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Sovyet - l~giliz 
Mukabil Teklifleri 

Chamberlain 
11Sovyef Blrliginin Herhangi Bir 
Şüpll~sini izaleye Hazırız .. Dedi 

lngiliz • Sovyet müzakerelerine 
tlai.r tliin Avam Kamarasında 

Kolonel Bek, Potemkin 
Polonya - Rusya 

Vaziyetini Konuştular 

Roma, 10 (A.A.) - Prens Paul ve 
Prenses Olga, Roma istasyonunda 
İtalya Kralı ve Kraliçesi, Mussolini, 
hükumet azası ve kordiplomatik ta
rafından karşılanmıştır. 

Halle Yugoslavya Naibi ile refi
kası şerefıne fevkalade tezahürat 
yapmıştır. Prens ile Prensesin Kiri
nalde bulunduklan sırada, hariçten 
akseden coşkun alkışlara karşı 
Prens ve Prenses İtalya Kral ve Kra 
!içesi ile birlikte balkonda görüş
müşler, ve halk tarafından sürekli 
alkışlarla karşılanmışlardır. Prens 
ile zevcesi öğleyin Kirinalden çıkmış 
lar, Savuaya gitmişler ve öğle ye
meğini Kral ve Kraliçe ile birlikte 

(Sonu: Sa. 10, Sü: 5 U) 

F ramızlann Jü,üncai 

Paris, 10 (A.A.) - Gazeteler, bu 
gün bilhassa, Papanın sulh lehinde 
yaptığı teşebbüsle meşgul olmakta
dır. 

Donnadieu, Epoque gazetesinde di
yor ki: 

Bu uzlaştırma teşebbüsü hakkında 
endişe etmek doğru olmaz. Her hal
de 12 inci Pie, Polonyanm Danzigi 
ve Koridoru Almanyaya terketmesi
ni tavsıye etmemiştir. 

Peri, Humanite'de diyor ki: 
Papanın teklifi, Hitlerci Almanya

nın korktuğu yardım mukaveleleri 
nin sarih surette vücut bulmasını ge

(Sonu S!r.. 10 Sü. 4) 

• Büyük Edip ve Gazeteci 

••• ~~~~!'~ .. ~~~!. 
yalnız (YEDIGÜN) mecmuasına tahsis etti 
Bugün bir (VEOIGÜN) alınız ve bu nefts 

yazı serisini takip etmeğe başlayınız. 

Millet Meclisinde 
Arap Harflerile Yazılı 
Kitaplar Münakaşalara 

Sebebiyet Verdi 
İnhisarlar Vekili Rakılara 

Dair İzahat Yerdi 

Dün M ecliıte izahat veren 

l nhiıarlar Vekili Rana T arluuı 

lttif aktn imzasını 

ltalya Kralı 
Gidecek 

Romen Milli Bayramı Sef arethanede Kutlandı 

Romen milli bayramı münaebetile Jün lstanbul Kon.oloslaa
İlainJe merasim yapılmıflır. (Y azuı ikinci aayfamızda) 
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PENCEREMDEN 

Kıyamet 
Yazan: M. Turhan TAN 

Kürcnıizin bir gün hareketten 
duracağını ve bitevi bnz 

kesilmek yahut başka bir felakete 
uğramnk suretiyle sönüp gideceğini 

bugün ilk mektep ~ocukları da bilir. 
Eskiler, yani bizden bir iki bin yıl 

evvel yaşayanların mütefekkir kısmı 1 
da bu hakikati - her mevcudun ergeç 
yok olacağını diişünerek - kavramış- 1 

lar ve ortaya • muhtelif isimlerle -1 
1 

bir kıyamet mesele i çıkarmışlardı. j 
Fen, bütiiıı ilerlemelerine rağ -

men küremizin fıkibetini henüz ka -1 
tiyetle tcsbit etmiş değildir. Şu hale J 
göre eskilerden, ayni akibeti ifade i- 1 
çin kullandıkları kıyamet hadisesi -: 
nin vuzuh ile anlatılmasını beklemek { 
cihette haksızlıktır. Fakat eski mii- ! 
tefckkirler arasında kıyameti mana- j 
lı bir latife tarzında izah edenler ve: 
o devirlerde avam denilen okuma l 
yazma bilmez takıma o sırrı hazmet- l 
tirenler vardır. Onlardan biri: "Her l 
ölenin kıyameti kopmu demektir'' : 
diyor ki gerçekten zarif bir tariftir:.! 
Çünkü kiirenin sönmesi, par~alan .1 
ması, hareketten kalması gibi halle
rin doğuracağı netice "hayatın dur
masından" ibaret olduğuna göre ha
yatı durmuş, olan her şahsın da kı -
yametini kopmuş fnrzetmekte isahet 
muhakkaktır. 

