalındığı intibaı vardır. 

Bazr İngilfa mehafilinde kaydohm
duğuna göre, Barselonanın sukutu, 

1 İspanya harbinin sonu demek ?lma
makla beraber, Chamberlainin önü· 
ne bir sürü meseleler çıkaracaktır. 

Mister Chamberlain ile Lorn Ha
lifaks bugün muhalefet lideri Atlee-

2 - Bir yer, tarlht blr zaferin adı. 

S - Bir çeşit kayık - İş. 

4 - Namaz kıldıran - Bir <'ıçı:k. 

5 - Eski bir seslenme edatı - Yakın 

değil - Bir renk. 
6 - Sıın'at - Ses çıkarmıyan, susan. 

7 - Bir oyun - Musam"l sopruu. 

8 - İçilir - Bir meyva. 

gamber - Bir renk. 
~ - Söz, l!ikırd1 - Vakit. 

6 - Ufak değil - Akmaktan fail. 

7 - Bir hayvan - Cet. 

8 - Duvarcı 11letl - Bir P..ıım ismi. 

9 - Bir nota - Haftanın v ecii g ününde! 
biri. 

10 - Cin değil - Arabist;ı nıfa hulunur. 



TAN -- 25 - 1 - 939 1 

~:®ı~~,
~~MANLI BANKASI , 

TORK ANONiM ŞiRKETi J 
TESiS TARiHi '1863 . ~J!I! 

. c· huripeti ile münakit mukavelenamesı 1 
Statüleri ve Türkwe161~';ı3 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

2292 Numaralı 10 hl 2435 Numaralı Resmi uazete ı 
( 24/6//9]] tart I 

10.000.000 inglllz Lirası 
Sermayesi: 

1.2 so.OOO lnglliz Lirası 
i htlyat a~~~ç==es==i==:====~=== 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 
PARIS MARSILYA ve NIS'de 
LOND~A w MANÇESTER~e 

RIS YUNANiSTAN. IRA.~. IRAK, FiLiSTiN 
MISIR. l<IB ~e MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
RUMANYA YUNANiSTAN. SURIVE, LÜBNAN 

VUGOSlAVYA, ve' HATAV'da 

. bQtO Onnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 
Filyallerı ve ~=n=====::====~= 

H 
• n.anka Muameleleri yapar er nevı u 

• e rnevclııal hesapları küşadı. 
nesabı carı v . kU d 

• k d'ler ve vesaildi kredıler şa ı. 
Tıcarı re 1E bı memleketler Qzerine keşide senedaı 
Tiırkıye ve ene 
Borsa emirlerı. üzerine avans. 
Esham ve tahvilat, altı~ ve emtaa 
Senedat tahsıl.itı ve saıre. 

======== 
En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralı~ 

Kasalar Servisi vardır. 

iskontosu. 

PJvasantn en mOsıit şartlariJe ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

.·: inhisarlar Umum Müdürlüğü' . · nanları : · , 
ı _ şartnamesi mucibince 1500 kilo kazein kola açık eksiltme u

suliyle satın alınacaktır. 
II _ Muhammen bedeli beher kıtosu sif 50 kuruş hesabiyle 750 li-

ra muvakkat teminatı 56.25 liradır. 
III _ Eksiltme 9.2.939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 

de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde ::ılım komisyonunda ya

pılacaktır. 
rv _ Şartnameler hergiln parasu olarak sözü geçen şubeden alına-

bilir. 
V - fstcldilerln eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 

güvenme paralariyle bidikte yukarda adı geçen komisyona g lmclcrJ 
ilan olunur. (442) 

.::insi Mı1ttan 
* Muhammen B. % ·ı 5 

Beheri tutarı temi::ıdtı 

Li. Kr. Li. K. Li. Kr. 

