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Cümhurreisimiz Istanbula 
Şeref Verecekler 

Ankara, 28 (TAN Muhabirinden) - Reisicümhur :Milli 
~ef hmet İnönü yarın akşam hususi trenleriyle lstanbula 
hareket edeceklerdir. MiJli Şefin Devlet Reisi olduktan son

ı ra ~ehrimize yapacakları bu ilk ziyaretleri münasebetile bü
yük hazırlıklara başlanmıştır. 

rek saat dörde kadar istirahat etmiştir. Saat dörtte Parkotelinden çı
karak doğru Vilayete gelmiş, Vali ve Belediye reisi Lıitfi Kırdarla gö
rüşmıi~tı.r Dahiliye Vekili bir aralık Polis Müdürü Sadri Akayı da nez-

dine çağırarak Vali ve Belediye Reisi Lıitfi Kırdar da hazır olduğu 
halde s&at 18 e kadar kendileriyle görüşmüştür. 

l\lilli Şefin seyahat programları hakkında kati bir malO.
mat meYcut olmamakla beraber kendilerinin İstanbulda bir 
rniiridct kalmaları muhtemeldir. 

Dahiliye Vekili dün kendisiyle görüşen bir muharririmize şunları 
söy~emiştir: 

"- Buradaki arkadaşlarla görüşmek ve bir kaç gün kal
mnk iizere geldim. ReiBicümhur Hazretlerinin IBtanbıdu şe
ref le11dirip şereflendirmiyeceklerini soruyorsunuz. I stanbul 
her vukit kendilerini hasretle bekliyor. Kendileri de lstan
bulu bugünlerde ziyaret etmek niyetindedirler. Bu miUeka
bil arzunun bugünlerde tahakkuk edeceğini zannediyorum. 
Fakat bunun için muayyen bir gün henüz teBbit edllme
mil}iir.,, 

Rei~icümhurumuzun İstanbuldaki ikametleri müddetince 
Dolmabahçe Sarayında kalacakları anlaşılmaktadır. Ru ara
da sarayda büyük bir ziyafet verilmesi de muhtemeldir. 

l smet 1nönünün İstnbulda bulundukları müddet zarfında 
t ~tanbuJun civar kaza ve köylerinde de bizzat tetkiklerde bu
lunacağı da tahmin olunmaktadır. 

D~hilıye Vekili Faik Öztrak dün sabahki trenle Ankaradan şehrimi-
ze gelmiştir. Vekil Haydarpaşada trenden indikten sonra Kartala gide
rek orada oturmakta olan biraderini ziyaret etmiş ve ondan sonra da 
İstanbula gelerek Dolmabahçe Sarayına gitmiştir. Faik Öztrak orada 
Saraylar Müdiriyetine bazı emirler verdikten so11ra Parkoteline gide-

Faik Öztrak Vilayetten çıktıktan sonra Vali ve Polis Müdürü ile bir- I 
likte tekrar Dolmabahçe Sarayına giderek geç vakte kadar orada meş-
gul olmuştur. j 

Gençlerimizi 
Nasll israf 
Ediyoruz? 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Bizim gibi az zamanda büyük 
hamleler yapmıya mecbur olan 
:milletler ellerindeki k.ıvvetleri a
zami randıman verecek ıturette bü
yük bır titizlikle kull.ınrnıya mec
burdurlar. Sızıntı yapan delikleri 
tıkamak, en ufak kuvvet \.e .kabili
yetleri bile israfa uğratmamak ilı
tiyacınday:ız.. Helt> ou lı-rai edilen 
1-.- ,;- &"VV'etl""bl\,ı...,..J \Uı-

da daha ziyade itina etmiye meo
buruz. 

Rasyonel çalışmak, bu tün kuv
vetlerin en verimli surette kulla
nılmasını temin eden bır organi
zasyon işidir. Bu organizasyonu 
yaprnadıkça milli enerjilerimizin is
rafa uğramasının öniine geçilemez. 

• Yeni bir memleket ve yeni bir 
medeniyet kuruyoruz. Bu yeni me
d:niyetin kuruhışundan en ziyade 
guvendiğimiz kuvvet gençlıktir. 
Onları bu kuruluş işinde çalıştırabil 
lllek için elimizden geldiği kadar 
Y~tiştirmiye çalışıyoruz. Fert~, hü
kumetçe bir çok fedakirl1klara 
katlanarak onları Avrupa ve Ame
rikaya kadar gönd<.'riyoruz. Emeli
~ o!lları bu büyü.le 1*in başme ge
çırmeıc, ve kuruluşun tam&mlan
rnası işini onların bilgili ve değerli 
ellerine vermektir. 

Fakat ne oluyor? 

1939 Bütçesi 
M~clise Verildi 

Yeni Bütçede Milli Müdafaaya 
11 Buçuk Milyon Lira Zam Edildi 

Ankara. 28 (TAN Muhabirinden) - 1939 yılına ait bütçe 
projesi hazırlanmış ve bugün Büyük Millet Meclisine takdim 
olunmuştur. Bütçe esasları hakkında MaliY-e Vekilinden izahat 
i~im, tiana şu ma funatı vetai: 
. - "19~9 yılı bütçemiz 1938 yılı bütçesine nazaran 11 milyon 
lıra f~zlası.yle 260 milyon 956 bin lira olarak tesbit edilmiştir. 
Varıdat ıle masraf arasında tam kişaf etmekte olan ilim ve irfan mü

bir ~e~azün. ve rakkamlarda tam bir esseselerimizin ihtiyaçlarını karşıla
samımıyet ı~ade eden .ve. Cümhuri- mak üzere de Maarif Vekaleti bütçe
yet umdelerıne ahenklı hır manzara sine bir buçuk milyon, zirai mahsul
a:zeyliyen bu bütçede tebarüz etti- lerimizin ıslah ve inkişafı işleri için 
rılmesini muvafık gördüğüm başlı- 600 bin halkın sıhhatinin korun- • . • 

ktal 1 rd . • • Malıye Vekılı Fuat Airab 
ca no ar şun a ır. ması ve sarı hastalıklarla mücadele 

Memleket müdafaası hizmetleri- hizmetleri ve hastane gibi müesse-1 
nin takviyesı için milli müdafaa selerin ihtiyaçları için de 600 bin, 1 s d 
grupu bütçelerine ~eçen se.neye n~- memlekette huzur ve asayişin temin ava r o n a a 
zaran 11 buçuk mılyon lıralık bır ve muhafazası vazife ve mes'uliyeti-
zam lapıldığı gibi günden güne in- (Sonu: Sa. 8, sii.. ı) 

ispanya 
Cümhurreisi 
istifa Etti 
Madrit Müdafii 

Miaja da 

Bir Ziyafet 
Verildi 

Hariciye Vekilimiz Bugün 

Yunanistandan Ayrılıyor 

FRANSIZCADA FiiLLER 
NASIL TASRiF EDiLiR? 

Klyas1 ve gayri kiyast bütün fiillerin tasrlficrlni en açık. en 
kolay ve en pratik bir şekilde öğretir, Fintı: 40 kunış. 
SERGİADİS KITAPHANESI Beyoğlu, Tünel meydanı: 40ll 

Tram"ıay, Tünel 
idarelerinde 
Bayram Var 

Her iki 

Devlet 

idare 

Eliy~e 

Bugünden 

lşletilmiye 

itibaren 

Başlandt 

Dün TTarnvay Şirketinde teaellüm mazbataaının 
imza/anlfl ve ve.ela 

İstanbul Tramvay ve Tünel şirket
leri bugünden itibaren fiılım hüku
mete intikal etti. Şirketlerin matlup 
ve zimmet vaziyetlerini tesbit etmek 
üzere teşekkül eden komisyon ev
velki gün işini bitirmiş ve tesellüm 
mazbataları dün Nafıa Vekaleti na
mına tesellüm heyeti reisi Süruri ve 
Tramvay şirketi direktörü Kindor 
tarafından imza edilmiştir. İmzayı 
müteakıp şirket müdürü i{indor ve 
şirketlerin diğer ecnebi şefleri veda 
ederek şirketten ayrılmışlardır. 

Şirketlerin hükumete intikali mü
nasebetile bugün elektrik, tramvay 

ve tünel idarelerinde bayram yapıla
caktır. İdarelere ait bimılar gündüz 
bayraklarla, gece de clektrlkle dona
tılacak, mevcut hatlarda işliyen bü
tün tramvay arabalarının da önüne 
birer çelenk konacaktır. 

Bu sabah her depoda trnmvay 
müstahdeminine çay .. Jyaf Ptlerı veri
lecek, idarenin işletme miir:liirü Şişli 
deposundan çıkacak, ilk arabayı biz
zat işletecek ve bu sur<'tle tramvay
lar hükumet elile ilk seferlerını va-
pacaklardır. ~ 

Saat 11 de Cümhuriyet iıb·destne 
(Sonu Sa: 8. Sti· 6) 

Denizbankta Üç 
Servis Lağvedildi 

lzmir Vapurlaranda da Bozukluklar Olduğu 
Görüldü, Orada da Tahkikata Başlandı 

Avrupa ve Ameri.kaya giden 
gençlerimiz tahsillerini bitirip de 
büyük ümit ve helacanlnrla mem
lekete döndükleri zaman kendile
rinden istifade etmes!ni bilmiyo
ruz. Onları ha7.ırlandıklan mev
zulara göre işlerin başına koymu
yoruz. Tamamen ytı.bancı oldukları . .,,, 
sahalara sevkederek ümit ve ha- ~ .......... 

Atina, 28 (A.A.) - Türkiye Hari
ciye Vekili Şükriı Saracoğlu, buğün 
öğleden evvel, Pirede muhtelif en
düstri müesseselerini gezmi§, öğle ü
zeri Yat Klübünde hariciye daimi 
müsteşarı Mavrudis ve rcfikasının • 
şerefine verdiği öğie ziya!ctinde bu-ı Almanyadan gelen heyet azaları 
lunmuştur. Denizbankın İktısat Vekaletince ı=------------

Yallerini kırıyoruz. Bu .$Uretle ken
dilerinden ihtisas kazandıkları sa
halal'da alabileceğimiz randımanı 
kaybediyor, kabiliyetlerini körlete
~k onları amelman:ia hale geti

B. Şükrü Saracoğlu akşam Sava- tasdik edilen yeni kadrosu dün ak-1 f~~~ii!iiiii~~~~~~~~!!!!!il 
(.Sonu Sa: 10, Sü: !) şam umum müdür tarafından şube B 1 K 1 1 

• 1s ------------------------------ müdürlerine verilmiştir. Yeni kad- 1 U gar ra 1 ı Londra, 28 (Hususı) - ·panya ı. 

rıyoruz. 

cürnhurreisi Azana, bugün matbuat it l M b ro bu sabah mesai başlarken bütün Yugosla G•++· 
t t cnbelere bildirilecektir. Denizbank vyaya 1 1 

ile C'Ümhurreisliğinclen fatif~ını ilan a g a a a a a :."-
etmiştir. Azana İspanya parlamento- , müdür muavinleri dün saat 17 de Belgrad, 28 (A.A.) - Bulgar 

Bunu misallerle de tevsık mürn- su reisi Barrio'ya hitaben yazdığı T •• k • A l h • d mnum müdür Yusuf Ziya Erzinin Krala Boris, hu sabah saat onda 
kündür. istifa mektubunda diyor ki: ur ıye ey ın e riyasetinde toplanarak yeni kadro- buraya gelmiş ve lsfa<;yonda 

. Burada benim şahit olduğum nun tatbikatı etrafında görüşmüş- Kral,Naibi Prens Paul ile oıarav 
bll' kaç vakayı -ll·redebı·ı,·n·m. Mer- "Cürnhuriyet askeri makamların- lerdir. k~ .. k k d 1 · 

~ B l M er 11nı, yu se ev et memur-
hun .Reşı"t Galip Ma•"ı"f Vekı.lı· bu- ca harbi kazanmak ümidi kalmadı- tt • Tasdikten çıkan kadroda banka-.... u anmayı ene l lan ve Bulgar Elçisl tarafından 
lunduğu zaman, köycülükte ıhtısas tsn~nd:~:::~~ ~:~~in:ı~i:ç~~ nın üç servisi lilğvedilmiş ve fen he- karşılanmıştır. Kral. yanında 
kazanmak ve memlekette yeni sis- yeti azaları da yarıya indirilmiştir. Kral Naihi Prcncı Paul olduihı 
tem bir köy maarifi kurmak ümi- derhal Negrine sulh mlizakerelerine Geçende bir İngı"liz mecmuasından naklen, Romada Propa· Lağvedilen servisler şunlardır: h ld a e Biclldvcr sara~·rna C?iı 
dile Amerikaya yirmi kadar genç başlamasını teklif ettim. Bütün gay- ganda Nazın Dino Alfierinin "Irk Mücadelesi,, adlı gazetesin- 1 - Organizasyon servisi ve buna miştir. Kral, Bclgradda hl.tıU7 
~Önderrnişti. Geçen yaz bu genç- retlerimi bu yolda sar!ettimk. ,;ıFakl at de çıkan ve Yeni Roma İmparatorluğu hudutları içine Türki- merbut bulunan mali tetkikler şube- müddetçe bu sarayda oturacak· 
erden bir tanesi tahsilini bitirerek muvaffak olamadım. Bir ço ·.ıev et- · d al b" h T k l'l-A si. t · ycyı e an ır aritayı ür e1AC1n umuıniyesine ilk defa biz rr. 

:memlekete dönciü. Kendisinden bu lerin Frankoyu tanıdıkları ŞU sırada 2 - Neşriyat servisi. 
Yir:rni gencin Amerik&daki tahsil- İspanyol diplomatları vasıtasile sulh bildirmiştik. 3 - Bakım servisi. 
leri hakkında malimıat istedim. müzakerelerine girişmekliğim ımka- Bu haritanın neşri yalnız Türkiye matbuatında değil, bütün Fen heyeti azalannm adedi de 14 
Bana hazin bir hik~ye anlattı. Bu nı kalmamıştır. Diğer cihetterı cüm- dlinya matbuatında da büyük bir akis yapmıştı. Bu hafta gelen ten 7 ye indirilmiştir. 
gençler orada muhtelif üniversite- huriyetçi İspanya dahilirnle siyaset News Review Mecmuası, haritanın gazetemizde intişarının Ro- Aynca Denlzbank havuzlan için 
lere dağıtılmışlar, pedagoji tahsil mek~ası artık mevcut değildir. mada yaptığı akis hakkında aşağıdaki malfunatı vermektedir: ustabaşı yetiştirmek üzere Alman-

(Sonu Sa: B. Sü. 4) . , '~ (Sonu S<ı. 8, Sü..4) (Sonu Sa; 8, Sü 2) (Sonu: Sa. 8, ıü. l) 
.. 'L ... 

~· 

Kral Naibi Pren~ Paul o:a"8"-' 

, da Kral Borls şerefine hir it!'\~ 
ziyafeti vermiştir. Bu zJvaf,.rı,. 
Kral Pierre, Hariciye Nazırı 
Markovlç ve Bul~arhtan Elçi· 
s" Popof ta hazır hulunmu~tur 



Yeni Adlıge 
Tayinleri 
Tebliğ Edildi 
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f BUGÜ N 
Azan anın 
jstifası 

Yazan: Ömer Rıza DOCRU l. 
İngiltere ile Fransanın Franko hü

ttinıetini İspanyuıın biricik meşru 
•iik. . urnett olarak tanımalan üzerine 

Suriyeye 
Sila h 
Gönderil.iyor ispanya Cüınhurreisi Azana da ma

İanundan istifa etmiş ve Merkezi 
kspanyada bulunan cümhuriyet hii-
iitnetinf, istediği gibi hareket et- -n--

lnekte serbest bırakmıştır. Fransızl a r, Almanya ve 
İspanya Cü.mhurreisini istifaya 

TAN 

Dün Avam Kamarasında 
Chamberlain'e Hücum Edildi 
Frankoyu 

Teşkil 

Tanımamn lngiltere için Zilfet, 
Ettiği Söylenildi, Chamber1ain 

Diktatörler için 
Teminat Aldığmı 

de Zafer 
Bildirdi 

s,evkeden amillerin birincisi, Barse- ltalyanın Bu Hareket
0

ıne onanın . Mister Chamberlain'e hitaben şu söz- meclisi aldatmadığım, M. Daladier 
Üz . zıyaı ve Katalonyanm işgali db I 'Ald I marasında amele partisinin hiıküme- leri söylemiştir: tarafından söylenen sözlerin anlaşıl-
di ~rıne erkanrharbiye reisinin ken- Karş ı T e ir er "" 1 ar ti muaheze takriri müzakere olun- .. _ Frankonun İspanyadan en bü- dığı gibi olmadığını, hükumetin ta-
sıne harbin artık kaybedilmış' oldu- t Tak 'rd t · · tunu bildi . . Kahire 28 (Hususi) _ El-ı muş ur. n e, _ngılterenın Fran- yük kısmı işgal ettiği y~n· bir şey nıma kararım geçen haftıı sonunda 

rmesıdır. Bu hAcUseden . ' • . ko hük' ·""metı'nı' kayıtsız ve şartsız ta- de~ı Bı'lbaonun Frankistler tarafın d·v• · · h 11.r· A l · 
sonra harbe devam edilmesi nahak mısri gazetesının Beyruttan al- u. d b' . s• . . - ver ıgını ıza ve l"'. ıster t ee·nın 
)'e k d ~ b' h b .. H l hal nımasının ost ır devletın meşru dan zaptındnberi vaziyet bu mer - işaret ettiği bütün noktalar üzerin-

re an dökmekten başka bir şey ıgı ır a ere gore a ep - .. . . . . 
değildJ 0 . . Ih 

1 1
A kı bir nürnayiQ. yaparak Suri- hükumetıne karşı bır darbe teşkıl et- kezdedir. Fakat cümhuriyet hükı1 - de teminat alındığını ;ıave etmiş ve 

· nun ıçın su yapı ması a- '( . . . t• h .. tt b hük' Jl. l ntndı. Az b ulhü k 
1 1 

yenin bugünkü vaziyetine ta- tığı, bu hareketler beynelmılel ana - me ı enuz mevc•ı ur ve u u.- atı gün evvel general Frankodan a-
ana i1J s 0 ay aştır- • 1 · k b ihl"l ed·ıd·~· d k il ak rd lınan b' t 1 f k ll1ak niyeu .1 İ d lm hammül edilemıyeceğini söyle- ne erın a aca a ı ıgı, emo - metin yarım m yona y m o usu ır e gra ı o umuştur. Gene-

f 
u ı e spanya an ayrı ış, .1 . İ .1 k . . 1 1 F nk b 

akat bu sı d b d 
1 

ti : dikten sonra "Yaşasın Türki· rası erın ngı tereye arşı ıtımat a- vardır. Demek ki, başvclttl, beynel- ra ra o u telıırafında harici hiç 
ra a ya ancı eve er•n • ~ b' 'd 

Franko hükfun ti i t 
1 

k _ ye,, diye bağırmışlardır. Hükii.- rının sarsıntıya ugratıldıgı anlatılı- milel kanuna karşı gelenleri tanı- ır mu ahaleyi krıbul etmiyeceğini, 
disini hari te e .~ 8 ?-"11

1 
iza barı ktıe~ met kuvvetleri halkı dağıtmak yor ve hükumete itimat olunmaması mak hususunda ısrar edeCE'k. hüku- ve siyasi mücrimlart müsamaha ile 

'b İ ç mumessı s ıra r.ı t kl'f d'l' d F k ~ .. karşılıyacağı 1 t gı i spany 
1 

l" t d için ug~ raşmıştır e ı e ı ıyor u. met ran oyu tanıyacagına gore ne- nı an a ryordu. 
~ 

1 
o par amen osunun a- • 

gı nı d * M" k · ı ı·d · M·st den umumi af ilanı, mihvere ademi Başvekilden sonra liberaller na-. ası a kendisini dahilde mesnet- uza ereyı ame e ı en ı er 
sdız .bırakmıştır. Bu vaziyet karşısın- Şam, (Deyli Heraldın muhabiri Atlee açmış ve hükUmetin tanıma iltihak için, yabancı askerlerin çıka- mına Sir Arşibald Sin~lair ~öz söy-

a ıstifad b k 
1 

ak b ' bildiriyor) - Burada anlatıldığına kararını evvela meclise bildireceğine rılması için, batırılan ve zarara uğ- lemiş ve Frankoyu tanımanın İngil-
k 1 

an aş a yapı ac ır şey İ 
a ınıyordu. göre, talyan ve Alman ajanları Su- dair söz verilmesine rağmen bu şe- rıy'an İngiliz gemileri hesabına taz- tere için zillet, diktatörler için zafer 
Azananı . t'f k riyedeki müfrit milliyetçilere mad- kilde hareket etmedi0&inı,· kararı ev- minat verilmesi i""in teminat alma.- teşkil ettiğini söylemiştir. 

n ıs ı ası ısmen mukave- .. 
~et, kısmen sulh ve teslimiyet Je- di ve manevi yardım tekliflerinde vela yabancı bir devletin başvekiline dı?,, Mister Chamberlain verdiği ce- Daha sonra Mister Eden tanıma 
f nde olan cümhurlyetçilerl, daha bulunmuşlardır. Bu yardım teklifi- bildirdiğini, daha S.")nra da ya~andan vapta, Mister Atlee ile arasındaki mü lehinde söyleme~le beraber yabancı
kazla sulha teşvı"k edecek bir hne- nin ilk nişanesi Suriyenin Şimal better aldatmalarla hareketini mu- cadelenin daha fazla şahsi mahiyet- ]arın İspanyada kalmalarnıın daima 

h~ttir. Onun için İspanya dahili har- hududundan gelen 500 Alman tüfe- hile göstermek istediğıni anlatmış ve te olduğunu söylemiş, daha sonra.! endişe uyandıracağtru anltmıştır. 
ın~ k ~ile kifi derecede mühimmattı. --------------------------------------~--------pe yakında biteceğine hük-

ltlolun b'ı· İ Fakat Fransız askerleri bu hediyeyi a ı ır. Esasen nglltere Vf" 
F'ransad h k ele geçirmiş oldukları için, kimin a ii ilm süren kanaat te hu 
llıerke d d' ihanet ettiği araştırılmaktadır. Ge-.. z e ır. Azananın istifası ile 
cuınhuriyetçiler hükumetsiz kalmış çen ay zarfında buraya İtalyan pro
"arlyett ldukl · pagandasını ilerletcek yeni a3'anlar · e o arı için, Merkezi (s-
Panyanın mukadderatı, buradaki geldiler. Bunların çoğu Arap olmak-
llıüdaf 'd d la beraber üçü Avrupalı ve Avrupa-aayı ı are e en kumandanla-
rın b'lh lıların biri Korsilcalıdır. Bunlar kıs-. .' ı assa Madridin kahraman 
llıudafı" G 1 • . men İtalyadan gelmiş ve Mısır, Tu-... ı enera MıaJamn elindedir. 