Rahmetli Nasr~ttin Hoca bu na -
zik mevzua da temas etmiştir. Fakat 
onun kıyameti, yani kürenin sonunu 
tarif edişi kendine mahııus tarzda -
dır. Rivayete gör~ ona bir kaç kişi 
miiracaat ederek "kıyametin ne za -
man kopacağını" sorarlar. Hazret de 
§U cevabı '\'erir. 

- Karımın öldiiğii gün küciik, 
benim öldiiğüm gün de büyük kıya
m<:t kopacaktır! 

* Bir kaç arkadaşla, Kadıköy • !<i>p 

rii arasındaki mesafeyi sezinseıne -

den aşmak için ratlp ve yabis konu· 

Atılay 

Denize 
lndiriliy r 

Haliçteki Valde kızağında yapıl

makta olan Atılay denizaltı gemimi
zin denize indirilme merasimi 19 ma
yıs cuma günü öğlc7in saat 12 de 
yapılacaktır. Ge:niyi inşa eden şir
ket, merasimde hazır bulunanlara sa
at 13.30 da Perapalasta bir büfe a
çacaktır. 

Merasimde :i.\Hlli l\Hidafaa Vekili
nin de bulunacağı söylenmektedir. 

Romen milli bayramı dolayısile dün Kon~~loshanede yapılan toplantıdan iki intıba 

Süt işinin Halli çin iki 
Komisyon Çalışıyor 

Yeni Kurulacak Müesseseyi Belediye. Daimi Kontrol Altına Alacak 
üç semtinde şubeleri olmasını da tek
lif etmektedir. Heyet pazartesi gü
nü yapacağı içtimada bu husustaki 
raporunu hazırlıyarak makama v~re
cektir. 

MOTEFERRIK: 

şurken bu kıyamet meselesi de dili- BELEDiYEDE: 
mize geçti. Bo bir hurafe veya ma

saldan ibaret olmayan, fenni iddia • 

Inrla telif edilmesi pek a1a mümklin 
olan bu mevzu üzerinde çene yarı~ı 
ha ladı. İçimizden birisi, biraz tered· 
dütten sonra şöyle bir davrandı: 

Istanbulun üt işleri üzerinde tet
kikat yapan komi:,yon dün öğleden 
evvel belediye iktısat müdürlüğünde 
toplanarak şimdiye kadar bu mevzu 
etrafında yapılan etütleri müzakere 
etmiştir. Komisyon tetkikatı sırasın
da Istanbulun gür,lük süt istihlak 
miktarının 35 bin litreden ibaret ol
duğunu ve bu miktarın kısmen şehir 

bin litre sütü sterilize edebilecek bir 
müessesenin kurulmnsına lüzum gös
termiştir. Bu müessese belediyenin 
daimi murakabesi altrnd.a bulunacak
tır. Müessese, ihtiyaç takdirinde u
fak bir tadilatla bu miktarı 100 bin 
litreye çıkarabilecektir. Heyet bir 
taraftan bu tetkikatı yaparken diğer 
taraftan süt fabrikasının kurulacağı Sergi Hazırhkları 

Eminönünde istimlakler 
......_..., .... .,...: ..... ..s.-•• , -.ı:.a............_ ~ '--~- ..a.-."'.--~_.:::---.~- 31...&C ..evzıı :n:~a. o. G la rn da ıı ılacak sana ·i ser-

- Kıyamet, dedi, yalnız kürenin 

sönmesini ifnde eden bir kelime de • 

ğildir. Ferdi ve içtimai hayatta yüz 

gösteren her tlirHi yıkıh)ar da kıya

met sa~ ılahilir. Ayni zamanda kıya-

Eminönü meydanının genişletilme
sine ait iki numaralı planın tatbikine 
geçilmiştir. Bu pliınla Balıkpaıarın
da kalmış bulunan ve deniz kenarın
daki Mescitten yolun Mısırçarşısının 
kapısına döndüğii noktı:ıya kadar de
vam eden binalar yıktınlacaktır. 

Çarşının yanındaki kuşçu ve elbi
seci dükkanları da yıktırılacaktır. 

Prost Geliyor 
Şehir mütehassısı Prost cumartesi 

şehre ciV1r kaza ve köylerden Jeldi
ğini tesbit etmiştir. Bu netice alın
dıldan sonra l:o}llisyon İstanbul ci
hetinde, şehre süt sevkeden köyleri 
gezerek buralarda siitleri istihsal, top 
lama ve sevk işlerini tetkik etmiştir. 

