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Mahpus Kalamaz.,, 

Fransa 
italya 
Kavgası 

Daladier'nin Nutku 
Her Tarafta ·Çok 

iyi Karşılandı 
Yalnız Beri in ve Roma Memnun Değil 

Hariciye Vekili 
Albay Kole'yi Kabul 

Ederek Görüştü 
Ankara 30 (Tan muhebirindenl -

Fransız yüksek komiserliğinin Ha
tay delegesi Albay Colet bu sabah 
şehrimize gelmiş, istasyonda Franc;ız 
elçiliği memurları ve hariciye veka-

~ 

ÇOCUK ANSI KLOPEDIS I 
Muallimlerin ve mektep talebeslnhı en kuvvetli yar. 

dımcısı, ~ e zengin kütüphancsidlr. Cocuğunu se

ven her babanın yavrusuna verebllecdi en güzel hediye. 
dlr. Müessesemiz tarafından neşrcdllmlsUr. Evinizde bir 

tane bulundurunuz. 

Alman yanin 
Ültimatomu 
Tekzip Edildi 

Nafıa Vekili, Haydarpaşa istasyonunda 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, refa
katinde idare müsteşarı Rüçhan ve 
kalemi mahsus müdürü olduğu hal
de dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Vekil, Haydarpaşada Vali, Emni
vet Direktörü, Elektrik ve Tünel 
İdareleri ve Nafıa Vekaleti erkanı 
ve bir çok dostları tarafından kar
şı lanmış ve vapurla karşıya geçerek 
doğruca Taksimdeki evine gitmiştir. 

ziyaretı olduğu için Metro Hanı bay
raklarla süslenmiştir. Vekil, kapıda 
tramvay ve elektrik idareleri me
murları tarafından tezahüratla ksr
şılanmış ve yeni idarenin tahrirat 
müdürü Tahsin kısa bir nutukla 
tramvay ve tünel şi n'cetlerinin satın 
alınmasından dola • .nemur arka
daşlarının şükranlarını bildirmiştır. 

Tefrikalarımız 

1 • işCJal Alllndt/ 
V nrından itibaren tefrikaya bns 

leti mensupları tarafından karşılan- ----------
mıştır. Albay Colet, öğleden sonra 

Vekilin dünkü tetkikleri : 

Ali Çetinkaya memurlara teşek
kür ettikten sonra altıncı kattaki 
vekil od~sına çıkmış ve idare şefleri
ni ayrı ayrı çağırarak kendilerinden 
tramvay ve tünel işleri hakkında 

servislerini alfıkalandıran işler et
rafında izahat almıştır. Saat 12,20 
de Metro Hanından ayrılan vekil sa
at 15 te tekrar gelerek geç vakte 
kadar meşgul olmuştur. Vekil tram
vay ve tünel işleri üzerinde bugün 
de tetkiklerde bulunacak ve Pazar 
günü yapılacak Parti Grupu içtimn
ında bulunmak üzere yarın akşam 

lıyncnjtımız bu eser, MUtnrc 
ke ve lşgnl günlerinde Vahdefü 
ile Damat Ferit tarafından çevri 
entrikaların Ozerlnden C'srar perd 
sini kaldırncnk, sizi baı;ından som 
na kndnr heyccnnlıı saracaktır. Vah 
dettlnin milli cereyanları bofma 
için ne kadar alçıldığı ve nelerP 
cür'et ettiği hakkında şimdiye ka
dar ic;lUlmemlş, kuvvtll delil ve ve
sikalara müstenit malümab bu tef
rikada okuyacaksınız. 

Hariciye Vekili tarafından kabul ~
diliniştir. 

Amerika ya Bir 
Tayyare Filosu 

Gönderiyoruz 
Ankara 30 (Tan Muhabirinden ) -

Hükumetimiz Amerika Birleşik dev
letleri istiklalinin 150 inci yıldönü -
mü şenliklerinde bulunmak üzere 
bir tayyare filosu göndermeyi düşün 
mektedir. 

Ali Çetinkaya, evinde bir müddet 
istirahat ettikten sonrıı saat 10,•10 
ta Metro Hanına gelmiştir. Tramvay 
ve Tünel Şirketlerinin Nafıa Vek3-
letine geçmesinden sonra vekilin i 1k 

Tan Şildi 
-<>-

Gazetemiz Melcfepliler 
Futbol Şampiyonası 

için Bir Şild Koyuyor 
Tafsilat spor sayfamızda 

Ankaraya gidecektir. 

Ali Çetinkaya dün öğleden evvel 
Eminönü meydanını öğleden sonra 

da Gümüşsuyunda yapılmakta olan 
asfalt yol inşaatını tetkik etmiş ve 

Yarın TA N 'da 

2 • Safiye Sultan 
O'stat M. Turhan Tan'ın, okuyu- ı 

culanmız. için hazırladığı bu nefi" 1 

şahesere Paz.nrtcsl gOrOnden itlba· 
ren bnşlıyonız. Venedik güzelinir 
hayatını, Şehzade Murntla berııber 
geçen günlerini, üstndın kılı kırk 

yaran ve sürekli heyecanlar vadeden 
kaleminden dinllyecC'ksinlz. 

Pazartesi TAN 'da 
(Sou Sa. 10, Sü. 2 de) ~ı:-iiiiiiii!iiiiiiiiii!iii!i!iiiii!!ii~~~l!İiİ!İ!iii~iiölıııii ...... ....:11 
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~CEREMDEN 

lstanbul 
Sebilleri 

TAN 

Yazan: M. T urlıan TAN 

S uyun tabiatte oynadığı rol ue 
kadar mühimse Türk hayatın

da lfgal ettiği yer de o derec. önem· 
lidir denebilir. Eski Türkler suda illl
ht bir kudret görerek ona hamedani 
btr paye verdikleri gibi bir çok peri· 
)eft, cinleri de suya nisbet eylemi§ -
lerdir. Daha sonraları su, en aziz bir 
nesne olarak kabul edilmiı ve insan· 
)ara, hayvanlara susuzluk çektirme
mek için çalışmak en büyük ibadet 
telakki edilmiştir. 

Eski Vekil 
Şakir Kesebir 
Cevap Veriyor 

Şeker işinin 

lçyüzü Nedir? 

S_adıkzade Vapuru 
Kurtarılamıyor 

1 
Eski .tktısat Vekili Şakir Kesebir, 

son günlerde hakkında yazılan şeker 
meselesi hakkında şu izahatı vermek

tedir: 

Gemi Karaya Oturduğu Yerde ·Parçalanacak 

Tahlisiye Gemisi Avdet Ediyor 

Suyun izzetine itimat ve itikat o

lunması - ki yerinde bir harekettir • 
ıairleri de zaman zaman heyecana 
getirmiştir. Mesela Fuzuli'nin: 

Saçma ey göz eşkten gönlümdeki 
odalara su 

Kim bu denlU tutuşan odalara kıl-
maz care su 

Beytiyle başlayan kasidesindeki se
lis akış, me\ zuun su ile alakasından 
değil midir? 

işte biz Türkler suyu bu kadar a· 
dz tanımışız \e onun izzetini çeşme 
gibi, sebil gibi abidelerle tevkir et
aıekfe iktifa etmiyerek şiirlerle de te 
rennüm etmisiz. Fakat ne yazık ki 
dedelerimizin, biiyük dedelerimizin 
ıuyu tevkir ve susuzluktan halkı vi. 
kaye maksadiyle yaptırdıkları çeş • 
melerin yiizde doksan dokuzu hu -
gün kurumuş, sebillerin ise hepsi ka
panmıştır. 

Halbuki o çeşme ve sebillerin ço
lu, yalnız ım dağıtan birer basit ilet 
olmayıp Türk mimarlığına abütab 
veren, şeref getiren sanat eserleriy
di. Kıymet bilmez devirlerin tesey • 
yübii, ihmali ve belki de suikasti yü
zünden o nefis eserler bugün ya yı
kılmış, ya yıkılmağa mahkum edil
miş bir durumdadır. 

Bu faciayı eli kalem tutan ve mi· 
mari güzellikten anlayan yurttaşlar 
arasında ilk sezen Topkapı Sarayı 

müzesi müdiir mu8\ini rahmetli İz. 
•et Kumbaracıydı. Kaşiflik ttldia • 
aından daima uzak kalan ''e herke • 
ıin görebileceği bir eseri keşfetmek 
davası ile ortaya atılmak garabetine 
hiç bir zaman düşmeyen bu müteva
zi adam, uzun zahmetler sonunda İs· 
tanbuf sebilleri hakkında güzel bir 
eser hazırlamış ve üç yıl evvel müs
veddelerini bana yollayarak fikrimi 
sormuştu. Eserde biiyük şehrin • ha
rap veya mamur - bütün sebillerinin 
tarihçeleri ve resimleri münderiç de. 
l'ldi. L&,kin miihim bir kısmının ve 
hele mimari kıymet taşıyanlardan 
fOğunun hangi devre ait olduklan 

' nerede bulundukları, ne biçim kita-
be tasıdıkları ve bugiinkil durumla
n hakkında mükemmel denileblle -

'cek malumat ''ardı. 

Ben nazik bir mevzuua temas et· 
miş ve süriip giden bir facianuı de 
tahlilini yapmış olan izzet Kumba
racıyı ancak takdir ve tebrik edebi
lirdim. Nitekim öyle de yaptım, o sı. 
rada çalışmakta olduğum gazetede 
uzun bi; bend yazarak izzet Kum • 
baracıyı alkışladım ve bu esere ilgi 
göstermesini Maarif Vekiletinden 
diledim. 

Dün gördüm ki Maarif Vekaleti 
lstanbul sebilleri adını taşıyan eseri
•ok nefis şekilde - bastırmış. Ne ya

.., "~ö)'liyelim hem sevindim, hem e
~~Jendim. Sevinmekliğim tabii idi. 
'e.ıkü değme muharririn vücude 
tiremiyeceğine emin olduğum kıy

tıetli bir eser, heder olmaktan kur. 
tulmuştu. Fakat elemlenmekliğim 

de tabiiydi. Zira eseri yazan izzet 
Kumrabacı bugün "Rahmeti rahma
na" kavuımuı ve eserini basılmıı 

cörmek zevkini tatmak imkinından 
mahrum kalmıı bulunuyor. 

"- 1926 senesinde mülga Şeker 
inhisarı idare meclısi reisi bulunu
yordum. Kanunen memleket şeker 

ihtiyacını temın etmek ve ihtikara 
mimi olmak ve dahilde stoklar bu· 
lundurınak vazifelerile mtikellef o
lan inhisar idaresi, hariçten luzumu
na gore, şeker znubayaaları yaptığı 
sıralarda, Şark vilayetleri lçin Rus
yadan da bir miktar şeker mübayaa 
etmişti. Bir müddet sonra idare mec
lisi reisliğinden ayrıldığımdan, haki
ki vaziyet malum olmamakla beraber 
satış realızasyonunun Şark havalisin
de müşkülata maruz kalması, bilaha
re buradaki şekerlerden bir miktar 
Zarar husule geldiği iddiasının ortaya 
çıkarmasına sebep oluyor ve usulen 
tahkikata başlanıyor. Tahkikat so
nunda benim de malUmat ve ifade
min dinlenmesine hükumetçe lüzum 
görülerek, Büyük Millet Meclisine 
müracaat ve müsaade talep edildi. 
Ancak Teşkilatı esasiye kanunumu
za göre, ortada teşrii masuniyetin 
refini icap ettirecek bir suç mevcut 
olmadığından, Büyük Millet Meclisi 
o zaman malumat ve ifademin dinlen 
mesinin devre sonuna talikine karar 
verdi. Bu karar 3 nisanda munkazi 
olacak. malumat ve ifademe müraca
at için bir mani kalmıyacaktır.,, 

POLiSTE: 

Kıskanç Bir Kocanın 
Marifeti 

Galatada Dibek sokağındıı oturan Ne
slm, karısı lçln bir manto diktirmek ilze
re o civardaki terzl Lubere gitmiştir. Ne
sim terzi kadınla pazarlık ederken kocası 
Muiz eve gelmiş ve kıskanç bir adam olan 
Muiz N~lme kil!ılr etmiye başlamıştır. O 
da mukabele edince cebinden çıkardığı 

lçl rakı dolu şişeyi Neslmln başına vura-

Geçenlerde Finike civarında 
Adraman koyunda kayalıklara o. 
turan Sadıkzade vapurunda ya • 
pılan tetkiklerden sonra vapurun 
kurtarılamıyacak bir şekilde ha
sara uğradığı anlaşılmıştır. 

Vapur kayalıklara oturunca 
anbarlarının ve makinelerinin al
tından ve muhtelif yerlerinden 
delinmiş ve hatta İçt'risine sivri 
kaya parçaları girmiştir. Vapuru 
kurtarmak için gönderilen Hora 
tahlisiye gemisi dün kaza yerin -
den lstanbula hareket et~iştir. 

Sadıkzade vapuru orada par
çalanarak enkazı satılacaktır. 

Vapurun içerisinde bulunan 
mal için hukukan delailin tesbi· 
ti icabetmektedir. Bu maksatla 
Uç kişilik bir ehlivukuf tayin e • 
dilmiştir, Ehlivukuf heyeti cu • 

DENiZ ve LiMANDA : 

Doğu Vapuru 
Temmuzda 

Teslim Abnacak 
Blond und Voss tezgahlarında yap 

tırılmakta olan Doğu vapurunun ma
kinelerinin yerleştirilmesine dün baş 
lanmış, keyfiyet telgrafla Denizhan· 
ka bildirilmiştir. Vapur bir temmuz
da teslim alınacaktır. * Galatadaki Denizbank yolcu sa 
1onu inşaatı bitmek üzeredir. Salon 
Ağustista açılacaktır. 

Pendik lskelesl 
Denizbank ahşap olan Pendik is

kelesini beton olarak yeniden yaptır
maktadır. inşaat bugünlerde bitirile
cektir. iskele hem yolcuların istira 
hati, hem de vapurlar içi!l müsait bir 
şekle sokulmuştur. 

rarak onu ağırca yaralamıştır. Yaralı te· -o---
davl altına alınmış, suçlu yakalanmıştır. MAARiFTE : * Galatada Boşnakyan apartımanında 
oturan Nuri ile arkadaşı şUkril arasında 

alacak meselesinden kavga çıkmıştır. Ne
ticede Nuri ŞUkrUyü bıçakla kolundan, 
yaralamıştır. Suçlular yakalanmıştır 

Yeniden iki Orta 
Mektep Daha Açıllyor 'J\ Ahırkapıda Şadırvan sokağında otu

ran Aziz Ulvi ile Mustafa sarhoşluk yil
ztlnden kavga etmişler ve Mustafa kun- Maarif Vekaleti, son zamanlardıı 
duracı bıçalt ne Azizi ellr.den yaralamış talebenin fazlalığından dolayı ayrı, 
ise de atik davranan Aziz de arkadasının iki binada tedrisat ynpmıyn ınerbur 
elinden bıçalt alarak o da onu basından olan Kasımpaşa orta mektebi ile Ba
yaralamı,tır. Her İkisi de tedavi altına kırköy orta mektebinin müstakil lkl
alınmıı tahkikata baılanmııtır. * Topkapıda Melek Hatun mahallesin- ıer orta mektep halinde tedrisata de
de oturan arabacı Mustafa ne arkadaşla- vam etmelerini muvafık görmüştür. 
nndan Cavit ve Tahsin arasında sarhoş- Vekiletin tebligatına göre, BakJrköy 
luk neticesi kavga cıkmıştır Neticede Ca- orta mektebi şubesi 24S mevcudile 
vlt bıçakla Mustafayı bacı:tından Tahsi- Bakırköy ikinci orta mektebi, 519 
nl de burnundan yaralamı,tır Yaralılar mevcudu olan Kasıtnpa'"a orta mekhastaneye kaldırılmıs ııuclu yakalanmış-
tır tebi şubesi de Kasıınpaşa ikincı orta 
* şı~ııde Hacı Mansur sokağında otu- mektebi lsmile tedrisato devam ede

ran b hçıvnn Yakonun kızı 4 yaşında An ceklerdir. Vekaletin bu so..; kar"ril 
glllkl evin ikinci kat pencc~I önünde bu ders senesinde şehrimizde açılmış 
oynarken sokağa dilsmfictilr. Angllikl olan orta mekteplerin adedi on bire 
baygın ve hurdahaı bir halde Şişli Çocuk varmış bulunmaktadır. 
hastanesine kaldırılmıstır. * Hayli zamandanberı şehrin muhtelit Neıriyat Kon9resinin 
semtlerinde bir çok hırsızlıklar yapan sa- Tarihi 
bıkalılnrdan Üsküdarlı GOi Necati yaka- Temmuz ayı içinde toplnnacak 0 • 
lanmııtır. Necati en son olarak Fatihte 
manav Haııanın dilkkAnını açmış bir tu- lan neşriyat kongresinin gününii tcs-
val patates ile bir miktar para aşırmış- bit etmek üzere bugün1erde Maarif 
tı. Suçlu bugiln adliyeye teslim oluna
caktır. 

GÜNÜN RESiMLERi: 
tik ve ahtkedit diye ikiye a'<'?ılır, Bununla beraber sevincimin ele- "· 

mime balip ıeldiğinl de itiraf ede· T.evrat, ahtiatikin evveli olup yesu'-
rim. Çünkü ortaya konulan eser, dan başlayıp hakimler, birinci, ikin· 
müessirin de ismini unutnlmaktan ci, üçüncü, dördüncü mülük, ve hi· 
kOTuyacaktır. Maarif Vekaletini böy rincl, ikinci tevarih, mezamir ve 

le kıymetli bir eseri bastırdığından egniyetülegani clbl kısımlar tevra -
dolayı tebrik ederken Devlet Bası • tın mütemmimidir. Ve hepıi illhi ıa· 
mevinln göstermekte oldutu yük • 

k k " illü d • a tt l yılmaktadır. Nasıl ki clört incili ih-
ıe te am e samımı sure e • -
kı lamayı borç tanıyorum. liva eden ahtkedide de a'mali rüsill 

ş e gibi bir takım risaleler llAve olun • 
Gilmiişsuyundan bir mütekait im- muştur. Fakat bunların aemavtliği 

martesi akşamı hadise ~erine ha
reket edecektir. 

Bir Vapur Karaya 
Oturdu 

Çanakkale (TAN) - Kösten
ceden aldığı gaz \'e benzin yükü 
ile Akdenize çıkmak isteyen İn
giliz bandıralı Sasunsusa \'apuru 
Kepezden Seddiilbah1r istikame • 
tine doğru giderken Soğanlıdere 
burnundan 300 metre mesafede 
,.e sahile 25 metre uzakta kaya • 
lıklar iizerine bindirmiştir. 

Bir tahlisiye gemisi, vapuru 
kurtarmak için çalışmağa başla
mıştır. 

Hadise mahalli memnu mın -
takaya yakın olduğu cihetle jan- 1 

darma tarafından lazım gelen 
tedbirler ittihaz edilmiştir. 1 

MOTEFERRIK : 

Hüseyin Rahmi 
Gürpınar 

Rahatsızbk Geçiriyor 
Maruf edip ve muharririmiz Hü· 

seyin Rahmi Gürpınar bir müddet
tenberi Heybelideki evlnd~ rahatsız 

bulunmaktadır. Hüseyin Rahminin ra 
Jıatsızlığı bir hafta evvel oldııkça şid
detlenmiŞ ve sık buhranlar geçirmiye 
başlamıştır, Sanatoryom aoklorforın
dan Şinasinin kıymetli tedavisi sa
yesinde dün akşam nabzı 112 den 96 
ya inmiştir. Hastalık seyTini tabii bir 
şekilde takip etmektedir. MubterPm 
edibimize acil şifalar temenni ederiz. 

Kons•rvatuvar Konseri 
4 Nisan salı günü akşamı Ferdi Von 

Ştatzer Istanbul konservatuvarı or

kestrasının iştirakile Fransız tiyat

rosunda bir konser verecektir. 

Adliyede Tayinler 
Adliye Vekaleti, hukuk fakültesi 

mezunlarından Vehbi Aksoyun Alan

ya sorgu hakimliğine, eski istank>ul 

müddeiumumi muavinlerinden avu 
kat ismet Girayın Artvin ceza hakim 

Iiğine, eski Ilgın hakimi Salahattinin 

de lstanbul azalığına tavin edildik· 

\eri dürf müddeıumumiliğe bildiril
miştir. * Eski Adliye müsteşan avukat 
Kenan Omerin, Adlıye Vekiileti müs
teşarhğına tayin edileceği ve kendi 
sinin de Akaraya davet edildiği hak
kında diin bazı hnberler duyulıtıuştur * Mllli Reasürans sigorta ~irketi 
umum müdürü Refi Bayarın son za. 
mantarda fazla yorulduğunu •leri sü
rerek vazifesinden istifa eylediği bil
dirilmektedir. 

Vekaletinde bir toplantı yapılacak

tır. V ckalct basma yazıları toplama 
müdürü Selim Nüzhet de bu maksat
la diin akşam Ankaraya gitmiştir. 

zasjylc mektup yollayan muhterem iddia olunmaz. Şu halde ben ahdiati
okuyucuya: kin mültik faslından aldığım hikaye· 

Siz de bilirsiniz ki hiristiyanlığı yl tevrata hamletmekle Zikri kut 1-
yayma cemiyetinin yıllardanberi ha- radel cüz kaidesine uyma, oluyorum. Bayan Mevhibe lnönünün riyaetinde toplanan Y Miımaevenler . . . . - - . . .,; -..__, __ ..... __ Lı•--

15 Kişilik Bir 
Arkeoloji 
Heyeti Geldi 

Heyet Bu Akşam 
Hareket Ediyor 

Bir mjjddettenberi Suriye, Filist.in 
ve Anadoluda tetkiklerde bulunan 
Bern üniversitesi Duayeni arkeolog 
Hans R. Hahnlaserin riyasetinde et
ııoloji prifesorü Zeler ve on üç asis. 
tandan mürekkep arkeoloji heyeti, 
dün Ankaradan Istanbula gelmiştir. 

Heyet Ankarada dört gün kalarak 
Ankara civarında yapılan hafriyatı 
t.!tkik etmiştir. Bugün Edirneye ha
reket edecekler, orada da bir gün 
tetkikatta bulunduktan sonra lsviç
reye döneceklerdir. 

Heyet azası, tetkik seyahatleri in
tıbaları etrafında Bern üniversite
sinde muhtelü kon!eranslar verecek. 
!erdir. 

BELEDiYEDE : 

lstimlc1k Müdürlüğü 
Oün Çabşmıya Baıladı 

Şehrin imarı dolayısile kesbi ehem
miyet eden istımlfık işlerinin günü 
gününe takip ve intacı için teşkil e
dilen istimlak müdürlüğü, tam kad
roslle dünden itibaren vazifeye baş
lamıştır. Yeni müdürlüğün heyeti fen 
niye müdürlüğüne b~ğlı olarak çalı
şacağı hakkındaki haber doğru de
ğildir. istimlak müdürlüğii doğrudan 
doğruya belediye riyasetine bağlı o
lacaktır. Yeni mütlürlük şimdilik be
lediye şirketler komiserliği dairesin
de çalışacaktır. lstimUık mUdürliiğü
ne tayin edilen Ismail Hakkı da diı" 
den itibaren Y'eni vazifesine başla
mıştır. 

imar ve Fen Müdürleri· 
Belediye fon heyeti müdürü Hitı:.

uüııün imar müdürluğüne tayini hak
kındaki emir kendisine tebliğ edil
miştir. Hüsnü yarından itibaren yeni 
müdürlükte vazifesine başlayacaktır. 

Hüsnünün yerine tayin edilen mü
hendis Nurinin hem tayin emri, hem 
kedisi Istanbula gelmiştir. 

Bütçe Hazır 
Belediye daimi encümeni, dün vali 

\'e belediye reisi Lfıtfi Kırdarın riya-
6etinde toplanarak bütçe üzerındeki 
tetkikata devam etmiştir. Dünkü top
lantıya iki belediye muavini ile mu
h11.sebeci Muhtar da iştirak etmiştir. 
Encümen geç vakte kadar çalışarak 
bütçeyi ikmal etmiştir. Bu~Jnden i
tibaren bütçenin toplu şekilde tabına 
başlanacaktır. * Beyoğlu kaymakamı Beyoğlu 
temizlik teşkılatma verdiği bir emir
de bütiın kaza dahilinde sıkı bir a
raştırma yapılarak serseri sokak ke
dilerinin toplattırılmasını bildirnıJş
tir. 

* Şimdıye kadar muhtelif cürüm
lerden dolaY1 şofôrlere ceza zaptı ke
silirken belediye memurları madde 
tasrih etmediklerinden dolayı bunla
rın hemen hepsi beraet kararı almak
ta idiler. Belediye riyaı.etinden şube
lere gönderilen bir tamim]~ badema 
~erek şoförler hakkında, gerekse di
ğer esnaf hakkında ceza kesilirken 
madde gösterilmesi lüzumu bildiril
miştir. 