Zonguldak 
Kazası 

Tahkikatı 

Polonyada Almanya 
Aleyhinde Nümayişler 

Devam Ediyor 
.l\.JVay t .. G nus ve Filistinde bu işlerle meşgul --o-
h e .e gore eneral Mlaja da sul- 1 k' 1 İ Varşova, 28 (A.A.) - Pat ajansı, 1 iki saat devam etmis.tir. 

'il teının irin ya müzakerelere giri"- 0 muş ımse erdir. talyan ajanla- Kurtulan Ameleler 
i ~ .., rının Alınan aJ·anları ı·ı b. likt Danzigde fen fakültesinde yeniden Digver taraftan Deutsclle V~reı·nı·-

ın Ştir, yahut girişmek üzeredir. e ır e ça- _ 
· lışacakları anlaşılıyor. Fakat 1tal- Kazanın Nasıl Vukua hadiseler çıktığı ve sayıca çok fazla gung ismindeki Alman ekilliyet par-
lspanvada dahili harbe süratfo ı Al 1 b ı · · · i yanlar ön safta bulun~caklardır. o an man ta e e erınm Polonyalı tisinin şefi ayandan Hasbach, başve-

son verilmesi için ngiltere ile Fran- M "f 't "lt .1 F k G ld A 1 tal b l h" tt'kl · · lisi' kil 
S u rı mu ecı er ransaya ar- e ı"g"'·ını" n atıyor e e ere ucum e ı ennı, po n general Skladkovskı' ""' ŞU telgrafı · a tarafından gösterilen isticalin se- kl k ' "~ 
h h Şı aya anma lehinde oldukları ise müdahale ederek taarruza ugr" ı- çekmiştir: 

e i, müstakil bir İspanyanın yeni- . . 
11~- 0.,..~ ._L __ :r· • , • ıçın, herkesten fazla onlara ehem- Zon@ldak, 28 (TAN Muhabirin- yan Polonyalı talebelerı tevıdf eyle- "Poznandaki Alman talebesinin a ., :ıava ~...ucn·u:a---- ır op--;r---..ıın 1"1.)'f' 

n evvel yabancı kuvvetlerin işgalin- mlyet ve__rilecektir. :ransızlar silah den) - 23 vatandaşın ölümüyle ne- diğini bildirmekte ve ancak Polonya yaptığı işitilmemi§ taşkın1ıkları şid-
:~n kurtulmasıdır. Çiinkü ancak b•t kaçakçılıgının arttıgını nazarı dik- ticelenen grizo kazasının tahkika- komiserinin müdahalesi üzerine bun- detle protesto ederim. Almanlara a-

adisenin tckemm'T' d d kate alarak, kaçak silahlar devletin tına devam ediliyor. Tahkilcata yar- !arın serbest bırakıldığını ilave ey- it emlak tahrip edilmiş ve Almanlar 
h • u un en sonra a- . t' d 

a haska islerle 1 1 v . emnıye mi tehlikeye maruz bıraktı- ım edecek heyeti fenniyeyi takviye lemektedir. fena muamelelere maruz kalmıştır. 
k~ · meşgu o maga ım· v t kd' d ak İk 
arı hasıl olacaknr. gı a ır e ölüm cezası verecekle- m sadiyle tısat Vekileti maden Danzig fen fakültesindP. çıkan ye- Mücrimlerin derhal cczalandşınlma-

d İspanyanın İngiltere ,,e Fransa !le rini ilan etmişlerdir. Fransızlar nıat başmühendisi Halil Eğ'men de bu- ni hadiseler üzerine Polonya hükiı- sını, bu giıbi hadiselere mani olacak 
ost yaşamak istediği, Fransanın fc;- buatı kontrol için de yeni kanunlar gün Ankaradan buraya gelmiştir. meti bu mektebin kapatılmasını Dan- tedbirler alınmasını ve Alman halkı· 

:arıya ile müşterek hududu üzerlnd~ hazırlamaktadırlar. Çünkü hiç ol- Dünkü kaza havza tarihinde en zig hükO.metinden istemi§tlı'. nın emniyetinin temin edilmesini ri-
ir cephe kurmak ihtiyacında hulun- mazsa dokuz gazetenin Alman ve büyük ve en çok insan kayıbını mu- Buradaki talebeler "Alman evi,, ne ca ederim.,, 

llıadığ1 anla!]ıldıktan sonra Akdeniz İtalyan yardımı ile intişar ettiği an- cip o.lan kazalardan birisidir. İlk hücum ederek tesadüf ettikleri Al- ---o--
ıneselesi ortaya çıkacak "·e bu mese- laşılıyor. Bu gazetelere nakdi yar- tahkikat neticesine göre; kaza bir manlara hoyratça muamele ettikten y•• k ı •ı• 
lenin halli için tedbir alınacaktıt'. d.~mdan ba~~a D. N. B Ajansının bü- dinamitin patlaması neticesinde vu- sonra Oinadaki eşya ile evrakı tahrip Ur • ft91 iZ 

Akdeniz meselesi, İngiltere _ İtaJ. tun ~avadısı bedava verilmekte ve kua gelmiştir. Ocakta üç ekip gün- etmişlerdir. D ti v 

:Ya arasrnda 1• 1 · l •1 1 Berlınde hazırlanan Arapça bir bül- de 24 saat devamlı olarak çalışmak- Danzigteki Polanyah talebenin 05 unu h mza anan an a~ma ı e .. .. "':J 
alledıtmek yolunda en mUhlm adı- t:. butun gazetelere gönderilmek- ta idi. Kaza sabaha karşı üçüncü e- maruz kaldığı fena muameleleri pro- (Taymis) in İstanbul muhabiri es-

;;ıı atınış, fakat Fransa ile ayni sekil. t 1~rİ kip faaliyet halinde iken Sürmene- testo etmek maksadile üniversitede ki İngiliz Sefiri Sir Percy Laurene·:n 

İ e bir anlasma yapılmaması. s~nra ayanlar Suriyeli gazetecileri nin Of köyünden lağımcı Muradın ve yüksek mekteplerde mitingler memleketimizden ayrılması münase-
talyada K · "k N' T "h' Franko İspanyasına bedava götür- yanlış bir hareketi neticesinde vu- tertip edı'lmektedı·r b -1 1 orsı a, ıs. unus gı ı · etı e yazdığı bir yazıda ngiliz sefi-
Fransız "'Ik l • . . 1 • • i mekte, Suriyeli çocuklar için İtalya- kua gelmiştir Ocak ı'çı·nde dı'namı· s·· i ı· 1 k kl d d l · · u e erını ış~P •ı:ın yen ce- . · - uvar po ıs er, so. a ar a o aş- nrun Türkiyede fasılasız muvaffaki-
l'eYanlar b .. t . İt 1 k ya seyahatler tertıp etmekte, Suri- tin ateşlenmesi memnu ve bazı fen- kt d Al f t' k li · aşgos ermesı. a yan uv- . t ma a ır. manya !'ie are ı uvvet yetlerle dolu bir memuriyet hayatı 
VeOe-'nı' t 1 ü 1 i i k ll yelılere talyan üniversitelerinde en ni şartlara tabi iken Murat buna ri- l' üf' ı · h' 1 .ll n spanyo ser n u an- po ıs m reze erinın ımayesi atın- geçirdiğini söyledikten sonra şu söz-
tnalaıı ve a 1 İ ... h 1 la kolay şartlarla tahsil imkanı hazır- ayet etmemiş ve kendisiyle beraber d d sı spanvana u unma -

1 
k a ır. leri ilave ediyor: 

tr, bu anlasmanın ı's.tı'krar kazanma- anma tadır. birçok arkadaşlarının da ölümüne D" C "S' p L . be l .. un racovie'de Polonyalı tale- ır ercy aura1.11e, ş yı 011ce 
Btna tnani ~lmustu. Almanlar mekteplerle meşgul ol- sebebiyet vermiştir. beler, Alman konsoloshanesi binası- Ankaraya vardığı zaman, Tı.irkiye -

.. n"' istikrarsızl~ğın ve tstikrarstzltk mıyarak. en büyük. ehemmiyeti tica- Kaza olunca derhal kurtarma ser- na yaklaşmak istemişlerse de polis İngiltere münasebetleri, mütemadi-
YUzünden h ı l · Ji' · ret ve sıyasete venyorlar. vı'slerı' yetı'şmı·ş ocakt "1·· 1 .. d l' rd S l fl · · h ı asr o an ge~ın gın, a o um e yuz- tarafından püskür.ülmüşlerdir. yen üze ıyo u. e e erının ayn· r 
tniiddetsiz devamına imkan buhm- ı-· .. .. .. .. "" .. .. ...... ... f yüze bulunan diğer işçileri kurtar- Karakovi ünjversitesi talebesi tek· mesaisi, büyük haı-pten kalan tngi~iz 
~adrğı için, İspanyada harbin bitme- KISA HABERLl:R f mıştır. rar bir alay teşkil etmişler ve Bekin husumetini kaldırmıştı. Fakat o za-
sı, istikrarı bulmayı istihdaf edecek ,__....................... - .... ,.,._,,._., f Kurtarma servisleri maden mü- bir mankeni ile sokaktan dolaşmış- man, Sir Percy'nin geniş illçude ba
Yenı faaliyetler irin son derece elve· Ankara, 28 (TAN Muhabirinden) - hendislerinin nezareti altında hfili lardır. Manken, Bekin omuzlarında şardığı bugünkü son derece samımi 
l'İşli bir fırsat te;kil edecektir. İngil- Antalya Maarif Müdürü Kemal Kaya Ma- ocağın temizlenmesiyle uğraşıyor- Hitleri. Bekin kulağına b!r şey söy- dostluğu vaadeden emareler pelc az-
ter ·1 arif VekAleti neşriyat müdür muavi!lli-

Gösteriş 
İyi Amma; 
Teşhir Etmiyelim! 

' Yazan: B. FELEK 

P ek iyf bilmiyorum ama vakti
le kibarlık diye bir huy var

dı. Bunun şeklini şemailini tarü e
demem, hatta bugün onu tarif için: 

- Şöyle olmamalı, böyle olmama
lı ... gibi menli sözler söylersek Bek
taşinin Allah hakkındaki söziine 
benzer. 

MalUmya! Bektaşi Cenabıhakkın 

mevcudiyeti hakkında bir hocaya 
sormuş: 

- Yahu, şu Allahı bana bir tarif 
eder misin? 

Hoca gerinerek ce,•ap vermiş: 
- Ha, dinle ahbap! O ne yerdedir: 

ne göktedir; ne doğmuştur, ne do
ğurur, ne yer, ne içer, ne elle tutu
lur, ne gözle · görülür ... 

Bektaşj dayanamamış ve şu gü
nahta bulunmuş: 

- Canrrn uzatma, anladım! Şuna 
yok deyiversene! demiş. 

Kibarlık ta öyle bir telakkiye uğ
rayacak diye korktuğum için ağzı

mı açmıyorum. Lakin böyle bir gii
zel huy vardı. Ve o huyun se,·kitedir 
ki: Birine bir i;\ilik yaparsanız şaktr 
şakır ortaya dökmezlerdi. Böylece 
iyilik gören de mahcup vaziyete dü
şiirülm üş olmaz. 

Bu mütealamı teyit için ara sıra 
yazdığım bentlerde küçük büyiik ya
prJan iyiliklerin ortaya dökülerek 
teşhir edilmesinin daima aleyhinde 
bulunmuştum. Ve çok defa şurada 
burada giydirilmiş veya doyurulmuş 
olan kimsesiz yavruların resimleri
nin gı1ya bir propaganda imiş ~ihi 
gazetelerde basılmasının şiddetle a
leyhinde bulunmuştum. 

Bugün, karilerirnden bir zat bana 
bunu teyit eder bir mektup yazıyor. 
Bu mektubu aynen koyuyorum: 

"Yarının büyükleri ve yiğitle
ri olan bu yurt yavrularına bu
günkü talihsizliğin verdiği yoksul
luğu (bir iki metre çulu dikip 
giydirmekle) giderdiklerini ku
runtulryan ve bunu ilan etmekle 
kendi hodgamlıklarmr teşhir e
denlere (sağ elin verdiğini sol eli
miz görmemelidir) şeklindeki bü
yük ata sözünü belletmek doğru 

olmaz mı? 

Bu gibi şarlatanlıklara muarız 

olan ve bunun için çok güzel ya
zılar yazan, değerli, ağır başlı, 

halkın ve halk çocuklarının dostu 
diye tanıdığım ve sevdiğim gaze
tenizin böyle resim ve haberleri 
neşretmesini samimi bir okuyu
cunuz sıfatile doğru bulmuyorum. 
Siz doğru buluyor musunuz?" 
Ve bu mektuba da "Tan" da çtk

mış bir resim kesiği leffedilmiş. 
Okuyucumun pek haklı olan bu 

muahezesinin yalnız bir özrü vardır. 
O da böyle resimleri çıkartıp gaw
tenin istihbar kısmına pek sıkı bir 
süzgeç görmeden girmesidir. Bu res
min ve yazımn gazetemizde intişan 
bizi gösteriş için böyle te~hirler ya
pJlması aleyhinde bulunmaktan alı
koymaz. 

Bence. hulôsa şudur: 
Aleme ilin edeceksek, 

mıyalım daha iyi olur. 
iyilik yap-

e ı e Fransayı da, Franko hiiku- lar. Kurtarılabilen ameleden Balcı terken ~östermektedir. Alay Alman dı. 1908 Türk inkılabını takip eden )}\ ğine tayin edilmiştir. ı--
h etini tanımağa, ve dahili harbin • Dikilide bu sabah saat 5 i on &eçe Muharrem faciayı şöyle anlatmış- konsoloshanesine gitmek istemişse kısa devre istisna edilirse Türk - İn- I 
1 
lr an evvel bitmesi için teşebbüs- bir zelzele vuku bulmuştur. tır: de. polis buna m5ni olmuştur. Ha- gillz münasebetlerinin, Disraelinin n9ilterenin Deniz Bütçesi 
erde bulunmağa sevkeden am!1 hu- • Sofya - Polis, eski Başvekil Canko- "- Ocakta çalışıyorduk. Birden- riciye nazırı aleyhinde haykırmalar zamanrndanberi, hiçbir vakit bugün- Londra, 28 (Hususi) - Yeni sene-

tlur. fun yakınları nezdinde araştırmalar yap- bire müthiş bir gürültü ile beraber kü kadar iyi olmadığı görülür." de İngiliz deniz bütçesi 194 milyon t mış ve Çankofun kardeşini tevkif e'miş- .. .. _ 
ti spanya Cümhurrelsi Azanamn Js- tir. Bu tedbire sebep Çankofun bazı Jost- onumüz tamamiyle çöktü. Biz 12 ki- sallamak suretiyle sun'i bir rüzgar sterlin tutmaktadır. Deniz nezareti-
h fası, cümhuriyetçiler arasındaki lan tarafından Lodt'da aktolunan bir ı.;- şi idik. Derhal bacanın çökmiyen baş yapmıya çalıştık. Bir yandan da yer- Amerikanın Yeni nin borç alma salihiyeti 30 milyon-

erçibadabad mukavemet ccsreynnı- timadır. yukarısına koştuk. Ne kadar bekle- deki islim borularına vurarak kur- Tayyareleri dan seksen milyona çıkanlmıştır. 

dnı kırnıağa ve sulhu bir an evv"l ia- • Alman münakalAt nazırı Muller, Al- diğimizi bilmiyorduk, meğer tam tarma ekiplerine yerimizi haber ve- Vashington - Orduya yeniden 5500 Masrafın çoğu yeni inşaata gitmekte-
eye Yardım edecegıv• için Akdr.nlz manyanın Bremen ve Europarun yerine beş saat içerde kalmışız. Vakit geç- riyorduk. Bu halle saatlerce uğraş- tayyare verilmesi hakkındaki tahsisatın di 3 ff 

il\ kaim olmak üzere yeni TransatlantJkl~r kabul edilmesi il ı rine Ayan meclisi ordu r. sa ıharp gemisi, 4 kruvazör, 
eselesinin tebarüz edeceği devreye inşa edcneğini ve (Mavi kordelayı) kaz.an- tikçe havasızlık başlıyordu. Bir an mış. sonra bayılmışız. Gözümüzü dı- encümeni reisi bu tayyare adedinin 7500 e bir tayyare zırhlısı, 16 muhrip ve 

Yaklaşıyoruz, demektir. mağa uğraşacağını beyan etmiştir. oldu ki hepimiz birden ceketlerimizi şarda açtık.,, çıkarılması için teklifte bulunmuştur. tahtelbahir yeni inşaat arasındadır. 

----·--------------------------------~~..,-~----------------------------------------------------------------------------------------------------~· 
Sulh politikasının neticesi. Ağlamıyan ~ocuğa süt vermezler 
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Gündelik 

1 
Gazete ! 
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TAN'ın hedefi: rfaber
de, fikirde, herşeyde 

temiz. dUrüıt. samimi 
olmak, karlln gazetesi 
olm ıya çalışmaktır. 

ARONE BEDELt 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. l Sene 2800 Kr. 
750 

" 6 Ay 150l) .. 
400 ,, 3 Ay 800 .. 
150 .. l Ay 300 .. 

Mtll<'llcrnrns1 posta ittihadına dahil 
olmıyıı n memleketler için abone 
bedclı miiddet sırasiyle 30. 16 9. 
:l,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değiştirmek 25 kuruştur 
Cev:ıp için mektuplar 10 kurus
lıık pul ililvesl lbımdır. 

ll'.ti t""1. ,, ............. ı. ! ~J • • ! '•·' 

.,G,~NON . MESELELERİ . 
•/ "\ ' ... . :. . ,' ,,, .. 

Abide İçin 
Yapllan İsraflar 

Aşağıdaki sözleri, Güzel Sanatlar 
Akademisi :;\lüdürü Bürhan Toprak 
söylüyor: 
"- Yolu, hastanesi, kanalizasyo

nu mektebi, hatta içecek suyu, ihti
Yacı kar~ıhyacak derecede olmıyan 
bazı vilayetlerimizin abide yapmak 
için bütçelerinden 90 bin, 100 bin, 
hatta 140 bin lira ayırmaları haki
katen israftır. Çiinkil, sanatkarın, 
bir destanı ifade için en güzel fikri ! 
ne ise ,ıniisahakaya onu sokacaktır. 
50 bin de verseniz, 500 bin de ver
seniz n~tice aynidir. Farkeden eb'at 
ve malzemeden ibarettir. 

"Nitekim, Almanya gibi zengin 
bir memleket, son seneler zarfında 
hiç bir yerde 50 bin liradan daha 
fazla paraya mal olan abide yaptır
mamaktadır. 

"Bu d:ı gösterir ki, bu işte, mesele 
parada değ-il. sanat kaliteı;indedir. 

"Halbuki, şimdi elimizde, muhte
lif vilayetler için yarım milyon lira
yı miitccaviz abide tahsisatı vardır. 