Yarın da Anadolu cihetindeki köyle
re giderek ayni telkikntı yapacaktır. 
Komisyon tetldkatından aldığı m~ti
celere göre, lstanbulun süt ihtiyacı
nın lemin edil~bılmcsi için günde 50 

kullanılacak şişeler üz r:inut: etum::r 
yapmaktadır. Bu maksatla Paşabah
çcdeki şişe fabrikasile de temas edil
miş ve süt şişelerinin hazırlanması 

hususu hakkında. görüşülmüştür. 
Ayni mevzu üzerinde tetkikat ya

pan belediye iktisat müşavere heye
ti de, aşağı yuknrı, komisyonla ayni 
neticeye varmıştır. 

Heyet, kurulacak sterilisation fab
rikasının şehrin münasip görülerek 

gısuun uvıtn jJl UJt.~l ycıpuuu~,.,, ... "' . 

giye iştirak edeceklere dünden itiba
ren tebligata başlanmıştrı. Bu arada 
Sümerbank, Etibank, iş Bankası, in
hisarlar gibi büyük müesseselerin 
daha geniş ölçüde ı§tirakleri temin 
edilmişi tir. 

Afyon Kongresi 
Cenevrede toplanacak afyon yetiş

tiren memleketler mümessilleri önii

müzdeki hafta görüşmelerine başla-

yacaklardır. M::?mlcketimiz namına 
metin veya kıyametlerin alametleri • 

vardır. l\leseln iiç kuruş kazanıp da 
be kuruş hnrcayanların başına as • 
gari bir zaman içinde kıyametler ko

günü şehrimize gelecektir. Prost bu 

seferki gelişinde ilk olarak Eminönü 

pacağına üphe yoktur. l\Jabet da - meydanı için yapıfan maketi tetkık 
'\'arlarına tükürenlerin kıyametleri 

tepelerinde dola ıyor demektir. 

Arkadaşımız biraz durdu ve mü
llhaza!armı hızlandırdı: 

ve son şeklini tesbit ec!ecek ve mey
dana konulacak otomatik saatin ye
rini tayin edecektir. 

Araba Talimatnamesi 

17 üccar Ve Müstahsil' 
Afyon Satmıyor 

gidecek afyon mebusu Hamza Osman 

ile lktısat Vektıleti le§kilatlandırnıa 

müdürü Servet Be.ırkln yarın Cenev-

reye hareket e-:lcceklerdir. 

Ağaçhk Sahası 
Vilayet ziraat müdürlüğü vilayetin 

muhtelif yerlerindeki ağaçlık sahala
rın hudutlarını genişletmiye karar 

vcrnıiştir. Bu aracla Dd.ullu, Uınra

niye, Üsküdar ve Haydarpaşada yeni 

ağaç fidanları diktirilmiştir. Bunlar

dan başka Kartal ve Yakacık civarın
daki yabani ağaçlra Antep fıstığı a
şılanması ve yine bu eh ilrda bir man 
dalina bahçesi tesisine karar veril
miştir. 

- Size pek nadir tesadüf olunan 
bir kıyamet nltımeti anlatayım: Bi • 
zlm komşulardan genç bir zat geçen
I.erde öldü. Zeki, diirüst, bilgili ve 
haysiyetli bir adamdı. Biitiin mahal
leli acıdık, cenaze inde bulunduk, 
mezardan dönii te matemli eşini de 
hararetle, samimiyetle taziye ettik. 
Dün e\•den taze dulun göz ya larma 
hala ükiın gelmediğini, ahuzarının 

dinmediğini söylediler ve kendi ini 
teselli etmek için bir ziyaret daha 
yapmaklığımızın uygun olacağını 

ileri siirdliler. Karımla, anamla kalk
tık, matemli e\'e gittik. Taze dul, 
gerçekten perişan bir durumdaydı, 

boyuna ağlıyor, boyuna sızlıyordu. 

Ben, münasip çığırlar bulup bir kaç 
söz söyliyeyim derken o, daha çabuk 
davrandı. Kocasının gençliğine, gil • 
zelliğine, zarafetine, nezaketine, cö
mertliğine, kibarlığına, işbilirliğinc 

dair yanık yanık sözler söyledikten 
sonra göğsünü yumrukladı: 

- Nasıl yanmıyayım, nasıl çır • 
pınmıyayım dostlar. O sağ olsaydı 

şimdi ben transatlantiklerin birinde 
ve Nevyork yolunda bulunacaktım. 

Onun öliimü beni sergiye gitmekten 
de mahrum etti. 

Arkadaşımız, kaşlarını çatarak i
lave etti: 

- Şerefsizim ki duyduğumu söy
ledim, küçük bir mübalağaya kapıl
madım. 

Bu yemfn iizerine t'evap verdim: 
- O e,·de kıyametin küçüğü ve • 

ya büyüf,rii değil, aliyüliılim kopmuş!. 