* Otomobil garnjlarında mangal 
yakılmakta ol4uğu belediye memur
lan tarafından yapılan kontrollardan 
anlaşılmıştır. Belediye şubelerine 

gönderilen bir tamimle. hir kaz9ya 
mahal kalmamak üzere garajlarda 
mangal yakılmamasının temini iste
nilmiştir, 

* Tahrir edilen devlet ormanları
nın vergi mevzuu haricinde brralnla
rak tahakkuka alınmaması alakadar 
lara tebliğ edilmiştir. 

-- o-----
Denizlide Bisiklet Yarııı 
Denizli (TAN) - Bisiklet seri ya

rışlannın üçüncüsü yapılmış. Ali 
Ören 98 dakikada birinci, Mehmet 
Taray 98 dakika 23 sani ede 
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SIJAL . CEVAP? 

Nevyork Sergisi 
Vaktinde 
Yetişecek mi ? 

S - Bir müddettir Nevyork 
Sergisi hakkında gazetelerde 
hiç bir malumata tesadüf e .. 
dilmiyor. Sergi bitmiş midir? 
Eşyalar gönderilmiş midir ? 
Vaktinde açılabilecek midir? 
C - Sergi binası tamamlanmış -

tır. Bu ay başında oradaki heyetimi
ze teslim edilecektir. İstanbulda ya-

n hazırlıklar da bitmiş, bütün eş
yalar gönderilmiş, bu işle meşgul o
lacak kimseler de Nevyorka hareket 
etmişlerdir. Binanın dekorasyonuna 
bu hafta başlanacaktır. Mayıs ipti • 
dasına kadar binada teşhir edilecek 
eşya da yerli yerine konacaktır. Vak· 
tinde yetişileceği anlaşılmaktadır. 

• S - l stanbulda orta halli bir 
hayat içi nne kadar parqgtJ 
ihtiyaç vardır? 
C - İstanbulun her semtinde ya· 

şama masrafı başka başkadır. Mese
la Boğaziçinde elli lira ile mütevazi 
bir hayat yaşanabilir, fakat ayni pa
ra ile Şişlide veya Nişantaşında ayni 
hayatı yaşayamazsınız. Onun için İ9-
tanbulda orta halli bir hayat için li
zım olan para 50 lira ile 100 lira ara
sında değişir. 

• 
S - Türkigeye dalıa nereler"'" 
den ne kadar muhacir getir • 
tilecektir? 
C - Şimdilik hükumet Roman • 

yadaki muhacirleri getirtmekle meş
guldür. Romanyada daha gelecek ya· 
rım milyona yakın muhacir var • 
dır. Ayrıca Bulgaristan ve Yugoslav· 
yada Türkiyeye gelecek bir milyon· 
dan fazla muhacir mevcuttur. Fakat 
hükumet bütçe icabı, her sen~ ancak 
20 bin muhaciri kabul edebilmekte
dir. 

• S - Geliri olmayan fakat 
rü.şte vasıl olmuş bir üniver· 
site talebesinin borclarını ba· 
oası ve-ga ·e11l11sım oımıan 

müessese &/.emeğe mecbur 
mudur? 
C - Reşit olan her şahıs (yaş 18) 

bizzat mesuldür. Baba veya müesse
se • şayet mukavele yoksa • başka • 
sının borcuhu edaya mecbur değil· 
dir, 

• S - Bir üvey annenin kaybo-
lup olmadığı mahkeme kara .. 
riyle sabit olmayan kocası .. 
nın malından nafaka almak 
için çıkardığı Uamı, kocanın 
kaybolduğunu tesbit eden 
müahhar bir ilam nakzedebi
lir mi? 
C - Her iki ilam ile bir avukata 

müracaat etmek lazımdır. Bunlar • 
daki esbabı hükmiye ve mucibe tet· 
kik edilmeden mütalea beyan edile
mez. 

Bir Batında 3 Çoc:ulC 
Balıkesir - Kasaplar mahalle

sinde oturan fıstıkçı İsmail karısı 
Hayriye, doğum evinde, ikisi kız ve 
biri oğlan olarak üç çocuk birden 
doğurmuştur. Çocuklar da, anaları 
da sıhhattedir. 

Mesut ana, kızkardeşlerinin de 
ekseriya ikiz doğurmuş olduklarınl 
söylemiştir. 

ve HAVA 
- -

31 Mart 1939 
CUMA 

3 Uncil ay Giln: 31 
Arabi: 1358 
Sefer: 10 
Güneş· 5.46 - ö:1e: 
İkindi : 15.52 - Akşnm: 
Yatsı: 20,04 - fms~k 

Kasım: 144 
Rumt· 1355 

Mart: 18 
1218 
18,32 

4,08 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllköy Meteoroloji lstesyonundan a

hnan malQmata göre, hava yurdun Trale• 
ya, Kocaeli, Karadeniz kıyılan Ue Ege. 
Orta ve Doğu Anadolunun Şimal taraf· 
larında kapalı ve mevzii yağı lı, diğer 
bölgelerde umumiyetle bulutlu gecrnlş, 
rlb:gArlar Trakya, Kocaeli ve Ege b(Slge
lerinde Garbi, diğer yerlerde cenubt ısti
kametten orta kuvvette, K radenlzd8 

ise Garptcn kuvvetlice csmlı;Ur. 

Diln İstanbulda hava kısmen bututJU 
ı~mlş, rfüı:ıAr Cenubu G rblden 2 - S 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te bava taz
yiki 754,3 mlllmetre ldı. Silhunet eO 
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1"a.ahk:errieıerde 
Çanakkale Umumi Meclisi 

Son lçtimaını Yaptı 
RADYO 

Bir Koca Dolandırıcılığı Davası 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodlfflzyon Postalafl 
Türkiye Rad~·osu Ankara Rıadyofll 

Dalga Uzunluğu 

Adc:ımcağız Sevdiği 

Nl§anllsının KIZ 

Kızla Evlendiğini Zannederken 
Kardeti ile Nikahlanmış 

T. A. Q. 
T. A P 

1639 m. 188 K<."S. t<JCI !( 

19.74 m 151!15 Kes 20 I('' 
31.70 m !14fiA Kr~ 20 gw 

Cuma, 31. 3. 1939 

Mahkeme salonuna girdiğim za
man maznun ve davacılarla vekil
lerine mahsus yerin siyah cüpp:!
lerile üç avukat tarafından doldu
rulduğunu ve bunlardan birinin he. 
yecanlı bir sesle söz söylemekte ol
duğunu gördi.ım. Davacı vekili kol
larını geniş jestlerle sallıyarak, ara 
sıra gözlüğünü masanın üzerine 
fırlatıp atarak arkasında, kanape
nin kenarına dayanmış olarak du
ran ve müekkili olduğu anlaşılan 
30 yaşlarında bir kadının hukuku
nu müdafaa ediyordu. Ger~k haki
min gözlerinde okunan temiz gay. 
reti ve gerek dinleyicilerin ileri 
doğru uzanan boyunlarındaki te
cessüs ve merak, karışık bir dava
nın karşısında olduğumuzu göste
riyordu. Hemen bir yere iliştim ve 
maalesef başına yetişemediğim da
vayı takibe başladım. 

Filhakika dava, müdafaa avuka
tının sonradan söylediği gibi Ame
rikanvari bir dava idi. Kadının va.. 
kili, açtıktan boşanma ve nafaka 
davasınm sebeplerini anlatırken 
kocanın kansını inkar ettiğini, ev
lenme cüzdanında her ikisinin i
simleri gayet açık bir şekilde yazı
lı olduğu halde müddeialeyhin: 

- Hayır, ben bu kadınla evlen
medim, onun kardeşUe nikahlıyım, 
dediğini bu suretle ortada müekkili 
Hacerin yandığını anlattı. Avuka. 
tm dediğine göre evlenme cüzda
nında yazıfı olan isim Hacer oldu. 
ttu gibi, .tfotoğraflı nilfus cüzdanı 
da Hacerin bu kadın, yani müekkili 
olduğunu isbat ediyordu. Nüfus cüz 
danı kanun nazarında kati bir de
m olduğuna göre bundan daha a-

Bırakın da 
Şu Kocamı 

Döveyim 

nhıkü çık bir surette isbat ndıl :aı n 
olabilirdi? 
Avukatı dinlerken hepimiz kadı

na hak vermiye ve acıınağa başla
mıştık. Fakat müddeialeyh at.•ukat
lıırından bin ayağa kalkarak, ma
dalyonun ters tarafını gösterince 

kat ·· şaşırıp kaldık. ;,. vu şoyle bağırı. 

yordu: 
_ Muhteretn hakim, ortada bir 

koca dolandırıcılığı var. Müekki
lim aldatılarak davacının kocası gi
bi kayıtlara geçirtilıniştir. Hadise
nin iç yüzünü arzedeyim: 

Jki Jcardeş vardır: Nezahat ve 
Hacer .. Bunlardan Nezahat güzel 
bir Jcızdır, Hacer ise topaldır. Mü
ekl<ilim Nezahatle tanışır, evvclfı 
gayri resmi bir münasebet halinde 
olan dostlukları bir gün nişanlılığa 
müncer olur. Nihayet nikahlan1r
lar. Fakat nikah evrakında kız ta
rafı hep Hacerin adını kullandıkla. 
rı gibi nikah merasiminde Nezahat, 
Hacerin imzasını atar. Bu suretle 
her şeyden bihaber olan rnüekki
lim, yanındaki kızla evlendiğini 

sandığı halde onun kardeşi olan 
Hacerle nikahlanm1ş bulunur. Va
ziyeti bilmfyen müekkilim nikahı 

müteakıp Kayseriye gid~r. Oraya 
da hep "Nezahat,, imzasile mektup
lar gelir. Bu suretle mückkilim a,._ 

}anarak resmen Hacerin kocası ha
Jine getirilir. Nitekim mesele anla
şıldığı için biz bir feshi nikah da. 
vası açmış bulunuyoruz. Bu itibar
Ja meselenin esasına girmeden ev
vel mezkur davamızla diğer tara
fın açtığı boşanma ve nafaka da
vasının tevhidini rica ederim. 

Madam K atina 
Aleyhine B ir 
iptal Davası 

Avukat Hacerin topal olduğunu, 
kız kardeşi gibi güzel olmadığını 
söylerken avukatının arkasında a
yakta duran ve hazan yaprağı gibi 
titriyen Hacerin gözleri doluyordu. 
A vnkat bu iki kız kardeş arasın

daki farka yeniden avdet ederek 

._ ıernz 
Umumi Mecliı ôzaları 

12.30 Proıtram, 12.35 Tilrk mU7.iltl 
Pl. 13 Memleket snat ayan, afans, rnetf
orolojl hııberleri, 13,15 - 14 l\t{ zik (rrı 

1 

telif ne~eli plAklar). 
17,30 Konuşma (fnkılflp t rlhi derstr

rl - HıılkPvindcn nııklcn), 18 30 pro
1
; 

rom. IR 35 Mfülk <Odı:ı mll1lltl - Pi.) 

müekkili Ihsanla Nezahatin nişan. Çanakkale (TAN) - Vilayet umu- '1' Daimi Encümen lızahklarına Mu
larında fotoğraflar çckıldiğini, bu mi meclisi son toplantısını yapmış, azzez Haltık, Hamdi Uğur, Ahmet 
iki kardeşin evvelce okuduklan bütçeyi mütevazın olarak kabul et- Uygur ve Mehmet lrmak ekseriyet-

Konuşma. 19.15 Türk mOzl 1 <Fasıl bt" 
veti), Ce151 ToksP~ vr nrkad ~an ff 1< 
ncrman. v.ef K11•Jrl, Hr an Gllr. Hırl"I 
Tokııy. Rasrl Cncr. 20 Alan~. tT'cteort11~ 
H haberleri. :zlroat bor~:-·n (fıv n, 20 
Turk müzil!l: Calıınlar- ZılhtO 'Bırd 1<0 

lu, Cevdrt Cağla: Refik, FE.'roııan. Kefil 
Nlyn1J Seyhun. Okuvanlar: H luk Re<' 

l 6 ıncı ilk mektepten dosyalarının miştir. le seçilmişlerdir. 
getirtilerek fotoğraflarının tetkik ı = - -
edilmesini, bu suretle ha1"katin lk• E • 
meydana çıkacağını söyledi. 1 roın Suçlusu 

Mahk~m Oldu 
1 

, Rndife Neydik. 1 - O mrırı RC'vin - t' Köy Sanayii l!İn 'ısak şarkı - Neler çektim nelC'r carı 
Hacerin avukatı gözlüğünü bir 

kere daha masanın üzerine attıktan 
sonra ayağa kalkarak feshi niki'th 
davasile kendilerinin açtığı davanın 
birleştirllemiyeceğlni. zira feshi 
nikah davası için kanunun hataya 
vukuftan itibaren altı aylık bir 
müddet koyduğunu, halbuki diger 
tarafın bu müddeti geçirdiğini, bi
naenaleyh davaya hakları olmadı
ğını söyledi. Müddeialeyh vekili: 

- Evet, dedi, kanun ıttıladan i
tibaren altı ay zarfında diyor, fakat 
ıttıla ne zaman hasıl olmuştur? Bu 
tahkikat meselesidir. Binaenaleyh, 
müruru zaman iddiası mevzuuba
his olamaz. 

lki tarahn avukatları bir hayli 
münakaşa ettiler. Hakim davanın 

esasına henüz girmediğini, itirazatı 
iptidaiyeyi tetkik ederek tevhit me 
selesi hakkında karar verecellnl 
söyledi ve. muhakemeyi 4 mayısa 
talik etti. Bu meraklı davanm saf
halarını okuyocularım namına ta
kip ederek neticeyi bildireceğim. 

I. K. 

iki Diİsl2 
Hırsızlıktan 

Suçlu 

Eroin satmaktan suçlu sabıkablar _ 
dan Gedikpaşalı ihsanla Altındiş Ah· 
medin muhakemeleri dün asliye be
şinci ceza mahkemesinde netirclen
dirilmiş ve suçluların lkisi de mııh 
kum olmuşlardır. Bunlardan Gedik
paşah ihsanın eroin kullanmak ve 
satmak suçu tahakkuk ederek kendi
si üç senf' ağır hapse mahküm edil. 
mlştir. Altındiş Ahmet te aynı suç
tan üç sene ağır hapse ve 200 lira da 
para cezasına çarptırılmıştır. 

Bunlardan başka Harun isminde 
bir adamın eroin ınüptel8sı olup ol
madığının tahkiki için tıbbı adliye 
sevkedilmiştir. 

Recai Babanın 
Bir TelC'Jrafı 

Diln Recai Nüzht'tten su telgrafı aldık: 
Bugünkü gazetenizin Mnhkemeler Sil

tununda on bin liraya sntılan bir arsa 
hakkında ismimin karı§tığını gördüm. 
Bti rırst müekkillme nlttir. Sntış akdi ta-

3' 3 - Faiz K'tıpancı - U şak şarkı - it 

Tetk•I kler ' yali çıkmıyor bir dem gönilldf'n. 4~ 
Hnldun Menemencioğlu - NihaV 
şarkı - Gi.ilznra salın. 5 - ZühtO sar Milli Şef Inöni.ınün Kastamonu ve 

havalisindeki seyahatleri esnasında
ki müşahedelerini tesbit eden "lotla
rmda köylünün iyi giyinmesi için u
cuz ve sağlam elbise tedariki mesele
si de ehemmiyetle tebarüz ettirHmiş 
ve köylü tipi elbisenin bizzat köylü 
tarafından yapılması ve dokuma im
kanı olmıyan yerlerde de Sümerhank 
ile muhabere edilerek çare ve im
kimlar araştırılması, vilayetlerce ma
halli ihtiyaçlara uygun tezgahlar te
darik ile bunlann istimal tarzlarımn 
köyliiye öğretilmesi noktalan da fay
dalı görülmüştür. 

Bu notlardan mülhem olarak Dah}.. 
liye Vekaleti, her yıl bir kmm köye 
bu maksadın teşmil edilerek bir köy 
sanayii kurulması imkin ve carele
rinin aranması ve alınacak tedbirler-
1C' neticelerin tesbit olunacak tezgal-ı 
tiplerine ait fotoğrafilerle Veknlete • bildirilmesini alakadarlardan isk-~ 

miştir. 

-----o 

dakoğlu - Taksim. 6 - Arif :f!eyln ~ 
Hlcnzk~r ı;arkı - GOldll açıldı yine ~l 
yUzlU yar. 7 - S dı:ttın Kayna~ın -
Hicaz earkı - Benim glSnHlm bQtlln <t" 
mek, 8 - Yesari Asımın -Hienz şark~ 
Bilmem niye bir bu eni. 9 - O man 
hadın - Hicozkfır ~arkı - 11 re ~t 

1 bak, 10 - ŞUkrü Osmanın - PUsel 
şarkı - Gönül harareti s6nmez. 21 Me!T'I 
lekct saat ayorı, 21 Konuşma, 21,15 p~ 
hnm, 1ahvlll\t, kambiyo - nukut 1>orsıı3 (fiyat), 21,25 Neşeli plfıklar - R. 21 
M!l7Jk (Riyasetlcllmhur fil~rmonlk CW 
k~truı), Şef: Hasan Ferit Alnar. 1 -
Jan Slbellus 2 inci senfoni Re majör, <» 
43 Allegretto, Tempo Andante. Mo rub'~ 

- odr' to, Vlvaclsslmo - Final. Allegro ın tsi 
rato, 2 - M. Moussorgsky - Soro~11 

tuvan, ntrodüksyon, 3 - M. Mnussor#' 
ky - Çıplak dağ bıısında bir gC'ce. 4 ,,., 
F. Smetana - (Satılmış nişanlı) oper•· 
sından uvertür, 22,30 MUılk (Lteder·
PI.) 23 Müzik (Caıbınd - Pi.) 23,45 " 
24 Son ajans haberkri ve yarınld proı· 
ram. 

* SINl'ONINLER: 
20 Berlln kısa dalgası: Senfonik kol' 

ser. 
HAFiF KONSERLER: rafımdan yapılmıştır. Alındığını yazdı- Despina Öldü 

ğınız para noter huzuıı.ında müekkillme 7 Bükrcş: 5, bah nesrlyatı. 7.10 Bet 
teslirq edilmiştir. Ars.ı üzerinde haciz Dostu şoför Mahmut tarafından ya kıııa dalgaı::ı: KOı-ült musiki p:ırcat 
yoktur. Mesele bir istihkak iddiasın ım ralanan Madam n,,.~nina diin ı,._,,ı,:ı. ,,. '"'· n---·• •• -
IbareUTrld" Tıu'Kult mahkeme fne de mü- rıldığı Beyoğlu hastanesinde ölmüş- rışık proıtram. 11,15 Bertin kısa dalg9 
racaat cdllmlşUr. Herhangı bir iddia ile tür. Müddeiumumilik tabibi adil En- Kilelik konser. 13 Haf f mu i d (14 1 

bir vatnndaşın teşhirinden başka bir mtı. Devamı). 12 Bükrr.-ı: Pl~k 13,05: Ö 
na ifade etmlyen nesrlyatınız üzerine ver Karanı göndererek cesedi mua-- k.lmserl. ( 14,30 'Kon erin de\ amı). 13 1't1' 
keyfiyetin tashihini, ı.ı.vdhlnl dilerim. yene ettirmitşir. Vereceği tapora gö- 'kısa dıılgııse Hafif mu iki· 17 Berlln ~ .. 

Recai BABAN re icap ederse ceset morga kalrlırı- dalgası• Aııkerl bando. 17,45 Bcrlin v
lacaktır. Mahmut bugün müddeiu- dalgası: fş sonu kon-ıerl (19,10: DevaTfll 

18,02 Bükreş: Askeri bnndo 19 HambU 

N j K A- H 1 mumiliğe verilecektir. 
Ncş~I musiki. 19,15 T vm:it~: BC'f'thO' 
Dvorak, Şehubert. 19,25 Prag~ Tarıtbll 

Asliye beşinii hukuk mahkemesi diln 
beş senedenberi devam eden bir ne
sep davasına bakıyordu. Davacı Sa
diye isminde bir kadındır. Dava e
dilen eski Haydar mahallesi muhtan 
Zeki idi. 

Dün asliye dördüncü ceza mahke
mesinde eski Siirt mebusu merhum 
Mahmut Soydanım oğlu Hikmet Soy
dam tarafından Madam Katina aley. 
hine açılan senedi iptal davasına de
vam edildi. Iddiaya göre, Ma<1am Ka
tina hileli yollardan yürüyerek Hik
met Soydamdan bet bin liralık bir 
senet almış, Jimdi Hikmet bu karşı
lıksız senedin hükümden düşürülme
sini latiyor. Dün davacının şahitleri 
dinledi. Şahit listesinin batında Da
rülbedayi sanatkarlarından Halide 
Pişkin vardı. Halide Pişkin, bay ha. 
kim diyerek sözüne başladı ve bil
diklerini §Öylece anlattı: 

Dün Sultanahmet sulh birinci ce- Saim Diker kızı Fer1öe He Mer- inhidam ve YanC'Jlft musikisi. 19.30 BUkreş: Alman musl!C" 
za mahkemesinde hırsızlık suçlusu kez Bankası hususi takas memurla- Tahk.ıkatı 19.3S P~te: Çiııan orkestrası. 20.ıo !::.Jl

kuın dal,ı(ası: Orkestra kon~crl. 21 ,... 
Kemal ve Mustafa isminde iki dılsi- rından Cevdet Zorlutunanın nikahla- Fok orl'c tr~ ..... 21 ,1 .. Fra~kru .... · ACIC~ Müddeiumumilik Yenişehir inhi- • "'" " ·· " _ 
zin duruşması yapıldı. Salonda 150 rı, dün güzide zevatın huzurları ile A k d d" d hk. bando. 21,45 Bertin kıııa dalı~nsı: J{o t" dam hadisesi hak ın a un e ta ı- ,. 
kadar da dilsiz şahit vardı. iddiaya Fatih evlenme memurluğunda akdo- saati. 22,05 Praıt: Stüdyo orkestrası. 22"" 

Bunlar uzun seneler kan koca 
gibi yaşamışlar. iki de çocuklar: 'Ol
muş. Şimdi çocukların birisi dokuz, 
birisi de yedi yaşındadır. Sadiye ço. 
cuklarını doğurduktan sonra Zeki bir 
başkasına gönül vermiş, Sadiye ve 
çocuklarını terketmiştir. Sadiye ço
cuklarını nüfus kütüğünün hbabası 
meçhul., ler sütununa kaydettirmek 

istemediği için Zeki aleyhine bir ne
sep davası açmış. Dava beş seneden
beri bir çok safhalar ge,lrmiş. Ço
cukların, Sadiyenin, Zekinin kan 
grupla'n tetkik edilmiş. Şimdi sıra 

Zekinin şahitlerinin dinlenmesine gel 
miştir. Dün bunlar dinleniyorlardı. 

Bunlardan birisi: Sadiyenin ba~ka 
erkeklerle de düşüp kalktığını söy
lüyordu. Sadiye pürtehevvür ayağa 
karkarak Zekinin avukatına dilini u
uttı. Mahkemenin huzurunu boza
cak şekilde güri.ıltü yapıyor ve: 
~Ben namuslu kadınım. Allahtan 

korkmadan yalan söylüyorlar, diyor
du. Mübaşir kendisini dıprıya r,:ıkar
dı. Sadiye bıraz sonra yere düşerek 
bayıldı. Tabibi adil kendisini tedavi 

- Bundan beş, altı sene evvel An
karaya bir turne yaptığımızda dava
cının babası Mahmut Soydam bizi e
vine davet etmişti•·. O vakittenberi 
bu aile ile tanışırız. Ben onlara gide
rim, onlar da bana gelirler. Dostlu
ğumuz ileridir. Bir sene evvel Hik
met, benim Şişlideki Belkis apartma
nındaki daireme misafir gelmi~ti. Bi
ı az sonra kapı çalındı. Hikmete bir 
mektup getirdiler. Okudu, dışarıya 

cıktı. Henüz merdivenlerden aşağı in
~emişti. Dışarda bir gürültü. patır
dı oldu. Biz de çıktık. Bir kadın Hik
metin yakasından yapışmış, bağırı

yordu: 
Otomobil altında, üç gfındenberı 

tıeni arıyordum. lşte nihayet yakala. 
dım. Eğer Soydam ismini kirletmek 
istemiyorsan şimdi benimle beraber 
yurü. Aksi takdirde bana me~hur 

etti. Ayılırken yumruklarını sıkmış: Geyveli Marinin kızı çamur Katina, 
- Bırakın şu kocamı adamakıllı derler. 

bir döğeyim. Hıncımı alayım. Saçını 
başını yolayım, çocuklar benim değil 
diyor. işte çocuklar burada, katları, 

gözleri, burunlan, renkleri tabiatı ba 

balarının aynidir. Dört kişiye göster

seler bunu derhal anlar. Fakat be~ 

senedenberi anlatamadun. Şimdi na-

Ben hadiseye polisin müdaha
lesini zaruri gördüm. Hizm~tçiyi po
lise gönderdim. Gelen bir memur, i
kisini de karakola davet etti. Madam, 
Hikmet Soydama, şimdi hu7.Urunıtz
da teeddüp ettiğim bazı müstehcen 
şeyler de söyledi. 