B1ı parayı her haJde daha rasyonel 
kullanmak tıizımdır!,, 

Akademi Müdürünün bu sözlari, 
nazarı dikkatimizi çok mühim bir 
nokta iizerine çekmektedir. Atatürk, 
en biiyük abidesini, kendi kudretile 
·•--••-·•··-•~ILC Ctıı&..-•4 ~:!' o-

lan hu muazzam abide, Türkiye 
Ciimhuriyetidir. Bizim yurdumuzu, 
hu abidenin yaradılışının hatıralari
le süslemek, en tabii hakkımızdır. 
Her girdiğimiz şehirde, gözlerimi
'zin, hize Atamızı, inkılaplarımızı 
hatırlatan birer abide araması da 
tabiidir. Fakat Biirhan Toprağtn da 
dediği gibi, muazzam bir üniversite, 
konforlu bir hastane, büyük bir 
mektep te, bize özlediklerimizi ha
tırlatan birer hatıra, birer abide sa
yılmaz mı? Bu itibarla, abide ya
parken, hayati ihtiyaçlarımızdan fe
dakarlık edecek derecede müsrif 
davranmamız, tenkide tetkika ve 
tashihe müstahak bir hatamızdır. 
Bir abidenin kıymeti, onu yaptır
ınak için harcanan paranın miktari
le, ve abidenin büyiiklüğü ile ölçül
ınez. Bu itibarla, abide yaparken, 
bUtçemlzde gedik açmaktan çekinme
liyiz. Bizden zengin bulunan birçok 
milletlerin yaptıkları abideler de, bu 
lüzumu hatırlatan birer nümunedir. 

Bu ibreti aldığımız takdride, bü
yük bir israf tan, biç bir şey kaybet
meden kurtulmuş olacağız! 

Mesela Almanyada ve Yunanis
tanda, hu israfa hükUınet doğrudan 

doğruya mani olmuştur. Oralarda, a
bide yapılması için harcanabilec11k 
paraların haddi, hüktimet tarafın

dan tesbit olunmuştur. Bu had, Al
manyada, bizim paramızla elli bin 
lirayı, ve Yunanistanda 4 - 5 bin 
lirayı geçmez. Biz, bu işte Yunanis· 
tandan daha cömert davranabiliriz 
diyelim; fakat bu cömertliği Alman
yayı da geride bırakacak hadde var
dırmamız, bn işteki acemiliğimizin 
Yarattığı bir hesapsızlıktır. 

Çiinkü biz geniş bir hüsnü niyetle 
yaptığımız bu işte, kili derecede 
vukuf ve tecrübe sahibi değiliz. A
bideye çok para harcamayı Adeta 
mim bir vazife sanıyoruz. Ve az pa
ra ile, şerefimizle mütenasip abide
ler yaptıramıyacağımızı sanıyoruz. 

Temenni olunur ki, Biirhan Topra· 
ğın sözleri, bu yanlış telikkinin tas· 
hihine hizmet etsin. Ve başka yer• 
lcrde olduğu gibi, bizde de hükumet 
ahide yapılmasına harcanacak para• 
ya, kesemize uygun ve münasip biı 
had tesbit etsin! 

Amerikanın birinci kadını 
Bayan Roosevelt 

Biz ta Karakurumdan çıkmış ve 
Orta Avrupayı aşmı~ız. Cez;retül
arabın bir tarafından girip bir ta
rafından çıkmış, sayısız denizler 
dolaşmışız, bin b:r V3.rta <1.tlatmış, 

felaketten felakete uğramışız. Yi
ne ayaktayız, yine v:ırız. Neye borç
luyuz bunu? 

Hadiselerden imbiklenen mantı

ğın akla işaret ettiği cevap ~udur: 
Aileye. 

Türk ccmiyetinir. çekirdeği aile
dir ve Türk ailesi çok sağ:am temel
lere dayanır. Türkün erkeğinde ve 
kadınında ev kurmak, ocak y arat4 

mak hasleti vardır: 

İnsanlığın bu en mümtaz 
hasleti her devirde en mütekamil 
nümunelerini Türk kanından olan
larda bulmuştur. 

Yeni Türk sosyetesinin yaratıcı
sı olan Atatürk eğer bütün haya
tını bu milletin dertlerini tasfiye
ye hasretmcmiş olsaydı, onu başı
mızda gördüğümüz günlerde hiç 
şüphesiz Türk ailesinin mükemmel 
bir niimun~sile de karşılaşmıs ola
caktır. Büyük Şefin son günlerinde 

t 

'1' A N 

Türkiyenin İlk 
Birinci Kadını 

• Yazan:•--. 
Nizam ettin NAZİF 

minimini Ülküyü yanmda.11 eksik 
etmeyişi h~m bu mil1i hasletimizi 

)ize ihtar suretinde tefsir .:?dilebilir. 
hem de şahsi her saadetini millet 
saadeti içinde er'tmiş olan dehanın 
son günlerinde çektiğj 1:.ir hasreti: 
Evlat yaratmamış, ve aile kurma
m1ş olmak acısını. 

Bir devlet reisi, bir milli şef dev
letin ve milletin en bariz v'1sıfları
nı aile ölçüsünde d~ göze vurduğu 
takdirdedir ki eksiksiz bir temsili 
manaya ulaşır. Bu günkü yurdu
muza yerleştiğimiz gündenheri bu 
manayı ha;z ilk devlet şefimizi işte 
İnönünün şahsında seliimhvoruz. 
Bugün Çankaya köşkü Türk ce
miyetinin temeli ohn ailenin en 
mütekamil nümunelerinden birini 
barındırmaktadır. Türıt ocEtğmm 

kurulmasında sönmemesinde baş 

rolü oynıyan kadın. muasır cemiyet 
hayatının. hakiki manas"le izah et
miye başlamış bulunmaktadır. Ba

yan İnönünden bahsetmek istiyoruz. 

Cümhurreisliği köş~dinde bir ay
danberi artlarda yapılan kabul re
simlerinin kabarttığl vatandaş si
ması odur. Saçını tarayışı, gı~inişi, 
duruşu bir salon içinde yürüyüşü, 
bir salonu dolduran y;izle:-ce da
vetliyi ağırlayışı ile Türk evinin 
asilliğini ve Türk kadınının veka
rını en vecia: tarzda g;..ize vuran bu 
vatandas. şu anda bu memlekette 
en büyiik ihtilali yapmakt:idır. 

Atatürk asrın en büyük ihtilalci
si idi. Fakat o yalnız erkekliğin nü-

munelerinl şahsı ile verebilirdi. 
Muasır sosyetenin kadınını yalnız 
izah edebilirdi. 13!.1 kadını şahsile 

canlandırıp göze vurmas ına imkan 
yoktu. Türk ihtilal tarilıinin bu ro
lü Bayan İnönüne teveccüh etti ve 
o işte, devlet reisimiz·~. hic kolay 
olınıyan temsili vazifesinde çok 
kıymetli bir yardımcı olabileceğini 
en kısa zamanda isbat etmi? bulu
nuyor. 
Cümhurreisliği köşkünde yapılan 

kabul resimlerinde bulunmuş gene
rallerden, devlet adamlarımızdan, 

saylavlarımızdan, sefirlerden ve 
sefaret heyetlerinden ve bilhassa 
bu heyetlere mensup kadınlarla 

yüksek sosyetemizin tanınmış ba
yanlarmdan hep bunun methini i
şitiyoruz. Kabul resimlerıne ait 
intıbalarr tesbit eden gazetP. fotoğ
raflarına şöy1e bir göz g~zdirmek 
bu meth 'n ne derece yerine masruf 
olduğunu anlamıya kafidir. 

1 m p a r a t o r 1 u k, Kral
lıkla idare olunan memleketlerde 
kraliçeler, impar;ıt<'rıçeler. cümhu
riyetlerde cümhurreislerinin zevce
leri o memleketin "başkadın.,ı sa
yılırlar. Bunlardan o ırkın kadınla
rına aii en asil hususiyPtlcri, fevka
ladelikleri göze vurabilmeleri bek
lenir. İngilterede kralla kraliçe en 
büyük saygıyı "birinci aile,, yi, 
"niimune aile,. yi kurmuş olmak· 
tan alırlar. 

Şimali Amerikada Cümhurreisi
nin zevcesi "First Jadie of U. S. A.,, 

Türkiyenin ilk birinci kadını 
Bayan lamet lnönü 

diye anılır ve Amerikalılar cümhur 
reisleri Roosevelt'in bayanı :ıe mil
li bir iftihar duyarlar. 

Bir insan cümhurreisliğine seçi
lirken zevcesinin de temsili vazife
yi bihakkın ifa edebilmesi nazarı 
itibara alınmadığı için cumhuriyet 
saraylarında kadın çok defa en iyi 
şekilde temsil edilmiş olmaz. Bu bir 
düşeştir, bir talidir. Amerıka, Ba
yan Roosevelt ile na.srl böyle bir 
düşeş olmuş bulunuyorsa biz de Ba
yan İnönü ile böyle giizcl bir talie 
ulaşmış bulunuyoruz. Üç ç~ 
cuk anası ve hayatını T~rkün kara 
taliini yenmiye nezretmiş bir in
kılapçının yuva arkadaşı '>lan bu 
bayanın şahsında ırkımızın kadına 

bahşettiği vekarrn ve nezahetin en 
mütekamil nümunesini görtiy('lruz. 

Millet. Şefimize zor vazüesinde 
yardım ctmiye clyak ohn bu sima
da "Türkiye cümhuriyctinin ilk bi
rinci kadını., nı, selamlıyoruz. Mu
asır Türk sosyetesi bu kazan~1a if
tihar duyar. muasır Türk k:oıdım 

böyle bir mümessili kazanmakla 
mesuttur. 

AMERİKADA TAHSİLDEN DÖ EN GENCE MEKT p 

Amerika ve Avrupada 
Okuyanlarla Konuştum 
Kızını, 

Tan gazetesinde ecnebi memle
ketlerde okuyan talebeye ait yaz· 
dığın mektubu gördüm. Belki be
nim de Amerikada tahsilde bir kı-
zrm olduğu için çok alaka ile oku
dum. Ecnebi memleketlerde tah
silde olan çocuklar meselesi çok 
mühimdir. Bunların pek çoğ-u bu
raya döndükten sonra gayri mem
nun bir vaziyete dtişüyorlar. Kı
zım bu yaz Amerikadan yaz tatili
ni geçirmek üzere buraya geldiği 
zaman, Fransada, Almanyada, A
merikada okuyup buraya dönmüş 
arkadaşlan kendisini ziyarete gel
diler. Hepsi de sanki ayni kalıp
tan dökülmüşler gibi, 

- Budala... Sakm burada kal
. ma, fırsat varsa kaçmağa bak. 

Tavsiyesinde bulundular... Bu 

gençlerle uzun uzun münakaşa

lar ettim. Şu neticeye vardım ki. 

Amerika çocuklara çok geniş bir 
demokrasi ve hürriyet terbiyesJ 
verdiği gibi, çok kuvvetli lndivi
dualist bir telakki veriyor, 
Almanya giyotin makinesi ka
dar süratle öldürücü bir di
siplin, bir takım ilinin, fennin 
kenara fırlattığı modası geçmiş 

fikirler, mürled, harpçi, çocuğu 
kendi memleketinden koparıp ka· 
fasile, ruhile Alman yapan hir tel
kin yapıyor. Amerikadan, Fran.sa
dan, İngiltereden gelenlerde l!ıe, 

orada gördükleri demokrasi ve 
hürriyeti, insana verilen kıymeti 
burada bulamamanın azabı var. 

Bu azabı hoş görmek lazım. Hat
ta, bu memnuniyetsizliğin içinde, 
keşki bizim memleketimiz de öyle 
olsa demek ister gibi, samimi bir 
özleyiş te var. Ben gelip te bura
daki noksanlan gören, tenkit edeıa 

[~;~~~:;:::~~:=~~:SERTEL 
adamdan korkmam. Kaçmak iste
yen, yeryüziinde yalnız nefsi ne
fisi hümayunu varmış gı"bi, key• 
fine giden toprak neresi ise oray.a 
1'açmak isteyenden korkanın. 

A merikadan terütaze geldiğin 
için belki sen de, beni şö

venlikle itham edeceksin. Ben de 
senin kadar, belki biraz daha iis
tün insancı ve insaniyetçiyim. Fa
kat insanlan, kendi menfaatleri 
ve zevkleri için harman savurur 
gibi, arz üzerindeki kıtalara ~a

vurmağa tal'afdar değilim, Her 
insanın bu insan cemiyetine bir 

borcu vardrr. Bu borcunu da en 

faydab şekilde kendi toprağında 

ödeyebHlr. Amerikada, Almanya

da, İngllterede bir avuç Türk, der

ya içinde kaybolur gider, fakat 

kendi toprağında, hele memleket

lerlndekilere nisbetle daha yiik
sek bir kültürü olan gençler bura
da bu insanlık vazifelerini icra idn 
daha müsait bir zemin bulabilir
ler. 

s ana httap ettiitm için bu 
sözleri üzerine alınma. Sen 

buraya gellp çalışmak istemekle. 
samhnillğlnt göstermipln. Fakat 
şlkiiyetlerln var. Maariften şika· 
yetçisin. Avrupadan tahsilden dti
nen genç1er meselesinde, hatta 
Avrupaya tahsile gönderilen genç1 

)erin rıldec:ek1ert memleketleri 
seçmek, ve bunlar geldikten son• 
ra bmılara inldsaf zemini vennek 

noktasnıda ben de seninle bir ·n. 
kirdeylm. Fakat kozmopolit olmak 
fena mı, dediğin zaman seninl~ 

beraber değilim. 

Kozmopolit ne demek? Eğer sen 
bu kelimeden insaniyetçi manası
nı çıkarıyorsan, aldanryorsun. 
Kozmopolit, kendi cemlyetllc ol
duğu kadar bütün insanlıkla ala-

kasını kesmiş adam demektir. O
nun benimsediği bir mil!et 
ve milliyet olmadığı gibi, benim
sediği bir insanlık ta yoktur. Gü
nünü nerde eder, karnını nerde 
doyurursa, orası vatanıdır. Ken
dinden gayri insanlar azap ve tz

tırap içinde kıvranıyorlarmış, vız 

gelir ... YeryUzilnde kendisi, kendi 

saadeti vardrr. Müsaade et te bu 

kadar hodgam bir mahlilka, insan 

sıfatrnı vermiyelim. Ve bunlara in

saniyetçi demiyelim. 

B u sözlerimle bütün ecnc'>i 
memleketlerde okuyan genç· 

ler böyle düşiinüyorlar demek is
temiyorum. Elbette ki hunlar müs
tesna1ardır. Fakat biz istisnasız, 

Avrupada okuvanlann buraya 
döndiikten sonra faydalı olmaları
nı isteriz. 

Maariften şikayet hususunda 
sana hak vermiştim. Yalnız hu 
meselede de aramızda biraz fark 
var. Senin büfün şikayetin, maa
rifin işini siirüncemede brrakma
sı, nihayet seni az bir maaşla Üni
versiteye yerleştirmesidh-. Az ma· 
q, yalnız A vrupadan dönen gen-

cin deği], biitün muallimlerin, hat
ta bütün çalışmaların derdidir. Ye
ni Maarü Vekilinin iş başına gelir 
gelmez bu mesele ile meşgul ol
ması da, bu derdin umumi oldu
ğunu gösterir. Her muallimin, 
sarfettiğJ emeğin mukabi1ini iste
mek hakkıdır. Eğer buna imkan 
varsa, maarifin de bunu temin <?t
mek borcudur. Ya bu imkan 
yokııa? ••. Ne yapacağız?.. Hepi
miz geldiğimiz yerlere mi döne
lim? Amerikada, Fransada, t\1-
manyada yaşıyan Tiirklerin, OTB· 

larda nasıl solda sıfır kaldıklarını, 
yaşadıklan cemiyete faydalan ol
madığı gibi kendilerine de fayda
lan olmadı/tını, eğer o Tiirk mu
hitlerinin ıçıne girmişsen gör
müşsündür. Ben bunu yakından 

bilirim. 

"Bize bu kadar az maaş verir-

lerse nasll yaşar, geldiğimize nasıl 

pişman olmayız?" diyorsun. Hak

hsın. insan gibi yaşamak istiyor

sun. Fakat bütün bu toprakta ya

şıyanlann hu hakkı vardu. 
Pişman olmağa gelince, haklı de· 
ğilsin. Hayata giren her fert, me
mur, tüccar, doktor, her kim olur
sa olsan biraz da idealist olmalı

dır. Bu haktan mahrum olanlara 
bu hakkı temin için çahsahthneU
dir. Hayat sizin için yeni bash
yor İmkan \'e fırsat kapıları ka· 
panmamıştTl'. BiTaz enerji sarfe
derek. hayatla miicadeleden nlctn 
korkuyor. ilk hamlede l'l~man O· 

lup, kaçmak aczini gösteriyorım

nuz? Kaçmak değil, durmak. da
yanmak, çarpışmak lazım. Memle
kete yeni ki.iltür getiren gençten. 
bn azmi, bn imam, bu enerjiyi 
bekleriz.. ve isteriz. 

Sözlerime ricenme. Hem senin 

ca~:-ınm 
Müzikle 
Münakaşa 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Her fikrini, bir Fransız edip veya 
aliminin tasdikinden geçirdikten 
sonra kendisinin ne kadar büyük bir 
alim olduğunu ispata çalışan bir mu
harrir, bir Fransız muharririnin mü
nakaşaların lüzumsuz.luğu hakkın· 

daki cümlelerini bize naklediyor. 
Bu muharrir demiş ki "herkes tas
dik eder ki münakaşalar kimseye 
fikrini değiştirtmez, dalına şiddetli 

bir hal alır, iki taraf ta biribirine 
öfkelenerek münakaşayı terkeder· 
ler.,, 

Fransız muharriri çok centilmen 
bir hükümle, münakaşadan öfkele· 
nerek kaçıyor. Hele bir Türk.iyeye 
gelse, münakaşaya girişenlerin, fi. 
kirlerini kabul ettiremediler mi, na
sıl sunturlu küfürler savurduğunu, 

fikirle mağllıp edemedikleri düş

manlannı şahıslarına ütiralar, ya. 
lanlar savurarak, aleyhlerinde jur
nallar vererek ne centilmence müna 
kaşa1ar yürüttüklerini bir görse ... 
Hele hazan münakaşaların tokatla 
neticelndiğini göriirse, 
dan böyle miniminicik 
çıkanlara hiç ilişmez. 

* 

münakaşa

bir öfke ile 

Bu cümleleri nakleden muharrir 
de hazan münakaşanın faydalı ol
duğuna, fakat ekseriya hiç bir fikri 
değiştirmediğine, herşeyi neticede 
yine kuvvetin hallettiğine kanidir. 
Tahakküm, istibdat, nefessiz disip· 
lin, tepeden emir, yıldırıcı kuvvetin 
hüküm sürdüğü yerlerde münakaşa 
sahiden beyhudedir. Çünkü, müna· 
kaşa edilen fikir, en kuvvetli bir ha
kikati dahi ortaya koysa, etrafına 
büyük bir taraftar kütlesi bile top· 
lasa, neticede tepedeki amirin kuv
veti, hakkı da, hakikati de, ekseri
yetin arzusunu da çiğneyip geçecek
tir. Fakat münakaşa, sadece bir ho-
roz dövüşü dcğlidir. İki tarafın orta· 
ya koyduğu fikirleri benimsiyen ve 
taraftarı olan bir kütle vardır ki, bu 
iki fikirden birine kayar, ''eya bu 
kanaatlere evvelden sahiptir. Haki
katleri aydınlatmak jçin1 .fiki;rfor.ln 
çarpışması, fakat hür, müsait bir 
hava içinde çarpışması lüzumlu ve 
faydalıdır. 

* 
Münakaşanın sözle, küfürle, yum-

rukla olanını çok işittik ve gördük. 
Fakat musiki ile münakaşayı dün
kü gazetelerde okuyunca, adeta fe
rahladım .•. Varşovada Kont Ciano· 
nun Varşovayı ziyareti münasebeti
le gelen gazeteciler, bir kahvehane
de oturuyorlarmış. Bu gazeteciler 
muzikadan İtalyan Marşını çalması
nı istemişler, ve koro halinde marşı 
okumuşlar. Fakat muzika birdenbi
re meşhur ''İ'sanlongvaz to Zippe
ray,, isminde bir şarkı çalmıya baş
lamış ve bunu Polonyalı müşteriler 
hep bir ağızdan söy]emişfor. Bunun 
üzerine İtalyan gazeteciler kahveyi 
derhal terketmişler. 

Şarkının muhtevasını bilmiyorum. 
Fakat hadisenin cereyam, çarpışan 
iki fikrin muzikle münakaşasını, 
rencide olan tarafın mukabelesini 
göstermiye kafi. Bu ne asil, ne yük
sek. ne manah bir münakaşa... Fi
kir1er yalnız alimlerin kafasında 

yaşı)•an akideler, münakaşa bir ho
roz dövüşü değildir. Kütlelerin ru
huna sinen, his haline gelen fikirler
dir ki°, hırsla, cebir ve zorla. kuvvet
le söndüriilmek istenilen hakikati, 
bir gün açık bir vesika halinde sahte 
alimin gözü önUne sererler ... Hakiki 
alim de, bu \"esikalara dayanarak 
konuşur. Kuvvet, eğer bu kütlenin 
kuvveti, hissi. fikri, değilse, tepeden 
inme kuvveti bir gün mutlak bir ac· 
ze kalbeder. Tarihte bunun da mi
salleri çoktur. Hatta insanlığın mü· 
cadelesi budur. 