Şehir caddeforinin asfalta tahvili 
dolayısile yük nrnbalarııun biçiınle

rile tekerlekleri hakkındaki talimat
namenin tatbiki karnrlaşmıştır. Şe

hirde 4500 yük nrabn~ı mevcut o!du
b'U yapılnn tetkikattan nnlaşılmıstır. 
'falimatnameyc göre bu arabaların 

asfalt yollara 7.arar vermemeleri i
çin yaylı olmnları ve tekerleklerinin 
muayyen bir kutru tecavüz etmeme
leri icop etmektedir. 

l 935 senesinden beri Toprak 
Ofisi tarafından satın alınmamı~ 
olan kaba afyonların son bir ka-
rar iiıerine morfin derecesine 

yirmi beş kuruş verilmek ve be
deli be senede ödenmek iizere 
miistahsil ve tüccarın ellerinde 

kalan nfyonlnrın ofise teslim e
dilmesi alakadarlara tebliğ edil
mi ti. Son güne kadar ofisin yap
tığı muka,·eleyc imza etmek su-

retiyle mal te lim edenlerin mik
tarı pek azdır. Te bit edilen fi
yat ve tedi~·e ~artını muvafrk gör
miyen alukadarlar Ankaraya 

*Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır
dar dün Üskiidnr belediye tahsil ve 
tahakkuk şubesi binasının temel at
ma merasiminde bulunmuştur. Bu a
rada Usküdarla Beykoz arasındaki 

yolu da tetkik etmiştir. 
---------·-----

S U A L . ,·· 

S- Devlet memurları 25 vey3 
otuz senelik hizmet müddetleri dol-

madan ne için tekaiit edilirler ve 

bunlara maa ve tazminat verilir 
mi? 

C - 25 veya 30 senelik hizmet 
müddetlerini doldurmayanlar ya

şının ilerlemiş olmnsı, maluliyet 
veya vazifeye devamına mani ka

nuni sebeplerle tekaüt edilirler. 
Bunlardan hizın~t müddetleri 20 

seneden aşağı olanlara her biz • 
met senesi için maaşının emsali ha-

KARILERIMIZIN 

sılı hesap edilerek tazminat veri
lir. Mesela 25 lira. maaşlı bir me
mur tekaüt edildiği zaman 10 se
ne hizmet yapmış ise maaşının em
sali hasılı olan 75 liranın 10 mis
lini 11 sene hız:net yapmış ise 11 
mislini, 19 sen,. hizmet yapmış ise 
19 mislini alır. 

20 sene ve daha fazla hizmet 
etmiş olanlara tekaüt maaşı tahsis 
edilir. Bu maaşın miktarı 25 sene 
hizmet eden bir memurun tekaüt 
maaşı miktarının yirmi beşte biri
nin her hizmet senesile zarbından 

heyetler göndermişlerdi. Giden 
heyetlerin hepsi u·det etmiştir. 

Haber aldığımıza göre afyon mü
bayaasına dair olan kanunun hü

kiimleri ile ofi!!in mübayaa şart
ları arasında uygunluk olmadığı 

' 50 Selektör Ahnıyor 
Vilayet ziroat müdürlüğü, ziraatin 

\'e bu fiyat ~artlarının alakadar

lan zarara sokacağı iddia edil· 

mektedir. Bundan dolayı ellerin

de mal bulunanlar Şurayı Dev· 

Jete miiracaatla son kararın doğ

ru olmadığından bahisle Toprak 

Ofbi aleyhine da\'a açınıya ka
rar \'ermişlerdir. 

ıslahı için Avrupadan 50 selektör, 30 

1 1 

tohum ilaçlama makinesi ·getirtmiş
tir. Aynca 12 sele-.ktör de Istanbulda 

1 bir müessesede yapılmaktadır. 

SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

çıkan yekundur. Meseifı 20 sene 
hizmet eden 25 lira maaşlı bir me
mur 28 lira 80 kuruş tekaüt maa
şı alır. Eğer bu memur 25 yıl hiz

met yapsaydı alacağı tekaüt maaşı 
36 lira olurdu. 25 seneden fazla hiz

met eden mPmurlar da 25 senelik 

hizmete tahsis edilen maaşın her 
hizmet senesi için 25 te birinin i
lavesi ile tekaüt maaşı alırlar. 

* S - Çin mi biiyiiktiir, Japon-
ya mı? 

C - Çin büyüktür. Di.inyanın 

nüfusca ve arazlce en büyük mem 
lekeli Çindir. 430 milyon nüfusu 
olduğu tahmin edilmektedir. Çin -
den sonra dünyanın en büyük 
memleketi Hindistandır. Hindis -
tanda da 319 milyon insan yaşa -
maktadır. Japonya Asya kıtasında 
en büyük memlekettir. Japonya -
nın nüfusu 57 milyon, bütün .Ja
pon imparatorluğunun nüfusu ise 
78 milyondur. 