Eksiltme 
Şekli saatı 

ronga ioi 10 000 kilo - 60 6000 -
450 

- ;:~:!;~\6 kristal ;a. 40 adet 14 52 580 80 43 !56 

zı takımı (8 parçalı) . 
t Ve nümunelerl mucibince satın alınacak (10.000) kı 

ı - Şar name . akı h · ı . · il (40) adet (8 parçadan ibaret) krıstal yazı t mı ıza a-
lo tonga ıpı e . k l ~ 11 le ayn ayn eksıltrneye onu muıl.ur. 
rmda yazılı usu er bed llcriyle mu\•akkat teminatları hizalarında n _Muhammen e . 

gosterilmiştir. . 7 2 939 tarihine rashıyan salı günü hizalrınnda ya-
III Eksııtmc · · ek" 1 k 1 - Kab tac::ta levazım ve miıbayaat şı.:besind ı a ım om S· 

zılı saatlerde a ıı 

yonunda yapılscaktırl. ~z olarak her gün sbzil geçen şubeden alı-
IV _ şartname er para. _ . . 

. . . .. uneler de görulebılır. 
nabileceğı gıbı num ·ıt gı'rmek isteyenlerin mühürlü teklif mek-

Kapalı eksı meye b k 
V - 11 il de 7 5 güvenme parası makbuzu veya an a 

tubu kanunt vesaik e 'Y z ed ' k olan kapalı zarfları ihale saatinden 
Jet bunu ihtiva ece 1 w 

teminat me U ukarda adı geçen alım komisyon ba~kan ıgına 
bir saat evveline kadar Y 1 . pazarlığa iştirak edeceklerın de mu 

k b·Unde verme erı ve 3) 
makbuz mu a 1 

• is ona gelmeleri ilan olunur. (44 
vakkat teminatları ile kom y ,,. 

Eb•at 
Miktan 

400 X 25 X2.6 
aoo Adet 7 ,800 W 400 X 28 X 2.6 . 

1 

300 8 736 ,, ...,11 cem'an 16.536 metre mile abı 
" ' ' mnctan ya ... 

I _ Yukarda eb at ve , tın alınacaktır. 
k eksiltme usulıyle sa t mlk'abı 38.50 lira hesabiyle 

kereste açı bcd 11 beher rne re 
n Muhammen e . t 47 75 Uradır. 

636 6;-llra ve muvakkat temınn ı. . tlı an Cumartesi günü saat 11 
. Ek!riltme 28/1/939 tarihıne tşns be;indeki Alım Komisyonunda 

Ill - .. +a Levazım ve Mubayaat_ u paralariyle birlikte adı ge-
de Kabataıl- isteklilerin % 7,5 guvenme (468) 
yapılacağından lın leri ilan olunur. 
çen komisyona ge e 

• R. setinden : 
Maraş Beledıye ıya . traıının projesini ahiren '· .Nıma 

1 ak idro elektrik san . lı zarf usuliyle munkasa
Maraıtn yapı ac dak tadile göre ve Jtapa 

Vekaletinden nıusad (7718) lira (33) kuruş ve 
ya çıkarılntıştır. bedeli inşaat kısmı üzere (41138 53) liradır. 

ı i muhammen otrnak k b ı 1 - 1 n 420) lira (20) kun1Ş 'çin nyn ayrı da n u 
mihanild kısmı (33 ibaniki kısırnlnrı 1 

ıner ınşaat ve rn 
2 - Tekl k 'ltme ~ıırtnamesile me ve e sı r-

olunacaktır. bu işe ait fenni şartna knbllinde Maraş belcdiye-
3 _ İstekliler nu üç lira mu 

keşif raporu 
muaddel proje ve şembe günO saat 15 te 
sinden alabilirler. 

939 
şubatının dokuzuncu p:~a yapılacaktır. 