.;hı bu :voldan ~e<:miş bir volcu. 
hem kızı Amerikada okuyan bir 
anne. hem de A vTupada ı>ku:vup 

dönen ıençlerin vükselme~ini is
tediğim kadar. ha memleketin ,,e 
insanlığın viikı;elmeslni lsteve!' 
blr vatandaş ve insanım.. . Bunun 
içindir ki Tan'dakl mektubunu t>

kurken alaka duydum. \·e bu sa~ır· 
ları yazdım. Yılmadan, pişman ol
madan yükselmeni, ve seninle be
raber etrafındakileri de yükselt
meni dilerim. 
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Sessiz Bombardıman Tayyareleri 

Ses Çıkarmadan, Gürültü Koparmadan Tecavüz Eden Harp 

Devri Başlıyor, Almanlar, Motör Gürültülerini Yüzde 

Nisbetinde Kesmiye Muvaffak Olmuşlardır 

Tayyareleri 

Yetmiş 

YAZAN: 

A. Whitehouse 

Bir kaç senedir, askeri mtitehas
sısl~nn en belli ba~lı işlerirıden bi
ri, sessiz ve gürültüsüz hareket e
den bombardıman tayyarelerini te
kemmül ettirerek istenen ~ehri an
sızın bombardıman etmektir. Böy
le bir silaha karşı hazırlanacak hiç 
bir müdafaa yoktur. 

Sessiz tayyareler, sivil tayyare
cilik bakunından bir nimet sayıla
bilir. Çünkü tayyare motörlerile 
ı>ervanelerinin yaptığı gürültü, si
\7.il tayyareciliği aksatan amiller a
rasındadır. · 

Bu yüzden tayyarelerin ~rültü
sünü asgari hadde indirmek için bir 
Çok tecrübeler yapılmış ve bu tec
rübeler için bir çok masraflara gö
ğüs gerilmiştir. Bu sayede tayya
re ile yapılan seyahatler daha ra
hat yapılacak, ~rültü yüzünden 
Yolcuların kafası şişmiyecek, bu da 
tayyareciliğin daha süratle inkişa
fını arttıracak, fakat bu yolda ka
zanılacak muvafiakıyetler, in<ıanlık 

bakımından ayrı bir facia teşkil e
decektir. 

Harp silahlarını teda!iii ve ta
arruzi diye iki kıs-na ayıra

cak olursak, sessi?: askerl tayYare
yi, taarruz silahlarının en müthişi 
saymak icap eder. 

Bu sessiz bombardıman tayyare
lerinden bir kaçının vP.ya bir li1o
nun büyük şehirlerden hlrini bom
bardıman etmek üzere gCindt'rildi-
ğini fnrzedelim. Bunlar se"siz ol
dukları için , yaklaştıkl arını hjsc;et 

-.,.__......,ı..u.· .. r,,:ı:;Jmkan yoktur. Halbuki hava 
taarruzlarına karşı ilk müdafaa 
vasıtası, sesi keşfetmek \'e derhal 
mukabele etmektir. Tayyare gürül
tüsünü keşfeden cihazlar, böyle bir 
şey kaydetmedikleri takdirde, hava 
taarruzlarına karşı J;P.lmekle mü
kellef olan vasıtalar bir ~ey yapa
mıyacak hale gelir. 

Bu sessiz tayyareler günrliizün 
faaliyete geçtikleri takdirde. şüphe 
yok ki, göze çarparlar, fakat bun
lara karşı, peşinden, hiç bir hazır
lık yapılamıyacaib iC'ln, \stP:likleri
nl yapıp ger.i dönmek imkanını 
haiz olurlar. 

A yni tayyareler ~ecel~·!n de 
hareket etmek ve taarruza 

geçmek vaziyetindcdirler. Çünkü 
sessizlikleri yüzünden burılann gel
diklerinden haberdar olacak ve bü
tün müdafaayı faaliyete geçirecek 
hiçbir vasıta yoktnr. Bir hraftan 
bulutlar, diğer taraftan lrn.ranlık. 
bu tayyarelere hic bir vakit eşi gö
rülmemiş masuniyet temin edecek
tir. 

Sessiz tayyarelere kanı yapıla

cak hareket, hasma karşı mukabil 
taarruza geçmektir. 

Bunun manası, bir haı;mm, bir 
hasma ait büyük şehirleri bombar
dıman etmesi, hasmın ona ayni şe
kilde mukabele ederek intikam al
tnasıdır. 

O halde sessiz ve gürii1tıisüz ha
reket edecek tayyareler yapılabilir 
rnl? 

S enelerdenberi bu mevzu ko
nuşulmakta, hatta 1917 ve 

1918 senelerinde bu çeşit tayyare
lerin garp cephesinde kullanıldığın
dan bahsolunmakta irli. 

O zamandanberi bu çeşit tayya
:reler tekemmül cttirildii:ri anlatılı

yor. Hatta geçenlerde İskandinav
ya memleketleri üzerinde bu çeşit 
tayyarelerin uçtuğu söyleniyordu. 
Bir kaç defa Fransanın Maginot 
miidafaa hattı üzerinden de ı:e.=siz 
bir tayyarenin geçtiği iddi:-ı. olun
muştur. 

Almanlar 1932 ye kail:ır devam 
eden çalışmalar neticcsindP yük
sek kudretli motörlerin gürültüsü
nü yüzde yetmiş nlsbctinde c;nstur
mıva muvaffak olmuslardL 

400 kilometre süratle gid en s eHiz bombardıman tay yareleri 

A lman mühendisleri, motörle
rin gürültiisiinii oüshütün 

susturmıya muvaffak oldularsa bu

nun manası, pervanelerin ses ve 
şekli hakkında başkalarının bılme

diği şeyleri keşfetmiş olma:arıdır. 

Fakat ayni tecrübeler Amerikada 
da yapılmaktadır. 

Amerika hava kuvvetleri kısa bir 
zaman önce Conqueror adını taşı

yan rasat tayyaresinin ınotorlerini 
susturmuştu. 

Bu tayyareler, .ockiz bin ka
dem yükselmiş ve bıı yü!m•klıkte 

motörlerinin sesi işitilme'llişti. Da
ha sonra tayyare boyanmış, ve yer-

yüzünden !arkedilemiyecek hale 
getirilmişti. 

İngilterede de tayyarelerin sesi

ni kesmek için senclcrdenberi tec
rübeler yapılmaktadır. Hatta lngi
lizler 1918 den başlıyarak tayyare 
gürültüsünü kesecek cihazlar bul
muşlarsa da bunları ağırlıklarJ yü
zünden kullanamamı~lardı. 

Bugün Almanya veya İng ·ltere
nin bu meseleyi halledip etmemiş 
olduğunu bilmiyoruz. Buna muvaf
fak olan her kimse başkalarını hem 
uc~ş servisleri, hem sürat, hem tes
lihat bakımından on sene geride 
bırakmış olur. 

Tütün Tiryakileri En Küçük Keman 
Pariste tütün Leh gazetele-

çenler cemiye- rine göre, Lel 
~inin reisi Er- Silezyasında Ka 
ıest Dupraho- tovits kasaba· 
nun istatistik- sından Yoı;if 

!erine göre, bir Sivrek ismin· 
·\merikalı va- de bir sanatk8.ı 

sati olarak sene- dünyanın en kü 
de 1,045, İngiliz 946 ve Meksikalı da çük kemanını yapmıştır. 
740 sigara içiyormuş, Senede vasati Bu keman, kibrit kutusundan bi
olarak 630 sigara içen Belçikalılar raz büyükçedir. Bununla her türlü 
da dördüncü geliyorlar. Orta yaşta melodi de çalınabiliyormuş. 
bir Fransız da senede 412 sigara iç-
mektedir. • 

• Evli Çocuklar 
Sinema Olmadığı için Garabet ve 

HemJİresiz Kalan mucizeler merr 
Sanatoryom leketi olan Hin 

İngilterede distanda reşit 
(f'yt'te bulu- olmıyan evli ka 
ıan Linham sa- dınlar pek çok· 

natoryomunda tur. Son yapılar 
L{adın hastaba- tahriri nüfusa 
Kıcı buhranı çık göre, Hindistanda halen beşer ya
nıştır. Bu sana- şında nikahlı 250 bin çocuk vardır. 

.__ ...... _,._ _ _. .oryomda hem- Onar yaşından aşağı olarak evlen

şirelere verilen maaşlar dolgun ve miş kadınlar da 2 milyondur. 6-15 
üstelik bedavadan iaşe ve ünüorma yaşlan arasında evli kız çocuklar da 

da temin edildiği halde sanatoryom- 6 milyondan fazladır. 15 - 20 yaş 
da çalışacak İngiliz hemşire kadın arasında kadınlar da 9 milyondur. 

bulunamıyor. Fakat bu yaşlarda izdivaçlar yalan-
Buna sebep saantoryomun Lin- . . 

. 4 k"l t akt cı olup bırer pazarlık aktmden baş-ham şehrınden ı ome re uz a 
bir ovada bulunması ve sanatoryom ka bir şey değildirler. 
civarında sinema olmamasıdır. Si- Hakikatte Hintli kızlar, 12 yaşın
nema olmadığı için genç hemşire kız da evlenirler. Bunun içindir ki Hin
ve kadınlar sanatoryomu terket- distiı.nda en genç anneler 13 yaşın
mektedirler. dadırlar. 

• • 
SUVEYŞ 
Yükseliyor 

Dünya borsalanndaki inme ve 
çıkma haberlerini radyolarında 

dinlemek merakında olanların her 
zaman işittikleri bir cümle vardır: 
Süveyş yükseliyor... Evet Süveyş 
Kanalı Şirketinin tahvilleri boyu
na yükselmektedir, diğer esham
lar, mesela bir Minas Gereas man
ganez şirketi yahut bir Peru gua
no gübreleri işletmesi, bilmem şu 
veya bu tahviller işine ve sırasına 
göre düşer de kalkar da, fakat Sü
veyş tahvilleri ortaya atıldıkları 
gündenberi yukarı doğru hareketle
rinde boyuna devam etmişler

dir. Şu derecede ki ilk çıkışlarında 
beheri 125 altın frank değerinde o
lan bu tahvillerin kıymeti normal 
şekilde bugün 6-7000 frank olmak 
lazım gelirken 18000 franga kadar 

fırlamış bulunuyor. Bu yükselme, 
hususiyle son senelerde pek arttı 
ve buna da İtalyanların Habeşis
tan seferleri ve büyük bir Şarki 

Afrika İtalyan müstemlekesinin 
kuruluşu sebep oldu. 

Şirket kanaldan geçen gemi
lerden tonilato başına 5,75 

ve yolcu başına 10 altın frank re
sim alıyor. 1938 senesinde kanal
dan 6171 gemi geçmiş, istiap ha
cimleri 34.417.698 tonu bulan bu 
gemilerin yük ve yolcu için ver
dikleri gayrisafi resim yekunu 1 
milyar 700.000 frangı bulmuş. Şir
ketin o seneye ait bilançosunu gör
mediğimiz için bunun ne kadarı 
safi kardır bilemiyoruz amma ge
çen seneleri mesela 1936 yı ele a-
lırsak o sene içinde Süveyşin 
522.000.000 frank kar etmiş oldu
ğunu öğreniyoruz. Bu kadar yük
sek bir karı temin eden müşteriler 
kimlerdir acaba diye merakla so
ruşturmak pek haklı bir düşünce 
olur: Son senelerde kanaldan ge
çen gem;lerin % 50 ~i İngiliz, % 
20 si İta an, % 9 u Alman, % 5 i 
Norveçtir. Kanal Şirketinin kon-
trolunu elinde bulunduran Fransa 
ise 7c 4,5 ile ancak beşinci olarak 
gelir. İşte son aylar içinde İtalya
da yapılan nümayişlerde birçok 
istekler arasında Süveyş... Sü
veyş ... feryatlarının da katılmış ol
masının sebebi budur. Süveyş va
ridatının mühim bir kısmı şimdi 
İtalyan hazinesinden çıkıyor. Bu 
fazla kiırların, Habeşistan harbin
de İtalyaya karşı cezri ve cezai 
tedbirler politikasına iştirak etmiş 
olan İngilizlerle Fransızlann cebi· 
ne girmesi İtalyayı büsbütün kız
dırmaktadır. 

Bugün kanaldan geçen ve bu 
yüksek resimleri ooiyen gemile
rin yarısı İngilizdir amma şirket 
hisselerinin % 44 ü de İngilizlerin 
elindedir, şöyle ki: 

İngilizler bir ceplerinden çıkar
dıklarının hepsini değilse bile bü
yük bir kısmını öteki ceplerine 
aktarma etmiş oluyorlar. Fransız
lar daha büyük bir kar temin edi
yorlar. Süveyş Şirketi kasalarını 
doldurmakta ikinci ve uçuncü o
larak gelen İtalya ve Almanva 

ise şirketin idare meclisinde tem
sil edilmiş değildirler. Kanalın ka
zancında hisseleri yoktur. Yük ve 
yolcudan alınacak rüsum tari
feleri hazırlanırken onların rey
leri alınmıyor. İtalyanın iddiası 
da şu: Madem ki Süveyş Kanalı 

bütün dünya ticaretini kolaylaştı
ran ve umumun menfaatine ha
diın bir yoldur, bu halde neden bu 
yol hususi bir kapitalist grupunun 
elinde kalsın, neden tahvil sahip
leri ve işin başında bulunanlar 
fazla menfaatler temin edecekler 
diye bu şirketin bu yoldan gelip 
geçen ibadullahı soyup durmasına 

göz yumulsun ... Her sene milyon
lara varan kiırlar yapıldığına göre 
tarüeleri indirmek mümkün iken 

şirketi idare edenlerin buna yanaş
mamalan büyük bir gaddarlık de
ğil mi? diyorlar. 

S üveyş Kanalı Şirketinin ida
re meclisinde 32 aza var

dır. Bunun 10 u İngiliz, 1 i Holan
dalı (Cihan Harbinde çıkarılan A -
man mümessili yerine alınan), 21 i 
Fransızdır. İngiliz mümessilleri 
nukümeti ve resmi ticaret ve nak
liyat makamlarını temsil eden 

yüksek memurlardır. Fransız aza
lar ise bu işi ellerine geçirmiş o
lan bir kaç banka ile sigorta şir
ketinin adamları ve bunların seç· 

tikleri bazı yüksek rütbeli finans 
bendeleridir. Bu memlekette es
ki sefirler, büyük işler görmüş ge· 

neraller, hatta müddetini doldur
muş Cümhurreisleri gibi yaşlı şöh
ret sahipleri için Süveyş Şirketi 
idare meclisi iızalığına seçilmek 

çok karlı bir paye sayılır. Senelik 
tahsisatı 400.000 frank olan bu 
tevcihi bu büyük adamlardan, hi~ 

biri istiğna ile karşılamaz. Hasılı 

Fransız edebiyatı için Fransa A
kademisi ne ise Fransız kapitaliz
mi için de Süveyş idare meclisi a
zalığı aynı şeydir. 

Fransız mühendisi Fcrdinnnd de 
Le scp Akdenizi Kızıldenize bir
leştirmek üzere Süveyş berzahın
da bir kanal açmak projesini 1859 
da Mısır Hidivi Mehmet Sait Pa
şaya kabul ettirmiye muvaffak ol
duğu zaman bu işe muarız olanla
rın başında İngiltere geliyordu. 
İngi1izlcrde o zaman bir kanaat 
vardı: Hindistan yolunu kısalt

mak için İskenderiye ile Süveyş 
arasında bir demiryolu inşa etmek 
kafi bir çare idi. İki denizi biribi
rine birleştirmek fıkri çılgınca bir 
teşebbüstü. Ne netice vereceği bel 

li olmıyan böyle bir işe para ya
tırmak çok ihtiyatsızca bir hare
ket olacaktı. Bundan başka İngi

lizler bu proje. altında Fransada 
ikinci imparatorluğun Mısırı işgal 
etmek emellerini sezer gibi oluyor 
ve Osmanlı Sultanına bu imtiyazı 
tasdik etmemesini tavsiye ediyor
lardı. O devirde Başv~kil olan 
Lord Palmerston asırliudanberi 
devam eden İngiliz - Fransız 
lnıva.ıılarına bir nihayet vermek 

istediği için bu işte Fransayı gü
cendirmek istemiyordu. 

Fakat İngiltcrcnin bu siyaseti 
çok devam etmedi. 1869 da kanal 
muvaffakıyetle açıldıktan sonra 
bu yeni yolun Hindistan için e
hemmiyetini takdire başlıyan İn
giltere Kanalı tamamiyle eline ge
çiremezse bile hiç olmazsa kontro
luna iştirak için bir fırsat kolla
mıya başladı. Bu fırsat zuhur et
mekte pek gecikmedi. Kanal açıl

dıktan altı sene sonra idi Bol bol 
akmıya başlıyan kanal ,·arıdatı 

karşısında pusulavı şaşıran yeni 
Hidiv İsmail Paşa hesapsız israf
lar yapmış, altından kalkılamıya· 
cak borçlara girmişti. Alacaklıla
rının elinden yakayı kurtarabil
mek için bir çaresi kalıyordu: Ka
nal hisse senetlerini paraya çevir
"llek ... 

H idiv önce Fransızlara baş
vurdu, fakat paket büyük

tü: bunların ufak partiler halinde 
bile olsa piyasaya dökülmesi tah
villerin kıymetini çok düşürebi
lirdi. Fransız maliyecileri tered
dütler içinde kıvranır ve işi pazar
lığa dökerek vakit kazanmıya ça
lışularken, çok gizli tutulan bu 
müzakereleri açık gözün birisi o 
sırada İngiltere Başvekili Lord 
Bcacon ficld'in kulağına fısıldadı. 

Parliman tatilde idi, tahsisat yok
tu, bu kadar büyük ve mühim bir 
muamele için efkan umumiye ha
zırlanmış değildi. Fakat evvelce 
yapılan hatayı tamir için önüne 
çıkan bir fırsatı kaçırmak istemi-. 
yen Lord Beaconsfield her tehli· 
keyi gözüne kestirdi. Banker Rot· 
h!!ichild ile anlaşarak Hidivin iste
diği parayı temin etti ve yirmi 
dört saat içinde bu işi bitirdi. İn
giltere 4 milyon İngiliz lirası mu
kabilinde Hidivin elindeki 176.602 
hisse senedine sahip olmuş ve bu 
haber dünya borsalarında bir 
bomba gibi patlamıştı. O günden
beri fırsat düştükçe İngiltere Sü
veyş tahvillerini satın almakta 
devam etti. Bugün 800.000 tahvil
den 353.204 ü, yani % 44 ü. f ngil
terenin elinde bulunuyor Diğer 
cihetten 1882 de Arabi Paşa isyam 
üzerine İngiltere Mısırı askeri iş
gali altına almıştı. Bugün de Sü
veyş Kanalının müdafaa51 hala İn
giltcrenin uhdesinde bulunuvor. 
Fakat vaziyet eskisi gibi değildir. 
Bu yeni durumu ve umumi bir 
buhranda kanalın oynıyabileceği 
mühim rolleri başka bir yazımda 
huUisa edece~m. · 
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1939 Bütçesi 

Ulatı 1 indde) 
Dl üzerine alan emniyet ve jand&J\
ma teşkilitlan ihtiyaçlan için de 
800 bin liralık zam icra edilmiştir. 
Diğer dairelerin mübrem ve va

tandaşlann faydalı işleri için de bir 
milyon liraya yakın bir zam yapıl-
mıştır. 

Yukarda saydığım bu zamlann 11 
milyon lirası geçen seneye nazaran 
bugüne kadar tahakkuk eden vari
dat fazlasiyle ve beş milyon lirası 

da muhtelif dairelerin tasarriıfu 

mümkün görülen tertiplerindeki 
tenziller ve muvakkat mahiyetteki 
hizmetlerden yapılan tasarruflarla 
karşılanmıştır. 

Gerek şimendifer, gerek sanayi 
programlanmızın istilzam ettirdiği 
karşılıklar da aynca tamamen der
piş ve temin olunmuştur. 
Şu maruzatımla memleket lhU

yaçlan sıralanarak içinde bulundu.. 
ğumuz cihan şeraitine göre en haya· 
ti ve ehemmiyetli olanlan başa a
lınmak ve vatandaşlann doğrudan 
doğruya hayati menfaatlerine. taal
luk edenleri göz önünde bulundur
m ak suretiyle 1939 yılına ait devlet 
ihtiyaçlan bu bütçemizde yer al
mış bulunmaktadır. 