Reis Sabri: 
musumla oynanıyor, diyordu. Madanl Katinayı mahkemede ild a-

Sadiyeyi evine götürmek istiyor- vukat temsil ediyordu. Mahkemeye 
d bir dah on kadın fotoğrafı verdiler ve §öyle 

ıardı. O koridorun sonun a a 
bir teklif yaptılar: 

baygınlık geçirdi. Ayıldığı zama.n • - Bay reis, biz phltlerln Madam 
. .. d ·ıd· Muhnkeme gelmıyen KatinaV1 tannrıp tanımadıklarını öx.. vıne gon erı ı. . J - .. , • a 

~ . in başka bır renmck isteriz. Oyle zannediyoruz ki, 

katla meşgul olmuştur, keşif yapıla- 22 ,,v göre. kurban bayramının üçüncü gü- lıınmuştur. Tarafeyne saadetler te- Praı kısa dah~ası: Orkestra kon eri. 
cagy ı gün heni.ız kararlaştırılmış ele- a-ıın k•~ d ı H lk k ı 23 f'ef' nü Bayan Suzan ev nakledıyormuş. menni ederiz. .... .sıı a ıuısı: onser · A1' 

. ğildir. Müddelumumil~ Bahçekap1 tc: Çignn orkeı::trası. 23,20 Prag: l'I 
Dilsiz Kemali hamal olarak çağırmış. ve Sultanhamamı yangınlarile de kom:erl. 2:i,30 Stutr ... rt: H Ik musiki!;!.. 
Kemal eşyayı taşırken masa üstün- H d OPERALAR, OPERETLER· -"""' 

meşgul olmaktadır. asan ecza epo- ""' 
de duran bir kol saatini aşırmış. Su- y 1 L D 1 z if 1 18,30 Berlin kısa dalı:ası. (Graf "" sunu yaktığı iddiasile tevk edi.en ~v zan o vakit polise müracaat etmemiş Luxemburg) operetinden partalar. " 

Mustafa serbest bırakılmış olmakla s .,il,. Dilsizlerden Hayri bir giın Tavukpa- 5 İ nema S I n da tutgart: CMargcrlt) operası. 20.35 P 

ıarında Dilsiz Mustafanın kolu.-ıda beraber müddeiumumilik hadiseyi !'eş: Operad ki temsili nakil. (Manon} 
b. t .. .. r Aşkın ve kadın kalbinin en incelemeye devam etmektedir. Emin- ODA MUSiKiSi: ..a 
ır saa gormuş ve po ıse: yüksek mucizesi 17.35 Pra:?: Oda musikisi Kuarteti. ıs~ _ Mustafanın kolunda bir saat onu kaymakamlığı yangın yerinde _ 

H A S R E T parlaytcı madde bulunduğu içı·n en- Ramburg: Brahms'tan oda musikisi· vardır. Hırsızlık olması muhtemel- ı 
• (Heimat) kazın kaldırılmasında miitehassıs a- RES TALLER: 916 

dir, şeklinde bir ihbar yapmış, po.is, 1 Görenleri hayran ediyor. 19,10 Ostra\ a· İlkbahar şarkıları, l 'zo 
Mustafayı yakalamış. O saati Kemal- mele çalıştırılmasını müddeiumumi- Btıkres: Ilugo Wol~'un ş.ırkılarından. 19~ ~ 
den aldığını söylemiş. Kemal de hır- Z A R A H L E A N D E R liğe teklif etmiştir. Müddeiumumilik Könlgsbere:: Şarkı ve enstrllmanUı.l ~ 
sızlığını itiraf ettiği için birisi hır- Ve enkaz kaldırılırken itfaiyecilerin ihti- c:alar. 22,30 Kolonva· Brııhrns'ın F-- ti 
sızlık suçlusu olduğu, diğeri de hır- .. ••5 BUYUK YILDIZ- ı;asından istifade edecektir. piyano konseri. 22,30 Münib: Bulgat 

------------------------------ olnde şarkılar sızhk malı kabul ettiği için mahke- =====-=--=-=-=~--=-~ 
meye verilmişlerdir. ' 

Hakim Reşit, dilsizlerden Kazımı ANNABELLA • TYRONE POWER • LORETT A YOUNf!. 
tercüman seçti. Suçlu Kemal onun 
t«>rcümanlrğını kabul ettiği halde 
Mustafa etmiyordu. 

ikisi de suçlarını itiraf ettı~er. Şa
hitler dinlendi. Muhakeme sabıkala
nnın sorulması için talik edildi. 

larda Madam Katina hangisidir gos
terebilirler mi? 

Reis, fotoğrafları evvela Halide Piş 
ldne gösterdi. O on fotoğraf ıçinden 
Madam Katinanınkini seçti. Digerle. 
ri de fotoğrafı tanıdılar. Reis şahit
lere bu fotoğrafın arkasını imzalnttl. 
Muhakemeyi, gelmlyen şahitlerin ça
ğırılması için başka bir güne bıraktı 

100.000 figüran - Zamanımızın en esrarlı mevzuu - Tarih:n 

en büyük qkı - 3 Milyon Türk Lirasına mal olmut 

bir san'at abidesi. 

Bu Aksam T U R A N Tlyıtroıundı 
Filistin Radyosu ,Ukst'!k okuyucusu ZE 
KiYE HANDAN ve Saz heyeti, ERTU6 
RUL SADi TEK ve arkadaşları Birinci 
defa ŞERIATCASI Bilyilk Komedi 3 per
de M 1 NÇE PENÇE!' Varyetesi., Se Atilla 
Revn.tı Milli Oyunlar Anadolu Ayak 0-
yunlan. Telefon: 22127 

EC'Je Gecesi ıc 
Şişlt Kızıloy CC'miyetınln sendik bO~ 

qece 6enliğl 4 Nisan 1939 Salı akf 
Maksim salonlarında yapıl~caktır. 

11 Bu eğlence için davet edilen AJ.ın 
DevlE.'t Musiki C'emlyctı tızasınd n a:ı~tıl 
Gertrud Erh.,rdt do gelmi!ltir. Kendleeflt 
Piyanoda refakat edecek ol n prof t!J> 
Franz Mulbauer de Bl'rllndcn h~reke 
bildlıınlştlr. 

10
• 

Bundan başka bü)•Uk ı;anatkiirımıı ?i rırı• 
nir Nurettin en güzel \ e yeni parçala 
okuyacaktır. z/.-

Bay Mazhar Kar ldareıılrdekl MA ıc 
· tır RİK orkestrası ve bir caz ttıkımı ı<: 

11
, 

eclecektir. Garden, Turon, "fo'loryn. y,o .,
dra ve Şen vnrvetel<'rln ııPckln Rr\-0 le"' 
Balet heyetleri, l\Teshur Kozak Zeyb<'IC 1111 
rl ve Minimini sanatkfır Şulcnln ,.e d~11e bir çok nrtistlerln gfü:el num:ırnırır ol· 
e~leneenfn her S<'neden fazla ne<:e1i 
ması l<'mln eôilmlı;tir. ~ 

Münir Nurettin Konser r:u 
Seyahatten dönen san tldr Milnır Cr 

rettin. Salı g{inü akşamı Şı 11 Kız.ılaY ı! 
mlyetl menfaatine Mnkı;tm salonların eY
verilecek ge/:e dlenceslne l!i:Urıık cdef 
yıml ve nefis parc:a~ 

-.o:ıhit1."rin ç<ıgırılması ı\ 
r- \kendisini tanunıyorlar, bu fotojraf-
gune bırakıldı. 

bütün rekorları kınyor. 
Son günlerden istifade ediniz. ••S•i•n•~•m•a•s•'•"•d•a•••~~ 
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.~N 
Gazete 
~ 
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 
temiz, dUrUst, eamlmt 
olma!<, karlln gazetesi 
olm ıya ç.alıımaktrr. 

ABONE BEDELİ 
'l'ürkiye Ecnebi --400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 ,, G Ay 1500 " 
400 ,. 3 Ay 800 ,, 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 
1illeUerarası posta ittihadına dahli 
lrnıyan memleketler lçln abone 
~eli milddet sıras!yle 30, 16, 9, 
,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
drcs deği~tirmek 25 kuruştur. 
evap için mektuplar 10 kuruş

k pul ilavesi Uızımdır. 

GONUN MESELELERi 

panya Harbinin 
ğurd~ğu 

eseleler 

TAN 5 

Almanya ile Romanya arasında imzalanan yeni ticaret anla§masını;;= a temin ettiği 
1 t• b •• • "'anyay .-menfaatler nelerdir? Romanyanın petro serve ı ugun ne vazıyettedir? \ cmanın dıger Gı0I*ılf m!~ • d kt• , B 1 An Gs maddeleri karşıhkh ne menfaatler teman e ece ır. un arın cevabını aı .. '·uyacaksınız: 

• agıda Oft 

o o o 

A !manya il: Romanya a- . v 
rasırida yeni ticaret mu- e 

ahedesinin imzası üzerine 
"Romanya kendini Alman -. 

::::~;~r:~;;;,~~~·=i~ ~:~r. Almanya 
dir. Romanya petrolüne yatırılan 

sermayenin onda dokuzu yabancı
dır ve ancak onda biri Romanya .. 
ya aittir. Petrolün yarısı, İngil -
tere ve Felemenge aittir. Ve Royal 
Dutch Shell'in kontrolü altındadır. 
Bunun sermayeye iştiraki yüzde 
altmış nisbctindedir. Bunun yüz -
de kırkı Felemenge, gerisi İngilte-

. re, Fransa ve Amerikaya aittir. 
İtalyanın da küçük bir hissesi var
dır. 

Almanyanın şimdiye kadar bir 

hissesi bulunmadığı halde yeni an

laşma bir takım haklar temin et -

miştir. 

YAZ AN ·. • ........................ , 
:·······-· .... -......9 

1 Bernard Keeling 1 
i (News Chronicle Muharrirlerinden) l :.,:. __ ,. _____ •-•-••-••_ .. .__.__...., .. ,._, -• -·---••-w---·---•H•••• .. •• .. •--•aa• 

s. R. 

:Suna lllUltabU Alınanyaya bir 
boru uzat kadar pet
rolleri ka1:aadk, Tunaya k imkanla· 

an taıntna rı vardır F ~· boru 
· akat ·· bu yoktur "'"' bugun t l · ~ara . pe ro 

taşıınağa u nakliyatı tse 
Y&un değ"Id' Petrol rı. 1 ı.r. . 

.l"\.Ornan n<nn 
!kaynağı sayıl Yanın en ıe ı:ı· 
jik kı"""'etı· h~· l>etı-01 strate -

.r•.. aız bir , k 
tan başka Rom . llıadde o\dU • 

Bu da Bir Fikir 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

M ebusların teşrii masuniyeti 
vardır. Ancak cürmü meşhut 

halinde yakalanmış bir cinayet faili 
olmadıkça ceza mahkemesine sev • 
kedilemezler. Hukuk mahkemeleri, 
bu masuniyeti tanımaz. Demek ki 
başkalarının hukukuna tecavüz eden 
her vatandaş kanun nazarında mü -

'dı"r Acaba esas teşkilat kanunu, savı • . 
mahkemelerine cüriim ışleyen ceza 

her vatandaşı müsavi görmek hak -
• ? 

kını neden vermı:yor. 
Mebusların millet vekili o~ma~ 

stfatiyle kendilerine, izafe edılmış 
. f vardır. Bir mebusu ceza 

bır şere b"l"h • e sevketmek, ı a arc 
ahkemesın 

d en ıhr ·· 
e kırkını ve devi t caatının yuı-
·· h· e vartd mu ım menbalarınd atının en 

nt t tmest ihtinıalinc karşı, hay • 
berae e efiyle oynamaktır, gibi 
siyet ~e işer ·arit olabilir. Fakat bu· 

kil eder. an birini teş· 

Diğer taraftan Petr 1 . 
2 r: 000 . . . o işı 
"· ışçıyı meşgul arıcak 

R .. etnıeıt•-.... 
omanya nufusu ise 20 ın ·ı '""'Qtr. 

ve bunların yüzde ·sekse ~ Y~ndur 
le meşguldür. nı Zlraaı_ 

Romanya bir çok hub b 
h u at bil 

assa buğday ve rnıs . 
tirir. ır Yetış-

Romen hayvanatının en tnühiın 
mi domuzdur. Onun Alma -

. . . nyaya 

b. nıuta ea ' ·· ır "tt'ır Hakikaten muc-k • de \'arı • 
nun a sı h" ebusu intihap müd • 
. olan ır m ' . 
rını kadar meclıste mu • . . sonuna ' • 
detının M elisin haysıyet ,.e 
hafaıa etnıek, ek demek değil mi-

f. e dokunma 
şere ın 

dir? .. "nı gazete sütunlan -
Yapbğı curu rında mücrim o-

11 halk naza . k"" 
a geçen, .11 t Meclisinın ur • 

lan bir adanı Mı e ii mün yükün • 
sUsu11ıda oturnıakl~ .ek. r a ~gır bir şiip· 
deıı k z Bıla ıs 
h tırtulına · . • tcoı.rii masu-

eni11 1 kendısıne -s 

adrit düştü, hükiımetçilerin e
linde bulunan diğer ~birler 

teslim oluyorlar. Bir iki giin için. 
dahili İspan:ra harbi nihayete er
ve Avrupanın bir yarası kapan
oluyor. Fakat bu kumpanyalar yaban -

cı olmakla beraber Romanya hü • 
kumeti petrol ihracatına hakimdir. 
onun için Almanyanın bu ihracat
tan yalnız yüzde yirmi beşini al -
masını temin ediyor, ihracatın ge
risi İtalya. İngiltere, Fransa ve sa
ire memleketlere gidiyordu. 

bu yolda ihracatı ıkı memlek 
mahsulünün vaziyetine göre d ~~t 

egı
şir. Fakat normal yı1larda Rom 

n· a tında, . b"r kalkanın 
•Yet Kibı . r edılen ı 'avr 

arkasınd sıpe dahi olsa bu ıe -
kapanmış oluyor mu? 

llu suali sormağa hakkımız var
Çiinkü İspanya harbinin doğnr

u bir takını meseleler vardır ki, 
lar henüz haUedilnıc:rniştir. 
Bunların başında İspanyada bu -

an İtalyan askerlerinin memle -

lerlne dönmeleri meselesi vardır. 
ll·a müteaddit defalar hurndaki 

erlerini geri çekeceğini vaad et -

Ş, hatta İngiltere ile yaptığı an -

nrn mucibince hu \·aadini bir ta -

Ut halin~ getirıtıiştJr. Fakat şinı
'c kadar Ingiltel'e )le olan müna
etlerinin b-.zulrnası tehlikesini 

ze alarak nsk•rlerini gel'} çekme
ış. daima harbiı~sonunıla bu ıözü-

Romanya. İngiltere ve Fransa 
için mühim bi~ kaynak değildir. 
1938 de İngiltere kullandığı petro
lün ancak yüzde üçünü Romanya
dan almıştı. Fakat Romanya. İta}. 
ya için çok mühimdir. Çünkü ya
kın zamana kadar İtalya tarafın -
dan kullanılan petrolün yüzde el
lisi Romanyadan geliyordu. Zecri 
tedbirlerin tatbiki bu nisbetin a -

Romanyanın tabii •ervet kaynaklannı gösterir harita 
i 

manlann petrol istihJaki 15 mil -
yon tona yükselmektedir. Bu yüz· 
den Romanya Almanyayı tatmin 
ed~medikten başka İtalyaya bir • 
~r-y y:ıpıım1yacaktır. 

Sonra, nakliyat meselesi var. 
Almanya halihazırda Romen pet -
rolünü Akdeniz yolu ile taşımak
tadır. Bir harp zamanında bu yol
dan istifadeye imkan yoktur. 

yerine getireceı.ini t~krar etniş... 

Şimdi harp b;tn.{ş buhın\·or. 
alya askerlerini geri çekecek'li • 
ir? Bilinmez. Çiinkü itıt\ya İsPtya 
arbi kapanmadan ev,·el "rtaya eni 

O halde sulh zamanJannda 1 • M k 
Romanyanın petrolü, garp 

:::~~:~~~~::di~~n:~!;.!.ı.ıy. ı- B 1 r as araya 
eseleler çıkarmı~hr, Bu mes -

rin halli icin italyadaki aske'ri
i bir pazarİık mevzuu olarak ~ • 
afazada ısrar edebilir. O tak'ı:le 

c olacak? General Franko İspaa-
an ona zaferini temin \n 

üUetiklerinin askerlerini nas11-

aracak? 

ispanya harbinin arkada bır't. 
ğı mühim meselelerden biri budı 

İkinci mesele Majorka ad~

Harp zamanına gelince, İngil -
terenin deniz hakimiyetini muha
faza ettiği ve Rusyanın petrolünü 
vermediği farzedilirse Romanya -
nın petrolü diktatörlükler için son 
derece ltızım olur. İngiltere ile 
Fransa ise, diktatörlükleri bu kay
naktan mahrum etmek isterler. 

Geçen Büyük Harpte Romen -

ler1 petrol kuyularının liasım eli -

ne düşmemesi için bunları tahrip 

etmişlerdi. Yarın da bir harp olur

sa Romenlerin ayni şekilde hare -

nın İtalyan işgali altında bulut. ket edecekleri şüphe göttirmez. 
sıdır. Bu ada sevkülcey~ bakıJt. Almanya, Romanya petrolünü 

dan Garbi Akdenizde mühim r inhisar altına almakla ihtiyacının 
mevkii haizdir. Fransanın müstc. 
lekeleriyle olan muvas~lası~ı tt 
dit edebilecek bir mevkıdedır. 8 

olduğu için de İtalya burasını t 

ne derecesini tatmin edebilir? Al. 

manya kömürden petrol çıkardığı 

halde bugün ihtiyacının ancak üç-

re te birini tatmin edebiliyor. kinı etmiş, kuvvetli bir tayy~ 
rargfıhı ,.e bir deniz üssü halıne 
tirıniştir. İtalya bu adayı kolay 
lay feda edemez. İtalya burasını 
ketınezse, onu oradan kfm çık~ı 
1. b"l" Bu da ik ır, nasıl çıkara ı ır. 

Son senelerde Romanyanın ih-
racatı, Alman ithalatının iki mis
line varmıştı. Fakat geçen sene 
Almanyanın ithal3tı 4.272.000 to -
na çıktığı halde Romanyanın ih -

nıesele. racatı 4 milyon tona düşmüştü. 

ı h binden doğan iiçt Çünkü bu ihracat 1936 senesinde spanya ar . 
c" 1 d Al-anva ve ltalyı 6.894.000 tondu. qm~ee ~ ~ J • 

İspan ada bir çok madenlere, şnı Romen ihracatının düşmesi e. 
Y ""d f vas h · d" Ç" k"" t t l de askeri üslere, ve mu a aa 

0 
hemmiyeti aız ır:. un u . u u a~ 

larına sahip olmalarıdır, Frank resmi hesaplara gore beş ıle yedı 
}>an . Akdcnizde totaliter dev! sene arasında Romen petrol kay-

~ ası .. 'ki h tta .. k . 
lerin kuvvetli bir muttefı .' a. nakları tukenece tır. 
h . . d k d nı"lebilır ki, a ılerı gl ere e 
ileri karakoludur. • o ha1de Romanya sulh sene -

t iltere bu vu1! !erinde Almanyanın ihtiya-
Fransa ve ng ı·ı ·1· F k · 

.. klardır? Cebe 1 'llll temin edebı ır. a at yenı nasıl goz vumaca . w • 

k · b. Akdenizin tehlıke ı::aynaklar keşfedılemezse bu da 
rı 'ın ve Gar ı _. d ed b'l 
t d k l na nasıl tahaınıı ncak bir kaç sene evam e ı e-ın a hıra ı ması . 

d b. · ektir. Harp zamanında ıse, Al -~ e ıhr • , 
Bu da üçüncü mesele. ~==========:ıı:===ı 
İspanya harbi bitmiş, fakat 

· . b't emictir. Gen Panya meselesı ı m -s k 
Franko İngiltere ve Fransa~a .

1 nasıl bir vaziyet alacaktır? ngı 
.. F koyu para re, umduğu gıbı, ran 

"d" ., Buna Dl 
satın alabilecek mı ır · 
vaffak ol?.mazsa Akdeniz nıuvaze 
si bozulmayacak mıdır? 

ı b. den do~an 
.. şte İspanya har ın a la 

suru sual ki, bunların cev p 
Yalqu bi., an verecektir· 

ilk Tokat 
Yazan: Aka Gündüz 
- Tercüme ve iktibaa hakkı mahfuzdur -

(TA.~ d~kl Sual Cevap sütu -
nunu hen yazmıyorum. Bir gün 
sualia birine ben cevap vereyim 
dedim, Banri Siyenkeviç.Je Mişel 

Zevakoyu ve eserlerini dalgınlık • 
la birbirine karıştırarak işi berbat 
ettim. O gün bugün o sütuna ce • 
vap ha~ırlamak şöyle dursun, u • 
tancımdan yan hile bakamıyorum. 
Fakat geçen gün bu sütuna gön • 
d·erilen bir mekhlp benimle ilgili 
olduğu için ben cevap vermek zo • 
runda kaldım. Bilmem kimin nesi 
imzalı mektubun sahibi benden üç 
şey soru~·or: 

1 - Atatürk'ün öliimüne hıç -
kırmışım. Bu hıçkırıklarımın sesi 
neredeymiş? 

2 - Atatiirk'ün öliimü için ne• ler yazmışım, nerelere yazmışım ? 
3 - Atatiirk'ün öliimü İ\'in nu. 

tuk falan söylemiş miyim. Nere • 
de sö~·lemiş nıişim? 

Adamcağız pek merak etmiş
miş de suallerine cevap vermeli i
mişmişler. 

Bu sorucunun hüsnliniyetin -
den milyonda yarım zerre emin ol
saydım kendisine - böyle hakaret. 
li değil, fakat çok hiirmetli olarak
şu cevabı \'erirdim: 

"Aziz ve sayın vatandaşım, ba
zı şahsi duygular ve teessürler 
vardır ki çeşit çeşit ifadelenirler, 
türlü türlü görünürler. Kimin için 
olursa olsun bir ölUye karşı duyu
lan teessür mukaddestir, hürme -
te layıktır. Bu teessürün tezahür
leri başka başka olabilir. Kaldı ki 
bü~'iik teessürün lfadeleşmesi bil.s 
bütün çeşitlidir. Gözyaşını içine 
sızdırarak açığa bir şey vurma • 
mak; sadece gözyaşı; hıçkırık; 

hüngür hüngür ağlamak: yaşsız 

ve hıçkırıksız inlemek: söylemek; 
o andaki d 

lursa olsun söylemek; söywmeden, 
ağlamadan, hıçkırmadan yazmak; 
satır satır, cild cild \'eya bir kaç 
kelime yazmak: gülmek; kahka -
ha ile gülmek; bayılmak: donmak; 
dili tutulmak; susmak; ani bir dar 
beyle çıldırmak ve sa;re ... 

Bütiin bunlar büyi.ik teessür -
terin başka başka ifade ve tezahiir
leridir. Hatta Alferd dö Mmısenin 
bir mısraı vardır. O da şu fikirde
dir: 

"Büyük teessürler göz yaşı iz -
har edemezler." der. Bu da müm
kiindiir. 

Bunlardan herhangi birine hı
tulup diğerJerini gfüıtermeyen ve
ya gösteremeyen kisiye - kendi 
seçtiğimiz ölçüde ve çeşitte miite· 
essir olmadığı için - hissiz diyeme. 
yiz. 

Demek ki hen o diinyayı sar • 
san matemi sadece hıçkırmışım. f. 
çimden gelen, benliğimden kopan, 
şiikran ve minnet dolu varlığım 
dan sökiilüp coşan hıçkırıklarla 

hıçkırmışım. Ve öyle kendi ille 
mimde hıçkırmışım ki sesi bile 
duyulmamış. Bir başkası da benim 
duygularımla duygulanarak söy • 
!emiş. hıçkırmanıış. Bir başkası da 
ayni duygularla hıçkırmamış, söy 
lememiş te yazmış. Bir çok baş -
kaları da ne söylemişler, ne hıç • 
kırmışlar, ne yazmışlar, Fakat 
Dolmpbahçe parmaklıkları önün -
de can vermişler .•. 

Onun için hepsi saygıya ve 
hüsnü telakkiye layıktır. 