Romanya 
Milli 

Bayramı 
Romanyanın 1 O mayıs milli bay

ramı münasebetile dün saat 12 de 
Romanya konsoloshanesinde mera
sim yapılmıştır. Vali muavini Hüdai 
Karataban, şehrimizdeki ecnebi kon
soloslar ve Ro!'Ilanya kolonisi mera· 
simde hazır bulunmuşlardır. 

llk olarak Romanya kolonisi na
mına Romanya Seyrüsefain acentesi 
müdürü Onceanu söz söylemiş ve bu· 
na Romen general konsolosu N. Lu
casiewiez cevap vererek, koloni aza
larına teşekkür tmi ve Kral K-nrola 
-ı..; ... +ohl"ilr tı>)<1'1'ııfı r..>t-n ..... ; H.. f""....an 
ral konsolos sozleri anısında Relsi-
cümhur ismet Inöniınün büyük şah
siyetinden bnhsetmiştir. Toplantı 

13.30 a kadar devam etmiştir. 

* Bükreş, 10 (A.A.) - Milli hayranı 
rnünasebetile Btikrcş civarında kain 
Cotroceni'de kral Karolun huzurunda 
büyiık bir geçit resmi yapılmıştır. Ge 
çide 30 bin ask~r. bir çok tayyareler 
w mühim miktarda harp malzemesi 
iştirak etmiştir. 

Romanyanın milli bayramı müna

sebetile bUtün Leh gazeteleri Kral 

Karol hakkında sitayişkarane maka
leler yazmışlardır. 

Kral Zogonun Hemşiresi 
Ameliyat Oldu 

Eski Arnavutluk kralı Zogonun 
hemşirelerinden Prenses Ruhiye, dün 
bir apandisit ameliyatı geçirmiştir. 

Prensese dün öğleyin birdenbire kriz 
gelmiş ve derhal Şişli Sıhhat yurdu· 
na nakledilerek burada kendisine ~ 
peratör M. Kemal tarafından ameli· 
yat yapılmıştır. Ameliyat muvaffa
kıyetli oldµğundan Prensesin sıhhi 
vaziyeti iyidir. 

Kral Zogonun büyük hemşiresi de 
dün şehrimize gelmiştir. 

TA K V I M ve HAVA 

PERŞEMBE 

11 Mayıs 1939 

5 inci ay Giln: 31 Hızır: 8 
Arabt: 1358 Rumi: 1355 
RebiUlevvel: 22 Nisan: 28 
Gilneş: 4.47 - Öğle. 12.10 
İkindi: 16.06 - Ak~nm. 19.14 
Yatsı: 21.01 - imsAk: 2 46 

- Hava Vaziyeti 
Ycşllköy Meteoroloji i tasyonundan a

lınan malümatn gore, dOn yurtta hava 
Trakynda kapalı, Kocaeli ve Karadeniz 
kıyılannda yer yer si 11, Ortn Anadolu
nun garp kısımlan ile Egede bulutlu, di
ğer yerlerde açık geçml5tir. Riızgftrlıır 
bütün bölgelerde Şimali istikametten ha
fif, Karadeniz ve Trakyadn orta kuvvet
te eıımistir. 

Diln İstanbulda hava çok bulutlu gcç
ml5, riizgCır Şimalden saniyede 2 - 4 
metre hızla esmiştir. Saat 14 tc hava taz
yiki 1018,9 milibar idi. Sühunet en yı,1k
sck 22,3 ve en düşük 12,5 snntlgrnt ola
rnk knydcdllmlııUr. 
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ClEK 
Devletinin Baıamirallerl 
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Takas Suiistimali Davası 
Eden U un Müd ettenberi Devam 

Davanın Dünkü Celsesinde Suçlular 
ve 48 Suçlusu Bulunan 

Müdafaalarını Y aptllar 
Dün asliye üçüncü ceza mahke

mesinde üç senedenberi devam e
den 48 maznunlu takas suiistimali 
davasına devam edildi. Mi.ıddeiu

mumi geçen celsede iddiasını söy
liycrek bir kısım suçlulara ceza 
verilmesini, bir kısmının da beraet 
etmesini istediği için diin suçlu -
lar müdafaalannı yapacaklardı. 

Geçen celsede hazine de davaya 
müdahil sıfatile iştirak etmişti. 

Celse açılır açılmaz hazine avukat
ları, suçlular ve avukatları yerle
rini aldılar. Suçlu avukatları yaz
dıkları müdafaalannı birer birer 
mahkemeye verdiler. 

Yalnız orman memuru Saminin 
avukatı müdafaaşını ağızla yaptı 

ve şunları söyledi: 
Orman memurları şehre giren 

orman mahsullerinin orman tezke
relerine mutabık olup olmadıkları
nı tetkik ederler. Şehre girmiş o
lan orman mahsullerile orman i
daresinin alakast yoktur. Ziraat 
Vekaletinin 3021 numaralı tam!mi 
mucibince Istanbuldan çıkacak o
lan orman mahsulleri mağazalar ta
rafından yaprlan faturalar orman 
dairesine ibraz edilmek suretile 
kendilerine meccanen tezkere ve
rilir. Mückkilim de beş metre mi
kabı ceviz kerestesi için böyle bir 
tezkere vermiştir. Kendisinin hiç
bir sucu ve bu işte bir rolü yoktur. 
Beraetini isterim. 