Cümhuriyetin feyizli manzara ve 
neticelerini rakamlann en beliğ if• 

ltalya Türkiye 
Aleyhinde 
BulunmaJI Menetti 

Denizbankta Oç 
Servis L6ğvedildi 

( B•11 1 incide ) 

yaya tahsile gönderilen 24 talebenin <••• 1 incide ) de geri alınmasına karar verilmiştir. 
Londra, (Nevs gazetesinden) - Alman laqetile yapdoıa 

İtalyanın propaganda nazın Din'> miizalıere 

Alfieri geçen hafta az kaldı memu- Denizbankµı Almanyada yaptırdı-
riyetini kaybetmek üzere idi. Sebebi, ii vapurlarda görülen ıroksanlık yü
İtalyanların hoşnut etmiy~ çall§tık· 
lan Türkleri derinden müteessir e- zünden çıkan ihtilifı halletmek üze-
den bir haritanın bir ltaly.m .cazetesi re Almanyadan gelen heyetle Dem?-

bankta teşkil edilen teknik komis
tarafından neşridir. 

Harita İtal Akdenizde- yon dün müzakerelere başlamışiar-

k. 11 rini ..f: .. nmri bazı Türk dır. Alınan heyeti dün Etrüsk ve di-
ı eme e a-- yor ve .ı. 1 - · 

to akla da bu emellerm çerçe- aer vapur ar uzennde fenni tetkik-
v!: ~nde tebariiz ettiriyordu. lerde ~ulunan komisyonla da temas 
HidiBe, Türk gazeteleri tarafından ~tmiştır. Almanyada yaptırılıp tes
fiddetll mukabeleler yapılmasını l- lim alınan vapurların şartnameye 
cap ettirmfftir. Bazı gazeteler. ftal- u~gun. olmıyan bütün kısımlan tes
yan zırhlılarının Türk limanlarında bı~ ~ıler:k Alman heyetine veril
casusluk yepmasuıa imkan vmlme- rnıştır. Muzakerelerin hafta sonuna 
mesini istemiş, diğerleri ltalyaya kadar bitirileceği umulmaktadır. 
hudutsuz thtiraslan yüzünden hü- /zmirdeki vapurlar da bozuk 
cum etmiş, bu yüzden İtalyanın An- İktısat Vekaleti müfettişleri De
kara sefirine protesto için talimat nizbankın İzmri şubesinde de teftış
verilmiıştir. lere, ve yapılan bazı ihbarlar üzeri-

Bu hadiseyi müteakıp İtalya pro- ne. tahkikat~ başlamışlardır. 
paganda nazın şiddetle muaheze e- Denizbankın İzmir körfezi icin Al
dilmiş, neşrolunan resmi direktifte manyada yaptırdığı Sur ve Ef es VH· 

Türkiyenin İtalyan gazeteleri tara- purlan gerek malzeme ve gerekse 
fmdan tenkidi menolunmuştur. Ma- inşa tarzı itibarile çok bozuk görül
hut haritayı neşreden İtalyan gazete- müştür. Bu iki vapurun daha işle
sinin başmuharriri cezaya çarpılmış- meye başladıktan iki ay sonra tarni
tır. rine lüzum hasıl olmuş ve birkaç de-

ft1 fStanbula getirilerek fstinye tez
gahlannda tamir edilmiştir. 

Buna rağmen vapurlar devamlı 

TAN 

Gençlerimizi 
Nasıl israf 
Ediyoruz.? 

(Başı 1 incide) 
etmişler. Köycülük namına b!r şey 
öğrenmemişler. Tahsııleri heba ol
muş, buraya dönevier de şuraya, 
buraya muallim olarak dağıtılmış
lar. Bu suretle bu yırmi genç israf 
edilip gitmişler. 

Gençler bilirim ki, A vrupada bi
rinci sınıf mühendiı; yc-tişmişlerdir. 
Fakat memlekette lis.m hocası ol
muşlardır. 

Gençler tanırım lçt. Amerikada ve 
ya A vrupada dahi kendilerinden isti 
fade edilecek derecede iyi yetiştik
leri halde, bizde k·:!ndilerinden is
tifade edilmesi bilinmemi~tir. 

Bu hususta bir ani:tet a~.sak, yüz
lerce şikayetle karşılaşabilinz. Za
ten muhitimize bakarsak Avrupa 
veya Amerikada tahsil etmiş tam
dık gençlerin bulundukları acıklı ı 
vaziyeti gösteren yüzlerce misal 
bulabillrb. 1 

Şu halde bu kablliyet ve enerji 1 
israfının önüne geçmek için llzım I 
gelen tedbiri almak zamanı gel.mit 
olsa gerektir. 

ispanya Cümhurreisi 
istifa Etti 
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Abone ıartları: 
Senelik abOne 8 lira. 

Altı aylık abone 4 i liradır. 

Senelik abonelere bir küçük 
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BUGÜN CIKTI 
ltalyan ediplerinden 

Prandellonun bu 
meıhur eserini 

okuyunuz. 
Cep Kitaplan her sene 

size 100 kitap verecektir. 

Her Kitabın Fiyatı 

10 Kuruştur 

lstanbul sattı yeri : 
Yeni kitapçı: Ankara cadde-
si 85 No. · 
Ankara satış yeri: Bili1 Ak
Ba. 
Konya sat!§ yeri: Yeni Kü
tüphane. 
Bilecik satış yeri: Nail kita
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deleri ile sinesinde toplıyan bu büt
çemizin de geçen Cümhuriyet büt
celeri gibi inkişafla ve vatandaşlar 
için büyük kolay)ıklarla tahakkuk 
ettirileceğini kuvvetle umanm.,, 

Dal reler 1938 1939 

lngiltere ltalyaya 

Beyanı Teessür Etti surette ancak on beş gün işleyebil- (Bap t lnelde) 

B. M. Meclisi 
R lyasetk ümhur 
n·vanımuhasebat 

Başvekdlet 

Devlet Şurası 
İstatistik Umum 
Mildiır1ü "ü 
Devlet Meteoroloji 
U. Müdürlüğü 

Diyanet İsleri 
Reisliği 

Maliye Vekaleti 
Duyunu 

een .. ı 
3,918,070 

4011280 
651,000 

1,298,620 
252,370 

243,460 

648,140 

608,100 
21,418,600 

Umumiye 50,738,390 
Tapu ve Kadastro 
U. Müdürluğü 1,471,490 

teneıl 

3,918.000 
407 000 
'i52,IJOO 

l,30'l.COO 
348,000 

diklerinden, eski vapurların tekrar Bu şerait içinde muvakkaten olsa da· 
LondM, 28 (A.A.) - Hariciye miis işletilmesine başlanmıştır. Yeni va- hi vazifeme devam etmekliğime hn

teşarı Butler Avam kamarasırda yap- purlar alındıktan sonra körfezde da- khı yoktur. Bu sebeple Reisicümhur
tığı beyanatta İtalyanın Lıbyadakt ha bazı hatlar açılması kararlaştığı luktan istifa mesajımı Cortes mecli
kuvvetlerini arttırmış olmasından halde, bu vapurlarm işlemeyisi ha- sinin reisi sıfatile size gön·leriyo
dolayı Romadaki tngntere büyük sebile fzmirin Bayraklı ve Göztepe rum." 

242,000 elçisi Lord Perth'!n İtalya h1ı1<.iime· hatlan kapatılmıştır. . . Cümhurrelsinin istifası Ozerine Is-
tine beyanı teessür ettiğini ve ftal-1 Bundan başka 118 bın liraya satın panya cümhuriyet kabinesi nazırları 

846,000 yanın da cevapen bu takVlyeniın ı alman Bayrak}~. vapuru daha iş~eme
muhtasaran t e d a f ü i müli- ye başladığı gunlerde inza goster- toplanmak üzere Valensiyaya hare. 

'l28•000 hazalarla yapılmış olduğu"ln ve vazi- miş ve bu ~n~~. İzmirdeki ~aptanla- ket etmişlerdir. Anlaşılan, Cümhuri-
20,858,000 yet normal olur olma:r. bunun geri a- nn ehliyetsizlıgıne hamledılerek f s- yet orduları Başkumandam General 
49,738,!lOO İınacağım söylemij olduğunu bıldir- tanbuldan bir kaptan gönderilmiştir. Mlaja da istila edecek ve yerine ge-

miştir. Fakat vapur gene işletilememi~ ve neral Kasado tayin olunaraktrr. 

Büyük Milli Roman 

YALNIZ DONUYORUM 
Yozon: JülcOfe Nihal 

Otuz yıllık içtimai bayabmızm en canlı, en realist bir ta. 
viri - Son derece ~ bir üalupla yazılmıf, beyec•nb ve ma
kemmel bir eeer. 

"TAN,, okuyucularmm sazetemizde eeve .eve takip ettik
leri bu roman, kitap halinde çıkmıtbr. Fiyatı 75 ~tur. Bü
tün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

G. ve İnhisarlar 
Vekaleti 5,666,370 

1
'
472

'
000 

Roma, 28 ( A.A.) - Bundan 8 gün BO bin lira saı:fedilerek tamir edU- İngiliz ajanı Hodgson, Franko hü- • 
miştir. Bu tamirden sonra ise .'lncalt ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

5,515,000 evvel Libyaya gitmiş olan İtalyan bir ay kadar Arızasız çalıştırılabilmifr k\lmeti nezdinde İngiliz maslahatgü-
Dahiliye Vekaleti 5,073,190 
Matbuat U. 

ı;,:?ol,ooo d ı b şk d M ı B larak ı b 1 ... lzmı·r Fuanna or u an a uman anı areşa a- tir. zan o ça ışmıya aş amırır· Tramvay, Tünel 
tel eler-inde 
Bayram Var 

Mudürli.iğil 

Emniyet Umum 
1\~ üdiir li!ğü 
Jandarma Genel 

188,000 188,000 dogliyo, İtalyaya dönmek üzere dün Öğre~e ıtre bügenİ!~,-.,:~a hilmıneti, Beraırt:Vı Fraiıko Gelecek Eıya 
Trablustan v•pura blumişliJi. t&ıanb1ACSııiR·~~~-r..-•-..ı•!9iM ... _lllılımoı•E·•llıllı.,.._llllıı~İlllllll:r.-~f'I Ankara. 28'1(4Wn llwhwbmlmıten)-J-

'1,000,180 7,i00,000 Roma, 28 (A.A.) _ Messagero ga- giderek yeni vapurlar üzerinde tet- iste.misse de M. Berard şahsi sebetr Dokuzuncu İzmir enternasyonal fu-
n.oı3 000 zetesine Tunustan bildiriliyo~: kikat yapacaktır. ler"1ütiinderr.tıt\lNMetJn teklifini red "llnna ,getirilecek y.abancı memleket Komutanlığı 10.613,470 

H ariciye Vekdletı 3,535,810 3,565,000 Bir müddettenberi burada mühim * etmiştir. eşyas.mm fuarın açık bulunduğu 
miktarda kıtaat Ve harp leva.....,..ı R ht 1 &. D d Fransa hfi'...11.met'ınfn Fra"'""o hu-•-- müddet zarfında nasıl fthaJ edilebl-

ca.,. 1 incide ) 

meraslmle çelenk konacak ve tra 
vay muvakkat idare heyeti taraf 
dan saat 18 da elektrik, tramvay 
tünel idarelerinin müdürlerine P 
otelde bir çay ziyafeti verılecekt' 

Sıhhat ve İçtimai 
M. Veklletl 
Adliye Vekaleti 
Maarif VekAleti 
Nafıa VekAletl 
İktısat Vektıletl 
Ziraat VekAletl 
Milli Müdafaa 
Vekileti grupu 
Kara kısnu 

., ,901,780 
9,600,340 

~.... ı ım n•aan ur u Ku • ..E Ku 
B 471 ooo k' tJ ·· aktadır H ·· :s leceğine dair İcra Vekilleri heyeti 
9'835 000 sev ıya goze çarpm · ergun İzmit, (TAN) - Sahil boyunda .nıetinde iadesini kabul ettiği şeyler 

14,670,130 
8,892,040 
5,489,'190 
'1,143,700 

· ' h rp mal i · ek yük" ı · bir kararname kabul etmiştir. 
16 111,000 8 zemes ve yıyec u nhtım inşaatı ameliyesi durmuştur. 

' ·1 T li H ·· ....._ ~unlardır: 1 - ispanya bankasına Maden lhra•atımız 3,332,000 gemı er unusa ıe yor. ergun ..... Bunun, ŞQ.rayı Devletçe intihaplan "Jj ~ 
s,121 oco ker ve malzeme yüklü olarak Ceza- feshedilmit olan belediye heyetince ait olan altınlar, 2 - İspanyaya ait Ankara, 28 (Tan Muhabinnden)-
'1,370,000 irden gelen trenler Tunustan Libya mvafık görüldülü tahmin ediliyor tahvillt ve kıymetli evrak, 3 - Mi- Zimpara, kurşun, ve c:inko madenle· 

hududuna geçiyor. Tunusta pasif ve yeni seçilecek belediye heyetinin, lisler tarafından hudutta t.eslim o- r1 ile maden k6mürlerhnizin hariç 
müdafaa için istisnai tedbirler 111ın- rıhtım inşasına devam karan ver - tunan ıillhlar ve mllhtmmat, 4 - piyasalara sevkini temin ve ihracatı 

Bugün bütün tramvay ve ·· 
memur ve müstahdemleri yakal 
da -beyaz zemin üzerine tünel 

tramvay resmi ve "Nafıa VekAI 
İstanbul tramvay ve ,ünel milllle 
me hatırası,, ve 1 mart 9~9 tarihi 
zılan bir rozet taşıyacaklardır. 

Hava 
Deniz 
Fabrikalar U. 
Mildürlillü 
Harita Umum 

, Mlldürlutfl 

61,361,030 ) 
8,050,140 ) 
6,583,880 ) 

) 

5,755,330 ) 
) 

'175,310 ) 

mıştır. Siperler kazılıyor ve kum mesi temenni olunuyor. Fransa sulannda bulunan lspanyol teşvik için 1938 senesinde tatbik edl-
torbalarile barikatlar meydana geti- gemileri. len rüsum reddiyah ve rüsum te-

94.o25,oao rillyor. Tunus gazeteleri halle için kıyılanna mitralyöz ve batarya1ar General Franko, dün Katalonya nezzülü usulünün 1939 da ltMll tat-
mtnıaklaruı pek yakında ikmal edi- yerleştirilmşitir ve demiryolu kop- zaferinden sonra ilk defa olarak Bur- bik edileceğini gö9teren karamame 
lecelhü yazıyorlar. Tunus körferl rülerinde muhafızlar beklemektedir. gosa dönmüştür. bugün neşredilmiştir. 

AKA GÜNDÜZ 

.Bu sert sesi duyan ve ensesinden fiddetle çekile
rek yan üstü yere yuvarlanan adam, yine bir teJ· 
ler söylemek istedi, tabancaya davranılmıt jestini 
9görünce kalkmasile tabana kuvvet kaçması bir oldu. 

- Ne oldu kızım? Kim bu? 
- Tanımıyorum. Komşunun kızı ile sinemadan 

geliyorduk, burada karplaştık, bana musallat ol
du. Arkadaşım kaçtı, ben kaldım. Bereket ıiz gel
diniz. 

O sırada bir bekçi, bir memur Ye bir genç kız 
çıkageldiler. Meğer arkadaşı kaçmamı§, bekçiye 
haber vermek için koşmU§. Bekçi, hiç W ettirme
den Vurgun'un kolunu yakaladı: 

- Hadi merkeze! Yürü! 
- Aradığınız ben değilim. O, tfmdL.; 
- Uf yok! Yürü! Çarpanın ha! 
Tecavüze uinyan kız da, arkadaşı da pprc1ılar. 
- Git hemşerim, aradıjmız kaçtı. 
- Bay memur kelepçe takalım mı? 
- Hadi be sarsak! Lif anlamıyor musun? 
- Vazife halinde hakaret mi? 
Kızlar biraz kendilerine geldiler: 
- Bay bekçi, bu Bay değil o. 
- O adam başkaydı. Bu Bay beni kurtardı. 
- Galiba zoru gördünüz de, şimdi de inklr edi-

yorsunuz. 
Yemin memin para etmedL lfi uzatmamak 117-

ıundu. 
- Bunlan bırakınız ü ben aeJeyim. 

TEFRiKA No. 54 

- Bunlan da götüreceğiz, zabıt tutacağız! 
Kızlar ağlaşmağa başladılar. 

- Bizim evimiz fUl'&Cıkta. Yann kendimiz gell
riz. Evden merak edecekler. 

Memur insaflıydı, kızlan bekçi ile gönderdi. 
- Beni de bırakınız, benim de yerim yurdum 

belli. 
Hüviyetini söyledi, kartını uzattı, memur IAm

banın altında Vurgun Haydamak adını okuyunca, 
Vurgun'un yüzüne baktı: 

- Bu kartı nereden tedarik ettin? 
- Yüz kuruşa matbaada bastırttım. 
- Yanlış anlama. Bu kartın sahibi sen değilsin. 
- Ben değil miyim? Ben değilsem kimdir? 
- Bu kartın sahibini ben görmedim ama, tölu'e-

tinl bilirim. 
- Hay şöhreti olmaz olaydı! 
- Elin muteber zatına küfretmel 
- Peki ben o değilsem. ben kimim? 
- Orasını bilmem. O zat Taksimi bırakıp bu 

saatte bu sokak aralarında sarhoş dolaşmaz! Kalı
bma kılığına bakılırsa, serseri de diyemiyeceğim. 

Uzerinde bulunan, vesika olabilecek, neyi var, 
nesi yoksa hepsini gösterdi. Memur işi anladı. Saf 
bir adamdı, mahçupluğunu gidermek için üzüntü 
çekiyordu. Vurgun üzüntüsünü giderdi: 

- Arkadaf, muhakkak ki vazifeni yapıyorsun. 

Her yerde yanlışlık olabilir. Ben bu civarda misa-
firliğe gelmiştim, yolu P§1h:lıın. • 

- Size bir taksi buluvereyim, yolunuz pek usun. 
- Çok teşekkür ederim. 
Arabamıı köşesine yaslandığı zaman çok milte

eNir41. Kıratının düşkünlüğü ve her gün ne derece 
düpnekte oldulu gözlerinin önüne geldi. Uçuru
mun yanına geldiğini ancak şimdi farkediyordu. 
Bir sendeleyif daha! Uçurumun dipsiz derinlikle-
rinde .... 

SiJkimil, pencereyi açtı, alt tarafını dii§ünmek 
istemiyordu. 

Keneli kafası ve keneli ayağiyle geldiği bu tehli
keli noktadan mutlaka gerilemeli! 

Ev ıssızdı. ihtiyarı dışında madamı aradı. Yü
reğinde bir acı duydu. Vefalı arkadaşını bir hasta
ne köşesine bırakmamış mıydı? Neyi, kimi arıyoT
sun budala! Yarından tezi yok, bütiin eşyayı sat
malı. lki bavul ile çıkıp bir pansiyon odasının yalın 
kat yataklı odasına göçetmeli. 

Ve öyle yaptı. Bazı müsveddelerinden ve mek
tuplarla elbiselerinden başka vannı yoğunu sattı 
Borçlarını ödedi ve bir altmcı katın, kirası beş ı~ 
ralık dar odasına kapandı. Artık çalışabileceğini 
umuyordu. Anyam, soranı olmadığı için büyük 
e1erlne de başlamak zor olmıyacak. 

Altıncı katın dar odasındaki pazar, çarşıya uy
madı. El uşağı bu, arar mı arar, bulur mu bulur. 
Tak tak! Kapı wruldu. Hiç tanımadıjı terbiyeli 
bir adam. Yanlış gelıni§ olacak. 

- Yan1ıf değil Bayım. Siz bent tanımamnız, fa
kat bendeniz Enfendimizi ta... 

Göz ucu ile cilhız komodin.in üstibıdekl teneke 
saate baktı: Tam bir saat, üç çeyrek! 

1 Misafirin sözü bir türlü tükenmek bilmlyor. Ca
nı sıkıldı, hafif tertip: 

- Tanıdığ~ · gördüm. Peki, ziyaretinizden 
mak~clınız ne? Buraya kadar yorulmanızın sebe
bini söyleyiniz. 

İstedikleri gayet basitmi§: AyJıiı dolgunca bir 
lf! O i§ bulununcaya kadar şöyle bir aylık yete-

cek .. Hani. .. Harçlık, aylığa geçince, taksit, maksit 
ödenecek! 

. - ~a~ bir yanlışınız olacak. Ben iş bürosu 
direktöru de~Um. Kimseye tavsiye mektubu da 
veremem, çünkü kimseyi tanımam. Otekisine ge
lince Yemin ederim ki, o hiç ellinden gilmez. 

- Bir kaç &ün sonra da olabilir. 
- HattA bir kaç ay 10nra da olamıyaçak. 
Ertesi günü bir başkası geldi. Dün gelenden bah

setti: 
- Ziyaretinf7.e gelmif, ne kadar kaba. Bicalan

nı yapmadığınız için size, vicdansız demekten çe
kiruniyor. Böyleleri kabul etmemelisiniz sayın Bay
cığun! 