* Amma bu vatandaş o üç suali . 
hiç te hilsniiniyetle yazmamıştır. 
Dimağsız aklı sıra şöyle demek is
temiş: Sen ki Atatürke otuz beş se. 
nedenberi bağlı idin, Atatürk ki 
seni ilk · · 

an
yanın buğday ve mısır mahsul·· 
A . u 

lmanyaya gıtmektedir. 

Romanya yumurta da ihraç e
der. Fakat sütten yapılan diğer 
maddelerle meşgul değildir. Bun. 
ların bol bol bulunduğu yer Lit _ 
vanyadır. Almanyanın Romanya _ 
dan umduğu bir şey, nebati yağ _ 
dır. Almanların Farben adını ta _ 
şıyan kimya kumpanyası 1936 dan 
beri Romanyada soya fasulyası 
yetiştiriyor. Yeni Alman - Romen 
muahedesi de nebati yağ çıkara -
cak maddelerin ekimine büyük bir 
ehemmiyet veriyor. 

Romanyanın yağ ve hububat -

tan başka mühim bir maddesi ke

restedir. Almanya, keresteden ip-

lik yaptığı için bu da onun için e -

hemmiyeti haizdir. Eskiden bu ke
resteler kayitsizce kesiliyordu. Fa

kat yeni anlaşma fenni istismara 

imkan veriyor. 

Nihayet Romanyanın petrol -

den başka bir takım madenleri de 

vardır ve bunlar henüz layikiyle 

işletilmemiştir. Yeni anlaşma mu. 
cibince Alman - Romen kumpan • 
yaları Dobrucadaki Pyrit'i, Banat
daki kromu, Bukovnadaki manga
nezi işletecek ve aliminyum sana
yii için bouyite ile mşegul olacak
lardır. 

A lmanya senelerden beri Ro -
men ticaret hayatında ha -

kim bir mevki tutmuştu. Çekos -
lovakyanın ilhakından sonra Ro • 
manyanın ithaiatındaki hissesi 
yüzde 56 ve ihracatındaki hissesi 
yüzde 34 artmıştır. Fakat yeni mu
ahede, Romanyanın madenlerini 
inkişaf ettirmekle, Romen ordu -
sunun teslihini temin etmekle ve 
Romanyanın diğer memleketlerle 
ticaret hakkını tanımakla beraber 
Romanyanın Almanyaya bağlılı -
ğını sıklaştıracaktır. 

Almanyanın Romanyaya bir ik
tısadi ültimatom verdiği ve bunun 
la Romen ihracatını inhisar altı -
na almak, Romen sanayiini öldür
mek istediği tekzip olunuyor. Fa
kat hakikatte Almanyanın şartla
rını kabul ettirmek üzere olduğu 
an lı:ısı !maktadır. 

d31 bırakmamıştır. Sen onun öHi
müne k:ırşı nankörlük ettin, al -
çakJık ettin ve saire ... 

Demek ki bu kendini b1lmez 
kadının ölçüsü ile müteessir olma
yanlar hep böyle insanlardır? Ve 
bu insanların bir araya gelişin -
den bir millet doğar ve bütün bir 
insanlık cihanı doğar! Sen beyin
siz başından büyük hezeyan edi -
yorsun. Ben senin ö1çünle ve sö -
zünle. senin odana bile gil'mem. 
ve bütün bir duygulu insanlık ci -
hanı da öyle. 

İnsanlığın şahsi ve mukaddes 
hislerine karşı Abanoz sokağı hile 
samimi hürmet duyar! Sen ne bi-

h" l" a, tnasuın Na -
ır ı şiiPheııın ınabkunıudur. b • 

musıu bir " h" bir ıaman e 
sap vernı ı-atandaş ıç ,..ilerim bir 

e..,.ten k \unaz. ıu 
vatandaşa . or ı·s"ıni sıit· 

ıse -· 1 t )lec ı nak Yapın k ' ·••ıl e :ı-Une 
a , llıe I" • onUD Cau•-

ortak Yapın k c ısı • ütnıe 
·· a det·ı bıle, c ınusaınaha d ı se • dil • 

·· e ecek b· vkie şurnıektir. ır ıne 

Gazete münak btıS 
olan bazi gaz t . aşalarınaa, me 
l l e ecıJer küfÜf • er e, iftiraıa 1 , en ağır 
. r a, vatand b ., • 

sıyet ve Şerefin. k aşlarnı a.ı 
zai nıesuliyetteı ırdıkıal"l haıae, ce-
B • n masu 

unu halkın menf rı kalıyorlar. 
d aatlcrj · en sahaya ind' d" w. nı reııc·de e-. . ır ıgıniz ı 
mıllct kendi int"h zanıa11 J. 

ve 
,g 
lar 
m 

h ı ap ett" :ı.ı uıaı 
esap soramıyor. •s• Vekilden 

Te§di masuniyet, fazla ' 
de cesaret veriyor 11 olaraJc bi 
'h · esabın r tı ap müddeti sonunda ancak in-

veya unutulacağını h aranacafı1111 
b. d esaplay 

1 
, 

ır erebeyi azametiyle bo an ar, 
danlarda cirit atıyorlar.. § lrıey • 

Mebus milletin vekilidir • 
de,·Iet adamından v • hır 
d f e memurun 

an azla kanunların vat d -
. ' an aş hak larının, ha~·sıyetlerinin h • 

. ·l ""k . mu afaza -sıy e mu elleftrr. Eğer ke d' 
1 • J h n ıs suç 

ış erse, erkesten ev, el mfllet h 
l.d. e e • 

sap verme ı ır. Hak ve haysi et· 
b .. ilk ""d f'" Y ın en uy mu a ııne, bir te•rii nı . 

• ıt asunı-
~·et zırhı geçırmek, diğer vata d 

n aş -
larla aralarına bir imtiyaz farkı k 

so -mak olur. 

Daha miitekamtı bir demokrasi e 
doğru yüriidiiğümüz bu devirde, .:C. 
buslara verilen bu imtiyaz, bir esas 
teşki1at meselesi olacak kadar nıU _ 
himdir. Yeni mebusla~ımızdan, böy. 
le bir kalkana. böyle bir sığınağa ih
tiya\'ları olmadığını, kanun nazarın
da her vatandaşla müsavi olduklan _ 
nı bildirecek ileri bir hamle bekli • 
yoruz. Mebusla ayni derecede vatan. 
daş olursak, hiç bir suiistiınalin, hiç 
bir ci.irmün cezası ihmale uğramaz. 
Ve bu nıiihletten istifade edenler 
hesap vermİ) ecekleri mesuliyetle • 
rin ve gün~hların yükünii kolay ko. 
lay taşımak cesaretini göstermezler. 
Mahkeme heyetleri, adalet divanla • 
rı, her suçun cezasını zamanında ve 
sarsılmaz bir adaletle verdikleri za. 
nıandır ki, her fert kanun nazannda 
miisa\'i olur. 

Emlak ve Eytam 

Bankası Umumi Heyeti 
Ankara - Emlak, Eytam Bankası 

heyeti umumiyesi toplanarak banka
nın 1938 yılı mesaisine ait idare he
yeti raporunu ve bilançosunu tetkik 
ve tasvip etmiştir. 

Raporda, Bankanın geçen yıl için· 
de başta Ankara olmak üzere birçok 
şehirlerimizin imar hareketlerinde 
üzerine almış bulunduğu vazife kayıt 
ve bu yoldaki yardımların son yıllar 
içindeki inkişafı bilhassa tebarüz et
tırilmiş bulunmakta idi. 

1938 yılı mesaisinin verimi olarall 
500 bin liraya yakın bir kar temin et· 
miş bulunan bu milli müessesemi2 
mesaisine ve faaliyetine daha ziya. 
de bir inkişaf verebilmek ic;ın bu ka• 
rı tevzi etmiyerek ihtiyat akçası me-
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Gazetem z Mektepliler Futbol 
Şampiyonası f çin Bir Şilt Koyuyor 
M ek.t:plerimizde sponm tek-

sıfı mevzuu bahsolduğu 
şu gilnlerde, İstanbulda yapıla
cağı ilan edilmiş olan liseler, 
öğretmen ve sanat okulları a
rasrndaJd futbol müsabakaları

nı azami surette teŞ\ İk ve ta
mim etmek, gençleri daha d
~ ade he' eslendirmck gayesiyle 
fut bol şampiyonasında birinci 
çıkacak takıma verilmek iizere, 
aşağıdaki şartlar dahilimle 
"TAN ildi,, ismi altında bir 
şild mükafatı ihdas ediyoruz: 

1 - Şild üç seneliktir. 
2 - Bu şlld her sene yapıla

cak şampiyonada birinci çıka
cak takıma \•erilir. Ve o mek
tebin Jsmi şilde gazetemiz ta
rafından yazdırılır. 

3 _ Mfiteakrp sene, ayni f-1-
di galip takırn maçlann baş
langıcrnda Maarif Direktörlü
ğüne iade eder. 

4 - Üç sene nihayetinde şil
de iki kere yazJmış olan takım 
şildin hakiki sahibi olur. 

5 - Üç sene zarfında muhte
lif takımlar birer kere isimle
rini yazdırmışlarsa üç birinci 
arasında bir turnuva tertibiyle 
şilde ebediyen tesahup edecek 
takım taayyün eder. 

Bu şildi koymaktaki gayemiz 
sporu tamim. gençliği teşvik ve 
binnetice Tiirk sporunun kal
kınmasına hizmet etmektir. 

Bu teşebbüsiimüzün alaka ile 
karşrlanacağma şüphe etmiyo
ruz. 

Güneşli F utbolcülerin 
Başka Klübe Girmeleri 
Artık Gün Meselesidir 
Klüpçüler, Bu Oyunculardan Azami istifade 
Temini lmkCinlarını Gözönüne Almalıdırlar 

: ..... ····································: 
i ...... ~.~~:.:~: .. ~::.:~--~~~~ ........ I 

Güneş klübü, butbol şube
siyle beraber diğer bazı 

spor şubelerinin faaliyetini ev
velce tatil ~tti. Fakat klübün 
lağvı hakkında bir karar veril
mediği için futbolcüler, nizami 
müddeti beklemek engeli yü
zünden istedikleri klüplere gi
remiyorlardı. 

ler çarpışmış, onların hücum ve mü. 
dahale kabiliyetlerini Almanlardan 
daha çok bellemiş butbolcülerdi. 

Rakibin kuvveti karşısında Al -
man oyuncuları da tabiatiyle Avus
turyalılara uymağa mecbur kaldık -
larından umumi ahenk evvelki mü -
sabakalarda olduğu kadar bozulma· 
dı vr en fıızla muvaffak olanlar ken
di tarzlarını tam hürriyetle tatbik c. 
den Avusturyalılar oldu. 

Anka raya 
Gidiyor 

Milli Küme Maçl~rına 

iştirak Edecek 
An.karada yaptıkları temas netice

sinde milli kiıme maçlanna iştirake 
karar veren Galatasaray 1 akımı, An
karadaki milli küme maçlarını yap
mak üzere bugün An.karaya hareket 
edecektir. 

Bundan evvel, klübünden istüa et
miş olan Boduri, dün mıntakaya 

gönderdiği bir mektupla istüasını 

geri aldığını bildirmiştir. Uç ay zar
fında istifasını geri aldığından Bodu
ri hiç müddet beklemeden Galatasa
ray takımında oynayabilecek ve An
kara seyahatine iştirak edecektir. 

Diğer taraftan Güneşli Faruk ile 
Yusuf Galatasaray klübiıne intisap 
etmişlerdir. Beden terbiyesi genel 
direktörlüğünün şubeleri feshedilen 
idmancıların hiç müddet beklemeden 
diğer bir klüpte oynayabilecekleri 
hususunda verdiği son kararla bu i
ki Güneşli oyuncunun diin Istanbul 
bölgesince tescil muame)P-leri ikmal 
edilmiş olduğundan Faruk ve Yusuf 
ta Galatasaray takımı ile beraber gi
decektir. 

Matbuat Takımı Maçı 
Matbuat takımı pazar günü saat 

onda Beşiktaş tekaütlerile bir maç 
yapacaktır. Zevkli maçlarını seyret
tiğimiz matbuathlar karşısında Be. 
şiktaşlılar arasında zamanının Refik, 
Cavit, Tevfik, Sadri, Rüştü , Şükrtı 

gibi şöhretli oyuncuların bulunması 
bu maçın çok alakalı olacağını gös
termiye kafidir. 

Mektepliler Maçları 
Yapıhyor 

Lise, öğretmen, sanat okulları a-
rasındaki futbol maçlanna önümüz
deki pazar !lÜnÜ Taksim stadında 

başlanacak saat 15 te Vefa lisesi sa
nat okulu saat 16.15 te de Perte\•ni
ya] - Erkek muallim mektebi karşı
laşacaklardır. * Greko Romen Türkiye güreş bi
rincilikleri mayısın yirmi sekizinde 
Ankarada başlayacak ve aym yirmi 
sekizinde bitirilmiş olacaktır. 

"Abidelere harcanan paralar, 
bütçemizle mütenasip olmalıdır!" 

denildi. Sanınm ki billistisna bütün 
aklı başında vatandatlar, bu temen
niyi kendi düşüncelerine de tıpatıp 

uygun bulmuşlardır. 

Fakat bu çok yerinde temennide 
mutlaka itiraz olunacak bir nokta 
arayanlar oldu. Bunlar arasında, ber
mutat Nurullah Atacın da bulundu
ğunu tahmin edersiniz. 

Fakat bizim Nurullah Ataca ta • 
hammülümüz var. Ona tahammülü
müz de, hem zararsız ve tek bir nil
mune oluşundan, hem ona hayli a -
lışmış bulunmamızdan, hem de ken
disini - yavan da sayılsa • bir çe11ni 
farzedişimlzden gelir. 

Eier maazallah onun gibi düşü • 
nenler çoiabna, "Antika" fikirlerin 
kıymeti de sıfınn altına düşer. 

Hem Nurullah Ataç, icadında ih
tisas peydahladığı o "antika" fikir
leri, ciddiye alınabilecek bir üsHipla 
müdafaa etmez: Bu itibarla, okuyun
ca kızmaz, güler geçeniniz! 

Nurullah Ataç da, müşterek lddi. 
alarmı şu malumatla (!) isbata giri
şiyor: 

"Büyük citelerfn tarihine bakın: 

Daima sanat eseri, hastahaneden, ye
timevinden evvel gelmiştir!" 

• Her şeyden evvel görülüyor ki, 
bu münakaşanın, ortaya atılan mev
zula alakası kalmamıştır. Fakat ben 
buna hiç şaşmıyorum: Çünkü bu 
münakaşanın da, diğer bütün müna
kaplann akibetlerine uğramaması 

için hiç bir sebep yoktu Fakat, ma
azallah, bu arkadaşların fikirlerine 
alemi kandırabildiklerini fanedin: 

O zaman ne olacak? Hepimiz: 
Büyük mllletlerin tarihlerinde sa

nat eseri hastaneden, yetimevinden 
evvel gelirmiş diye "Gandi" gibi o -
ruca yatıp habire ahide mi dikelim?" 

Nurullah Atacın, eline geçen ki. 
tapları okumadan tenkit ettiği meş
hurdur. Fakat anlaşılıyor ki üstat 
artık sade tenkit ettiti kitaplan de
ğil, makaleleri, fıkralan bile okuma
ğa lüzum görmüyor: Eğer bu kuru
yası adetinden kurtulamazsa, "yazık 
olur Nurullah efendiye!" 

Kendisine, ortaya atılan bu mev
zuu da okumadan. yani anlamadan 

tenkide giriştiğini isbat için bir da

ha tekrar edeyim: 

ic 
nl&. 

Klübün lağvı ıçın toplanacak 
kongrenin günü pek yaklaştığından 
Güneşli futbolcülerin de başka klüp
lere yazılmaları bir gün meselesi ha
lıne gelmiştir. 

Güneıli Oyunculara 

Gelince 
''Biz, ahide dikilmemesini isteme

tabiidir. F'akat çok defa bu şarta Gü. dik, sadece abidelerle birlikte oca -

Geçmiş günlerdir; kimseyi kız -
dırmaz ve hiç bir klüpcüyü manasız , 

bir çekememezliğe sevkedemez diye 
burada hatırlatacağım: 

neşliler dahi riayet edemezlerdi. ğımıza da incir dikilmesin dedik!" 
!! 

Bu vesile ile Güneşli futbolcüle. 
ri takımlarına alacak klüpcülere ba
zı duştinceleri şuradan tekrarlamak 
arzusunu duydum. Düşüncelerimde 

tamamiyle teknik çerçeve içinde kal
mağa çalışacağımdan bu yazımdan 
başka bir mana çıkarmak veya acaip 
tefsirlere sapmak imkanı olmaz ka
naatindeyim. 

Şüphe yok ki, Güneş takımı son 
senesinde üslup ve taktik 'Olarak ek
seri maçlarmda Avrupai bir teşek -
kül manzarasını seyircilere en ziya
de gösteren bir ekipti. 

Esasen aldığı neticeler de o hem 

Göze Ahnacak Noktalar 

Şimdi düşünelim; şüt mesafeleri
ne yaklaşırken toplan mütemadi 
sağlı sollu çalkalama huyuna dücar 
olmuş takımlarımızdan birinin mer • 
k•zine Melihi koyun. Şüphesiz iki o
yundan sonra yerini değiştirip açığa 
geçirilecektir. 

En Taze Misal Açıklarda da zikzaklı inmeğe a -
cazibeli hem şuurlu tarzın faikiyeti- lışmış üç ortaya uyamıyacağından ya 

Herhangı takıma yeni alınan bir ni gösterir şahsi oynamağa yahut aksamağa 
futbolcüden azami istifadeyi temin Şimdi muayyen bir stib içinde mahkum olacaktır. Böylece aylarca 
için riayet edilmesi elzem olan şart- aylarca çalışarak girmeğe çalışmış kendi kabil~yetlerine göre kullanıl -
lan daha iyi izah edebilmek üzere olan Güneşlileri teker teker, yahut mak şartiyle en müessir elemanlar -
öniımüzde pek taze bir misal de var. ikişer uçer muhtelif klüpler alacak. dan birinden azami istifade temin e. 

Geçen gün Almanya • İtalya mil- lar. Alınacak ikişer üçer oyuncula - dilemiyecektir. 
ll maçı oynandı. İtalyada yapılan o nn hepsi ayni hattan olursa bir de - Futbolde. başkalarını oynatacak 
müsabakayı Almanlar 3 .2 kaybetti- receye .kadar kendi anlayışlarından cinsten oyuncular olduğu gibi, baş -
ler. Fakat Alman takımındaki dört oynamak imklnını bulurlar. Fakat kaları tarafından oynatılacak oyun
Avusturya oyuncusu seyircileri hay- böyle olmayıp, biri müdafaadan, bi- cular da vardır. İki cins de iyi kul-

b k 1 il d k "k ı ri hücumdan, bir üçüncüsü de mua-ran ıra an oyun arı e a ı a arca lanıldığı takdirde kıymetli işler ya-
l vin hattından olursa ve tesadüfen 

alkışlandı ar. pabilir. Esasen dünyanın her takımı 
k 1 A yanlarındaki gençler o teker teker Alman ta ımına a ınan vustur- bu iki cins oyuncudan mürekkeptir. 

l ı l k d kalmış oyunculann kabiliyetlerine ya oyuncu arı ta ya maçına a ar Arsenalin meşhur Drak'i arka -
"b b ' uygun olmazlarsa işin istifade tarafı fevkalade alkışlanacak gı i ır oyun daşlarının himmetiyle korkunç bir 

• Alın çok zayıflar. 
çıkaramıyorlardı . Hatta an o - merkez muhacimdi. İngiltere milli 
yuncularının tarzı içinde ahenkli bir Meseleyi çok göze çarpan bir ml- takımında İspanyaya duman attıran 

.. ğ beraberlik dahi temın edemedikle - salle bir daha canlandırayım: Dixidin de başkaları tarafından oy • 
0 

" rinden Alman idarecileri şikayetçiy- Güneş klübünün çok defalar natılırdı. 
Y diler. Bu aksaklık eski değildir. Da- merkez muhacim mevkiinde oyna - Fransızlar tarafından yırtıcı ve 

ha bundan bir ay evvelki Alman mil. yan ve atletik kabiliyeti inklr edil - korkunç sırtlan lakabı konulan İtal • 
li temasında dikkati celbetmişti. miyecek kadar parlak olan bir Meli- yan milli takımının meşhur Pioda'sı 

Dört beş oyuncunun bir ayda bu hi gözönüne getirelim. Melih şüt çe- da "mukayese nisbetlerine lıür -
k dar değişebilmelerine ihtimal var kilecek ve doğru kaleye dalmacak met edilmek prtlyle" Melih gibi bir 

ad ., Burada dikkate alınacak tah- mesafelerde ö n ü n e atılmış de- oyuncudur. 
~~ ı~~ğer mesele şudur: rinleme paslan aldığı vakit birinci Güneşli futbolcülerin diğer klüp-

İt 
1 

a maçına kadar Alman oyun- nevi bir merkez muhacim gibi vazi- lere girmeleri bir gün meselesi ol _ 
di 

1 
ay Jann muhtelif safha - fesini yapardı. Halbuki ayni oyuncu duğu zamanlarda fU aklımdan ge • 

( cu~annın maç 1 • l k 11 k ·· f renler ve buraya yazmama imko.-1 rmdaki tarzları hakim bir ro oy- arzanı pas arı. u a~ır en -~ç sını Y ıu.ı 
ın H lb k İtalyan macında birden düşerdı. Yenı futbolun icap - olmayacak kadar uzun olan daha 

nuy"'rdu. a u 1 k b ' l M lihin b b •" d" .. l l l" · bı A t rya oyuncuları larını feda etse ı e, e en a- a'IAa uşunce er e k upculerin si-
\ az•yet ~ca . ~·u:ı: aldılar. Cünkü riz kıymeti olan sftratlnden istifade htnlerini yormalan her iki taraf tçtn 
oyunun idar~smı . 

1 1 
uzun sene- idn derinlemesine beslemnesl Dek favdalı Clur kanaatindeyim. 

b karşılarındakı rakıo er e 

GRiPiN 
Varken baıağrısına 
katlanmak ne garip 

GRIPIN mideyi bozmadan, kalbi 
ve böbrekleri yormadan bütün ıstı

rabları dindirir . 
GRIPIN baş ve diş ağrılarına, ro

matizma sancı ve sızılarına, üşüt

mekten mütevellit bel, sinir, adale 
ağrılarına karşı bilhassa müessirdir. 

GRIPIN nezle, grip ve emsal! has
talıklarda hararetle tavsiye edilmek
tf'dlr 

kaşelerinı tecrübe edınlz. Aldanmayı 
nız. Rağbet gören her şeyin taklidi 
ve benzeri vardır. GRIPIN yerine baş 
kabir marta verirlerse şiddetle red
dediniz 

E K o N· O 

Paskalya Münaseb 
Yunanistan ve ita 

Bol Yumurta Alıy 
Ortodoksların p{Ulkalya yortuları ı-:::: 

münasebetile piyasamızdan mühim 1 r--------ı 
miktarda yumurta toplanmaktadır. 
Yunanistan ve ltalya için on beş 

gündenberi hazırlanmakta olan ve 
kontrol muameleleri ikmal edilmiş 

bulunan yumurtaların ihracı, sevki 
devam etmektedir. Son üç günde bin 
sandık yumurta kontrol :!d ılmiştir. 

Havaların müsait gitmesı Anadolu .. 
dan fazla yumurta gelmesine yardım 
etmiştir. Ckçen sene bu ayda ihraç 
olunan miktar daha az ve fiyatlar i
se daha yüksektir. Geçen sene 19 li
raya verilen sandıklar, Yunanistan 
\•e Italyaya 24 lira fiyatla satılmış
tır. lhracatın devam edeceği ve si
parişlerin her gün arttığı haber ·.rc
rilmektedir. 

Ceviz Plyasa11 Yükseldi 
Martın üçüncü haftası içinde ceviz 

ve fındık piyasasında satışlat' geçen 

haftalara nisbetle daha az olmuş i-

8€' de fiyatlarda hissolunur derecede 

yükselme görülmüştür. iç cevizler. 

den kilosu 87 kuruştan 3125 kilo sa

tılmıştır. Piyasamıza 6150 kilo ceviz 
[Clmiş ve Çekoslovakyaya 37fı0 kilo 
ihraç olunmuştur. Fındıklardan altı 
bin kilo badem fındık kilosu 77 ku
ruştan. on bin kilo iç fındık, 89,20 
kuruştan satılmıştır. Piyasumı7.ıı1 

7295 kilo iç fındı kgelmiş, Marsilya-

iHRACAT: 

lngiltereye Eldiven 
ihraç Ediyoruz 

BORS 
30-3-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Parla 
Millno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atına 

Sotya 
Prag resen 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

ESHAM 
Türk Borcu I pe in 
Türk Borcu III peşin 
Slvruı - Erzurum V 
1933 % 5 Ha:r.lne tahvl 

" www 
ya 10 bin. Viyanaya 10 
ceye 2 bin kilo ıç fındık 
muştur. Istanbulda stok 
kilo iç ceviz. 15 bin kil 
mevcuttur. 