4 - Eksiltme l d Encümen huzuru ı de bütün vesikaları· 
· datres n e dalres n 

Mnraşta beledıye gt ceklerin kanun meşruttur. 
5 - Milnaka_saya t rte akçelerinl ita ctmcleırcı me aksamında hiç bir 

k unı tem na . ve ma z . 
nı ibraz ve an 1 rojeye göre rnakı~e bire indirilmiştir) ~e _ışte 

6 - Muaddc pndan (yalnız cebrı ~.oru tle ılnnı kabul edilmıştır. 
tebeddül olmıyacağıd ndan 20 gün ınuddc n saat 14 e kadar kabul 
çok müstacel bulun ~~an şubatın 9 uncu g~n amcsinde bulurlar. (336) 

7 - Teklif ınek _up l r .ınünnknsn şar n 

l Fazla izahat ısteyen e . 
o unur. 

iS BA • s 1 

939 K. TASARRUF İKRAMİYE P 

32,000 L i R A MÜ KAFA T 
K ralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylu, 

1 İkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

ll•VI> iKRAMiYELER: 11 
1 Adet 2000 lira hl< = 2.000 Lira 
5 1000 - 5.000 .. il - " 8 il 500 - 4.000 " " 16 250 - 4.000 .. " - " 60 il 100 il - 6.000 

" 95 " 
50 . 

" - 4.750 .. 
250 .. 25 " - 6.250 

" 
435 32.000 

T. iş Bankas1na Para Yatırmakla, Yalnız Para Biriktirmiş 

Talihinizi de Denemiş Olursunuz. Olmaz, Ayni Zamanda 

" . . . '-' . '. ,.. 

DEVLET DEMİRYOLLARI ILA LA 1 
Deniz merakibinde 

Supnlan yapmak 
maden kômüru 

ton 

Supalandan vinçle 
vagona tahmil 
maden kbrniırü 

::,upa!andan arka 
ıle vagona tahmil 

maden kömiırü 
•.on 

Vinçsiz mera
kibi bahriye
den arka ile 
vagona tahmil 
maden kömürü 

Vinçsız mera
klbi bahriye
den arka ıle 

\•agona tahmil 
kok komiırü 

ton 

ton 

ton 

36032 23036 12996 917 5536 
Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu B~her tonu 

(10) Kuruş (3) Kuru~ (18 Kuruş (20) Kuruş (35) Kuruş 
İdaremizin Hnydarpaşn limanında bir sene zarfında tahmil tahliyesi icra edilecek olan maden ve kok 

kömürlerinin tonajları takribi olarak her ameliyenin altında gösterilmiştir. 
7 /2 939 tarihine musadlf sah guniı saat 11 de Haydarpaşa gar hinası dahilinde 1 nci işletme komisyonu 

..,ralın.;.on lsapal. rl u.u19l ,.._, __ .__. . . . . .. .. . : 

tahhycsi içın 8754 lira 56 kuruş muhammen bedel konmu tur. 656 lira lSD kuruı muvakkat teminat Uc ay
ni gün saat ona kadar komisyon reisliğine müracaat cdılmcsi ve bu işe art şartnamelerin H. Pnşa liman nh-
tım bnşmiıfettişliğinden parasız olarak alınması ilan olunur. \526) 

Levazım Amirliği Safin 
Alma Komisyonu llônları 

500 adet ispirto tnkını.ının mutc
ahhit nam ve hesabına açık eksilt
mesi 30-1-939 pazartesı güniı sa
at 10.30 da Tophanede İstanbul 
LA. Sa. Al. komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 137.:l hra -
dır. İlk teminatı 103 lira 12 im -
ruştur. Şartname ve nümuncsi ko
misyonda görülebilir. İstcklilerın 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (31-l) 

* Asken Preventorium için iki n-
det bakır termosifon ile çama:.ır 

yıkama kazımının pazarlıkla k -
siltmesi 27/1/939 cuma günü saat 
14 de Tophacede Levazım A m~rıi

ği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Keşif bedeli 320 lira 45 
kuruş teminatı 48 lira 7 kuru~tur. 
Keşif ve sartnamcsi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
slknlarile beraber belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (482) (507• 