Bu sözlerin mAnasun anlamazlık etmedi: Benim 
istediklerimi de yapmazsan, ben de sana vicdansız, 
vefasız falan diyeceğim. Belki de daha ilerisine biı
le giderim!. 

Sanki birbirlerini telefonla arayıp haber veri-
yorlar. Odayı değiştirmekten ne çıkar? Yine bula
caklar değil mi? 

Hele birisi hepsinden ömürdil. Bir mektup gön
dermi§, diyordu ki: Beninle kırk yıllık dostuz. Sen
den bir §eY a.temedim. Bugün pek ehemmiyetsiz, 
küçük bir ricada bulunacağım, siz muharrirleri 
herketı sever, (f) sözlerinizi kırmazlar. Bir oğlum 
kimya şirketinde yüz elli Ura aylık alıyor, ancak 
kendisini geçindirebillyor. Kızım yüz on lira ile 
fabrikada muhuebeci muavtnidir. Bir küçük mah
dum Jtöleniz kaldı. Tetaütlükteın yüz kırk lira eli
me geçiyor. Sayenizde biraz daha ferah yaşamak 
istiyoruz. . Fatihte oturuyoruz. Bana Eminönü ile 
Fener arasında olmak prtiyle firketlerden birinde 
hiç olmazsa, iki yüz liralık fÖ~ le hafif bir iş bul· 
manızı rica ederim. Bunu v'edanmızdan bekle
rim (!). 

Buna kızmadı. Yapmazsa vtcılanından bekleneni 
yapmıya,n alçak denileceğtni dt)§ümnedi. Sadece 
güldü, güldü ve 111 cevabı yadı. 
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Sandalla Salacağa Geçiyordum 
~m Ayakapı Önünde Bir Kolcu Sandah Kayığımızdaki 

8ır Denk Tütünle Beraber Bizi Yakaladı ve Götürdü 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
11 ·---..... 

kardeşinin milli hareketlere ka
tıldığı bahanesile elektrik fabrika
sındaki işinden çıkarıldığını söyli
Yen amele Bekirin, muhatabına 
g:ızn ve elem saçan şiknyet1erini 
dınliye dinliye Ayakkabı önlerine 
geldik. Tam o esnarla reji fabrika
larının bulunduğu is;ikarıetten, ü
zeriınize doğru gelen iki çifte hır 
sandal, hırçın bir nara ile yolumu
zu kesti. Sandala başlık ettiği du
~Unda~ ve kurumundan anlaşı-
an adamın, hepimizi ayn ayrı sü

zen .. 1 f goz eri, sandalcının geri tara-
ında bulunan yeşil boyalı, dört ya
~ı ve kapağı renkli tenekelerle kap-
1 sandığa takıldı, kaldı ve niha
Y.et açtı. İçinde ne ctksa beğenir
sıniz? Tıka basa istif ·edilmiş paket 
Paket kaçak tütiin' İşin garibi, biz 
Yolculardan hiçbiri sandığa sahip 
çrJnnıyor, sandalcı da kimin olduğu
nu bilmiyor. 

d Tabii memur e!t>ndi kızdı. San-
ığı sandalına, bizi de yedeğine al

dı, fabrikaya doğru süniklemiye 
başladı. On dakika sonra reji idare
sinin bir istimbotu içinde, idarenin 
muhafaza müdürü olduğunu anla
?1~rz sinirli bir zatın karsıc;n••' 
1dilt. Sandığın sasibi burada da an
:aşılınayınca müdür bey, pek hak-
1 olarak kızdı ve istin-botun baş 
tarafında bulunan anamlarına doğ 
ru baktı ve bağırdı: 

- Gel Ahmet Efendi. Bu adam
ları Unkapanı pofü m~rkezine tes
linı et. 
Unkapanı merke7.i sözü, beni kur 

Şl.lnla vurulmuş gibi sarsmış, ser
seltıletmişti. 

Benim ı n oraya gitmek, 
ı--ı·-..~~...,----.~ eğmek ffemPlfti. Çün-

u. Hurriy"-1 ve İtila!ı,n g;tyretli e
l~ başılanndan ic:<":ı lcilerin zorlu 
casuslarından meşhur sakallı r 

mu merkez memuru idi orada.Hiç 
Ştınhesiz, beni görimr.e ellerime 
kelep{'eyi takacak. polis müdürüne 
fiyakalı bir caka 1ıatacak. işgalcile
re de güzel bir hullıs takacaktı. 

Yüzümün sararmaın.' vı1cudümün 
Sallanması müdür İlyas Beyin dik
~~tli gözünden tnbü ki. kac;-mamıştı. 
ır hayli zaman sonra maiyetinde 

Çalışmak şerefini de kazandığım bu 
~ZÜ ve sözü doğru, millet ve mem
eket dostu adam, derhal vaziyeti-
~!· kavradı. Beni kolumdan tutarak 
h tırnbotun kaımarastna inrlirdi. Mu
atapları üzerinde k•ıvvetli bir te

sir bırakan mavi gözlerini, manya
tizrna eder gibi gözlerime dikti ve: 

- Doğru söyle, dedi. Bü tütün-
ler senin mi? 

- Hayır. 
- Bana yalan söylüyorsun gil 4 

geliyor. 

- Ben ömrümde yalan söylemiş 
adanı değilim flyas Bey. 

- O halde ne için s::.r:ırdm, sar
sıldın? 

JI' İlyas Beyi şahsen tanımazdım. 
akat çok namuslu, ".loğru, millet 
~ nteınleketini seven bir adam ol
duğunu işitmiştim. Vaziyetimi a
çıkça ve erkekçe anlatmağı daha 
Uygun buldum. Önüme bakarak: 

- Benim yerimde ve bu vaziyet
te, dedim. Siz d~ olsanız sararırdı
!tız. 

}.favi gözlerini açtı. Meraklı bir 
ta,_,ırla: 
.__:- Ben mi? dedi. Nedf'n, aöyl ' 
~ayım. 

Artık maskemi yüztimden atmlf, 
~~dimi hakiki hiiviyetimle 11yas 
~e tanıtmıştım. ZavaUı adam 
~Usbütün sinirlenmişti. Yanak1an 
u.rlleriyor, sağ kolu sıçrar gi.bı sey
rıyordu. Tanelerini biribirile çarpış 
brdığı tesbihine bakıyor, tekrar telr 
rar: 

- Ya ... demek Sadık ba.ba sen
sin öyle mi? 
l>iyor, düşünüyordu. 

B en de, hakim karsısınrta knrar 
bekliyen bir suçsuz sabv.sız

lıfile, İlyas beyin yüzüne bakıyor, 
tereddüt içinde, intizarın b~tün 

Reji Muhafaza Müdürü İlyas Bey 

acılıklannı tadıyordum. Nihayet 
İlyas bey başını kaldırdı. Yüzüme 
daha dikkatli baktı, baktı. ve: 

- şırndi , dedi. Nert>ye gitmek 
istiyorsan söyle. Gönderey!m seni. 

Yirmi beş dakika sonra, bu temiz 
kalpli adamın hazırlattığı küçük 
bir motörbot beni Salacak ile Ha
rem iskeleleri arasındaki sahile çı
karmıştı. Selameti bulmu5, Üskü
dara kavuşmuştum artık. İhsani

leyerek bir hasta gibi ~irdim ve 
karşısındaki sandalyeye geçtim. E
lindeki aletlerini silmekle meşgul 
olan paşa, yüzüme bakmadığı için 
tabii, beni birden tamyamı:tdı. Ve: 

- Nen var, söyle bakalım hoca 
efendi. 

Dedi ve gözlerini bana çevirdL 
Ayni zamanda çığlığı da bastı: 

- Vay Sadıkcığım. Bizi merak
tan çatlattın ayol. 

İltifatiyle boynuma sanldı. Esat 
Paşanın hekimlik işi dur!OU§, bek
liyen hastalar birer bahane ile sa
vulmuştu. Milletine, memleketine 
karşı beslediği sevgi ve saygı ile 
gerçekten bir vatan sever!ik tim
sali olan muhterem paşa, kara.kol 

cemiyetinin gizli teşebbils ve faa
liyetlerinden bahse koyıılmuştu. 

Gözleri yaşararak ııöylüyor, yur
dun kurtulacağını müjdeliyordu. 
Saatlerce uzayan göriişmeden son
ra, yeni vazifeme ait direktifleri 
aldım. Süblime 1•okan ellerini kok
lıya koklıya öperek ayrıldım. Pa
şanın, beraberce çalı<Jmamızı söy
lediği ve adresini verdiği, Zeytin 
burnu fabr~ası müdiir muavini 
kaymakam Ali Rıza bey ıle gôrüş
mek üzere Samatyanın yolunu tut
tum. 

(l>evamı var) 
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YUKARDAN AŞA41 ve SOLDAN SAÖA: 

1 - Evde bulunur e Bir müzik t4blrf. 

2 - Bir zamir e Bir zamir e Göster
mek. 

3 - Bir nota e Ot biçer e reonk. 

4 - Bir sesli harf e Bir zamir e K6-

pek e İfa etmek. 

5 - Büyük • Şair. 

6 - Vakti bildirir e Eksiksiz. 

7 - Bir çalgı e Atın ;yedili e Bir 
harf e Bir sesli ıharf. 

8 - he e MQezzJnin okudulu e Y..a
sapta bulunur. 

9 - Bir zamir e İnsan • dir harf 

e Bir sesli harf. 

10 - Vlk.i e Ecdat. 

ye, Çiçekçi kahvesi yolile, taharri',...---------

memuru Ahmet Hamdi efendinin L o k M A N~. .: 
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- Bir haftadır Yavuz Fehmi a-
rıyor seni. Bu akşam ylne gelecek 
Hepimizi merak ve endişeye dü
şürdün. Bulunduğun yeri bana ol
sun bildirmek yok mu a habacığım. 
Demiş, vaziyet hakkında taze ha

berler vermişti. 

O gece karşıla5tığımıı: Yavuz 
Fehmi ile, ayrılı!t aC'ılan ile 

yanan iki hasretli gibı tekur tekrar 
öpüşüp koklaştıktan sonra yarenli
ğe başladık. Karakol cemiyeti ba
na yeni bir vazife vermiş Zeytin
burnu fabrikasındaki cephane ve 
silahların Kara.mürse!e taşınması 
işine beni memur etmiş. Yavuz bu 
nu bana müjdelecl\kten sonra: 

- Yarın her halde İstanbula 
iner, Nuru09Jllaniyede kapalı fırın 
.:addesindeki evinde, gl>z hekimi 
~t Paşa ile görıişürsiin. Vazife 

nakkmdaki talimatı o verecek sana. 
Demiş. Karacaahmet kabri6tanı

.un korkunç karanlıklarına dalıp 
gitmişti. 

Sırtımdaki hamal elbisesi ne fs
tanbula geçmeğe, ne de Esat Paşa 

ile görü~eğe müsaitti. Hele çok
tanberi su yüzu görrniyen vücudü

me, affedersin~. yigit böcekleri 

tişpıüş1 kaşınmaktan uyı;zlara dön

dürmüştü. Evde yıkanıp temizlen

dim. Hele göze pek çarptığı için 

hiç te hoşuma gitmey~n ve böcek 

yuvası haline gelen ha.mal elbise-

lerini üzerimden attım. Gôrüşmek 

üzere çağırttığım İmrahor imamı 

Ali Riza hocanın eski cübbe ve pl-
vannı üzerine, yeşil sarıklı rengi 
ağarmış fesl li başına geçirdim. 
Belime &ardı, tun şal kuşağın ara
sına tabanc.ılarıını, bombalannu 
yerleştirdim Aynanın karşısında 

kısalttığım tiyah sakalımla, ufak, 
tefek bir b .caya benzettim kendi
mi. 

O geceyi temiı c;-:ımaşıT1a, temiz 
bir yatak içindP. rahatça ge

çirdim. Sabahleyın, sol gözümü si· 
yah bir krep ile bağladım ve Tu
nus bağından tranıvaya atlad1m. 
Haydarpaşa vapurile !stanbula geç
tim. 
Esat aPşanın yanına bir saat bek-

EN ZiYADE BAY ANLARDA ••• 
BiiyUk barsakta müzmin hasta

lığı söylemek istiyorum. Erkek
lerde, çocuklarda bile olduğıı var
sa da en ziyade Bayanlarda, hem 
de yirmi ile kırk yaş arasmda, 
yani kadınlığın en hararetli ve P.n 
tatlı olması IAzım gelen devrin
de görüldüiiinden haylice can 111-

kar. Bereket versin ki pek te teh
likeli bir şey değildir, yalnız, cok 
ıztırap verir ve uzunca silrdüğil 
için, zaten bozuk olan sinirleri pek 
yorar. 

Hekimler eskiden ona anteroka
lit derlerdi ve adı şimdikinden 
pek cok sık işitilirdi. Röntgen ışık
lan kannlann arasından da geç
meğe hasladıl'ındanherl ona hen
ziyen ba~a hHtalıklar daha iyi 
ayırt edilditfnden şimdi <ıadc>t"e 
kolit derler ve adı daha az lsltilir . 
Bu ırlıranlı hastahi?ı meydana cı
karan ı1ehepler daha lvl helll ol
dukça belki adı hf.bıhütün batacak 
ve başka hastalıklara ballanaeıtk· 
tır. Fakat o zamana kadar. kallt 
hastalıl'ından korunmak için onu 
tanımak lazımdır. 

AlimetJerlnln ilki değilse ıfo P.n 
srkmtıh olanı kannda sancılardır. 
Bayanlarda en ziyade muavven 
~nlerde meydana l"ıktıi"t için ka
dtnlık Aletleri tarafmdan gelivor 
sanılır. Halbuki o ~nlerden h~
ka bir zamanda mUııhll ilacı lcin
ce sancılann eene pevda olması o 
taraftan değil, banaklardan gel
ditfnl gösterir. Sancı pek ,iddefll 
olur, kann aşağıya doğru çekili
yormuş burkuluyormuş J[ibl olul'. 
Bazılamda da sadece bir burun
tu. 

hk alameti lnatcı lnkıbHdrr, 
hem de devamlı. Gfinlette 11ilrer. 
Sonra birdenbire ishal. Cıkan 
maddelerin arasında deri parça
lan gibi şeyler. bir de yumurta 
ala aibi beyazlık •öriililnce hH
tabğıa alametleri tamam demek
tir. 

Fakat, bunlann vanmda daha 
bi~ok alAmetler: B~7.ılarmda ateş 
olur, yüz çekilir, sancmın ,lddeii 
apandisit hastalığını bile batna 
getirir ... MMle bo7.uk, dil*paı1lı, ne
fes fena kokulu, iştah karısıtc. ye· 
mek Ostüne mideden gazler ~·
kar ... Kimisinde baı1or memel~rl ..• 
Karaciier düşük, idrar az, biraz 
da albüminli. 
Bazılannda kadınlık Aletlerinde 

iltihap, yahut onlann birinde ''81'· 

pıklık olduğundan o zaman ~ddetll 
sancı oradan mı, yoksa büvü'k 
banaktan mı geliyor, diye zilıln 
.ı.ı.. wlw•de kanar. 

Yürek çarpmtm kadınlığın hiç
bir hastalığında eksik olmaz. Kl
mlslnde göğüs üzerinde ağrılar, 
boğazda ağrılar. En sonra da si
nirlerin zayıflığı: Yorgunluk, baş 
dönmesi, uykusuzluk, iradesizlik 

ve bunun neticesi olarak kavıacı
lık. Ev kadını bu hastahia tutu
lunca bDtun aUenln rahatı luu;ar. 

Hormon işleri tetkik edlldlkre 
bu hastalığın hormon çıkaran cad
delerde ho7.uklukla milnasehetl 
bolundulıJ da mevdana çıkmakta
dır. Zaten erkeklerden ve çocnk
lardan ziyade kadmlarda bulun
ması da hunu ~österlr. Bu hasta
lığa tutulan Bayanlarda yumurta
bim ifrazı hozulduiundan muay
yen günlerde rahatınzhk nlur. 
Bundan ba,ka tiroit ruddest de ya 
fazla yahut eksik. hormon r•kua
rak hoz11kluiunu ~österir. Elbette 
hatmnn:da kalmıııttr kt kadın Vll· 

murtahğmdan haska tiroit gadde
si de kadmhk hassalannı veren 
ruddedlr. 

Haı1tahk gelince tedavhfnl de 
perhizini de hekim tayin edel"ek
tir. Ru ha<ıtahk lçlnı hekim hulnn
mıyan yerler için hh- -.ev -.övleme· 
ğe Iiizum voktur. eii 11cn kallt hH
tahğl hemen dalma hüvücek ~ 
birlerde, sinirli aiJ,.lerin kad1nla
nnrla bulunur, oralarda da hekim 
bulunmıyaniı batna gelemH. 

Hekimi görünr.eye kadar kendi 
kendine alınacak tedbir perhize 
dikkat etmektir: Bu hastalrkbt ııilt, 
yoğurt ivl gelmez. Yahız etler hi
le, sancılar slddetll olunca, doku
nur. Hele baharlı. htherll yem.,k
ler rahat-.rzhi't ı>ek ziyade arttmr· 
lar. O halde taze ııf'bzelerle - onlar 
da sade suya ve lylc pişmiş olmak 
şartfie - unlu yemtı>kler, kuru •eh
zeler ve ı>lrlnç kalır, bunlar da 
pilre şeklinde. Yatlı yemekler rok 
dokunur. Sekerle, ı>işmiş :vemlsle
rln dokunmasına bir sebep yok· 
tur. 

Hastalık hlr kere ıelip ı:reçtfk· 
ten !lonra tekrar ~eleceği için, da
ha mühimmi onun tekrarlama•ın
dan konınmak IAzımdır. Bu da en 
ziyade sinirleri kovvet1ice bulun
durmak Uzere. yorulmaktan, ü-ınl· 
mekten sakınmakla olur. Mide ve 
kann hastalıklannın hepsinde ol
duğu efhi gerek beden htfrah1ttf, 
gerek fikir istirahati bu hastalıhn 
tedavisi tein de, ondan korunmak 
lcln de esaııtır. Dılı: su ile devamlı 
duş yapmak sinirleri heyecana ıe
tirmeden teskin edecejfnden ha 
hastahirn tekranndan korunma
ya tok faydalı olar. 
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HiKAYE İ 
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K endini bildi bileli, Mister 
Brooker, Demokrasi demiş, 

ve başka dememişti. Bütün dik -
katini, • hükumetin yaptığı, et -
titi şeyler üzerine teksif et
mişti. Hele halkın hürriyetine kıl 
kadar bir tecavüz görsün, onda.ki 
saldınş, ateşine kıyas, kardif kö
mürü ılık kalırdı. 

Ne var ki, son seneler zarfında 
dikkatini yalnız milli işlere has -
retmeyip, diktatörlüklere de çe -
virmişti. Arada sırada gazetelere 
mektuplar göndererek, diktatör -
lüklere karşı ağzından baklayı çı
karmıştı. Diş dünyayı o kadar fa
sılasız bir dikkatle gözetliyordu 
ki, kendi evinde sinsi sinsi bir to
taliter hükumetinin kurulmakta 
olduğunu farkedemiyordu. 

Artık girdiği çıktığı saatler sı
kı fıkı kontrol ediliyor. Hatta ka
rısı Misis Brooker akşamcı viski
sini menedecek kadar ileri vardı. 
Mister Brooker eski Klaptoncular 
.klübünün izasm<!andı; ve her se
ne Klaptonculann verdikleri yıl

dönümü ziyafetine iştirak etmez
se olamazdı. Zaten eve emirle gi
riyor, emirle çıkıyordu. Bir de zi
yafetten olursa, kendine, şahsi 

hürriyet namına bir şey bırakıl

mamış olacaktı. 

Ziyafette hoş beş ediliyor, gö -
nüllere revnak verilmek üzere üç 
beş kadeh çekiştiriliyordu. Boylece 
sabahın saat birinde evine dönen 
Mister Brooker elektrik düğmesi
ni kapı tokmağı, dolap kulpunu 
elektrik diığmesi sanacak kadar 
ufak tefek olagan yanlışlıklar ya
pıyordu. 

İşte o senenin yıldönümüne eri
şince, ve ziyafet saati de aheste 
aheste yanaşınca, Mister Brooker 
yine kapı yolunu tuttu. Fakat Mi
sis Brooker, önüne dikilip olmaz 
deyince, ihtiyarın doğrusu tepesi 
attı. Hakkı da vardı. Kala kala 
bir Klaptoncular ziyafeti kalmış -
tı. Artık o da mı çok görülüyor -
du a canım? İşte bu biricik sefer, 
Mister Brooker, kırk sene evvel, 
bir delinkanlı iken ne ateşli bir 
adam olmuş olduğunu, Misis Broo 
ker'i cayır cayır yakarak, ona his· 
settirdi. Yumdu gözünü ve açtı 
ağzını, demedik bırakmadı. Kapı
yı güm diye vurarak sokağa sav
ruldu, çıktı. 