SANAYi: 

\ 
Kadın Çc'rap 
Ekserisi Çür ·· 

Şehrimizden bir firma yaptığı de- lktıs~ Vekaleti tlL'af 
ri eldivenlerden Londraya numune- kadı11 ~oraplarını ~kike 
ler göndererek eldiven ihracı ıçın tehıısıs Karlabe, otitün 
tekliflerde bulunmuştur. Nümuneier rıkEarını dolaşa-ak her 
Londrada beğenilmiş ve fiyatlarda rine yaptığı t.t'ukatı ık 
uyuşulmuştur. tır.Mutehassuın fikrince 

El ile işlenmiş derı eldivenlcrder. naı çoraplar:n ekserisi 
Londraya göndermek üzere hazırlık. ğilr Bu çuruklük bır kıs 
lar başlamıştır Eldiven fabrikala- let ıpliklc>rı işlerken o 
rında çalışan bazı işçiler de bu ışı ohsından ileri geldiği tab 
kavradıklarından fabrika'ardan nyrı· rrtedir Mütehassıs ra 
larak şahsi teşebbüs sahasına atılmış- z1mağa başlamıştır. 

lar ve imalata kovulmuşlardır. Mua- (açak Baskül G,I 
mele vergisinden müstesna olm 1 ehrımızde beş yuz kilO 
küçük sermayeli muteşebbi~lcr bu- can b:isküllerı imal ecteı:ı 
yiik imalathanelere rekabete bi e . 

1 
. 

başlamışlardır Pek moda olan dikiş- ;a son /unber~e. 1bır :a: 
li eldivenlerin lngiliz takas primleri nya an as ~ ye. e 

b "nk"" "'zde etmi"' beş nisbetini 11 altında, baskullerın b 
ugu u yu Y "'Y trını a • t . b 

muhafaza ettiği takdirde lngiltcreye ~ rı ayrı ge ırıp 
mühim miktarda eldiven ihrac l'dile. ~an olan kısım_ı~rı da _tartı 
bılece~i anlaşılmaktadır !.erlı maınulata rakıp 

ul yapıldığını. hattiı rrı 

Bir Haftahk ihracat biie dahıl olduklarını 
Bu ayın üçüncü haftası içinde şeh- kamlara şikayet etmişlerdi". 

rimizden ihraç olunan maddetn a- malathane sahi t'lerı gı.J 
. . . . •sinden ıstifade ederek bU 

rasında Belçıkaya bır mıktar sıgarn , 
. ıı parçaların yedek parÇll 

Mısıra 2285 lıralık halı. 25817 lira-ırilmesinın menedılmesıı:ıi 
hk yaprak tütün. 2360 liralık zeytinşıerdir. 
Italyaya 3850 liralık yumurta, tfo. 

landaya 409 liralık tütün. FipHindi Anam'9rda Muıc11I•• 
yaya 16997 liralık tütün. ln~iltereı\namur iTAN) - lki sen 
y~ 831 liralık kuş yemi, 6602:i liradevam eden çalışma neti 
lık tiftik. Nevyorka 578 liralık kı:rada muz yetiştirilmesi bit 
yemi Yunanistana 730 liralık y1rlemiştir. Şimdi mevsırn 

' alıcı olmadıgı için muzun 
murta. 12344 liralık beyaz pcyn kuruşa d · · t . 

uşmuş ur. 
Almanyaya 14695 lırahk tiftık. 123 Silifkenin Ufacık nahiyesifl' 
liralık yapak. 798 liralık erik kurume muz fidanı gonderılmiştlt 

1700 liralık elma kurusu. :i525 li Partinin Konferansfotl 
lık, ağaç kütüğü, ti9 bin liralık Konya (TAN) - C. H. E' 
pek, 6547 liralık tuzlu derı. 7298mumi Merkezince tertip 
fındık, 15800 liralık ceviz, 241 'i2.ınferanslardan uçuncusü, tststl 
ralık yaprak tütün, Ameriksya 3niversitesi Doçentlerinden "18 

liralık tuzlu barsak ve diğer mctbadan tarafından belediye sı 

ketlere az miktarda muhtelif ihrıasında, "Hürriyet ve mtihaP 
maddelerinden gönderilmiştir ~ti,, hakkında verilmiştir ___ .. 

Baş, Diş, Nez~rip, Romatizma 
Nevralll, kınkhk ve ağrllannızt derhal kes•' 
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Son Hafta 

mizden Profesor 
Mehmet Ali Ay
ni bu son eserile 
çok ince bir 
mevzua temas 
etti: Ahlak!. .. 

Gerçi o, henüz birinci cildini bas
tırdığı bu eserinde ahlaktan değil, 
a]:)lıikçılardan bahsediyor. Fakat 
esetin adı ve muhtevası tabiatile 
ahlakın dünkü ve bugünkü duru
ınunu hatırlatıyor. Ahlak, malum 
olduğu üzere, huyun ve terbiye ile 
muhit tesirlerinin bir insan ruhu 
üzerinde vücude getirdiği tezahür
ler demektir. Bundan dolayıdır ki 
ahlak ilmi, nefsi natıkanın hıfzıs
sıhha usulüdür, diye tarif olunur. 
Milliyet, kavmiyet ve mezhep ka
yıtlarına bağlı olmıyan ahlak il
minin mevzuu cemiyettir, gayesi 
de insanların maddi ve manevi 
tekemmül etmeleridir. Bu ilmin 
ameli kısmı ruhi fiil ve temayül
lerden hangisinin müstahsen, han
gisinin müstehcen olduğunu göste
rir. Nazari kısmı ise beni beşer a
lemindeki fiillerin ve ruhi temayül
lerin kaynaklarını tayin eder. 

Ahlllk ilmi, birçok alimlerin mü
lahazasına göre, felsefeden bir kı
sım olup yine felsefe çerçevesine 
dahil bir takım ilimlerin yardımi
le münferit hareketlerden ve vaka
lardan umumi ve mücerret d-as
turlar çıkarır. Tahlili ve terkibi, 
istikrai ve istintaci usuller kulla
narak elde ettiği neticeleri naza
riyeler şeklinde ifade eder. Fakat 
ahlaki felsefenin, hatta ilmin dı
şında tutanlar da vardır. Bu, çürlık 
bir hükümdür. Çunkü ahlak ile 
dünyanın en büyük filozofları uğ
raşmışlar ve beşeriyeti selamete e
riştirmek azmile birer din kuran 
rahiplerin de hepsi ahliıka ilk plan
da yer vermek zaruretini duymuş
lardır. On .sekizinci ve on doku
zuncu asır filozoflarının dahi ah
laki meselelerle derinden derine 
meşgul olduklarını biliyoruz. Bu 
devirlerde ortaya konulan ve ba
sitten mürekkeoe gitmek üzere ü
çe ayrılan ahlak nazariyeleri ise 
herkesçe malumdur. 

Şu halde ahlak, ihmali imktin
ıız bir kıymet dernektir. Lakin za
manımızda ve hakikatte böyle mi
dir? Ahlak bozuklugunun bir 
memleketi inkıraza , inhidama sü
rüklediği tarihin şahadetile sabit 
iken bugün medeniyet a~minde 

ahliıka gösterilen ihtimamın dere
cesi nedir? .. 

s ayın Profesör Mehmet Ali 
Ayni, Türk ahlakçılarını 

bize - iyiden iyi - tanıtırken za
manımızdaki ahlak tereddisine te
mas etmiyor. Halbuki bence genç 
neslin bilhası;a bu mevzu üzerinde 
tenvir olunması lazımdır. Çünkü 
yalan asrımızda alabildiğine ço
ğalmakta ve küçük, büyük her 
hangi bir yurttaşı - hasis, çok ha
sis bir menfaat mukabilinde - al-

M. Turhan 
T A N 

İşte Profesör Mehmet Ali Ayni
nin eseri ilk lahzada bu ahlaki fe
caati ve bizim hesabımıza da ilk
mekteplerde ahlak dersi verilme
mek sebebile husule gelen "ahlaki 
vecibelrden tegafül'' kaziyyesini 
hatırlattı. Bu acıklı tahatturdan 
kurtulup ta kitabı okumıya başla
yınca ruhi bir inşiraha ermemek 
mümkün değil. Çünkü Aşık paşa, 
Kınalı zade, Koca Nişancı gibi i
simlerini Türk tarihine altınla y3z
dırmıya mvaffak olmuş üstadların 
ahlaki dü~üncelerini öğrenmek im
kanile kaı·şılaşıyoruz. Muhter~m 

müellif her ahlakçıııın eserlerin
den muhtelli nümuneler. de koy
duğu için kitap, eski devirlerin 
derece dere\:e değişen dilinden, üs
llıbundan da tad almak - fırsatını 
kazandırıyor. 

"Tiirk Ahlakçılarını", ahlakın 

kıymetini müdrik olan her vatan
daşa tavsiye ederiz. 

YEZiDiN KIZI 
Yazan: Refik Ha lid 

Basan: Semih Lutli Kitabevi 

B ir zamanlar memleket hika
velerile edebiyata susamı:ı, 

arijinal yazıya 

hasret çekmek
ten bunalmış dı
mağları bol bol 
hoşnut etmiş o
lan Refik Halit, 
yurda döndük

ten sonra (Tan) da tefrika ettirdiği 
(Yezidin Kızı) adlı romanını kitap 
olarak ta bastırdı, okuyucularının 
rağbetine sundu. 

Yezidin Kızı, müellifin gurbet 
hayatı yaşamıya mecbur tutuldu
ğu yıllarda kaleme aldığı nefis e
serlerdendir. Onun Tiirk sınırlcırı 
içine girebilen birkaç yüz nüshası 
elden ele dolaşıyor, binlerce kışi 
tarafından heyecanla okunuyor ve 
edebiyat zevkinden en az hisse a
lanların bile ağızlarında "Yezidin 
Kızı'' dolaşıyordu. Eseri o sıralar
da okuyamıyanların bir kısmı 
(Tan) da tefrika edilirken tahas
sürlerini tatmine imkan bulmuş
lardı. Şimdi herkesin Refik HaLidm 
fikir pınarından "Yezidin tuz1" 
adlı kaseyle kana kana zarafet 

' nütke ve incelik kevseri içmesi 
mümkün olmuştur. 

Ben Yezidin kızını üç kere oku
dum, her bırinde ayrı bir tad ve 
ayrı bir heyecaP .ıydum. Refik 
Halit bu eserınde tamamile şair, 
tamamile ressam ve tamarnlle 
heykeltraştır. Çünkü kitapta öyle 
sayfalar var ki mevzun sözler1n 
en güzelini çirkinle~tirecek kadar 
ahenkli bir üslup ile yazılmıştır ve 
baştan başa şiirdir. Bu şiirler ara
sında öyle satırlara tesadüf olunu
yor ki muharririn onları yaratır

ken kalemi bırakıp fı:ça kullandı
ğına ve her çeşit renkle en kuv
vetli ziyayı kelime ve cümle ha· 
linde eserine serpiştirdiğine inan
mamak elden gelmiyor. Sonra oy
le tasvirler var ki yazı sayılmak
tan kendilerim tenzih etmek ve 
her birini yontulmuş bir heykel 
sayıp o zehap ile seyre dalmak 
lazım geliyor. 

, 

nıyor ve çok defa da mürekkebi 
bırakıp renkten ve ziyadan istifa
de ediyor. Bu hakikati bütün mce-
liklerile kavramak isteyenlerin 
Yezidin kızındaki deniz, çöl ve dağ 
tasvirlerini okumalarını tavsiye e
derim. Bu öğüdümü dinleyenler o 
tasvirlerin kalemle değil fırçayla, 
yahut minkaş ile yapıldığına .i.ımm 
getireceklerine emmim. 

Bu eserde de mevzuun orijinu
litesinden ziyade üslubun zarafeti 
ve kuvveti bizi teshir ediyor. l:::Siz, 
her sayfada sayın edip Refik Ha
lidin ne derin heyecanlarla kalem 
yürüttüğünü apaçık görüyor ve o 
heyecanın aksini de yüreklerimız
de buluyoruz. Fakat muhterem e
dibin bütün benliğini eserine ver
mesi ve heyecandan örülme bu
lutlar içinde tasvirlerini yapması 

yüzünden ara sıra şivesizlikler de 
tekevvün ediyor. Mesela kırkıncı 
sayfanın başında şöyle bir cümle 
var: 

"Asuriler, Etiler, Mısırlılar, İ
ranlılar, sonra da Romalılar, Arap
lar, Türkler ve haçlılar, şimdi i-;e 
Fransızlar develerine ve atlarına 

bu kuyudan su içirdiler." 
Dilimizde "ise" şart edatına bağ

lı olarak kullanılan şimdi kelime
sinin yamanacağı fiil, içirdiler ~ek
linde deği1, içiriyorlar, suretinde 
olmak gerektir. Fakat heyecan if
ratından ileri gelen bu gibi zünul
ler hem hurdebinle görülemiye
cek kadar azdır, hem kıymetsiz

dir. Keşki Yezidin kızı ayarında 
beş on romanımız olsaydı da içle
rinde bu gibi zühullerden yüzer ta
ne bulunsaydı ... 

BAHÇIVAN 
ingilizceden Çeviren: 

lbrahim Hoyi 
Basan: Remzi Kitabevi 

H indin yetiştırdiği galiba ye-
gane dahi şairi Rabindra

nath Tagore'u 
tanımıyan ede
biyat meraklısı 

yer yüzünde 
yoktur sanıyo

ı um. Bu büyük 
adamın Alman 

şiir ilahlarından Goethe kadar li
rik bir şair, ayni zamanda derin 
bir filozof c1duğuna bütün Avrupa 
ve Amerika ıanmış, düzineleri a
şan eserleriı in hemen hepsi - başta 

ingilizce olmak üzere - büyük dil
lere tercüme olunmuş ve kendi~i
ne bir yılın Nobel mükafatı da su
nulmuştur. 

Kıymetli muharrir arkada~ımız 

Ibrahim Hoyi, beynelmilel bir şöh

ret ve kıymet olmuş olan Tagore'u 

Tür' !"debiyat severlerine tanıt

mak istediğinden onun küçük kü

çük şiirlerden terekkü;J eden pek 

meşhur eserini (Bahçıvan) adile 

türkçeye çevirmişti. Yerli eserle

rimize ve birçok m9.ı:ıhur imzaları

. mıza pek te nasip oı. van bir rnğ-
'> " 

bet ve muvaffakiyet :.~vimli mli-

terciınimizi karşılamakta gecikme

di, eserin bu kere ikinci tabı mey

dana çıktı. Evvelce olduğu gibi 

şimdi de ki~abı seve seve aldım, 

zevk ala ala okudum. (Keder de 

• :&Sa~s aşka inan!) diye haykıran, 
p aras; . 
ir me~knr şebneme benzer, henüz 

O zanrktn ölür. Fakat keder daya-
ıtulan .. kl'd· S •l\dil'. ve sure ı ır. en de aşkın 

meı\er;r verenini seç) diyen Tagofe 

Behzat 

G eçenlerde çok darda kalmış 
bir kadıncağız üç çocuğunu 

evlatlık vermek istemişti. 
Ondan bir müddet sonra, ve

remli bir ana, halkın hamiyetini 
kendisiyle ayni oda içinde yası

yan dört \ yavrusunun imdadına 

çağırmıştı. 

Bu iki talebi de "Tan., sütunla
rına ben gecirmiştim. Ve o yazı
lar, o iki kadının da hazin murat
larına ermelerine vesile olmuştu . 

Bu kadınlara yardımda bulunan 
iyi yürekli vatandaşlara yine "Tan,, 
sütunlarında açıkca tesckkür edi
şim, bir çok bicareleri ümide cfü
sürmüş: Bunu. o açık teşekkürü

müzün intisar etti~ti gündenbcri rıl
dığım mektuplardan anlıyorum. 

Masamm sürmesi, işsizlikten . ->e
faletten şikayette bulunan ve yar
dım diliyen bir çok vatandasların, 
ve tıpkı bahsettiğim kadınlar gibi 
yavrularını hamiyetli birer el ka
pısında, katibiadil senedivle yer
leştirmek istiyen bir çok biçare ~
naların , babaların acıklı mektup
lariyle doldu. 

Bu mektuplarr yazanların sefa
letlerini ve dileklerini bu sütun la
ra geçirmeme mani olan üç endi
şe var: 

Evvela. onların hepsine faydah 

olabilmek ümidinden mahrumum: 

Çünkü neticede, hamiyetli zengin

lerimiz.in yekunu , yardım gözliy

yen vatandaslarımrzın mikdarım 

bulamıyacak: Ve sukutu hayale 

uğrıyanlar, 

çok olacak. 

yardım görenlerdeT" 

Sonra. bu kabil şikfı.yetlere ve 

dileklere tercüman olduğumu gö

rüp. bir iki tanede hayırlı ve pe

rakende neticeye bakıp ümide ka
pılarak kaleme kağıda sarılacak 

bicare vatandaşlar daha çoğalırsa , 

onlara esaslı surette faydalı ola
mamaktan duyacağım azap ta ar
tacak. 

Daha ı;onra da, üstelik, bu ka
bil acıklı manznrnların ortaya ko-

1 

nulmasına sinir~nen bazı evham
lı mes1ekdaşların fasidane taar
ruzlarına da uğrıyacağım. 

En sonuncusunu pek umurla
madığım bu endişelerledir ki, al
dığım bu kabil mektupların hep
sini mevzuu bahsedemiyorum. 

Fakat onlar arasında, mesela 
dün aldığım bir tanesi var 

ki, alakadar olmamrya bir türlü 

dıncağız, 

.. -- . 

Evliıtlık 

iki Gözü Kör 
Bir Ananın 

\~ Sızlatan 

Macerası 
~~ ................................ , 
: Yazan : 

f 1\1 cıci Sa 1 ullah 
~ ............... ..-

1 

ayır 

Ve anaar 

Yavrularım ellerimden 'l 

lar, ve beni, ışığı arıyan b~~ ,~ 
ebe,, gibi, sokak sokak doı~ ~
yorlar: Ömrümün yegfine ~ı::l ~ 
tesellisi bu... ~~ 

Fakat zevkim ve tcsıellim ya\ .., 
rularımdan kıymetli değil.. Onlar 
blitün ömürlerini kör bir anaya 

değneklik ederek geçirecek de

ğiller ya! Hem, neyle geçineceğiz'! 

• Şimdi istiyorum ki, onlar da, ken

dilerini okutacak, büyütecek bır 

bayır sahibine kavussunlar... Ba-

1 na gelince, gözlerimin körlüğür 

alışmış sayılırım: lşı~ı öz ledik~ 

kendi kendimi: 
_ fyi ki görmüyorum· Gözlerim 

.. lınasaydı, imrenil~ek kimbi· 
kor o . . 

ler görccektım ',, diye tesel-lit ne . 
ba1ıyorum! Bana el uzata

lite ça 
f • asır sahipleri, çocuklarımdan 

..:'~·ii.11 cak b "' ··1 w • • d .... 
.. ..., kalarak üzu ecegımı uşun-

' \. ~ a.v.. ı 
Ç ki b .. .. ' ' '\..~ "' . 1 r· ÇiinkÜ ben yavru arı za-ocu arım, utun örn .. l oJ?-.;1, ,.,,es\!I e • , .. 1 . . .. 

k .. b' Qr er-· .. u• ··re""ivorum! 'Yuz ermı gore-
OT ır anaya deg"n e '-t · t~i go ,.. • 
d k . . 't ıh ten Göremiyeceğim de .. 

e ere mı geçırsinle ~ . orUJ'll··· 
r • mı) . ımazsa benimle bera-

bir biçarenin doğru sözlerind Fakat hl.Ç 
0 

ekten ktırtarıldıklarını 
haksız yere şiiplrnlennıcnit cı~ her sürunll'l 

ı a:ta 
hını duymamak isteı-seniz ' Do·· re,,.ı·nı! r 1 d d. 1 ., gc. ... J 

ıp ben e ın emek zahmetin.. . birinci perdesidir. 
den kaçınma;yın!,, h u, facıanın !arından birinin 

i:l ,·aVTU . 
Bu ziyareti yapmaktan vazg~ lf' BaŞl "' rak konuşan bı-

çemediğimi tahmin edersiniz sanı- Oğs~nde, bıçklf~ üzüne bakı-
Çare ı_ perışan y 

rım . Mescitlerle evlerin ve mezar- Yor~ "'adının 

lıkların içiçe girmesinden müte- .. ~: biç mi gömıe-
şekkil bir rı'.ıahallenin arasmdan, din~ ~ocuklarll11ı1 
suyu kurumuş bir dere yatağı gibi Di~: '• 
akan yollardan geçerek, mektup- '• 

011.ı.ll) • • d 
- ,...,.. . İkismı e ta verilen adresi buldum. Fakat ,,.. ~f)rcı.. oıyor ... 

c.Ol'diil\-ı um... ...,..... bnkın-
bu viran Koca Mustafapaşa evin- ca · ··· s şu ~: 
de karsıma çıkan facianın biribi- ırıalla onra.. gu ~nme 

kaç • ~~a iştirak vesi-rini bastıran iki cephesi vardı: t-
Pe eksiltme saatin-ki göziı j1llardanberi dünyayı gör 

kadar mezkur kom iyen kadıncağızın iki yavrusu 
var: Birisi 13 yaşında ; diğeri seki- (l035) 

zine henüz basmı.ş : Büyüğün adı 

Behzat. Küçii'ğünki de Nihat... Za
\·allı anaya ve yavrularına, bun
dan bir hafta evveline kadar scy 
yar satıcılık yapan kocası Fet 

si mucibince 3 adet yüksek 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

ıra muvakkat teminatı 1800 liradır. 
astlayan salı günü saat 15 de Kaba

m komisyonunda yapılacaktır. 
bakıyormuş. 

Fethi bir hafta evvel ölünce 
çare kadın, ne yapacağını ha 
!arak şaşırmış. Bir hatfadır, 

sının işportasında kalmış öte 
yi satarak yaşıyorlarmış. 

Şu garip ve müstehzi t 
bakın ki, hayatın bu vaziyet 
şürdüğü kadıncağızın ismi 

asız olarak sözü geçen şubeden alınabi-

' ·nalar Molins Standart, Müller; Skoda 
ktır . 
ler fiatsız tekliflerini % 7,5 gi.ivenme pa

inat mektubunu havi kapalı zarflarını ek
ihale saatinden bir saat evveline kadar (sa
yon başkanlığına makbuz mukabilinde ver-

(1713) 

Memnune... 111••••••••••••••••1., 
H ayatının hemen hiç bir ~;o::::O::~'::::!;~~:OO?C;:~~~~~~ 

nünden memnun olmadığı 
söyliycn Memnune: 

'.- İkj yavrum, iki gözümdij"~~~;;;;;:::;;:~;:::~~:::;~~~~~~ 
Di Onlar olmasalar, ben \ 

ısından dışarı çıkamarh .. , 
um. Fakat keı - LICALARI 

ihayetinde pılacnk olan tas-
ların her sabah saat 10 dan 12 

iıllılltltıCl~ :ıcalan müdürlı.iğüne miıracaat 



Sındırgıda 

Orman 
lıleri 

Sındırgı (TAN) - Yeni orman 
kanunu çıktıktan sonra başhyan o
dun ve komur buhranı beş ay evve
line kadar devam etmiştir. 

Son defa pazar yerinde satmak ü
zere odun ve komur bazırlamıtan 
i~in 13 koye orman aahuı pteril
mlf, aynca kasabamını baih 78 kö
yün onna nlhtiyaeı temin edilmlf ve 
kanunun Mirgemedili butim kolay· 
hklar gölterilmiftir. 

Çatalağzında Büyük 
Bir Elektrik 

Santralı inşa Edilecek 

Adapazarı 

Adliyesinde 
Faaliyet 

il- s. 139 

1 K A S E· 

liitün Ağrıları Dindirir. 

Adapazan, (TAN) - Adliyemizin .. ----------------------. 938 senesi zarfındaki !aaliyetini gös-
teren istattatiklerlıı tanzimi bitini~ 
tir. Buna nazaran: 

Ağırceza mahkemesine 162 if gel
miş, bir ~ne evvelden kalanlarla be
raber 245 e balij olan üvalardan 
175 i karara bağlanmı§tır. 

Alliye ceza mahkemesine p21 it 
gebnif, 455 i karara raptedilmiftir. 