* 500 çift kar eldiveni mUtcahhft 
nam ve hesabına 2711/939 cuma 
günü saat 14,30 da Tophanede A
mirlik Satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapıltıcaktır. 
Tahmin bedeli 950 Hrn terrıınah 
142 buçuk liradır. Şartnamesi ve 
nOmunesi komisyonunda goriıle
bilir. Istcklilerin kanuni vesikaln
rile beraber belll saatte komisyo-
na gelmeleri. (463) (508) 

* Tophanede Salı pazarında Lev. 
yollama Md. nnbarında mevcut 30 
beygir kuvvetinde Bolindcr mar -
kalı bir adet motör 7/2(939 salı 

günü saat 16 de Tophanede tst. 
Levatım tımirliği satınalma ko -
mlsvonundn pazarlıkla satılacak -
tır. İsteklllerin belli saatte Komi • 
yona gelmeleri. (535) (484) 

* Askert Prcva teryum için b,r 
adet büfe alınacaktır. Pazarlıkhı 
kslltmesi 7 /2/939 salı gfinii saat 

14.80 da Tophanede levazım A -

Kültür Bakanhğından: 
l - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 

ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki cıltten muteşekkil bir 
tabiğat bilgisi kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 2.2.1939 dan başlamak ve 1.8.1939 salı gü 
nü akşamı bitmek üzere altı aydır 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 1 5. 1939 pazartesi günü 
ak amma kadar bir dilekçe ile kultur Baktınlığını:ı müracaat ederek bu 
müsabakaya gırecekler defterine adlıırını yazdırarak bir numnr ala
caklardır. 

4 - Müsnbakadn birinciliği kazanıın kitap serisi üç yıl süre ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lirn telif hakkı 
verilecektir. ikinci çıkan kitap serisini yazarla bır defoya mahsus ol
mak üzere birincisinin müellifine verilenin bir y1llığı, uçüncU, dordün 
cü ve be inci -çıkanlara da birer defaya mahsus olmak ilzere dörder yüz 
lira mükll!at verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer niisha olmak üzere 
makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Kültur 
Bakanlığı Yayın direktörluğtin makby?. mukabılinde vermeleri veya 
göndermeleri li'ızımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesai
renin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine VE' yerlerine konulmuş 

olarak bulunması kafidir. 
Musnbakayn basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshnsını 

verecek veya gondcreccklerdir. 
6 - Müsabakaya girenlerce eser tnusveddelerile birlikte. eserleri 

kabul edildiği takdirde eserlerini ilnn edilen telif hakkı mukabilinde 
ve hor türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Kültür Bakanlığına üç 
yıllık bir devre için terkettlklerini ve kitabın o devre içindeki her bası 
lışının son tashlhlerlnin kendileri veya kendi mcsuliyctleri altında tn
yin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gosterir noterlik-
ten tasdikli bir taahhüt senedi verilmesi de lllzımdır. 

7 - Kit plnrda bulunması llizım gelen pedngojik ve teknik vasıf
l{ln gosteren artname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin 
formulü Kültur Bakanlığı Yayın direktörlüğünden alınabilir. Mektup 
la isteyenlerin bir kuru luk bir posta pulunu da birlikte gondermeleri 
lazımdır. (5296) (9491) 

mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tnhmın bedeli 1.?I) li 
radır. Teminatı 18 liradır. Şnrtna 
me ve cşkali Ko. da gorülebfür. 
İsteklilerin belli saatte Komisyonn 
gelmeleri. (485) (6351 

* 3!500 metre gömleklik poplin ku 
maşın mut hhit nam v hesabına 

pazarlığı 8/2/939 ç rşamba günü 
saat 14 de Tophanede Levazım lı· 
mirliği satınalma KomisyonundA 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 4840 
lira teminatı 726 liradır. Şartnu -
me ve nümunesı Ko. da gorülcbi
lfr. lstcklilerln belli saatte Komis-
yona gelmeleri. (486) (537) 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Kurban Bayramı münasebetile 
Osmanlı Bnnknsının Galata l\Ier • 
kezile Ycnicnmi ve Beyoğlu şube· 
leri, 31 ilcincıknnun 1939 ve ı, 2, 
3, 4 Şubat gimlori kapalı buluna
caktır. 