Bundan sonra mahkemeye gelen 
gümrük muhafaza memurlarından 
Mustafa, Ali, Rifat, Cemil, İsmail 
Hakkı, l\lehmet, Bayram, Salim, 
Bekir, Omer ayrı ayrı müdafaala-

Bisikletle 
B sa 
G·+mişler 

a 

Hasan ve Musa isminde on altı 
yaşında iki mektep talebesi üç gün 
evvel Sultanahmette bisiklet kirala
yıcLSı Sırrıdan saati kırk kuruştan i
ki bisiklet kirnlnmışlar. Sırrı muay· 
yen saati beklemiş, Hasanla Musanm 
gelmediğini görünce bunları arama
ğa başlamış. Nihayet Yalova yoluy
le Bursaya gittiklerini öğrenmiş, bir 
vapura atlnyınca Bursaya gitmiş. 

Orada Hasanla Musayı yakalatmış, 

ve bisikletlerini de almıştır. Sultan
ahmet sulh birinci ceza mahkemesi 
dün bu davaya baktı. 

Suçlu Musa müdafaasını şöyle 

yaptı: 

- Bay hakim, biz kendisinden 
saati 40 kuruştan bisiklet kiraladık. 
Yalova yolu ile Bursaya gittik ara -
dan 72 saat geçti. Geceleri hesabn 
katmamak şartiyle kira bedeli yedi 
buçuk lira tutar onu da kendisine 
verdik. Bizden bir alacağı yok. O 
evhama kapılmış, peşimizden Bur -
saya kadar gelmiştir. 

d" f'\ Biz de eğlendikten sonra one -

rını dil ile yaptılar. llk dinlenen 
Mustafa kendisini şöyle müdafaa 
etti: 

- Biz keresteleri'gözümüzle gör
dükten sonra beyannameleri imza
ladık. On yedi senelik memurum, 
sicilim temizdir. Idarede hiılfı me
murum. Eğer benim bir suiistima
lim ve fenalığım olsa idi, devlet 
beni hlilU istihdam etmezdi. Mah
kemenizin veroceği en ufak bir ce
za bile benim istikbalimi, hayatımı 
zehirler. Hakkımda beraet kararı 
verilmesini isterim. 

Diğer suçlular da Mustaftının 

müdafaasına iştirak ettiklerini bil
dirdiler. Tüccardan Diyamandi: 

- Ben müdı.faamı yapmaktan 
acizim. Avukatım müdafaamı ya
pacak. Fakat cennzcsi olduğu için 
bugün gelmedi, dedi. 

Kereste tüccarlarından hmail 
Faik ile Ismail Hakkı da kısaca: 

- Müddeiumumi bizim beraet 
etmemizi istedi. Esasen bigünahız. 
Mahkemenin de beraet kararı ver
mesini rica ederiz, dediler. 

Bundan sonra hazine avukatı Mu
zaffer ve Sami söz istediler ve: 

- Biz geçen celsede mahkemeye 
müdahil sıfatile kabul edildik. Tet
kikat yapmak için de müsaade is
tedik. Dosyayı ve ehlivukuf rapo
runu tetkik ettik. Ehlhnıkuf ha
disenin tetkikini kendi ihtisasları 
haricinde görm!iş!er. Bir yeni ehli 
vuku! seçilmesini isteriz. ltirazna
memizi de takdim ediyoruz, dedi
ler. Hazine avukatlarının bu ta
lepleri suçlu avukatları tarafından 

Şaraba Kızıp 
intikamını 

Şişeden Almış 
Şehzadebaşında fotografcılık ~ -

den Cemal ile refikası Leman evvel
ki gün gece sinamedan çıkmışlar, ev
lerine gidiyorlarmış. Şimdilik muay· 
yen bir i~i olmayan Hüseyin Hüsnü 
isminde bir delikanlı bunların önü· 
ne gelmiş, yarım kiloluk bir şarap 

şişesini yere vurarak parçalamıştır. 

Şişenin parçalan Cemalle karısının 

bacı<'.:larına saplanmak suretiyle iki
sini de yaralamıştır. Polis Hüseyin 
Hüsnuyü yakalamış ve dün meşhut 

suçlar müddeiumumiliğine vermiş -
tir. Asliye dördıincü ceza mahkeme
si dün bu davayı tetkik etti. Davacı

lar şikayetlerini anlattıktan sonra 
reis scizü suçluya verdi. O nedamet 
duyan ve yalvaran bir sesle: 

- Sayın hakimler, dedi. Bunu 

şiddetli itirazları davet etti ve u
zun münakaşalar oldu. 