İki ıulh ceza mahkemesine 1196 if 
gelmif, 1139 u bitirilmiştir. İki as
liye hukuk mahkemesine 1029 iı gel
mif, 802 ıi intaç olunmUfTiır. İki ıulh 
hukuk lnahkemesine 1558 it ıelıDJt, 
1145 i halledilmlttir. 
Müddeiumumilik ilimat kım>ma 

gele 1430 ilim infu olunmu§tur. 
Muhabere kıımına 11:557 evrak pl-

Beılkten mezara kadar sağla 
ve beyaz kalan dlıler ! 
Dit macunu kullaaaalar bir 
çok tecribelerclen ıonra 
neden dalma · 

Radyolin 
de karar kılıyorlar! 

Çünkü RADYOLIN : 
Kuabamır.dan yirmi dakika uuk· 

ta bulunan ve gittikce tahrip edil· 
melde olan Kızılçam kOl'UIU da mu
hafaza 011DaJU olarak tefriklKtilmiftir 
:Yuz hektar kadar araziyi kaplıyan 
bu omıının GO hektarında kızıl çam 
vardır, ŞO bektarı da boftur. Muha
faza altına ahndıktan '9Dl'8 bu bot 
sahanın ı.adilillnden yetifeceii ve 
korunun gittikçe kasabamıza doğru 
akıp yaJrlafacağı ümit ılırfilmektedir. 

• Diflerde (Ktifeld - Tutre) 
huaulGne lmkln 'ırabwz. 
Mnc:ut olanları da eritir. Cllfobıfsa İdcıa19nu ve lıöyllllar miş, 122 ıi 939 HDe&ine devreclilmit-

~ (TAN) - Çatalaizıncla 1 psına başlanılacalı anlaplmaktadır. tir Bir 1ene içinde 1500 • yakın ademi • Ditleri mine tab.banı 
yapılması dutunülen kömür ve ~~ Çatalağzından Ankaraya kadar takip karan verilmiftir. Sorgu bi- çizip hırpalamadan temizler 

Orh llnd • v LL mir limanı lçin bir ln,WZ ll'Upu uç uzanan bet yüz kilometrelik demir Jdmlijiııde açılan dlvalann adedi 
ane e age1- aydanberi ketifler ve tetkiklerle yolunun iki tarafında bulunan fehir, ld3 tür. 

V M · hk megul olmaktadır. kasaba ve köylerle fabrikalar, bu Bir Hilede Adapazan mıntaka-
e 8JYGCI Yine Çatalapmda Etibank tara- elektrik santralından istifade edece- sında 46 kaçakçılık olmUf, hepsi de 

C>Fbaneli (TAN) - Burada 8 • 10 fmclan büyük bir elektrik untrah it gihi yine bu sayede, Çatalajzın- karara ballanmıttu'· 
.ııruı~rvel başlanılan bağcılık, top- ~~~'utn~tla .":'1teladen dan Karabük demir fabrikuma ka- Müddeiumumilik kalemindeki llU 

n.;:_ pek . de t 1 -~ arama ...... waunun mu ıa• ...._ ___ , •1-...:-..ıı-
ve uu.MU zıya musaı o - ... -1.nberi lif dar olan demiryolunda da trenler memur, mua..,..,, .... a-.u aaa.._-,._ 

"1ğu içm, gıttikçe inkitaf etmi§lir. sıa1an " - 1 '-Jlar- mı uhte elektrikle '·"yecektir · ifleri yetiftiremedikleri için gecele-
8 b ı 2200 hek ·-'-- yerlercle llODdaj yapm•k_a met- ..,... • d , _ _._... ı ... buri 

ugun ag ar, tar .-ı.uııyı guldilrler. Sondajlar neticelbıde bet- Çatalalzmdan maada Kütahyada ri e :V;'""AllU• ça •pnaa mec ye-
aplamaktadır. Kazamız, yakın za- dört m.betlnde afıt Aha b ve Şarkta yapılacak olan büyük tinde ı maktadırlar. Bu kadronun 
uuıda, Marmara havzasınm en ne- te Nllan muv '--..a-- u- elektrik 18Dtrallan bütün Türki genifletilmai lüzumlu ~ 

.18 üzüm çıkaran mühim merkezle- lunmuftur. IODuna ~ 11cm- : ye. dir. 
Jolnden biri olacaktır. Topraklarının dajlarm dnmn ldecell ve bir ma- ye ve 18118ytlne Wı gelecek elektrik 
meyvacılıja da elverifli oldutunu yJSta btlyük elektrik aantralmm in- kudretini ~l bol temin edecektir. 
Mılıyan Orhaneli halkı, binlerce 

meyva fidanı da alıp dikmektedir. •·-.. cla 3 halcı Çukurovada 
Bu işlere hükıimet te yardım edi- ..... 

S111cltrg1cla Bir HAhne 
Daha ihtiyaç Var 

ve parlabr. 

• Aiadald mikroplan 'o 100 
kat'iyetle Bldiiriir. 

• Dit etlerini he.ler, dit eti 
haltalddarma mini olur. 
Ala kolmlUllU keler. 

Sis cle ıaba•, itle ve aiıa• iter , .. ...._ 
Glncle 3 clefa 

RADYOLi 
IOIU"CI 

70r. Xoylerin manevi şahsiyetleri na- Mahk--•y• Verllcl Alvtt!!. Dlkllyor Sındırgı (TAN) - nu ııahiyesıle Kullanınız 
mına bağlar, dutluk ve meyvalıklar .... 1'-'3' . 78 köyünde 34 binden fazla nüfUl'l 
tem olunmaktadır. Böyle ô~ .b~- Buna (TAN) - Turban Can. HU- Kozan (TAN) - Çukurova kiiyle- o~ ka7.am•ıın hukuk, ceza ve icra _____________ .....,....ılııııııiıiiıWııııillllİlllıfıı...,......, __ ..... 

______ , 
teler tesJs edemiyen pek az köy bJı. mi ve Repı ~ Oç arzubalcl rinde ağaç dikilmesine hararetle de- ifleri tek bir lilkim tarafındın gb • 
mıştır. hakkında, avuaü kanununa aylu- vam ediliyor. Burada da aym faall- rülmektedir. im..... Y altan Lokanta. Paıtcine, &aslH 

Geçen yıllardaJdne fnzbnamen Zi- n olarak latlda 1UIDlf bulundulda- yet vardır. Yeni yapılan Cümhııri· lman takatinin fevkinde çalıpn fellı eflllek isteyenlere: 
rut Vekaleti, kirece mukavim cin- nndan dolaJl, takibi.ta bapınm•,m. yet meydanına belediye tarafından blıkimin biatilJı bu itleri umanıpda DOlllllZll Eff Tarlabap Maliye taıml '8flilin-
81nden on bin Amerika uma çubulu- MabUmede mamunlar, "Yazıcı,, yüz kadar her cim fidan dlktiı'il· bqarabilmeslne elbette imkin JOk· den: Galatada Tramvay caddesinde 
ma halda parasız dalıttırmıfbr. Keza rwm altında mallyeJe veqi vermek· miştlr. tur. Onun için hiç olmaaa, kazamı- hm1r - Bir firma, Bergamanm maruf bir lokantaya ait müteaddit 
-tDAyettn, koy fidanhklanna dikil· ta olduklannı ve hareketlerinin bir za bir bakim daha ıönderllınesi, pek Kozak nahlyelinde teslim edilmek masa ve lllkemlelerle l8fra iSrtü ve 
lllek üzere dut fldanlan daiıtmuı diktecilikten hafka bir fe1 olmadı- Glvercln Hırsm hayırh bir it olacaktır. prttyle, kilon bef kuruttan yaban peçeteler., ~ takımları, ta1:' klar, 
bekleniyor ğım avukatlık kanununu lhlil et- I I ....... 1 çatal, kapk bllcilmle lokant.a .evazı.. 

• medntlerini iddia etmektedirler. Bursa (TAN) - Mehmet ojlu Ab- Akyamcla lelecllye ıler domuzu eti utm almaja u.I am1t- matile beraber muhtelif duvar mt-
durrahim Öksüz adında 15 yaşların· Akyazı (TAN) - 938 yılında lef- tır. Bunlar evvelA Ayva1Jia gönde- leri elektrik lambalan ve vantilA-

Fofacla Mualllm Evleri Koıancla Telefon da bir çocuk, Ordu mebusu Muhittin kil edilen belediyemiz, bu MDe içln· rilmelde, oradan da İstanbql pi)'ua- törl;.. 98 .m •fY& 3.4.939 pazartesi 
l'oça (T~) - llıpı?at köyünde, Kozan (T~) - B~ .müddet ev- Bah&1U9 güvercinlerini çalmak de mühim ifler ~ Diyetin- ana nakledilmektedi. günl Sandal bedesteninde Ablacalı 

bin Ura sarfıy,le, iki aıleye yetecek vel Pekmezçıye bet ,lifli bir telefon ıuçu lfe yakalanmıştır. dedir. Yalwıdald IUlarcbn istifaJ~ * İzmir _ lnctraıp pllj 
99 

pzl.. uan olunur. 
büyüklükte llbhi ve mütevazı bir 18Dtrall kurulmQftur, bu defa. da U- Bursa (TAN) - Çırpan mahalle- ederek elektrik tematı yapmü, pa- ------------
muallim evt yaptınlmıştır. facıkbren koyunde bir santral tesis sinde Huseyin arabaeı Raşit, kendi- zar köyündeki menbalardaıı birin - noaunun lnpn 85 bin liraya lbale 1 Dr SUPHI CENSES 1 

Kozbeyli ve Geren köy muhtarla- edUmtı ve merkezle tefefon muha- lerlne rakı lamarlamıyan Mehmet den içme suyu aett~-ıu.t, ik~ olunm~. Banyo ve 10JUD1D8 dal- 1~ -1 
koylerinde muallimler lç'1 ber..m. bqlan•lm•ftır. Bu santral- isminde birini meyhanede dövmüt baJmndan mühim olan b.1lf'. ~ ııeierlnl de ihtiva edeoet olua bu ~~41== ~~ 
rahat evler yapbrtq'8k lçba 1udaa t.tlfacle eclUerek kolDfU köy- ve Yarahmt olduklaruıdan dolayı nahiyemil merkezinden aen1f • '8Jilat, ma)'l8 acmunda ikmal edil • ı.. a~aa. l'aldrlere nmram 

~ta baflamışlardır. lın .. t9Won ~. yakalanmıılardır. deler açmak bu meyandadır. mit oı.caktır. Tel: 41124 , 

mı? 
TIFllllA ._ 10 ......... , 

Artık tılllıD bOZulmuftu. tık 4eıa eu.rtal tutmak 
OHaNtlni ~ 4e4lm ki: 

- Senel8l'lll nuı1 btl,ok bir dratle ... 
~J.OI' rnuaµn Nllvldl .. Fakat bu ıüratta unwn 
~ mnedenek ~.Qrtacfa bt't bir 
haldkat vana, o da aOrilklenenin bb1er olmamıadıt ... 

8'atıf btt tebeldmle beni cflnUıordu. Deftm ettim: 
- Bana veıdtlin saadet )'81mz afkımın mükU... 

tmd• ibaret kalmayacak! •. Hayatta takip edilmesl 
llmnaelen yolu, lylllil ve fenalılı, iradenin, mantılm 
ve rubun ne demek oldutunu bu aaadet bana öğrete
aektlr ... Eler leni ~onun, yalnız güzel bir genç 
im oldutun ve nipnhm bulundutuu için delil, bana 
ettfiin iyilikler için HViyorum ... 
Şüphe yok ki IÖzlerim onwt bulutsuz ruhunda ma

DAliz akisler yapıyordu. Bunu isbat eden bir safiyetle 
sordu: 

- Size •ttlllm iyilikler mi? .• Böyle birfey hatırla-
mıyorum... , 

- Bilinmi eıı yapılan fenıhtlınn dehşeti gtbl 
bilinmeden yapılan iyilikler de çok defa en faydalı o
lanlardır Nüvid! ... 

- Yalnız bu kadar mı? •• 
-Re demek latiyonunuz? •• 

- Yani benim ~ lekesiz bir ruh tapdılıma ka-
naatin var mı! .. 

- Şilpheslz! ... 

Zavalb çocuk!.. Amıeslnln aarfettlll bir cGmlentn 
beni ne derece dellftlrdlllnl, nasıl bambafka blr kalı
ba döktlllfln(l bllmlyordu. 
Rulıumdaki inkılip, dhnatımı dlumit gibi patlat

mıt ve oradaki bfltün eski dü§Üneelerl berhava ede • 
rek yerine blr harabe, bir mezarlık bıralmuftı. 

Bir mezarlık ki, orada lyllik, safiyet, istikamet aıs
mültı t,11. 

Beynimi kalbimi ç(lr(lten 1m zehirli hlllerden ~ 
laşmak istedim. Bu itte qkımı blr paravan mahiye • 
tinde kullanmak için yine cebrl bir gayretle dedim ki: 

- Birbirimizi hiç eksilmeyen bir muhabbetle ölün
ceye kadar *eveceğimlzl temin edebiliyor musun? •• 
İç mbde blrbfrimi7.e kup zerre kadar f(lphe bulun. 
mımalıclır ... 

Bu sözlerim onu pek bilyüt bir hayrete dllfilnnflt 
gibiydi. Gözlerimin içine bakarak: 
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Varka Birdenbire Havalanmıştı 
u.,radığımızı Farkedememiştim, Bir Anda 

~:y:)şİ: Denize Döküldüğünü Görür Gibi Oldum 
~ kıp başunı çevır- ınür vapurunun baş tarafmdan tam rını arttırmış, benı uzun bir zaman 

~- ürekleri bıt'~en çocuk gibi se- geçeceğ1miz sırada, nasıl oldu bil- evimde kapamış ve yatakta kıvran_ 
1\.. dJııı ve bi giZli acenteler- mem, içinde bulunduğ:.ımuz tekne- dırmıştı. Aylarca süren tedavi um-
\'inditn çiiJıkÜ, bU n büyüğü oldu- ler, suyun içinden ve bir deniz ca- duğum neticeyi vermemi~ ve beni 

d · ,tıstta e 1 dis) navarı tarafından sırtlanını~ gibi tekaüdümü istemek, fiili hayattan 
en biri ve. . bt'Idig· irn (Va asya 

;r... <fi birden kalktı ve havalandı. Ben, çekilmek mecburiyetinde bırakmış-
sı.ınu ~ ır . indeydi. . 
de varıc•nııı 1~1 rine gülerek bır iki kürek açıklığında ve sa,ğımda 

Yanıarındakı ~du 0 anda, ka- bulunan barkanın taklak atar gibi 
Şeyler aıılaUY0 ald~rırnın sızısı ve döndüğünü, içindekilerin denize dö 
nırn kıııŞ111ış, ayt Hemen Şakirle kültlüğünü görür gibi oldum. Bir 

durmuş u. .. b anda gözümün önünden silinivereıı 
sanc111 •'<ınlİŞ durnene en 

·zj degı~- ' d bu acıkl ımanzaranın yerini deni-
Yerıefiıı>l Tarn adacığın }ıizasın a 

: ,..+!IXl zin koyu mavilik!eri bürüyüver-
geçnıii- · d birden dümen kırıp mişti. Islak elbiselerimin ağırlığı i-
ve 1aJclll111 ka Idurn. Ayağa kalk-s so u le tepe aşağı iniyordun\. Denizin 
"aı-~a~. 1 k seslendim: dibini buldum da. Çırpındım, çar. tnn. Gll ere 1 kirve Zaharya-

ı1ğı.ırlar o a, ~., pındım da. Suyun yiızüne ben mi 
.- tarafa böyle. . çıktım, yoksa çıkardılar mı pek i-

dis. ?Je z haryadisin değıl, du- yi bilemiyorum doğrusu Yalmz 
yalnız a bır· fısıltı ile ya-dan kopan bir kaç kurtarıcı kolun bana doğru 

.daJtlaT~ . d renkleri solmuştu. uzandıg·ını, kucaklandıg"ımı ve mi-
n dskilerın e b' ·b· 

•11 k bakışıyorlar, ırı ır- demin cayır cayır yandığını ~öyle 
Şaş.run şaş ın ıkışıyorlardı. Var- hayal meyal hatırlıyorum. Gözleri-
lerine sokulup s 1 · ile kıya-
ka yolculannın çehre .. e: batacak mi açtığım zaman kendimi, temiz 
fetleri arasında da ~o~ızlık var- çamaşırlarla yumuşak bir yatak i-
bir k ıklık ve ya ş . çinde, bir vapur kamarasında bul-

dı Kayıkrış çıya sert bir eırnir verdım_. d H . . . k t ld - • um. epımızın ur u ugunu, ug· 
· a il işaret ettı-

Barkayx, tabanca~ tt~rn Karşıma radığıınız kazanın sebebıni de an-
•. d ıg· a çevır · lamıştım. Meğer biz, vapurun sa-
gım a ac birer birer göz-
dizdiğim y?lculaBr: ta sandalcı ve hile biraz gevşekçe bağlanmış olan 
den geçirdım. ş üç kaptan, halatını, yağmurun şiddetinden gö
Valasyadis, onda~ sonmraadaın ve bir rememişiz. Tam üstünden geçece-

b" ihtıyar ğimiz sırada, vapurun sallıntısm. 
iki tayfa, ır tr adam. Sorguya 
de kavvas kıyaiale ı ın hiiviyetini, dan birdeibire gerilen halatın iize-
b lad Sand cın rinde kalmış ve havalanıp denize 
aş ıın. Kolunda ve kaske- dalmışız. 

ismini anladım. bulunan güzel 
tinde üçer sır~a bir türlü anlaşa- .? günkü _ıslanma~'. ne de olsa bir 

Yüzlü kaptan ile 
1 

k rşısın- muddet soguk su ıçınde kalmak, 
v sual er a d uk kl madun. Sordugum 

1 
titriyor- on aya arımın sızı ve sancıW-

·yor yanız 

tı .. 
Nihayet muamelem bitmiş, ben 

de emekliler arasına girmiştim. Bir 

kaç ay daha tedavi ettirildikten 

~onra sancılarım dinmı~, nekahat 

devrerıU geçirmiştim. Bir iki ay da 
dinlenince kendime gelmi:;;tim. Ar-

tık ev içinde geziniyor, ~an sıkıntı
sından titizleniyordum. Hayatının 

en uzun kısmını. dağlarda ve ba
yırlarda didinerek, döğiişerek ge
çirmiş bir adamın üzerinde, bu ten
bel ve işsiz geçen günlerin, ne te
sirler bırakacağını siz tasııvvur ve 
takdir buyurunuz. . 
P ek deli diyemez isem de de

limsek bir adam olmuştum. 
Her gün ilk kavgamı sabah kahve
mi pişirip elime veren kızım veya 
gelinim ile yapıyordum. Bilmem 
neden, vaktile bana pek tatlı ve ke
yifli gelen kahvelerin, muhakkak 
ya tadında, ya da köpüğünde bir 
kusur buluyordum. Biraz sonra. 
penceremin önünde tıpkı sevgili
sinden haber bekliyen çılgın aşıkla· 
rın heyecan ve sabırsızlığı ile, ga
zeteciyi gözlüyordum. Tuhaf değil 
mi, o da muhakkak gecikiyor, beni 
hırslandırıyordu. 

(Devamı var) 

da cevap verrnı ' ıkardığı siyah ı. 
du. Şakirin slıesy~~n çiçinden, forsa- L o k " M A N ~~;::::::::::;::::::~::;:;:;> ..... ~::~;:::~*-=:~?.~:~:*==:;:;~ · .. g ınse .... ık ············.-............ .., ................... ·.·····"'~ 
denız.ıı a k ketinin altından, ş • f .;~:::::;=::;:;~~~::::::=::fü:::~~;::=:-:::~:;:;:::;~:;:~;:;3 
lu kaptan as t .. mlü matmazel .. ·.·.···············-·.·.· ................... ,,. .......... ·.···-:-·· ···=·=·=: .. =-:-:·:·=·=···············- ····1· . . N.... . .. . 
bir seyahat kos u duk Şim- ~;:;:;:~;:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;;~::;:;:;:;:;:;~:: M E K 1 M 

. birer soy . ·:·:·:·:::;:;:::;::::::.::::::::::;~::::::::.:·:·:-:::·:·:·:·:-:-:·:· 
çıkmıştı. Bıre~ t Va la.syadis ;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
di karşımda yınde basşo::ra Madam A'I' G 1 11 1 T L ~ R ·, ~;:;:::;~:;:;:;~:;:;~~;:§::;:~:~i~:§;::;ın~:3 
ve sandalcı, on ~;azel Harikliya ~ "'-"" E:. .-:-:-:::.~:·:-:·:-.. .. :·:·.·.· ... ·.-................... .. 
Efünya, kızı l\ıla "hlarından 
ve kocası dü~m:: ~:::ı~, Ingiliz- M E M E L i H A Y V A N 
birinde tercum 

1 
'"'upu yadigar-. ı · hizmet er ı.-, 

lerin gız ı . zaharyadis ile karısı 
!arından Nıko . Dimitri Zaharya
Despina, kardeşıb. kaç gün evvel 

d .. :rnantn ır d . 
dis ve .u! il eden pasaport aı· 
faaliyetını tat Sıvaslı Vah-
resi yazıcılar~d~izilrnişlardi. 
ram Pekrnezcıyan. de titreşiyor-

" zlerı yer 
Hepsi de yu. edilecek yeri yok-

lardı. lşin tevil} yadis, bizi eziye-
. K''""e Va as d • tu ki, ı • ., bbüslerini ol ugu 

te sokmada~ t~şe ,Artık suç üstünde 
gibi söylemıştı. kl' dişili suçluları 
tuttuğumuz erke .. ı, ek ve hemen 

. "turrn 
müdürıyete go bu suçun diğer 
tahk~at~ ~aşl:Y:na çıkarmaktan 
ilişiklilerını rn Y b' şey kalmamış-

lacak ır 
başka yapı iki kişiden faz-

B. un· sandalımız .. .. k l 
tı. ız . ecek kadar kuçu o • 
Iasını çeke~~Y.. ıuıarı tutulduk 

. . butun suç Ş 
duğu ıçın, . . e doldurdum.. a-
ları barkan~ ıç:attım. Bu vaziyct
kiri de içlerı.ne kezinin bulundu-

. d . olıs roer . k te, enız p a kadar gitine 
ğu Galata rıhtını:ı~ suçluları mü· 
imkanı olmadığı ıçınk, u·· zere Kuru-

.. d~rrne 
dü:riyete gon k'. e götürüp tes-

lis mev un 
çeşıne po.. af ık buldum. 
lim etroegı muv 

.. ar şiddetle esiyor, yağ-

R uzg .. u" Iınemiş bir sık-
rnur da gor .. 

lık ve hızlılıkla yağıyordu. Denızın 
. t kı tencerede kaynayan 

üzerınde, ıp f ıcurdamalar 
"bi kabarmalar, o . 

s~ glı ı'uyordu. İskeleye doğru ya
bası o ·ı l' duk ve yanyana ı er ıyor . 
vaş yavaş d . li 

k .1 sahil arasında emır 
Adacı ı e 
bulunan Patagonya aoındaki kö-

Tabiat alimleri bayvanlan tas
nif edel'ken insanı da memeli hay· 
van diye göstermişlerse bunun 
insanların göğsündeki memeıt::A ~en 
mi, yoksa basur memelerinden mi 
ileri geldiğinde tel'eddtit edilebi
Ur. Vakıa, ilk hatna gelen sebep 
insanların göğsündeki memeler
dir. Ancak insanların yarısı de
mek olan erkeklerde memeler he
men belirsizdir, erkek memesi bel 
ll olacak derecede büyük olunca 
ya şişmanlıktandır, yahut hormon· 
larmın bozukluğundandır. Her iki 
halde de bir hastalık demektir. 

İnsanlann öteki yarısı olan ka
dınların göğsünde meme bulun
mak kadınlığın şanından, hatta 
fazlaca biiyük olursa kadınlık ze
kasına alamet sayılmakla beraber 
mÔdaya uyarak zayıfJayan bayan
lann göğsü de hemen dümdüz de
nilecek dereceye yakın bulundu
ğundan bu zamanda kadın olsun, 
erkek olsun, insanlan göğsiinde 
memeli hayvan deıneık haylice 
güçtür. 

Buna karşılık basm· memeleri 
kadınlarda da, erkeklerde de o 
kadar çoktur ki, insanlara hundan 
dolayı memeli hayvan denilmiş 
olması daha doğnı gibi görünür. 
Bütiin dünyada kadın ve erkek 
insanların göğüslerindeki meme
lerle basur memelerinin istatistik
leri yapılsa basur memeleri sayı
sınrn üste geleceği pek muhte
meldir. 

Basur memelerinin bu kadar 
çok olması acaba nedendir?. 