Knyıp: tst nbul eyri efnrinden 
aldığım 2029 sıcil numaralı oto

mobil karnemi kaybettim. Yen!
sini alacağımdan eski inin hiıkmü 
yoktur. Lynn. A. Sclpio 

Robcr Kollcgc Prf. 

................................. --._. 
Deniz Levaxım Satın 

Alma Komisyonu llônları 

1 - Tahmin edilen bedeli 
"21330,, lira olnn "3000,, adet bat 
tnniye; 7 Şubat 939 tarihine rastlı
y,an Sah günü saat 14 te kapalı 
zarfla alırunnk üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 1599 linı. 75 
kuruş olup şartnnmcsi hergun Ko
misyondan parasız olarak aluuıbi
lir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka· 
nunun tarifntı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektupla
rını en geç belli gün ve saatte Ka
snnpaşada bulunan Komisyon baş
kanlığına makbuz mukabili:ıde 
vermeleri. "377,, 

* 
1 - Keşif bedeli 3320 lira 50 

kuruş olan deniz sevk memurluğu 
devri çark anbannın tevsii açık 
eksiltmeye konmuş olup 9/Şubat/ 
939 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 14 de eksiltmesi yapı
lacaktır . 

2 - 1lk teminatı (249) ıfra !04) 
kuruş olup şartnamesi komisyon
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikalarla beraber 
belli gün ve saatte Kasımpaşada 

bulunan komisyona müracaatlan. 
(533) 

Harici Askeri 

Kıtaat ilanları 

Çorluda ınşa edılme.ktc olan in
san hastanesinin yenıdcn bazı in-

. şaat ve tesisat ilave edilecektir. 
İhalesi kapalı zarf usulile 30-1-
939 pazartesi gunü saat 16 da Çor· 
luda Kor. Satınalrna komisyonun
da yapılacaktır. İlk pey parası 
3147 lira 68 kuruştur. Şartname ve 
projelerini görmek ve almak isti
yenler 2 lira 5 kuruş mukabilinde 
Çorluda Kor. Satınnlma komisyo
nundan alabilirler. İstekliler ka • 
nunun 2-3 cü maddelerindeki belge 
lerle birlikte belli gün ve saatten 
bi,. saat evvel teklif mektuplanm 

malnrı. (316) (771) 

* 

· bulun-

B her adedine tahmin edilen fi-
yat 130 kuruş olan 14300 adet ya 
tak çarşafı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. İhalesi 8-
2-939 çarşamba günü saat 11 de -
dir. İlk teminat 1394 lira 25 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi be
delsiz olarak M. M. V. satınalma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
gıreceklcrın 2490 sayılı kanunun 
2-3 cü mnddclerınde gösterilen ve
snıkle temınat ve teklif mektuplnn
m ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. satın • 
alma komısyonuna vermeleri (315; 

* 
İzmir Komutanlığı Birlikleri 

hayvanatı için 300,000 kilo yulaf 
kapalı zarfla eksiltmeye konulınu.~ 
tur. nıalesi 10/2 939 cuma günü 
saat 16 da İzmirde Kışlada İzmir 
Levazım amirliği satınalma komis 
yonunda yapılacaktır. Tahrnın be 
deli 16500 lira, ilk teminatı 1237 
lirn 50 kuruştur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin ticaret odasınd:ı ka
yıtlı olduklarına dair vesika gös
tereceklerdir. Eksıltmeye iştirake
decekler 2490 sayılı kanunun 2-3 

cu maddelerinde yazılı vesikalar
ın teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat ev
vel !?.mirde Levazım amirliği sa
tınalma komısyonuna vermeleri. 