Suçlulardan Hurşit, Akif ve Ay
ninin avukatı Kenan Omer söz a
larak: 

- Hnzine vekili olmak hic kim
seye mevcut kanunları yırtmak sa
lahiyetini vermez. Usulü muhake
me sarihtir. Zar~r geren eşhas hi
tamı muhakemeye kadar dahili da
va olabilir, fakat dahili dava o
luncaya kadar cereyan eden mua
melatı aynen kabul etmek şarttır. 
Binaenaleyh tahkikatı bitirilmiş ve 
müdnfan için talik edilmiş olan bu 

davada hazine avukatlarının mev
cut raporun yolsuzluğundan bah
setmeleri kanunun kendilerine ver
diği hak çerçe· .. esine girmez. Esa
sen kendileri dava daha sekizinci 
ihtisas mahkemesinde iken bir miı
zekkere ile dav:ıya müdahale et
mişler, ondan sonra dava seneler
ce devam etti. Bütün safhalarını 
gazeteler yazdılar. Hazine avukat
larının haberleri vardı. Vaktinde 
gelip dosyayı tetkik etmeleri la
zımdı. 1tiraz1armın reddine karar 
verilmc"Sini isteı·im, dedi. 

Hazine avukatları buna itiraz_ et
tiler. :Başka avukatlar: 

- Hazine daha ne kadar zarar 
ve ziyan istiyeccğini bile te.sbit et
miş değildir, dediler. 

Bundan sonra müddeiumumi ha
zine avukatlarının isteklerinin red
dedilmesini istedi. Mahkeme :Stek 
dairesinde karar verdi ve dosyayı 
tetkik etmek için de davayı 14 ha
zirana bıraktı. 

Bir Katil 
M hkum 

Oldu 
Ağırceza mahkemesi dün altı ay 

evvel Karagümrükte evvelce beraber 
yaşndığı Haticeyi başka bir erkekle 
yakalayıp yatağında sekiz yerinden 
kamalıyarak öldiiren Arabacı Mah
mudun muhakemesini bitirdi. Ken -
disine on iki sene üç ay hapis cezası 
verdi. Okunan karara göre hadise 
şöyle cereyan etmiştir: 

Mahmut on sene evvel Hatice ile 
tanışmış ve onunla metresi hayatı 

yaşarken, bir gün Hatice Karagüm
rükte Rüat isminde başka bir ara · 
bacıya kaçmıştır. 

Mahmut aylarca Haticenin ızını 

aramış ve nihayet Rifatın Karagüm· 
rükteki kulübesinde beraber yaşa -
dıklarını haber almıştır. Mahmut bir 
gece yarısından sonra Rifatın kulti
besine gitmiş, kapısını tekme ile 
kırdıktan sonra içeriye girmiş, Hati
ce ile Rifatı beraber görmüş ve ka -
ması ile Haticeyi sekiz yerinden vur· 
muş ve öldürdükten sonra kaçmıştır. 
Mahkeme suçu sabit gördü. Hatice -
nin evvela Mahmuda metres oluşu -
nu, sonra da kaçışını nazarı itibara 

TAN 

Kozanda iki Kadının 
Kocalarına ihaneti 

Facia ile Netice endi 
Kozan (TAN) - lki kadının, as-ı lbiş. bura müddeiumumiliğine g~

kcre gitmiş olan kocalarına ihanet et- lip teslim olmu~ ve hiıdiseyi yukarda 
meler:i, facia ile neticelenmiştir. yazıldığı gibi anlntmıstır. 

Orendere koyiınden Ahmet oğlu !kinci hadise de şu.iur: Kabaktcp~ 
Ibiş, askerliğini bitirip gelince, iki kôytinde oturan ?<>şın oglu Hüseyin, 
çocuğile beraber koytindeki kendi a- askerden donmuı ve J..arnnnı almak 
ııasına bıraktıgı karısı Fatmanın Ali üzere, Orenderc koyuııdeki kaynnna
oğlu Eminle gayri meşru münasebet- sına ugrarnıştH F<ıknt o geceyi kay
te bulunduğunu haber almış ve ak- nanasındn geçirmesi lazım ~"!mis, 
rabasının tav iyesi üzerine boşanma karısı Emine k('nd.sıne pek sevdiği 

davası açmıştır. Fakat karısının iha- yagda kavrulmu9 incir pestili ha7.ır
netini bir kere ele kendi gözü ile gor- l&mıştır. Huseyin, bundan iştiha ile 
mek hevesine knpılmıstır. yemişse de. bir haylı ıltı~tırdıktan 