Bir kere, basur memeleri bar
sakların en son kısmında bir ilti
haptan yahut oraya tesir eden ya
kında ven uzakta baska bir has
talıktan ileri gelir. Öraya yakın 
hastalıklar kadınlarda cocuk yata
ğında bir ur, erkeklerde de pros· 
tatın büyümesi clur. Bunlar bü
vuyunce oraya ağırlık verirler, 
kara kan damarlan şişer, basur 
memeleri hasıl 

Uzaktaki hast 

zaman da bu hastalığın sebepleri 
arasında en başta inkıbaz çekmeyi, 
çok oturmayı, yatakta. çok kalma· 
yı, çok yemeyi gösterırler. Hele 
biberli, baharlı. ağır salçalı ye· 
mekleri sevenlerde haııuT meme· 
leri çok olur, derler. tlst iiste ço· 
cuk doğuran bayanlard~ d_a basur 
memeleri bulunduğu bılinır · 
Vakıa ba!iur memelerini hasıl e

den hu kadar türlü tiirlii hastalık 
seheplerinden kurtularak sağlam 
kalacak insan pek az bulunursa da 
ıene bunların hepsi basur mem~· 
lerinin o kadar çok olmasını izah 
edemez. Onun için hu sebeplerin 
hepsinden önce bir de basur me· 
melerlne karşı, tabii, do~stan bir 
istidat dtisilnmek zaruri olur. 

Bu istid-at ta insanın. öteki me
meli hay,•anlar gibi dört ayak üze· 
rinde değil, iki ayak iizerinde dur 
masından ve ~·iirümesinden ileri 
gelse gerektir. İnsanın iki a)'ak Ü· 
zerinde dunnasrndan dolayı ora
sındaki kara kan damarlan için· 
deki kan rahat dönemez, an cazı. 
besi kanununa uyarak aşağı do~
ru ağır basar, o~un i~ln oradaki 
kara kan damarlarında dalma şiş
meye isttdat hulunur. 

Bu i~tidat bulununca onu arttı· 
racak sebeplel' ~ok olur. Çok otur
mak, yatakta çok kalmak, çok ye
mek. baharlı yemek hep o damar
lan daha ziyade şlşll'ecek sebep· 
terdir. 
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F atma, kuçücuıt 
ocak başında ltllllibesinde, ~-..:-:-

~yk~s~ Y~~tu .. Uzun ~lll"ll~ordll· 
la gozluydu. Ne güzcAcı· ~lll idi e-
tli S ı 1

• ne ' . aç arına ak düşrnü . Çl.ı-ıtin· 
k . h k.. .. • . Ştu f"\_ 
ı arup utugtinün sö ~•ltta. 

re olan ateşine dala ka~eıt i.i.~ 
kat kütüğün kızıl korun tnıltı. ll'a, 
güne kadar yaşamış oı~;~ğil, 0 
beş yılın panoramasını sev 0tı.ı~ 

"redi~ du. Artık yaşı geçkin den... or, 
"'r.eıt 

ğa vardığı. ve evlenememiş old o;a, 
halde, düşüncelerinde bir llğll 
yoktu. Annesi anlatmıştı K al .. c~ıllt 

. IÇti)c 
ken onu arkasına bağlar "~ da~ ' 

- 1ar .. . A gda 
sıgır ı surermış. rap saçı gib· 
sık yastık kıtığı gibi birbirine örü~ 
lü, çetimik çalılarının üzerine keçi 
kılından çulu atarmış. Fatmayı da 
onun üstüne yatr:rrnış. O cbir çü. 
hür çetimiklerin o kadar dik~nleri 
vardı ki, onların içine ne yılan, 
ne akrep girebilirmiş. Fatına yu. 
muşak bir somyalı yatak üzerin. 
deymiş gibi uyurmuş. Esen rüzgar 
çalıları rakkas gibi sağa sola eğer 
ve çocuğu yuvasında uyuyan kuş 
gibi sallarmış. Fatma düşündilkçe, 
mavi gökleri ilk sefer gördüği..ı. za. 
manki uzak duygusunu hatırlardı. 

B öyde kaç göç yoktu. Konu
şuşlarda da gizli kapaklılık 

yoktu. Babası tam bir iştahla yum
ruk kadar lokmayı avurduna tık· 
tı mı idi, bir yanağı şişer, bir gözü 
kapanırdı. Kaynar un çorbasını s<r 

ğutmak için, çanağın içine körük 
gibi üfler, koca tahta kaşıkla atış
tırır, sığır sıpayı çiftleştirmek sıra

sının geldiğinden dem vurur, koca 
eşeğin kösnediğinden ve bağlı bu
lunduğu mezaristanda, sağrısını 

mezar taşlarına sürte sürte, evliya· 
lardşn Kandilli Dedenin koca ka
vuklu taşını devirdiğinden bahse
derdi. 

Ftıkaraydı. Onunla kimse evlen
mek istememişti. Hem de Büyük 
harp köyün delikanlılarının çoğu
nu silip süpürmüştü. Fatma büyü· 
müştü. Nesil nesil akan akının sür
düğü cılk bir başak gibi ta bu ya
şına gelmişti. Yaradılış koynuna 
analık sütünü beyhude vermi~ti. 

Yavaş yavaş gözü donuklaşıyor, 

duygusu sağırlaşıyordu. Bütün ü
mitlerile hep yarınlara can atmış
tı. Fakat o yarınların biri biricik 
bugün olamamış, Fatma artık dü
nün geçmişinde ölüp kalmakta ol
duğunu duymağa başlamıştı. 

N e ise! Hayatında bir boşluk 
var idiyse de hiç olmazsa 

geceleri uyku vardı. Yavaş yavaş 
kalktı. Gerindi, esnedi. O zaman 
işte kulübesinin kapısı yavaşça vu
ruldu. Kadın korktu. Ocak kena
rındaki bir sopayı eline aldı. ''Kim
dir o?" diye sordu. Bir erkek sesi 
aman beni içeri al diye yalvardı. 
Kadın kapıyı açtı. 

Dışarının karanlığından odanın 

kandil ışığına bir adam sendeledi. 
Denize elbiseleriyle dalmış çıkmış 
olduğu yırtık pırtık elbiselerinin 
sırsıklam oluşundan belli idi. O a
damda korkan, kaçan, ve Fatmaya 
"Aman beni gizle"' deyişinde ka· 
dına sığınan, hatta bütün varlığı· 
nı onun eline teslim eden bir hal 
vardı. 

Bir gün Fa'tma. çocukların kur· 
duğu bir kapana yakalanmış bir 
serçe görmüştü. Serçe çırpınmış 

ve ona yalvanşlı gözlerle bakmış
tı. Fatmamn yüreği garipsi garip
si bir acile cız etmişti. İşte jimdi 
de kadın içinde tuhaf bir ıssızlık 
'duyuyordu. Kapıya yürüdü. Ka • 
padı. Tahta sürmeyi sül'dü. 

Herif telaşlandı. Ümitsizcesine: 
, yoksa beni kokulara mı 

edeceksin?" diye sordu. 
'!Sana yardım edeceğim. 
üyeceğim. Ama ben ne 
on\\ yapacaksın. Bu üst b 

? sana çamsşır ve 

aç ll'ıı ,,, 'f "Hayır 
• c:J: ııerı ' 

ama sıc .. ı-ı~~ sordu. " dedi. 
F t -. h· olsa ... 

a rna "~ lt- kahve alnız 
titreyip d~k&.ı& yapayım. : t ğa 

· llr-ll şu ) a a 
gır de ıs.... ~orsun· ···rı·r ..... ~ ' pı~ı , 
sana getiri~· ~tt kah"eyı 

B . ltll" 
ıraz · q d. 

getirdi. K.a5;rı.ra ~:~veyi adama 
Düşünüyor:r:n~ıtt ltaşıarı çatıktı. 
Fakat düşiinrn~· liUhi duruyordu. 
da kendi Var lly()rq'll Hatta o an-
1 f ll'ıı. ' 
e arkında d ~. Yoıt nun bı-

k egııd· tnu o . 
olcular kovaı ı. /\.. ·•senı 

k l .. b ıy0l' ı.. '4arna 
~ u eye girdiğin· ·~a? Senin bU 

dıye s9rdu. l huiy()t-lar mı~" 
Herif "Vallahi 

b · errı.ın 
ma enı vızır vızır c:l~tlı.. ~-
halde köyün bütün al'ıYot-ı. un.H. r 
1 ,, d' evler-· ~r. e 
ar. ıye cevap Verct· llıi) 

K d "E. ı. oklar· 
a ın ger bu t 

beme girerlerse sa'·<Ullı ~ıt- ı.. ' "-an ~'lll" 
yer ancak yataktır. İşte a~il~~t~-
tığın yatak. Fakat bu kact§ırrı,<ii ) ın 
t . . . . arı d at
ışmez, senı ıyıce gizlern k . a ... e ı . .re.. 

nim de yatakta bulunın çıtt be.. 
dır. Ben yatakta olunc~ la~lltt, 
mın içinde bir erkeğin 'g· Y1atağı, ız en 
olmasından şüphelenmezler ,, f'niı 
d . a de.. 

ı. 

Kandili kıstı. Odanın kuytu b. 
köşesinde mintanını, çoraplal'ı ır 
çıkardı. Gidip yatağa girdi. Ada tıı 
şiltenin ta öteki ucuna çekildi. F: 
ma erkeğe "Uyu artık, çünkü sa. 
balı erkenden kaçmalısın" dedi. 

K. adın uyuyamıyordu. Gözleri 
açıktı. Adamın soluyuşun

dan artık uykuya dalmış olduğunu 
anladı. Yavaşça dönüp baktı. Ka
dın döşeğin kenarında bir insanın 
uyumakta bulunduğunu şiddetle 

duyuyordu. Onun gövdesinin Sl· 

caklığı döşeğe yavaş yavaş siniyor 

ve Fatmaya doğru yayılıyordu. 
Adam bir iki defa kımıldandı 

Bir iki defa sayıklayıp yine daldi. 
Bir iki saat sonra Fatma da uyuya 

kaldı . 
Fakat birdenbire uyandı. Neden 

uyandığını birdenbire anlamadı. 
Şaşakaldı. Adam uyurken yatakta 
dönmüştü. Ve ona daha yakın gel· 
mişti. Kadın bükülü ayakla.~ını 
uzattı. Yine ikisi de beraber ~~y~· 
sız bir uykunun ta derinine çoktu-

ler 

F 
akat yine uyandı. ~~nc:,~re
den giren ay ışj· doşegı a· 

• art!yordu. Adam başı 1 kadının 
g una dayamı~tı. Işı adamın 
0~~.z ü aydınlatıyordu. U)1tıd• 
yuzun g· a benzivordu. Fat ':" 
bir çocu -

k bir insanı kor a 
,_ı. o}ara . . ı 
w• • nu duvdu. Sevıncı -
oldugu d. berraktı. çab~an 

gı• ka ar .. ~ .. 
dlZ ışı •aş çözüldu. • ~u-

ları yavaş ya\ 
ka§ 
ıüınsedi. mı uyandtrınamafıa ve 

sonra ada - dikkat ederek, 
hatsız etmernege k'ldi ()cagı 

ra ndan çe ı . B 
usıııacık yanı O u kaynattı. u 
~aktı. Süt vardı... n eden yaptı. 
ı~ · gu"rültU ettli t\d:ımı 
"ileri bıÇ "kecektİ· 
~ şafak so olan· 
~rdeyse ! ''besinde 

u)'ndırıp ona kil u tirdi. sonrn 
le.ret& bir kahv .. ltı et erdi. İşte 
ita n sağlık v 

llıl-1 acıp ona 
o it - k 

ntl&.r. herifin kaça -
it-ı.. .. sonra • duy-

Çı 01 .,.otç gun .-k Jandıgını 
du tlu~ı.ınu ve ya 8 

• d" kendine · ~ 1ten ı . 
"l-Ii... uıubesinde f ı" dedi. \ e 

.,. ol · de 8 · f 
bulaşık ~~sa bil' devarn "t 1

· 
lal'J. k ... aı--ta 

yı aw 
Acaba * oısun, bir 

insanı 1t' o, bir defacık dolayı 
ötnrünu 

0b~rnuş oırnaktarı. telakki 
d" o ·c:ı:xıı e ıyol'dtt. §a gitrneını,. 

· ,5 güvenme 
iştirak vesi

siltme saatin
adar mezkur ko-

lazımdı r. (1035) 

i mucibince 3 adet yüksek 
lile eksiltmeye konmuştur. 

muvakkat teminatı 1800 liradtr. 
ayan salı günü saat 15 de Kaba. 

emisyonunda yapılacaktır. 
olarak sözü geçen şubeden alınabi-

r Molins Stanüart, Müller; Sk~da 

iatsız tekliflerini % 7,5 güvenme pa. 
mektubunu havi kapalı zarflarını ek· 
saatinden bir saat evveline kadar (sa
'lŞkanlığına mnkbuz mukabilinde ver

(1713) 

larda olsun, er 
raciğer ,. 
Ba"' ( 

.ıe. •. 
arkamı döneieg 
~ı çıkarırsın 

lılıllllM·-~~16.·. Adam o 
.ı ;.,, ı -
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Fran .. sa Ali Çetinkaya Nafıa 
İtalya İslerimiz Üzerinde 

1 

Kavgası Genis İzahat Verdi 
(Başı 1 incide) 

yayı Bcrlin - Roma mihverinden 
nyırabilecekled ümidine kapıldılat". 
İtalyayı kazanmak için yapılabile
cek fedakarlıkları hesaba koyuldu
lar. 

F akat hadisat diplomatlardan 
daha süratle yürüdü. Ortaya 

bir Polonya meselesi çıktı. Almanya 
Danzigi ve Koridoru istiyordu. Po
ıonya İngiltere ve Fransadan askeri 
yardım teminine teşebbüs etti, de
mokrasiler uzun bir zaman istiycn 
İtalyayı kandırma işinden evvel, 
Polonyaya bir cevap vermek ve kati 
vaziyetlerini tayin etmek mecbud
yetinde kaldılar. Zaten Fransada 
İtalyaya pek boyun eğmek temayül
leri de görünmüyordu. Bunun üz~ 
rine Parisle Londra, ve Londra ile 
diğer payitahtlar arasır.da muhabe
reler sıklaştırıldı. Polonyaya y3r
dım, İtalyan taleplerine mukavemet 
temayülleri arttı. 

İşte bunun üzerine FranSlz Baş
vekili evvelki akşam Mussoliniye, 
dün gazetelerde okuduğumuz, kati 
cevabını verdi. Fransanın İtalyaya 
bir karTş toprak veremiyeceğini, 

Jıakhır nı müdafaa edecek kadar da 
k:ı.<-wetli olduğunu ilan etti. 

Fakat iş bu kadarla kalmadı. İn
giltere ile Fransa arasındaki bağın 

bütün Avrupa sulhiini.i. müdafaaya 
kadar vardığında ittifak edildiği bil
dirild. Hatta· iki memleket erkanı 
harbiyeleri temasa geçtiler. Bu bir
lığe diğer devletleri de ilhak etmek 
istediklerini söylediler. Polonyaya 
da askeri yardıma karar verdikleri
ni işaa ettiler. Bu suretle bir iki gün 
evvel iflas etmiş görünen sulh cep
hesinin tekrat> reanlanıruş olduğunu 
görüyoruz. ı· 

f"""'t örülüyor ki hadiseler iki cep
. l 6

-«
1 
in günden güne biribirine 

es~~"·nmn 
,.. '6'. kuvvetle mevzi almasını 

". rcıa ~ ea. b" · k' t ..;ı..,t m . "j .ı ır seyır ta ıp e mt:'A e-
dir~ +ı\ .ıter devletlerin emrivaki
lerle i.&ıa siyasetlerine devam et
meleri günden güne güçleşmekte
dir ve İki taraf artık biribirine kuv
vetinaen bahsetmiye başlamıştır. 

, 
(Baş1 1 incide) ra feribot işi iki senede tamamlana-

Nafıa Fen l\Tektebini teftiş etmiştir caktır. 

Vekil şehrimizde bulunduğu mid- Demiryollarımız: . 
de zarfında Vali ve Belediye Rei.si 
Lutfi Kırdarla göri.işerek Gazi köp
ri.isüni.in her başında açılacak olan 
büyük meydanlar ve bu meydanlar
dan ayrılacak caddeler için lazım 
olan istimlak işlerini de halletmesi 
muhtemeldir. 

İnşa edilmekte olan demiryolları 
üzerinde faaliyete ehemmiyetle de
vam olunmaktadır. Sivas - Erzu
rum hattı inşaa yakında tamam
lanacak, Erzurum hattı 939 Teşrin 
aylarında merasimle açılacaktır. Di-

Çetinkayanın beyanatı: yarbakırdan Van istikametine yapıl 
:makta olan demiryolu hatları inş:ı-

Ali Çetinkaya dün kendi - atı da ilerlemektedir. Siirde yakın 
sini ziyaret eden bir muharririmi- bir istikamette ikiye ayrılacak olao 
zin muhtelif suallerine karşılık ye- bu hat birisi Cizreden Irak huduiu
ni kurulacak tramvay ve tünel ida- na, diğeri de Van istikametinden İ
releri, Havagazi Şirketinin satın ;...- ran hududuna doğru yapılmaktadır. 
lınması meselesi, memlekette diğer Van hattı senede 100 - 200 kilo
ecnebi şirketler1 hava yolları, Sirk~ metre yapılmak üzere 4 - 5 yıla 
ci - Haydarpaşa arasında işletil- kadar ikmal olunacaktır. 
mesi düşünülen Feribot işi, inşa 
halinde bulunan demiryolları, sula
ma işleri, şehirler ve memleketler 
arası telefon şebekesi, halk tipi rad
yo işleri üzerinde şu beyanatta ou
lunmuştur: 

.,_ Yeni tramvay ve tünel id~re
leri için hazırlanacak olan yeni teş
kilat projesi üzerinde meşgul olmnk 
üzere İstanbula geldim ve tetkiklere 

başladım. 

Şirketle imzalanan satın alma mu 
kavelenamesini Büyük Millet lVIec
lisinde tasdik ettirmek üzere hazır
lıyacağım1z kanun layihasiyle bera
ber yeni teşkilat projesi de yakında 
Büyük Millet 1\'Ieclisine sunulacak
tır. Tramvay ·hatlarının hangi semt
lerde ne suretle temdit edilm~si 

mümkün olacağı hususunda da tet
kikat yapmaktayız. 

Havagazı şirketi: 

Havagazi Şirketlerinin satın alın
ması işini şirketin varidatiyle id.ı

resi ve satın alma mukabilinde ve
rilecek senelik taksitleri idare ede
miyeceği anlaşıldığından şimdılik 

geriye bıraktık. Şirket bir gün, daha 
az bir para ile idareyi bize satmak 
isterse ona göre müzakereye giri~
mek mümkün olacaktır. 

Sulama işleri: 

:Muhtelif mıntaka1a,.daki sulama 

işleri de planlı bir şekilde ilerlemek 

tedir. Su1nma işlerinin bugüne kadar 

muameleleri teke~ül ederek mü

nakasaya konulmuş olan miktar 23 

milyon liraya varmıştır. Yakın za· 
manda hazırlanmakta olan kısım

larla beraber 31 milyon liraya ya

kın sulama işleri yapıl:ı.cktır. 

Şehirlerarası telefonu : 

Şehirler arası telefon hatlan Su

riye ve dolayısiyle M!Slra bağla:-ı

mıştır. Pek yakında bizim hatlat'l

mrz vasıtasiyle Avrupa ile Mısır ve 

Suriye arasında muhaberelere baş

lanacaktır. 

İzmir mıntakasındaki muhtelif is

tikametlerde ve vilayetler ve kaza

lar arasında olduğu gibi 939 sene

sinde Erzurum istikametinde de te-

lcfon hatlarının temdidine devam 

edilecek ve hat ağlebi ihtimal ayni 

senede Erzuruma bağlanacaktır. 

Halk tipi radyolar : 

Halle tipi radyo 

mini için yakında 

makineleri te

Büyük Millet 

TAN 

Danzigde Alman 

Tazyiki Artıyor 
(Başı 1 incide) 

kral tarafından kabul olunacaktır. 
Varşo\'.ıa cümhurreisi muhalefet li
derleri ile üç saat devam eden mü
zakereler yapmıştır. 

Milli Birlik kampı parlamento 
klübü dün bir heyeti umumiye içti
maı yapmış ve bun.a ayan reisi :\fi
edzinski ile nazırlardan Ulryeh ve 
Koscikowski i§tirak etmiştir. 

Miedzinski, bir nutuk söyliyerek 
esas ya7jyetten bahsetmiş ve uzun 
uzadıya allnşlanmıştır. 

Klüp azaları, almakta oldukları 

mebusluk tahsisatından 120 bin 
Zloty ile milli istikraza iştirak 0 t
meğe karar vermişlerdir. 

Harpsiz arazi vermiyecek 
Polonya siyasetinin istiklalinden 

bahseden "Kurjer Poranny" diyor 
ki: 

Polonya, btitün bloklardan dışar
da kalacaktır. Kendi arazisini harp
siz terkedecek dtığildir. Fakat ken
disine yabancı menfaatler için de 
katiyen harp etmiyecektir: Polonya. 
kendi arazisinden en ufak bir pars-a 
içfo bütün kanını vcrmc·ğe hazırdır. 
Fakat başkalarının menfaati için ise 
kanından bir tek dam:ia bile dök-
miyeceklir. 

• 
Çek ordusu dağıtılıyor 

Pragdan verilen haberlere göre 
yarından başlıyarak Çekoslovakya 
ordusu dağıtılacak iş schlbi olmıyan 
askerler iş kamplarına gönderilecek
lerdir. Gazeteler tota!iter esaslar 
dairesinde sansür edilecektir. 

Bratislava, 30 (A.A.) - İyi bir 
menbadan öğrenildiğine göre Alman 
ordusu, hükumet tarafından gönde
rilmiş olan Slovak kıtaatının mem~e
ketin şark hududuna varmasına 

mani olmuştur. 
Slovak hükumeti, Bcrlindcn bu 

husus hakkında izahat talep etmiş
tir. 

Şarki Slovakyada olup Macarlar 
tarafından istenen arazir:in Macaris
tana \'erileceği anlaşılıyor. Slovak
ların Cenupta bilmukabele bir parça 
arazi istiyecekleri haber verilmekte
dir. 

Hükumet Konağı Lazım 
İzmit (TAN) - Burada hükfamet 

daireleri muhtelif semtlerde ve muh
telif binalarda bulunmaktad1r. Hem 
hüklımetin mütemadiyen kira ver -
mcsine, hem de halkın iŞi için ora
dan oraya koşup vakit zayi etme~ine 
sebep olan bu hale nihayet verilme-

31- 3 - 939 

ltalya Akdenizde 
Mahbus Kalamaz 

(Başı 1 incide) l takdirde her yeni hadise dolayısiyk 
Kont Ciano, bu notasında 7 kanu- herşeyi değiştirmek icap edecektir. 

nusani 1935 tarihli anlaşmanın me- Y alnıı Berlin gayrimemnun 
riyet mevkiine girmesi için tasdiki Bütün sağ sol İngiliz matbuatı 
lazım geldiğini, halbuki musaddak su Daladier'nin nutkunu tac;vip ı:.-di
rctlerin teati olunmadı(imı, Tunus yorlar. Fransız gazetelni de böylP
rneselesini hal için yapılacak müza- dir. Müfrit sollar da, müfrit sağlar 
kerelere ba~lanmadığını izah etmiş, da nutku tasvip etmekte birleşiyor
c1aha sonra bu anlaşmaların ruhunu lar. 
kaybettiğini, tarih bakımından da An;ıerika gazeteleri nutku metin 
eskidigini, Italyan imparatorluğunun mutedil ve yerinde sayıyor 

1 
tAlmar 

teessüsü yüzünden yeni haklar ve gazeteleri nutku tenkıt ediyorlar. 
yeni menfaatler doğduğunu söylemiş Lokal Anzeiger gazetesi. "Da-

• ve Italyanın 1935 muahedeslni fes- ladier, hayır diye cevap veriyor.,, 
hettiğini ilave etmiştir. Başlığı altındaki makalu;inde, mu-

Fransa bu notaya 25 kanunusani maileyhin İtalyaya hiç bir fedakar-
1938 de cevap vermiş ve 1935 anlaş- lık yapmak istememekte ve tarihi 
masının Fransa meclisinde tasvip o- vaz.if sini tanımaktan imtina etmek 
lunduğu~u, Tunus hakkında yapıla- te olduğu Almanyanm vaziyetini 
cak an!aşma yüzünden musaddak nüs hiç te anlamamış görünmekte oldu· 
haları teatinin geciktiği, fakat li'ran- ğunu yazmaktadır. 

s1z hükumetinin Adisababa - Cibuti Deutsche Allgemeine Zeitung da: 
hattındaki 2500 hisse senedini Ital- "B. Daladier, cevap vermedi. 
yaya devrederek muahedeyi tatbik Fransa, önayak olınağa cesaret edc
ettiği ve Fransanın vaziyeti değişti- miyor.,, diyor. 
recek hiçbir şey yapmadığını bildir
miştir. 