Geri dönerken ama, Misis 
Brooker'ı uyandırmamak 

için merdivenden dört ayak üze -
rine yürüdiı. Ne var kı, iki ayak
la, çifte bir gürültü yerine, dôrt 
ayakla iki çifte bir gürültü yap -
mış oldu. Neyse hadisesiz olarak 
yukan katı buldu. Ve orada talih 
ona o kadar yardım etti ki, ilk 
el uzatışta, kapı tokmağı avu -
cuna kendiliğinden geliverdi. So
yunma, yatma ise, tıpkı yağdan 

kıl çekermiş gibi, patırdısız, gü -
rültüsüz oldu.Mister Brookerin gün 
görmüş geçirmiş, bacaklarını sım

sıcak yorganların altına koyuver
mesiyle derince bir uykuya dal -
ması bir oldu. 

Fakat işte asıl ondan sonrası, 

hiç te hoş olmadı. Yatak tahtara
valli gibi çalkanıyordu. 

Arada siniri tutup ta göb '!k at
mağa kalkışıyordu. 

~~ 

Mister Brooker yatağın yatış -
masını bekledi Sonra yavaş ya -
vaş kalktı. Tıpkı bir kelebeğin çi
çeğe konuşundaki hafiflik ve gü
rültüsüzlukle, karanlıkta sürahi -
nin sapını buldu .. Bir bardak dol
durdu, içti. Bir daha doldurdu. 
Bir ve bir daha içti. Oh şu su ne 
tatlı şeydi, insanın içi cehennem 
de olsa söndürürdü. 

Bu iş bittikten sonra, Mister 
Brooker karyolaya doğru döniış 

yolunu tuttu. 
Fakat birdenbire aynalı dolap 

yerinden kalkıp bir ona doğru, 

bir de geriye doğru sallanmağa 

koyunlmasın mı?. 
Mister Brooker geriledi. Eline 

karyolanın parmaklığı geçti. Bu 
sefer de demir canlandı. Ve onu 
tutmakta olan Mister Brooker'i 
yandan yana sendeletti. 

Her halde büyük hadiseler olu
yordu. Netameli cinlerin ruhu ev 
eşyasına mı geçmişti de, onları 
yerli yerlerinde dururken zıvana· 
dan çıkarmıştı. 

Mister Brooker, olmakta olan 
bu büyük hadiselere rağmen ara
da, bir oyun bozan gürültü çık
madığına şükretti. Hatta ilk gü • 
rültü kapısının sert sert çalına -
rak kansının dik bir sesle "Wil -
fred. Orada mısın? Çabuk kapıyı 
aç,, diye bağırması oldu. 

Mister Brooker. "Geliyorum., 
diye cevap vererek tutmak 

ta olduğu karyola parmaklığını 

bıraktı. 

Ve birdenbire fısıltılı bir otu -
ruşla yavaşçacık yere oturdu. Ka
rısına kapıyı açmakta gecikmekle 
gösterdiği metanetın matlfıp te -
siri oldu. Karısı kapısının ônün . 
den çekilip, kendi odasına girdi. 

Mister Brooker kapının kapan
dığını duydu. Harekete gelmiş ~ 
lan eşyanın durulması için onlara 
vakit verilmeliydi. 

Mister Brooker de öyle yaptı. 

Dolaba baktı. Dolap biraz sonr::ı. 

kaya parçası gıbi yerinde duru -
yordu. Bunun uzerıne yatağına 

girJp yine derin bir uykuya dal -
dı. 

Ertesi sabah baharda açmış bir 
papatya gibı terıi taze olarak ya
taktan kalktı, alnı serindi. Bir 
gün evvelki hadiselerm hepsini 
birer birer hatırlıyordu. Hiç gü · 
rültü yapmamıştı. Karısını görün
ce, karısı "Dün gece nasıldın? Se
nin bir aralık uyanık olduğunu 

duydum. Nen vardı?,, dedi. 
Brooker: 
- Ne olacak hiç bir şeyim yok

tu. 
Misis Brooker elindeki gazeteyi 

kocasının eline tutuşturdu. 
Gazetenin ilk sayfasında büyük 

puntolu hurufatla: "Dün sabahın 

birinde, birer dakika fasıla ile 

dört kere zelzele olmuştur.,, diye 
yazıyordu. 

Kansı öfkeyle kıpkırmızı olmuş 
karşısına dikilmişti. "Dün o ka · 
dar sarhoştun ki, zelzeleyi duy -
madın. Ben zelzele~in kuvvetli ol
duğunu göriınce, içerde kapana 
yakalanmış fare gibı kalmıyasın 

diye sana kapıyı açık bulundur -
manı söylemiştim.,, dedi . 
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Savaronada 
Bir Ziyafet 

Verildi 
J1 (Başı 1 incide) 

rona yatında bir ziyafet ''ermiş ve zi

yafeti parlak bir kabul resmi takip 

eylemiştir. 

Kudüste 
8 Yahudi 
Tevkif Edildi 

::--0.

Londradaki Yahudiler 

Türkiye Hariciye Vekili, yann sa
bah, Savarona yatı ile lstanl;,ula ha- • 

lngilterenin Teklifini 

Kabul Etmiyorlar 
reket edecektir. 

Yunan gazeteelrinin neşri~tı 
Atina, 28 (A.A.) - Gazeteler Ati

na halkının Bükreşten avdetinde 
Başvekil Metaksasa yaptığı muazzam 
iezahüratı tebarüz ettirmekte ve 
Balkan antantı konseyinin bilhassa 
Balkan devletlerinin toprak tamam
lığı hakkında verdiği kararın büyük 
ehemmiyetini kaydetmektedirler. 

Gazeteler Başvekil Metaksasla be
raber Atinaya gelen Türkiye Hari
ciye Vekili Saracoğlunu da hararet
le selamlamakta ve bu münasebetle. 
Balkan antantının esasını teşkil e • 
den ve umumi sulhe yardım eyliyen 
Türk - Yunan dostluğunu övmekte
dirler. 

Matbuat, Metaksas ile Saracoğlu'
nun dün geceki ziyafette teati ettik
leri nutukların fevkalade samimili· 
ğine işaret ederek Saracoğlunun 

" Hadisat her ne olursa olsun Yuna
n istan ile Türkiyeyi beraber bula
caktır,, yolundaki sözleri üzerinde 
durmaktadır. 

Etnos gazetesi diyor ki: 

' 'Bu beyanat bütün Yunanlıların 

iki memleket arasındaki dostluk ve 

ittifak hakkındaki sarsılmaz kanaat

lerine tamamiyle tercüman olmak
tadır.,, 

Esti şöyle yazıyor: : 

"Yunan milleti Türk - Yunan dost
luğunun tesanüdünü ~ecrübe ettire
cek hadisatın hiçbir zaman çıkmama
sını bütün kalbile temenni eder. E
sasen dünkü gibi tezahürat bu gibi 
hadiseleri önliyecck mahiyettedir .• , 

Vradini gazetesi, bu gl..bi hadisele
ri kimsenin temenn~ etmedıgini ve 
fakat icap ed-:. se Türkiye He Yuna
nj_stanın elele bunlan ye.ıece:klerini 
yazıyor. 

Atinaikamca gazetesi de şoyle di
yor: 

"Saracoğlunun sözleri o kadar sa
rih ve o kadar samimi olmuştur ki, 
bütün Yunan milletinin ruhu11u kah
raman dost ve miittefik devlete kar
şı ayni kardeşçe hislerle :!oldurmuş· 
tur.,, 

Çinliler Bin 
Japon Daha 
Öldürdüler 
Hong - Kong, 28 (A.A.) - Çin 

rnvvetleri Şensih vil!yetinde Tung
Pu derniryolu üzerinde mühim b!r 
istasyon olan Şaokioyu işgal etmiş
lerdir. 
Vuhangın cenubunda Hoang - Ke 

- Hu gölü sahilinde 20 saat devam 
eden kanlı bir muharebeden c;onr:ı 
Japon kuvvetleri mağlup olarak ce
nuba doğru ricat etmişlerdir. 

Pekinin şimali garbisinde bulunan 
Pei - An - Ho şehrine karşı Çin kuv
vetleri büyük bir taarruzda bulun
muşlardır. Japonlar mağlup olmu~
hır ve 1000 kadar ölü ve yaralı bıra
karak çekilmişlerdir. 

Çin Büyük Millet Meclisi ~ok mü
him kararlar vermiştir. Bu kararlar 
arasında tayyareciliğin inkisafı ve 
mühim merkezlerde hava müdafaa 
tesisatı vücude getirilmesi vardrr. 

Hudutların tahkimi ve fabrikala
rın harp esnasında da serbestçe isli
yebilmesi için icap eden bütün ted
birler alınmıştır. 

--.... rı~--

Muhtnır intihabında 
Yolsu':l!'luk 

Bost~ncıda. Yenikoyde son günler
de yapılan muhtar intihabına fesat 
karıştırıldığı hakkında dün vılayete 
b ir şikayet vukubulmuştur. İddiaya 
n azaran bazı nüfuzlu ~ahsiyetkr s~ 
çim işlerine tesir yapmtşl':rdır. ~u 
ikay et tahkik edilmek uzere dun 

~artal kaymakamllğm:ı gonderilmiş-
tir. 

Londra, 28 (Hususi) - Filistin 
Yahudilerini temsil eden heyetler, 
bugün Mister Makdonald ile hususi 
bir mülakat yaptılar. Yahudiler dün
kü resmi toplantıda, İngiltere ~ara
fmdan Filistin meselesini hal için 
teklif olanan esasları reddetmişlerdı 

Burada hüküm süren kanaate go
re Arabistan Kralı İbnissuudun Fi
listin meselesi hakkında Ch mber
laine gönderdiği mektup geçen hafta 
terazinin gözünü Araplar tarafına 
eğmişti. 

Fakat Amerikanın Londra Büytik 
Elçisi Kennedy'nin dün Lord Hali
fax nezdinde yaptığı teşebbüs bu 
kerre teraziyi Yahudiler lehine dı.i
zeltmiştir. 

Anlaşılan Amerika sefiri, Y ahudl
lerin milli yurdu üzerinde ısrar et· 
miştir. Bu müdahale resmi mahiyet
te olmamakla beraber Yahudilerin 
mukavemetini arttırmıştır. 

• • 
Filistinde tedhiş hareketleri de.o 

vam etmektedir. Bugün Kudüs çar
şısında bir bomba bulundu ve bu 
bomba infilak etmeden zarar getir
miyecek hale kondu. Yahudi mahal
lesinde gece dolaşma yasağı htbik 
olunmuştur. 

Hayfa Arapları kısmen grev ilan 
etmişlerdir. 

Müfrit Yahudiler tarafından y:ıp1-
lan tedhiş suikastleri üzerine, reviz
yonist partiye mensup sekiz siyonist 
tevkif edilmiştir. Bunların arasmd:ı 
Mathaneil de "Kudüs spor teşkilatı 
reisi" bulunmaktadır. 

---o---
Bir Alman Vapuru 

Casusluk 
Yaparken Y akalartdı 
Nevyork, 28 <A.A.) - Köpek ba

lığı avlıyan ''Equator,, ismindeki Al 
man vapuru Saint - Thomas lima
nı haricinde Yorktown zırhlısı ile 
Amerikan muhripleri civarında bu
lunduğu bir sırada donanma manev
ralarının fotoğraflarını almıştır. 

Fakat bu haber resmen teeyyüt et 
memiştir. 

Nevyork Times, Yorktown zırhlı~ 

sı kumandanının Alman gemisinde 
bir araştırma yaptırdığını, fakat bu
nun bir netice vermediğini yazmak· 
tadır. 

Eti Bankın 

Mahrukat Levazımı 

Bulunduracağı Y erıer 
Ankara, (T A N Mulıabirin-

den) - Mahrukat kanununun birin
ci maddesi ile yakılması mecburiyet 
altına konulan mahrukat ile bunları 
yakmağa mahsus vasıtaların Eti 
Bank tarafından kafi miktarda te
min ve ihzar edileceği yerleri gös
termek uzere Iktısat Vekaletince ha
zırlanan ilişik liste Vekiller Heye
tince tasdik edilmiştir: 

.l!:skişehir, İzmir, Buca, Bornova, 
Bayındır, Menemen, Ödemiş, Tire 
Torbalı, Manisa, Akhisar Kırkağaç, 
Soma, Alaşehir, Salihli Turgutlu, 
Kocaeli, Adapazarı, Darıca Geb2e, 
Sapanca, Bilecik, Osmaneli, Bozö
yük, İnönü, Afyon Çay, Dinar, San
dıklı, Kütahya, Uşak, Tavşanlı, 

Konya, Akşehir, Argıthan, Ilgın, 

Çumra, Karaman, Ereğli, Kayseri, 
Sıvas, İsparta, Burdur, Çankırı, Niğ
de, Balikesir, Bandırma, İnebolu, 
Sinop, Samsun, Çarşamba, Ordu, 
Fatsa, Ünye, Giresun, Trabzon, Sür
mene. Rize, Hopa, Amasya, Elazığ, 

Diyarbakır, Malatya. Edirne. Kırk
lareli, Ankara, İstanbul. 

Bir Kör Boğuldu 
Adıyaman (TAN) - Talu oğlu 

Mehmet Ali isminde bir kör, 17 gün 
evvel kaybolmuştur. Cesedi evvelki 
gün kal"abamıza yakın bir derenin 
içinde YJulunmuştur. Tahkikat icra 

edilıneıttedir. 

TAN 11---------· ı Türkiye iş Bankası Anonim Şirk~ii Meclisi 

• 
Ç 1 G 1 R idaresinden : 

ı Esas mukavelenamemizin 44. ncü maddesine tevfikan hissedarlar 
K 1 TA 8 E V i umumi heyeti 17. Mart. 1939 tarihine tesadüf et ~n Cuma günü l9aat 

14 de Bankanın merkezinde alelade olarak topl macağından mezkur 
N E Ş R 1 Y A T 1 gün ve saatte muhterem hissedarlarımızın toplantıda haZU' bulunma-

lstanbul, Ankara Caddesi No. 153 lan rica olunur. 

MEDENİ BiLGiLER 
El KIT ABI 
YURT BiLGiSi 

1 
Orta Okul üçüncü sıntf 

Mekteplilerin yoklaması ve im
tihanlarda derslerini kolaylıkla 
gözden geçirmeleri, halkın da 
istifadesi için açık bir dil ile 
muallimlerden müteşekkil bir 

1 heyet tarafından hulasa edil
i.. mistir. Füıti 30 kuruştur. 

Bankamızın statüsünün 49 ncü maddesi mucibince gerek asaleten 
ve gerek vekaleten (50) hisseye sahip olan hissedaı lar umumi heyete 
iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de şahsan hiss~dar ve rey sahibi 
olmaları lazımdır. 

Bizzat iştirak edecekler malik oldukları hisse senetlerinin miktar 
ve numaralarını, vekil göndermek istiyenler de ayn•a şubelerimizden 
alabilecekleri formüle uygun olarak tanzim edecekh ri vekaletnameyi 
içtima' gününden en az beş gün evvel Ankarada Bank Ul'\ız Idarei Mer
keziye Müdürlüğüne ve diğer mahallerdeki şubelerimı ~~ ibraz ve tev
di ederek mukabilinde bir dühuliye varakası almaları ıcabeder. 

Müzakere Ruznamesi berveçiatidir: 
l - ldare Meclisi ve murakıplar raporunun okunması, 

2 - 1938 senesi bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 
idare Meclisinin ibrası, 

3 - Karın taksimi ve tevzi gününün tesbiti, 
4 - tdare Meclisi azalarının seçilmesi, 

1- 3- 939 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz : 

İZ MİRİN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. 

AÇIK ARTTIRMA iLE 
FEVKALADE SATIŞ 

•• 

ittihadı Maadin 
Türk Anonim Şirketi 

İdare Meclisi Reisi" ğinden : 

5 - 1939 yılında İdare Meclisi azalarına verilecek ücret"'1 tayini, 
6 - 1939 yılı murakıplarının seçilmesi, 
7 - 1938 yılı murakıplarına verilecek ücretin tayini. 1939 Mart'ın 2 nci Perşembe gü

nü saat 12 de (Öğlen tatili) Galata

.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ da~~ Z~a~ B~amiltisalind~ 

1 
~ sokakta Çanakçili Hanında (Es
ki Manukyan Han) mevcut Beyoğ-

1 lu 5 nci Noterliğinin tekmil eşyala-

Şirketimizin hissedarları heyeti 
umumiyesi 24 mart 939 cuml\ günü 
saat 14 de Galata Bankalar caddesin
de Şark hanında 5 inci katınt.lı:ı 8 nu
maradaki şirket merkezinde adiyen 
içtimaa davet olunur. 1 

M .. ak R • 1 uz ere uznamesı : · 
1 - Meclisi idare ve murakıp ra

porlarının okunması, 

2 - 9~8 hesabatını gösteren bilan
çonun kabulü, idare hoyctinin ibrası, 1 

3 - 939 bütçe.;;inin tasdiki, 
Hissedarların hisse r,cnetlerini ve

ya müllt iyet vesikalarmı toplantı gü-

TÜRK HA VA KURUM~J 

Büyük Piyangosu 
Beıinci keşide : 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 

Bu ter+it>ten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahfi· 
yarları arasına girmiş olursunuz. 

rı açık arttırma ile satılacaktır. 
Meşhur York Markalı İngiliz yep-

1 yeni bir kasa; Adler, Erika; Royal 
ve sair Meşhur markalı hayli yazı 
makinaları; hakiki Viena mamulatı 
ve l Kütüphane, 1 yazıhane 1 mü
devver masa ve bir döner koltuktan 
mürekkep yazı odası; 3 adet Boy 

1 boy mükemmel Avrupa mamulatı 
İstorlu Kartonierler; çelikten ma -
mıil 3 adet istorlu büyük dosya do-

nünden en az bir hafta önce şirketin 
idare merkezine yahut her hangi bir 1 
banka veya müesseseye tesU.m eyle-
meleri gerektir. • ....... ~ .. ~ ...... ~ ...................................... . 

1 laplan; hayli boy boy ve çeşit çeşit 
yazıhaneler; bekleme salonu için 
hayli Thonet portatif sandalyalar; 
hakiki Fransız mamulatı ve aynalı 
som cevizden mamul bir antre takl
mı (2 kanape ve 1 masa); hayli dö
ner koltuklar (Yazıhane için); pul 
için demir ufak kasalar; elektrik 
avizeleri, muşambalar Salamandra 
sobası; hayli boy boy kitap etajerle
ri; Tonet ve sair hezaran sandaly&
lar ve sair yazıhane eşyaları. 

İstanbul asliye altıncı hukuk mah 
kemesinden: Mehmet ÇülHi tara
fından karısı olup mukaddema İs
tanbul Cağaloğlu Himııyeietfal so
kak Sıhhat yurdunda hastabakıcı
lıkla müstahdem iken hale;:ı ikamet 

gfilıı meçhul Bedriye aleylıine açı
lan boşanma davası için tayin kılı
nan 18-3-939 cumartesi saat 9.30 
da tahkikat hakimliğind ~ hazır bu
lunması lüzumunun on beş gün 
müddetle ilanına ve yazılacak da
vetiyenin nüshai saniyesinin mah-

M Ey VA Hazımsızhk 
T U z U şişkinlik 

13ulantı, gaz 
Sancı, mide 
lozukluğu, 

farsak ataleti 

inkıbaz 
ıarılık, safra, 
'araciğer 

MiDE 
Ekşilik ve yan
nalannda, ve 

'">Ütün MİDE 
bozuk

luklannda 
kullanınız. 

fOROS mar-
dikkat. 

Gayrimenkul Satış llCinı 
ls+anbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Olü Bayan Ayşenin 18902 hesap numarasile sandığımızdan aldığı 
1430 liraya karşı bir~nci derecede ipotek edip vadesinde borcun öden
memesinden dolayı yaplan takip üzerine 3202 numaralı kan411un 46 
ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Ho
ca paşada Hocapaşa mahallesinin Kum meydanı sokağında kain eski 
3 yeni 20 kapı 3 ada 8 parsel numa Ntlı kuyuyu havi kagir bir apartma
nın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konm:.ışt\.r. 

Satıs tapu sicıl kayclına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek is
tiyen ıs5o lira pey ~çesi verecektir. Milli bankalarımız.fan birinin _te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergıleıle beledıye 
resimleri ve vak1f icaresi ve taviz bedeli ve · dellaliye rüsumu borçlu
ya aittir. Arttırma şartnamesi 1-3- 39 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Ta
pu sicil kaydi ve sair lüzumlu izah at ta şartnamede ve ta~ip dosyasın
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetldk ederek satılığa çı
karılan gayrimenkut hakkında her şeyi .~ğre~miş ad ve iti~a.:. olu~ur. 