(792) {540) 

* Çanakkale MustanKem MevKl 
içın kapalı zarf usulıylc eksiltme
ye konulan bir iskeleye 19/1/939 
pcrş mbc günü talip çıkmadığın· 
dan 2490 sayılı kanunun 43 iıncu 

maddesıne gore bir ay muddctlc 
uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. 
1steklil rln her gun Çanakkalcdc 
Müstahkem Mevki Sntınalma ko -
misyonuna muracaatlan. 

(789) (5:J8) 

* Çanakkale içın alınacnk ,.,,Jık 

çubuk ve kerestenin 30 ı 939 t • 

rihindeki eksiltmesınden sar!ı na
zar edilm~ir. (790) ı:iS9l 
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Elbiseye dair ihtiyacınızı timdi den GALAT ADA meJhur 

EKSELSYOR 
.............................. mız~-

B ü yük Elbise Mağazasında her yerden ucuz, ~ıli 

ve teminatlı alabilirsiniz. 

KADINLARA MAHSUS: 
En son moda ve lüks ipekli mu,ambalar, yünlü mantolar, 

gabardin pardesüler,. her cinste muşambalar. 

ERKEKLERE MAHSUS 
Her cins İngiliz mutambalan, gabardin pardesüler, her 
cins trançkotlar, ucuz, tık ve dayanıklı her nevi hazır 
ve ısmarlama kostüm ve pardesüler. 

ÇOCUKLARA MAHSUS: 
Her nevi kostüm, palto ve muşambalar. 

Rekabetsiz fiatlarla Galatada EKSELSYOR büyük 
elbise mağazasında bulacaksınız. T ediyatta teshilat. 

' 
Telefon: 43503 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların

dan mütevellid sancıl=ırınız. damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri-

~ nii R i A L Acçirıni1 

Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddelerı eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş. alınması ko

laydır. Yemeklerden sonra 

bardak su içerisinde alınır. 

INGiliZ KANZUK 
ECZA N ESi 

BEYOCLU - tSTANRUL 

.............................. IE'I .......... 

P A T 
BASUR MEMELERİNi 

CERAHATLANMIŞ FISTOLLER ve 
HER TORLU lL TlHAPLARI 

TEDAVi EDER. 

ı= " = 

l - N Ev R A L J 1 BA~E~~E D;Ş :::~::RI 
Soğuk algınhkları •· Kırgınhk ve bütün ağrılara karşl 

EM iYi ÇARE 
BiR KAŞE 

= = = = 

1 -

1 . 

1 

1 

ı_ iSMiNE DİKKAT 
DIR. 

EDİNİZ 
-

1 

il ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ~ 

llanlarmızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya yardım etmiş o~acaksınız. 
Müracaat yeri : 

lstanbulda; Postahane karfı !'ında 

KIZILAY sahJ bürosu, Tel. 22653 ve 
Postahane arkasında, Ankara Caddesi kö,esinde Kahraman zadP. Han, 

ILANCILIK KOLLEKTIF c;iRKFTL Tel. 20094 19~ 

1 ASIPIN KENAN 
1 Romatizma ağrlları 
1----i-ç-in __ e_n __ i_y_i_i_ıa_Aç_t_ı_r. __ __ 

Bayanlara mahsus elma!=>lı ve pırlantalı S i N G E R saatlerınin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 
- E:\JSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -

T.aşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S İ N G E R SAAT MAGAZALARI - İstanbul Eminönü. Tel: 21964 
İstimlak dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunacaktır 

Nafıa VekCiletinden: 
13 Mart 939 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti bi

nasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunca cem'an 2600 lira muhammen bedelli Haydarpo.şada tes
lim şartiyle 10000 adet telgraf fincan demirinin açık eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia Vekaleti Malze

me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 

birlikte ayni gün saat 15 de Komisyonda hazır bulunmnlan Iazımdır. 
(247) (g97} 

Diyarbakır Belediyesinden : 
1 - Miınakasaya konulan ış: Şartname ve mukavele projesi dahi

linde yaptırılacak olan şehre 14 kilometrede vakı hamrevat suyunun 
şehre isalesi güzergahının tayini ve mevcut şehir tevziat şelıekesinin 

ıslahı projesinin tanzimidir. 