Fransa hükumeti !talyanın fütu
hat yüzünden vaziyetin değiştiğini 

anlatan delilini kabul etmemektedir. 
Çünkü bu hattı hareketi kabul ettiği 

* Roma, 30 (A.A.) - Mareşal Gö-
ring, 4 Nisana kadar San - Remo'
da kalacak bilahare pek muhtemel 
surette Romaya giderek B. Mussoli
ni ile görüşecektir. 

Kırşehirde Halkevi .Temsilleri 

T email veren gençler 

Kırşehir (TAN) - Ilalkevi genç-

Ieri, "Milletin oğlu,, piyesini muvaf

fakıyetle temsil etmişlerdir. 

Halke\'imizin son altı ayhk çalı~ 
masında en büyük mevkii temsiller
almıştır. Hemen her ay bir piyes 
temsil edilmektedir, 

Totaliter devletler karşınnda d~ 

mokrasilerin bu ilk meydan okuyu
şudur. Bu meydan okuyuşun nereye 
kadar gideceğini, istilanın ve harb:n 
önüne geçmek için ne derece feda
karlrklara razı olacaklarını bize M
diselerin bir kaç gün içindeki inki
şafı gösterecektir, 

İstanbulda Havagazi Şirketinden 
başka satın alınacak şirket kalma
mıştır. İzmirde ft:ılyanlarm imtiya
zı altında bulunan Elektrik Şirketl.~
rini satın almak üzere Nisandan iti
baren müzakerelere başlıyacağız. 

Buna ait hazırlıklar bitirilmiştir. 

Meclisine bir kanun layihası sunu

lacaktır. Halk tipi radyolar üzerinde 

Amerikadan bir çok müracaatl.ır 

yap1ldr. Bir kısım firmalar modell~ 

riyle gelip pazarlığa i~tirak etmek 

istediler. Bunları bekliyoruz. Bu 

si için bir hükumet konağı yapılma- 1111111111111111••İmliiiiiilliilililliıilliiıiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiilmiiıiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
sına ihtiyaç vardır. 

Ankara ve Adanadaki Elektrik 
ve Havagazi Şirketleri idarelertni 
bize satmak istiyorlar. Eğer müza
kereye vaziyeti müsait görürsek 
bunlar için de bir müzakere açıla
caktır. 

*İzmit (TAN) - Halk Banbsı T. C. ZİRAAT BANKASI 
Gorünen şudur ki, Avrupad'lki 

son ha.ddine varmak üze-

senelik kongresini akdetmiştir. İda
halk tipi makinelerle mem~eketin re heyeti Faik Nüzhet Belgin, Nail 

her köşesinde radyomuzun dın~ene- Bilci, Raif Erem, Mahmut '15zen -
bilmesini ve bazı yerlerde sabıt v~ ger'den teşekkül etmiş. murakıplığa 

Romen Başvekili 

Elçimizle Görüştü 
Hava hatları ve feribot 

daha ziyade seyyar tamir atölyel~n ı ''I . K ·ı · t· 
da ıl acıt aman se~ı mış ır. 

ve akümülator doldurma tesisatı ya-

İstanbul - İzmir - Ankara 
pllmasmı da yeni kanun layihasiyle 

Bükreş- 30 (A.A.) - Bugün Baş. Adana hatları arasında bir Nisandan 

itibaren tayyare postalarına başl:ı

ncaktır. Uzak mesafelere; Diyarba

kır, İran ve lraka kadar uçabilmek 

imkanını temin etmek üzere tayya

reler satın almak üzert:yiz. Bu tay

yareler yakında memleketimize• ge

leceklerdir. 

ve temin etmek üzereyiz. Ankara ra~
yosunda alafranga ve alaturka mu
siki ile beraber temsil kolunun <la 
daha iyi bir şekilde tekemmülüne 
çalışılmaktadır. Parazit meselesioi 
esasından hal için beynelmilel rad
yo kongresine üç murahhas gönder
dik. Kongre elan devanı etmektedır. 
Radyomuzun parazitini kökünden 
kaldırmak için bu murahhaslar kon
grede icap eden teşeb'tüslerde bu
lunacaklardır. Ayni zamanda radyu
muzu inşa eden Markoni şirketi va
sıtasiyle de paraziti kaldırmak için 

Zekinin 
miştir. 

Bunlar< 
erkek}( 
Jüyord~ 

ka'!karr 
zattı. ? 
cak şe 

-J 
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- :E 
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diyor. 
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Türkiye elçisini 

dtesi son defa ih
iç :.rkiyat enstitüsü 
lan 
.. .. • zannolunu -
onum 

Geçeı 

li maçı oy!frif Na
müsabakayı Alırla

ler. Fakat Almaı 
Sirkeci - Haydarpaşa arasında 

Feribot işletilmesi için bir kanun 
Avusturya oyuncus . 
ran bırakan oyunları "lrojesi· hazırlıvunıştır. Bu proJe y~-
alkışlandılar. ında Büyük Millet Meclisine verı-

Alman takımına alr.ek ve kanuniyet kesbettikten c;on-

ihtiyaten bir makine tedarik edile
cektir.,, 

ya oyuncuları İtalya m~lllllllll .. lllllllllllllll .. lll .. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. S. 
fevkalade alkışlanacak 
çıkaramıyorlardı. Hatta 
yuncularının tarzı içinde 
beraberlik dahi temin ed 
rinden Alman idarecileri 
diler. Bu aksaklık eski dı 
ha bundan bir ay evvelki 
li temasında dikkati cen 

TURK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
Dört beş oyuncunun:ı Altıncı keıide : 11 Nisan 939 dadu·. 

:ı:;? d~!~~~b:l~:~:ı:ea~ Bu··yu .. k ikramiye· 200 000 Liradır ~l. 
lile değer mesele şudur: · • • JfJ a-

İtalya maçına kadar A O nlb~ 
1 9

JlP 
cularının maçların_..mur Bundan batka: 40.000t 25.000, 20.000, 15.000, 1 ·~ /

1
JJ2

1 l r <=8'12 n/l\n) ki d 1tll &:. Iarır.daki tarz arı lık ikramiyelerle (200.000 l 
1
.. •• 'l\!lv liralık i a ··~ ~ 

nuy0 rdu. Halbu .~µm~zcI_._e~l • 'ıpırtı 
fat vardır. ' ı·ı vaziyet icabı Av ımızın.ı:.., 

0 •unun idaresini 

Demirsporun Vaziyeti 
Bundan evvel Beden tet"biycsi gc· · 

nel direktörlüğünce federe edilen De-
1 mirspor klübu ikinci küme ta)tımla- . 

rı arasında tertip edilen maçlara iş
tirak etmekte iken oyuncularının ek
serisinin diğer klüplerde mlise~cel ' 
oıması dolayısile gecen hafta hük
men mağltıbiyetine karar verilmişti. 

Haber 'aldığımıza göre Demirspor 
bu şerait dahilinae sahaya nizami 
bir takım çıkaramıyacak vaziyette
dir. Bölge ikinci maçta geçen haf
taki vaziyet hadis olursa Demirspo
ru ligden bu sene için ihraç edecek-
tir. 

Beşiktaş • Pera Maçı 
Beşiktaş ve Pera birinci futbol ta

. kımları pazar güni.i saat on birde Şe
' ' ref stadında karşılaşacaklardır. Gay-
ri federelerin en kuvvetli takımların- ı 

öan olan Peranm Istanbul şampiyonu 
ile yapacağı bu maç hiç şüphe yo:{ ki, 
çok çetin ve zevkli bir karşılaşma o-

1 lacaktır. 

Kuruluf Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

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

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbarab ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede .ı defa çekilecek kur'a ile aşağıda,· 

plana P"nl'e ikramiye dağıtılacaktır. 
1.000 Liralık 4.000 

500 " 2,000 

Adet Lira 
,, 1 ,, .. 

250 .. 1,000 .. 
100 " 4.0f'IO 

,, 
50 " 5.000 

,, 
40 .. '4,800 

., 
1'0 • ~ \'{\\~ 3.200 

,. 
yattı. ~!:! }Pl' ' , ~e~~de 50 liradan aşai! 

1 . . ____.. _4n ' . . _ .:'t ~ ._ ~L•l-

ıa· 
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HANGi RENK sızt MES'UD EDER? 

10 KADINDA 9 u 
FENA RENKTE BlR 
PUDRA KULLANIR 

Fena renkte bir 
pudraı yüzünüze 
.korkunç bir mak
yaj manzarasını ve
rir ve sizi olduğu
nuzdan d a h a 
fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
puora intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafınr!a 

bir renk ve diğe~ tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün. 

size parasız olarak veril<?Cek 
yeni ve cazip renklerdeki 'ro

kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tnbir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtaslle kanştınl
mıştır. Sihramiz bir göz, tam \'e 

kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

.Tene gayet uygun bu yeni 
pudra ayesinde artık makyajlı 

bir yüz görünmiyecektır. Toka
lan pu, ası, imtiyazlı bir usul 

Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu llônları 

Jçer adet çamaşır yıkama, sık 
ma ve iittlleme makineleri müte
ahhit nam ve hesabına alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 3 nisan 939 pazar
tesi günü saat 14 de Tophanede 
Levazım Amirliği satıl) alma ko. 
misyonundıı yapılacaktır. Hepsinin 

( tahmin bedeli 13300 Ura, ilk temi
natı 997 ibuçuk liradır. Şartna
mesi komiByonda görülebilir. Bur-
18 için ayn ve İstanbul için ayn 
olmak üzere her makineye ayn 
fiyat te~lif r1ilecektlr. lsteldile
rin kanunt vesikalarile ve Ko. da 
ki şartnamesinde yazılı katalokla
n ile beraber belli saatte komis
yonda bulunmaları. (516) '637ı 

··----~--------· Ah.ELERE 
İyi bir yemek kitabı aile mut

fağının tasarruf, lezzet ve hayat 
kaynağıdır. Bu sebeple, rasgcle 
bir yemek kitabı almadan önce: 
FATMA FUAD Gücüyenerin 
yazdığı (KOLAY YEMEK K.1-

, .. TABI) nı görünüz. 6 ncı ilaveli 
• ,tob'ı 16 nisanda çıkacaktır ve 

214 sahif'- olduğu halde, pazar
lıksı~: 32 kuruşa satılacaktır. 

Anadolu Tiirk Kitap Deposu 1 

Usklidı:ır ı:ısliye hukuk hakimlti,rin
den: Kan koca olan ve nesebi sahıh 
çocukları bulunm1yan Müveddet Na
zim ve Nazım Büyüktopuz 926tarihin 
de Timurhandan olma ve Emine de 
cloğma küçük Muallayı evlat edine
ceklerinden evlat edinmeye izin itası 
talep edilmiş kanun·u medeninin 253 
ve 255 inci maddeleri mucihince ev
lat edinme şeraiti mevcut olduğun
dan mumaileyhima Müveddet ve Na
~ı~ Büyüktopuzun Küzük Muallayı 
evlat cdinmiye izin itasına ve nüfus 
kutüğüne de kayıt ve tesciline 22.3. 
939 tarihinde karar verildiği malUm 
almak üzere keyfiyet ilan olunur. 

dairesinde "Krema 
köpliğü" ile karış

tırılmıştır. Bu sa
yede pudranın sa
atlerce sabit kal
masını temin etti-

• ği gibi pudranın cil
din yağlı tabii ürazatını mas
setmesıne ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklann zu
huruna da manı olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılmış 

meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç glin zarfında 

teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz. daima kutuların 

. üzerindekı Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğin!.z

de lutfen İstanbulda 622 No. po! 
ta kutusu adresine <Tokalon 
pudrası servisi 22 No.) vaki ola

cak talebde sıze memnunıyetle 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak paket pudra göndere
ceğiz. 

TAN 

~~:==~71 
TORK ANONiM ŞiRKETi ;m! 

TESiS TARiHi 1863 1 
St;ıtü!l'ri ve Tıirkipe Cümhuripeti ile münakit m11kaııe/cnamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmı$1İr 
( 24/6/ 1933 tarihi{ 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnglliz Lirası i htlyat a~çesl : 

TOrkiyenin başhca Şehirlerind, 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK. FILISTI~ 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

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

Filyalleri ve biltün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapaı 

Hesabı cari ve mevclual hesapları küşadı 

Tıcari krediler ve vesaıldi krediler küsadı. 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedaı ıskonlosu. 
Borsa emırlerı. 
Esham ve tahvılaı, allın ve emlaa üzerine avans. 
Scnedat tahsılaıı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralı!< 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mQsait ,artlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 

-----~ 

1 
1 

Diplomalı veya diplomasız bir ı 

Eczac 1 K a lf as 1 ~~Blf!iii!!r !!!!B!!ii!üy~üiiiii!'k~K!i!!!ıs!i!!ım!ii!!!!!!!~ 
~ranıyor. Kadıköy Moda eczan':!si

ne miıracaat. 

TASHlH - Dünkü nüshamızda 

Merkez Bankı:ısının 25.3.939 tarihli 
vaziyet cetvelinin esham ve tahvilat 
yekunu 142.351.247 olacak iken seh
ven 142.331.247 olarak çıkmıştır. 

GÜMÜŞÜ TiLKi 
Satılmak üzere duruyor. Fi

yatlar 70 liradan 170. 
Adres: Alman kürk atelyesi. 
İstiklAl caddesi No: 288 

Kadd<öy Vakıflar Direktörlüğü llinfan 

Scmtı 

Göztepe 
Üsküdar 

" 

tahallesı :Sokagı 

Göztepe Mehmet Ef. 
Selami Ali Trablus 
Arakiyeci 
Cafer 

Körbak
kal 

O, bU l...ııısı .t1~ "k ~ıra:.ı 

85 Dükkan 
15 Ev 
45 No. taj 80 Ev 

L. K. 
a 50 
3 50 
7 00 

Yukarıda cinsi ve mevkii yazılı gayri menkuller 31-5-940 sonu
na kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar 
Müdürlüğüne gelmeleri. (2144) 

11 

Çünkü ASPİRİN' seneler::: 

denberi her türlü soğukat-

91nlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmişfir. 

A S P İ R İ N in tesirinden -
emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 

DevletHava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

Mobilye Yaptırılacak 
1 - İr1aremiz için kapalı zarf usulile mobilya yaptırılacaktır. 
2 -- Muhammen bedeli 12.594 liradır. 
3 - İhllle 10/4/939 pazartesi günü saat 11 de Tayyare meydanındaltl 

lTmum müdürltik Binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Fenni ve hususi şrtnamelerle projeler ve resimler umum mü

dürlükten alınabilir. 
5 - Muvakkat teminat 944 lira 55 kurus olup bu teminatı nakit ola

rak vermek isteyenler Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabımıza yatı• 
rarak aıacakları makbuzu ibraz etmelidirler. 

6 - Teklif mektuplrının ihale saatinden bir saat evveline kadar ko-
erilmcsi lflmndır. (2036) (1086) 

Atölye ve Garajlnr için luzumu olan ve hepsine 1040 lira bedel tah
min edilen muhtelif boyda Gürgen, ıhlamur, çam, ceviz, çidcne ve kara-

ağaç tahtaları açık eksiltmeye konmuştur. Listcsile şartnamesi Leva
zım Miıdiırhığünde görül~ilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve-
sika ve 78 liralık ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber 14/4, g39 
Cuma günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

"B." "2076'' 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - Idaremızın Çamaltı tuzlası içın alınacak ~ adet dizel lokomotif 
kapalı zarf usulilc eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli SÜ İzmir "5400" lira % 7,5 muvakkat teminatı 
"405" liradır. 

II - Eksiltme 3 14 939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15,30 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. • 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

iV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız tekliflerini 
ve detay resimlerini ekı;iltmeden bir hafta evvel inhisarlar Umum Mü6 
dürlüğü Tuz Fen Şubesine berayi tetkik tevdi etmeleri ve teklifleri
nin kabulünü mutazammın vesika almalan tazımdır. 

V - Miıhürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubunu ve münakasaya iştirak vesi
kasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale güniı eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14.30 a kadar mezkur ko
misyon baş~anlığına makbuz mukabilinde vermeleri li'ızımdır. (1035) 

"' 1 - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 adet yüksek 
randımanlı sigara ıtıakması kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muoammen bedeli sif <24000) lira muvakkat teminatı 1800 liradır. 
III - Eksiltme 2/ 5/ 939 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kaba

taşta kfıin levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her giın parasız olarak sbzü geçen şubeden alınabi

lir. 
V - Mübayaa olunacak makinalar Molins Stan~art, Müller; Sk~a 

fabrikaları mamulatından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini % 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarflarını ek
siltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar (sa
at 14 de kadar) mezkur komisyon başkanlıgına makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. (1713) 

6m .................................. ~ 

YALOVA KAPLICALARI 
. Yalova kaplıcaları K.analizasyonu nihayetinde '8pılacak olan tas
fıye havuzu ve tesisatı ışine talip olanların her sabah saat 10 dan 12 
ye kad~r Deniz Bankda Yalova kaplıcaları müdürlü~ne müracaat 
etme len. ... ....................................... .. 
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Ankara, lzmır, - ~ ~ ... gıu, şubelerile Eskitehir, Konya, Malatya, Erzurum, Erzincan, Trabzon, Samıun, Buraa, Beyazıd, Betiktaf, Divanyolu, &abf yerleri!le ilaveten;. 

1 
• • 
lzmır ile Kadıköy satış • 

yerı şubesi açıldı 
Kolonyalar, kremler, briyantinler, ruj, allıklar, pudralar, trrnak cilaları balıkyağlan, ze~·tinyağlan, gltiten mamulatı, özlii unlar, sabunlar, Fayda pompalan, toptan ve perakende satılmaktadır. Hnsnn 

kU\·vet urubu meyva veya gazoz özleri, traş bıçakları, Fayda, Far, lavantalar, rimel, öksürük pastilleri, gül ve çiçek sulan, Dantos diş macunu, sulan ve. fırçaları peyderpey ihzar olunmaktadır. 
Hasan deposu, şubeleri ve satış yerleri faaliyettedir. Hasan müstahzaratrnı seven ve takdir eden sevgiU müşterilerin ve bütiln dostlarının duyduktan ve izhar ettikleri teessüre, Eczacı Hasan cnndan te• 

sckkiir eder. Yeni Merkez: 

HASAN DEPOSU Sirkeci Liman hanı 

GRiP siz, NEZLE siz, ÖKSOROK SÜZ Bir lı§ Pastilleri 
sayesinde kabildir. 

Hakiki V A L D A 

-193 9 MODELİ 

ismi üzerinde ıırar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. 

YEN 1- Dİtl•t DemfryoHırı '' limôıiif işletme u. lda;isı ilanları 
M 

Muhammen bedeli 3067 lira 17 kuruş olan l4 kalem Ambuvatmaııtı 
ve Flançlı dökme boru, Vana ve Gömme Yangın musluğu ve cıaire 
6.4.1939 Perşembe günü saat 10,30 (On buçukta) Haydarpaşada Gar 
binasındaki satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme usulıle 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 230 lira 04 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon ta-
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1876) 

* Muhammen bedeli 8030 lira olan silindir, motör ve dinamo yağı sa-
n vazelin ve saireden mürekkep 5 kalem malzeme 12/4/939 Çarşam
ba günü saat (15) On beşte Haydarpaşada gar binasındaki satınalına 

komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesailde 602 lira 25 

kuruşluk muvakkat teminat ve tekliflerini muhtevi zarflanru eksiltme 
günü saat (14) On dörde kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki satınalına 

komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1940) 

YAZ GiRiŞi. .... 
ALMAN 

BALDA 
Fotoğraf Makineleri 

1.. 3,8-1.. 2,9-4,5X6-6X9-6X6 

6 AY VERESiYE 

İSVİÇRE CEP VE KOL SAAT
LERİ, KADIN ERKEK V1'~ 

HEDİYELİKLER 

6 AY VERESiYE 
sman Şakar 

Galata : Bankalar Cad. No. 
47. Voyvoda han 

Zemin Kat 
Beyazlt : Üniversite Cad. No. 

28 
Kadıköy : İskele Cad. No. 33/ 2 

,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.i 
--

r"'<~~OTOS.IKLETLERIMiZ GELMISTIR. 

1 N K 1 B A z 1 defeder, M 1 D E ve 

BAR S A K LA R 1 kolaylıkla ve mülayim j 
:::: 

bir. ıekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. İ _. 

Hazımsızhk, Jitkinlik, bulantı, gaz, sancı, mide İ 
bozukluğu, barsak ..ataleti, inkıbaz, sardık, safra, ~ 
karaciğer, mide ektilik ve yanmalarında ve bütün j 

1 

l 
( 

n 

le 
A 
r 

' Türkiye Umumi Mümessill: 

M. ve A. HANEF KARDEŞLER 
Satıt Merkezi: Ankarada Posta caddeıinde Hal kartıımda 
Müracaatlar: Ankara Poıta kutusu No. 382 - Tel: Ankara 3150 

lstanbuldaki satıı yerleri : . 
Sultan Hamam, Emin Bey han No. 10, Telefon 20623, Posta kutuıu No. 550 

ve Sultan Hamamında Hamdibey Geçid_i No. 46 

J Ş T E 

Briyantin 

PERTEV 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBU 

Umum doktorların müttefikan takdir ve 
ml.lYonlarca vatandaşa itimatla tavsiye et
tikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu
dur. Daima kanı tazeleyip ı;oğaltır. Tatlı 

bir lştiha temin eder. Her zaman gençlik, 
dlnı;llk verir, zekl ve hafıza kudretini 
yükıeltl.r. Sinirleri, adaleleri kuvvetlen
direrek, uylcuıuı.luk, halsizlik, fena dü
ıilnceleri glderlr, vücut makinesine ll.z.ım 
olan biltün enerji ve kablllyetl vererek 
dalma azim, irade, IM!f'e sahibi eder. Mide, 
barsak tembelllğlnden ileri ırelen muan. 
nit inkıbazlarda, bel ıevteldlli ve ademi 
iktidarda şayanı h87ret faydalar temin 
eder. 

FOSFARSOL'Iİ 
Diijer bütün kuvvet naçlanndan 

Ayıran baıhca hassa 
Devamlı bir surette kan, kuvvet, lştiha 

yııratma:oıı ve ilk kullananlarda bile mu
cize tesirini derhal göstermektedir. Tifo, 
Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kansı1Jık
la neticelenen tehlikeli hastalıkların ne
kahet devrelcrlnde en mükemmel bir 
derman şunıbu4ur. Sıhhat VekAleti
nin resmi müsaadesini haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Llttfü DÖRD0NC0 Gazetecilik ve 

N~riyat T. L. Ş. Basddıiı yer 

TAN Matbaası 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabıi meyva usare· 
terinden yapılmıştır 

Taklit PdiJmes1 kabil olma 
yan bir fen harikasıdır. 
İNGİLİZ t<AN?UK ECZANESİ 

BEYO(';LU tSTANBUL 

ile ahıhrılmıJ bir 
Saç Tuvaleti 

GRIPI, NEZLEYi ve biitiin a nlan derhal tetlrlr. 

mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. : 

T zu ! 
Son derece teksif edilmit bir toz olup yerini tutamıyan 

mümasil müıtahzarlardan daha çabuk, daha kolay 

j , 
; 
~ 

ve daha kat'i bir teair icra eder. 1 
~ 

.,,,,.,,,,. ,,,,.,,, ,.,, ,,., ,,, .,,,,., ,,, .,,,,.,,,,,,,,.,ııı•ıııı•ıııı •::: 

Grlpi ve nezleyi, baı. di§ ve romatizma 
ağrllarını derhal geçiren en iyi ilaçtır. 

1 kaıe 6, altıhk kutu 30 kuruıtur. 

Deniz Kulübünden: 
Klübümüzün 2i Mart 1939 tarihinde yapılacağı ilan edilen gene 

·urul toulantısı ekseriyet hasıl olamadığından 2 Nisan 93g Pazar giı 
'Ü saat 15 P tıılik vı> tc.hi,. orlilrli i1inı kliihiimii:> iiv"ı,..rın hilniriri.,. 

PORTAKAL NAKLIY ATI 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğünden : 
1-4-939 tarihinden itibaren meriyet mevkiine konulan 105 ıııJ" 

maralı tarifenin birinci zeyline nazaran İstanbul - (Dragoman hud&Jt) 
mesafesini geçmek suretiyle 14 Şubat başından 13 Şubat sontıJ18 

kadar oJan bir senelik müddet zarfında 1500 ton ve daha fazla PortB· 
kal sevkeden mürsillere Türk, Franko Elenik ve Bulgar de.miryol· 
larmda meri doğru müşterek 105 numaralı tarife mucibince tediY8 

<>ttikleri idaremize ait nakil ücretlerinden er;, 25 i ikramiye olaralc ta· 
ie olunur. 

Fazla tafsilat için Sirkeci istasyonuna müracaat olunması. 
(1134\ (2154) 

Sizi aoğuk algınlığından, nezleden, gripten, bat ve dit 
•inlarından koruyacak en iyi ·ıaç budur. 

11'minP dikkAt buvurutması .. 