Birinci arttırma 17 /4/ 39 tarihine musadıf pazartesi gunu Caga loğ
lunda kain sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın
ması icabeden gay:ri menkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tama
men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdi.i baki 
kalmak şartile 4/5/39 tarihine müsadif perşembe günü aynı mahalde 
ve aynı saatte son arttırması yapılcaktır. Bu arttırmada gayri menkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve mesarüe dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrak1 müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazım
dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile 
sabit olm.ıyanar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerln 938/617 dosya numarasiyle sandığı

mız hukuk ~leri servisine ınüracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

•• DİKKAT 

Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek fsti
yenlere muhimminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfmı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yan.sına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. (1315) 

keme divanhanesıne asılmasına ka
rar verildiğinden adı geçen Bedri
yenin yevmi mezk(ır ve saatte mah
kememizin tahkikat rı.\kimliğinde 

bizzat hazır bulunması veya kanuni 
bir vekil göndermesi lüzumu tebliğ 
yerine geçmek üzere Uiln olunur. 

-··.· inhisarlar .. Umum · Müdürlüğü ··· llcinlcirı 

1 - Idaremizin Paşabahçe Müskirat .F'abrıkası :;ıışe yıkama atölye ve 
üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartrlhmesi mucibince kapah 
zarf usulile eksiltmeye konm~1ştur. 

Il - Keşif bedeli 11387.01 lira, muvakkat teminatı 854.02 liradır. 
III - Eksiltme 17 /Mart/ 939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15,30 

da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Kom·syonund, 
yapılacaktır. 

IV - Keşi! ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde Inh·sarlar L<> 
vazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi i~ler 
yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün evveline ka 
dar Umum Müdürlük inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet 
vesikası almalan lazımdır. 

VI - Mühürlü teklü mektubunu kanunt vesaik ile 5 el maddede yazılı 
fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme parası, tnakbuzu veya banka t<.'mı 
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 
14,30 a kadar mezklır Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. Jil. "1278" 

Cinsi Miktan Muham-
men B. Muvakkat T. Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli Saati 

Motör 2 ~d~t 10·650 - 798 75 Ka. zarf 15 
ı _ Idaremızın (2 ve 8) numaralı tekn 1 · · · rt · 'b" .. e erı ıçm şa namesı mucı n 

ce 2 adet motor kapalı zarfla satın alın kt 
ıı - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlaca ır. rt . .. .. t 

15 
d 

K b t ta ı zım ve b ıyan paza esı gunu saa e 
a a kaş eva mu ayaat şubesindeki alım komisyonunda ya-

pılaca tır. 

III - Gümrük ve rnontaj bed 11 bedeli ve muvakkat t . e eri dahil olmak üzere muhammen 
emınatı Yllkard lm şt 

IV - Şartnameler her gün söz"' a yazı bı dır. 1 b.li 
V - Şartnamenin (7) . u geçen şu e en a ma ı r. 

ncı ınadde · "b· t ı· 1 · t cekleri pliın ve foto - f'l .. sı mucı ınce a ıp erm anzım eae-
Cibali nakliyat şuh gr~ 1 

er rnunakasa gününden üç gün evveline kadar 
ernıze verrn l . ı · d vı - Eksiltme . . e erı azım ır. 

veya banka terniny~ ıştırak edecekler % 7,5 güvenme parası makbuzu 
le saatinden bir a t rnekt~bunu havi mühürlü teklif mektuplarını iha· 
kanlığına makb~a':n evve~ı~e kadar (saat 14 de) mezkilr komisyon baş-

ukabılinde vermeleri lazımdır. (965) 

' • Muh. 
Bedeli 

-Cinsi 
Miktan 

% 7,5 
teminat 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Lira. K. 

2452 05 

3420 66 
l. 

Likör koymak için 32r) 
litrelik yerli bakır k şer 15 Adet 
Melanjör ap 

l Adet 

Lira K. 

183 90 

256 54 

Açık 

Eksiltme 
Açık 

14 

I - Şartna • Eksiltme 15 
2 kalem mal me ve planları mucl bince yukarda cins ve miktarı yazıh 

zeıne a . n _ Muh yn ayn eksıltm eye konmuştur. 
terilmiştl.r. anunen bedellerile muvakkat teminatları hizalarrndn gös-

III - Eksilt 
nnda yazılı me, 17 Mart 939 t!l r!h\ne rMhyan cuma günu hizala· 

saatıerd K b . . komisyonund e ~ ataşta le vazını ve mubayaat şubesındekı alım 
IV a Yapılacaktır. 

b - Şartnameler v lik"' k 1 1" 1 h ·· ·· · eden parası c or ap arı p an an er gun sozu ge\en şu-
V _ M ı: a~:ııabılece~i gibi melanjör planı da görüleoilir. 

lar şubesine n~_or fçirı miinakasad9 n evvel taliplerin müskirat fabrika
ğunu tesb'te muracaatıa bu gi.bi i:;;leri yapabilecek atolyeleri bulundu 

vı t ederek vesika almalan lazımdır. 
7,5 gü~ steklilerln eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 
meleri u· rne Paralarile ve vesikala rile birlikte mezkur komisyona gt?l

an olunur. (1242' 



lstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Diyarbakır Numune hastahanesine ait 200 adet battaniye açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2/ 3/ 939 Perşembe günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Beher battaniye için 1300 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 195 liradır. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(973) 

# ..... - . ... . ....... : ...... -;- . 

1 G R 
Nevralii 

TAN=-======================================================= . -

lstanbul -Belediyesi llCinları 
Belediye merkezile diğer şuabattald hademelere yaptırılacak olan 

ve beher takımına 12 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen 223 takım 
elbise ve manto açık eksiltmeye konulmuştur. Kumaşın nümunesile 
şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. IstekJiler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesika ve 209 lira 6 kuruşluk tık teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber 8/ 3/ 939 Çarşamba günü saat 14.30 da Dalıni 
Encümende bulunmalıdırlar. (1144) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

l - Gümrük muhafaza teşkilatı için 40 tane altlı üstlü demir kar-
yolanın 2-3-939 perşembe günü sa at 11 de açık aksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin tutarı 800 lin. ve ilk teminatı 60 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eski ıthalat gümrüğü binasındaki komis- 1 

yona gelmeleri. (903) 

ltanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Ceza evinde bulunan mahkumlan ziyaret maksadiyle ge

lip Üzerlerinin aranmasında zuhur eden eşyalardan bıçak, çakı, makas, 
ip ve çekicek vesair buna mümasil eşyalar uzun müddettenberi sahip
lerinin mürcaat etmemesi yüzünden idarede kaldığı ve bu eşyanın hıf
zının külfeti mucip olduğu gibi müruru zamanla bozulup çürüdüğü 

cihetle sahiplerinin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde müracaatla 
hüviyetlerini sbat ederek bıraktıklan eşyayı almalan lüzumu ve aksi 
takdirde medeni kanunun lukayata dair ahkamının tatbik olunacağı 

ve bilmüzavede satılarak bedelinin hazineye tevdi edileceği ilan olu· 
nur. (1321) 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların· 

dan mütevellid sancıl:.ırınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nizi U R l N A L ile geçiriniz. 

---URINAL 
il/AP

Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş, alınması ko· 

taydır. Yemeklerden sonra yarım 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZA N ESi 

BEYoGLU - tSTANBUL 

p 
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NEZLE • KIRIKLIK BAŞ 
DIŞ AGRILARI 
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AK.ARAT: 
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L. K. L. K. 
Soğuk a1gınlık1an - Kırgınlık ve bütün ağrılara kartı Ctnsı No. 

Mnhallesi Sokağı No.ta' 
276 48 20 74 Usküdar 

EN iYi CARE 500 00 37 50 Üskiidar 

320 00 24 00 Csküdar 

lcadiye Maruf Ahşap ev ve bahçenin ta-
mamı 27 25 

Kepçedede Tenbeller çıkmazı Ahşap ev ve bahçenin ta-
maını 22 16 

Kepçedede Tenbeller çıkmazı Ahşap ev ve bahçenin ta-

BiR KAŞE 74 69 5 60 Beylerbeyi 
mamı 20 14 

Burhaniye Abdullah Ağa İki dükkan ve oda arsası 101 
ıoı 

NEOKALMINA 466 32 34 97 u~küdar 

1119 20 83 94 Maltepe 

1,2 
Solnksinan Tophaneli oğlu .&hşap ev ve bahçenin ta-

mamı 9 
Maltepe Karatepe mevkii Yarım kagir ev ve arazi 564 

• -
250 00 18 75 Üsküdar DIR 1 

Selfönial\ Karakolhane Ev 32 

'~; .. 9 . ' .. · -
İsmine dikk~t ediniz. 

• - -•,._. ' r • 

Yukarda cinsi ve mevkileri yaz ılı gayri menkullerin mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye çıkanlmıt
ştır. İhaleleri 16-3-039 perşembegünü saat 15 dedir. İsteklılerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne gel
meleri. (1239) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

Sahnalma Komisyonundan: ı---------------··----• 1 - 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı motörler içın alınacak 19 kalem sterling 
kost gart marka yedek makina parçalarile 40 sayılı motör için alına

cak 5 kalem MH - 260 modeli Buda marka yedek makina parçalarının 
2/ 3 / 939 perşembe günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesile cins ve miktarını gösterir listeleri komisyondadır 
görülebilir. 

3 - Tahmini bedeli (8059) lira ve ilk teminatı 605 liradır. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanunun tasrih ettiği veçhile hazırlıyacakları, teklif mek
tuplannı Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona vermeleri. (955) 

Talibi zuhur etmemesine binaen tediye şartları ve inşaat müddeti 
tadil edilen Jzmir Turistik yollan inşaatına aid eksltme ilanı 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Eksitmeye konulan iş: 26 + 000 kilometrelik Tepeköy - Selçu.K. yo

lunun tesviyei türabiye, sınai imalat ve makadem şose 5 + 800 kilo
metrelik Güzelyalı - İnciraltı ve ılıca Branşmanı yollannm asfalt kap
lamalı şose 11 + 975 kilometrelik Karşıyaka Izmir yolunun asfalt 
kaplamalı şose ve kısmen parke, 1 + 283 kilometrelik Alsancak Şe
hitlik karakolu kısmının parke kaldırım, 4 + 850 kilometrelik Mer
sinli - Bornova yolunun asfalt kaplamalı şose inşaatı. 

Keşif bedeli: "1194090,, lira "76., kuruştur. 
Bu işe ait eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır. 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındtrlık işleri genel şartnamesi, 
E - Şose vesınai imalat yapısına ait umumi fenni şartname, asfalt 

beton şartnamesi, 
D - Hususi şartnameler, 
G - HulBsai keşif, mesaha, silsilei fiat cetvelleri ile malzeme gra

f ikleri ve projeler. 
İstekliler : Bu eksiltme evrakını İzmir - Ankara - Istanbul Nafıa 

Müdürlüklerinden 50 lira mukabilinde tedarik edilebilir. 
Eksiltmenin yapılacağı tarih gün ve saat ve yeri: 16/ Mart/939 Per

şembe günü saat 11 de İzmir Villiyeti Daimi Encümeninde kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü suret
le ifa ve ikmal ettiklerini tevsik edecek evrak ile Izmir Valiliğine 
müracaatla alacakları ehliyet vesikası ve 939 yılına mahsus Ticaret 
Odası vesikası. 

Muvkkat teminat: "48423, liradır. 
lnşaat: 1 Ağustos 941 tarihine kadar bitirilecektir. 
Tediye şartlan : Müteahhide mali 938 yılı içinde 100 bin, 939, 940, 

941 seneleri içinde Dörder yüz bin lira ödenecektir. İnşaatın hitamın
dan sonraya kalan istihkaklar için % 6.5 faizli bono verilecektir. 

Teklif mektupları : İsteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 
üncü maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektupla
nnı yukanda 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evvel Izmir Vila
yeti Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek ve 
tınstda vaki ızccikmeler kabul edilmiyecektir. (1253) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulus Tanni: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk · Lirası 

Şube ve ajans adedi: Z&Z 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat n11nkaınnda kumbaralı ve ihhnr51% tasaM'tıf h~aplnnnda f'n · 

50 lirası bulunanlara ~Pnede 4 defa çekilec«-k kur'a ile aşağıdaki nlil 
ıöre ikramiye datıtı1ar.akbr. 

4 Adet J.000 Liralık 4.000 Lır• 
4 • 500 • z.ooo .. 
4 zso 1,000 . 

• • .. 
40 100 4,000 ' • • .. 

100 • 50 • 5.000 • .. 
IZO • 40 • 4.800 ' • 
l&O • zo • 3,ZOG , 

• 
DİKKAT: Hesaplanndakl "aralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ı 

ifüım!ver.lere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlasiyl~ verileceJrtlT 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eylfil. 1 Birinclkanun, 1 Mart ve 1 Razi. 

ran tarihlerinde t"ekilecektır. 

Oeylet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
15, 16/2/1939 tarihlerinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkmayan ve 

muhammen bedel, muvakkat te'rninat ve mıkdarlan ile cinsleri ve ek
siltme günü ve saati aşağıda yazılı kayın traversler her liste muhtevi
yatı ayr:ı ayn ihale e;dilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat te'minat 
ile kanunun tayin ettiğ' vesikaları ve tekliflerini ayni gün eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve Eskişehir-

de idare mağazalarından dağrtılmaktadır. (1187) 
Liste Mikdan ve cinsi :Muhammen Muvakkat Eksiltme 
No.Sl Adet bedeli Teminat Günü Saati 

Beher adedi 
Kuruş Lira 

1 11025 Kayın makas 
traversi 500 4006,25 ) 

2 3195 " " .. 420 1006,42 ) 
3 6608 Kayın köprü ) 

traversi 320 1585,92 ) 
4 24892 Kayın cari hat ) 

traversi 140 2613.66 ) 
5 5929 " ti " 175 778,18 ) 10/ 3/939 15.30 
6 5880 " " " 255 1124.55 ) Cuma 
7 60410 ,, ,, 

" 185 6837,93 ) 
8 12771 ,. 

" " 215 2059,32 ) 
9 26333 ,, " " 175 3456,21 ) 

10 93317 " 
,, .. 245 12681 ,33 ) 

Kitap Resmi Hazırlama Müsabakası 
Maarif :Vekilliğince hazırlattırılan Fransızca ders kitaplnn için 36 

1 
tane renkli levha yaptınlacaktır. Bu levhalann her biri için malzeme 
Ressam tarafından temin edilmek üzere on lira telif hakk1 verilecek
tir. Bu işe talip olanların yapılacak resimlerin plan ve şartnamelerini 
görmek üzere 6 - 10 mart 1939 tarihleri arasında Galatasaray lisesi 
müdürlüğüne müracaatlan lazımdır. 

Taliplerin alacaklan izahata ve tcsbit edilen şartnameye göre hazır
hyacaklarJ ikişer örneği 15 Mart 1939 tarihıne kadar Galatasaray lıse
'>i Müdürlüğüne teslim etmeleri icabeder. 

Kitaplan ha.l.lrlıyan komısyonca yaptığı resim maksada uygun gö-
rülen ressam diğer tablolan da yapmağa memur edilecektır. 

Beğenilmiyen resimler sahiplerine geri verilecektir ı 6861 '133!"' 

Eren köy Lisesi Direktörlüğünden : . ,1..svı kuı~~ş l~:!~:!~ 
Okulumuz Çamlıca şubesi talebesi iç~RıN~t makbuzile lstanbul s~ 

si 390 ku-:-u_ş tah:nın edilen ~3~Ufıasebeciliğine beJli gün ve saatte 
saat 14 de ıhalesı yapıl,.,.,· <1126l 
natı 96 lira 52 kur 
tiklerine dair Tican. 
yoğlu İstıklil cadde 
gelmeleri ilin olunur 
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Kanşık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 

csocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsmız. 

H hın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan vapdmış 

1 • 

!Jeze/)ıa p'' ırınc 

• 

' ". • 
lrm;k 

• "f 

i.Bug<iay 

Türlü Arpa 

Herc;mek Po.loi~s 

Ç ocvdcxr Yuto.f 

Baclem Beyaz 
Mısır 

Çocukları l"t'J \11-'dirinhr ı;,... uiiksek evsafa 
malik olan bu özlü unu 

dünyada mevcud çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 

Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, 

Çavdar Özü Unlarını Cocuklarınıza Yediriniz. 

1 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden :. .. .. .. _ .. 
10.3.939 cuma güni.ı saat (15) de Kırklarelınde Nafıa Mudurlugu 

binasındaki inşaat eksiltme komisyonu odasında (30910) lira 21 kuruş 
keşif bedelli Kırklareli hükumet konağının birinci kısım temel bod
rum ve zemin kat duvarları inşaatının (10000) lirası 938 ve (20910) 
lirası da 939 mali senesinde tediye edilmek şartile vahidi fiat esası 
üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktu. 938 senesi ga
yesine kadar (10000) liralık iş yapmak lazımdır. Şartname, plan ve 
buna müteferri diğer evrak her gün Kırklareli Nafıa dairesinde gö
rülebilir. 

Muvakkat teminat (2318) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme gününden (8) gürıı evvel 

Kırklareli vilayetine müracaat ederek bu işi için alacakları müteah
hitlik ehliyet vesikası ve 2490 sayılı kanun mucibince verilmesi la
zım gelen diğer vesaik ile birlikte (10.3.939) tarih cuma günü saat 
(14) de kadar Kırklareli Nafıa müdürlüğü eksiltme komisyonuna ver-
meleri lazımdır. (1060) 
~ ....................................... ... 

CiLDiNE KIYMA YAN 

KULLANIR. 

;; 

Her Yerde POKER Traı Bıçaklarını Arayınız 1 ................ _.. ..................... ____ , 
ING!R 

Bayanlara mahsus SlNGER 18 ayar bilezikle ber~ber altın 
saatlerinin yeni modelleri gelmi,tir. Fiatları 85 ila 150 l ·radır. 

_ EMSALLERİ GIBl ON BEŞ SENE GARANT1Ll.D1R. -
Taşradan talelı rnkuunda yeni kataloğ gönderilir. 

SİNGER SAAT !\JA{;A:lALARI - İstanbul Eminönü, Tel: 21964 
İstimlak dolayısile nıağazamız yanındaki dar sokağa naklolonmuştur. , iYİ BiR HAZIM 

Rcahat Bir Uyku Te-~in Eder 
Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane 

P E R T E Y 
KOMPRiMESi 

mide ekşiliğini gid,.htr. Pertev 

Sahibi ~·e Neşriyat Müdürü Bam L6tfü OÖRO Ct) Gazetecilik ve 
Neşrivat T L. $. Baınldıtı yer TAN MatbaaSI 

TAN 1 - 3 - 939 

Yakın bir maziye lcadar nıenılelıet i~ 
miz oto1nobilcileri Of>E L Otonıobil
l e r i n i n 1n e v c u d i y· e t i 11 i b i l e 

bilmezlerdi. 
OPEL ile GENERAL 1l10TORS 
Kumpanyası 7 seneden beri birleş
mesinden sonra OPEL, otonıobil 
tekniğinde mükemmeliyetin rıunuzu 
olmuştur. If erkes OPEL' in yeni nıo
delini sabırsızlıkla bekliyor. 

Eski (Super Six) serisi yerine 
yeni çikan 

KAPITA# 
Serisi satışa çıkarıl nııst ır. 

YENİLİKLER: 

Ae~odinamik yeni hatlar, 
Yeni konfor ve lüks, daha geniş, 
daha uzun, 
şasiyle yek~are tamamen çelik 
veni karoserı, 
Yeni sistemde Diz tertibatı 

ve saire ... , ve saire ....• 

OTOMOBiL TiCARETi T. A. ş. 

Bugün çıkan 9 uncu sayısı 

ile timdiye kadar hiç bir Türk 
Mecmuasının eritemediği bir 
nefasete vardı. 

Tamamen renkli 54 Sayfa 
ve 4 Renkli bir kapak : 

15 Kuruı 
Yıldız'ın bu sayısında: Dünyanın en guzt!l Dansozu Vera Zori-

na'nın hayatı - Bir Ispanyol Revüsü: Di Qus Me Quieres • Harold 
Lloyd ne yapıyor? - Bir çok nefis Tablolar güzel yazılar, hikaye
ler - Altı Yıldız İdeal Koca hakkındaki düşüncelerini söylüyorlar. 
Bu sayının en ilgili yazıanndan biri: 

Güzel endamınız olup olmadığını nasıl anlarsiniz? 

,lSTANBUL ANKARA 

Çocuklarınızda gördüğünüz oburluk, halsizlik. kansızlık, hazım· 
sızlık, karın şişmeleri, arasıra ishaller. baş dönmeleri, burun ve ma
kat kaşmmaları. uyurken salya akması gibi gayn tabii haller zavallı 
yavrucukların bars~klarında yaşıyan ve kanlarını emen solucanların 
tesiridir. 

İsmet Solucan Bisküviti 
Kulla~akla bu hallerin hepsi ortadan kalkar. çocuklar ve büyü kleı 
ıhhatlerine, neşelerine kavuşurlar. 

Kullanış tarzı kutuların içinde izahlı olarak yazılıdır. Okuyur.u 
ve çocuklarınıza senede bir kaç bı sküvit ihtiyaten veriniz. 

CİSMF.T) ismine dikkat edilmesi rica olnnu,., her t"'"7flncde 

kutusu 20 Kr 