1
• Dr. ATIF TINÇ - · 

~--------------------' SlnlrmOhhauı~ d Kadıkl:iy Bahariye caddesi No: 25 

.D. A·•o YAN ranıyor Muayene: Pazardan ba9k• heMn., 
lf D - Öğleden ıonra Tel: 6015<. 

2 - Münakasa 13/Şubat/939 Pazartesi günü saat onda 
Belediye dairesinde münakit encümende yapılacaktır. 

3 - Bedeli keşif "2500., iki bin beş yüz liradır. 
4 - Teminatı muvakkate 187 lira 50 kuruştur. Nakti teminatın mü

nakasa saatinden evvel maliye veznesine yatırılmış olması veya b~uka 
teminat mektubunun ibrazı lazımdır. 

Turkçc ve Fransızcayı bilir daktilo Bayana ihtiyaç vardır. 
!stenografi bilenler tercih edilir. 

Istanbul Posta kutusu 300 ze tcrcumei halini bildirmekle berabcı 
• tahrırcn müracaat olunmnsı 4 .-m:m1l!D•mc.. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Ralil 
Lfıtfü OÖRDÖNCC Gazetecilik ve 

I
N.~şriyatı T. L. ş. Basıldığı yer TAN 

Matbaası 

5 - Münakasaya iştirak edebilmek için yüksek mühendis ollJ3ak 
veyahut buna mümasil işlerde çalıştığını mübeyyin ehliyet vesikaşını 

Belediyeye ibraz etmek meşrutttur. 
6 - Daha fazla mallımat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 

' Diyarbakır Belediyesine müracaatlah ilan olunur. (527) 

PLAKLAR 1 NA 
Ses vermek arzusunda bulunan 
Jtıymetli o uyucu ara sağlanı ığ1 
dünyaca tanınmış ve 300 defa 
çalmakla :J>ozulmadığı k-criibc 
ile sabit olan 

POLYDOR 
Plfıklannın 1939 senesinde 

Almanyada yeni icad edilmiş olaı 
SES ALMA MAKi 'E1'ıiZ 

Pek yakında şehrimize gelcccği
rıi kıymetli okuyuculnra nrı:olu

n ur. Kahul günlerimiz: Per~em
ı eden maada her gün saat 14 
tt•n 17 ·e ~adar. Adres Sultfil!_· 
lıaınam CamcıbnŞl han 10 - lG 
No. rl1t POJ...YDOR ACENTASI 

SİNİR ACRILARI 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SlNlRDEN 
ileri gelen bütün 
Rahatsızlık lan 

lYl EDER • ....................... 
lstanbul Bulgar Kadın 
Hayır Cemiyetinden : 
Cemıyetin senelık ıçtimaı 29 i

kincikiınun 1939 tarihinde saat 15 
de Beyoğlu Bulgar mcktcbınin sa
lonunda aktedıleceğinden bilUınutn 
azaların hazır bulunmaları lüzu -
mu ilan olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
1 - İdare tteyetinin mesai ra -

porunun kıraati ve müzakeresi, 
2 _,... İdar.e.. heyetinıo brası, 

3 - Yeni idare heyeti ıle mu
rakabe Heyetinin seçilmesi. 

4 - Miitefcrrik maddeler 
~ 

lstanhul 4 üncü icra meınu,.)u. 

ğundan: Paraya çevrilplesine ka
rar verilen saat, yüziık yesair bu
na mümasil emvalin birinci acık 

arttırmasının 27 kanunusani 1939 
cuma günü ~at 10 da Sultanha
Inam Camclbaşı hanındn saat 10 
d~ yapılacak v~ kıymetlerınin ~ 
15 ini bulmadığı takdırde ıkinci 

açıJt nrt~i!sının 2Ş ktınunusanı 
1939 cumartesi günü ayn~ mnhnl 
ve saatte yapılacağı ilan olunur. 
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