Fatma, odun l:nlmadığı için teda- sonra acılık h:ssetti 1ı icin bırakmış
rik etmek maksadını ileriye siirerck tır. Yarını saat sonrn da sancıdan 

ormana gidince. aşığı Emin de ken- kıvranmıya ve morarm.ya başlamış
disini takip etmic;. lbiş her ikisin; de tır. Koylu zchir1Pndi2inl anladılflnrı 
izlemiş ve yiiksek bir yerden tarassu- için süt ve yo'Curt vererek Hüseyini 
da başlamıştır. Bir müddet sonra ga;v- kurtarmışlardır. Lakin bir kac gün 
ri meşru sevgilileri birleşince tbiş da- sonra Hüseyinin tırnak1arı, saçlnrı, 

yanamamış, bir el ateş etmiştir. Cı- kılları dokülmüştür. 

kan kurşun, Eminin bacağından girip Emincnin başka birini sevdiği onun 
çıktıktan sonra Fntınanm karnına da teşvikile incir pestiline zehir kat
saplanmış ve l;adınt hemen öldür- tığı iddia edilmektedir. Hüseyi•ıin 

müştiir. lbisin öldii sandığı Emin, ha- müracaati üzerine müddeiumumilik 
fif bir yara ile kurtulmuştur. tahkikata başl ım1stır. 

Genç MÜHENDiS 

Nedimin Ölümü 

lstanbul Yilksek: 'MClhcndb ctrtc:t.11 

1936 senesi Su şube!;i mezunlarından Ne
dim Anknn, lkmnll tahsilde bulunduğu 
Münih şehrinde, uğradığı bir otomobil 
knzası neUccsindc, 23 Nisıın 939 dn, haya
ta gözlerini yummuştur. Nn'şı dün Trl
este'dcn gelen Adria vnpuru ile Yurt su
lannn geUrllmiş ve dostları tarafından 

knrşılnnnrnlc hnzırlnnan bir vagonla, ebe
di iştirnhnlg!\hı olacak ktıçiık \atanı, 
Kayı;eriye nnkll!dilmlştlr. 

Nedim, 1328 de Pınar başında -Kay
seri- dogımış Has bir Türk oğludur. Ço
cukluğunu ve lise tlhsilıni Kııy~eridc ge
çlrmls \"C 1930 do İstanbul Yiiksek MO
hendls Mekteblııc girm.lı:tlr. 

Mektebin Su şubesini birincilikle bl
Urmlş, İdrodinamik ve tatbiki riyaziye 
i.ızerinde bil isini derinleştirmek üzere 
tiç senelik tahsil için Almanyayıı gönde
rllmıştır. Nedim, geceli gıınduzhi t!dııs
mış. kendi pl'ınındııkl işlerden ayrı ola
rak uç lcz hazırlamıştır. Şifahi imtihanını 
vermek ilzere bulunduğu bir sıradada 

fcd bir kazaya kurban gitmiştir. 
Nedimin ölbmü, memleket lrinnı i<:in de 

büyiık bir kayıptır. 
:'\tcmlekct frfanınıı. ııllcslne, Yuksek 

Muhendis Mektebi tedrıs heyetine ve onu 
sevcnlr.rc tazlycUeıimlzl sunar Tanrıdan 

ecir ve sabıı· dileriz. 

Çanakkalede Güreşler 
Canakknle (TAN) - Tiirkgücü 

spor klübü menfaatine mayısın yir
mi birinde burada büyük pehlivan 
güreşleri yapılacaktır. 

Keman 
Konseı· i 

Konservatuvar muallimlerinden 
Ali Sezin bu akşam saat 21 de Fran· 
sız tivatrosunda bir keman konseri 
verec~ektir. Kendisine piyanoda Fer
di Von Statzer refakat edecektir. 

Kırklarer de Bir 
Alayımıza 

Sancak Verildi 
Kırklareli (TAN') - Ordu müfet

tişi General Fahrettin A!ta,y, bura
daki bir alayımı:::a merasımle sancak 
vermiştir. lstasyon civan bu müna
sebetle çok kalabalık olmuş, general 
Fahrettin Altay bir hitabe irat et
miştir. Sancağı teslim alan alay ku
mandam Albny Nusret te alayına hi
taben bir nutuk söylemiş ve icabında 
S(lncağın şerefi u~runda herkesin son 
damla kanını da feda edeceğine dair 
aııd içilmiştir. 

Adapazarında ilk Koza 
Adapazarı (TAN' - Mecidiye ma · 

hnllesindc Bayan Hacer Efegöç, se -
nenin ilk ipek kozasını yetiştirmiş 

bunu ipek fabrikatöru Cevat Adn. -
parlıya götürerek mükafatını almış
tır. 

11 - 5 -939 

ANKARA RADYOSU 
1639 m. lll3 Kes. 120 K«· 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 K«· 
T. A. P. 31,70 m. 94!;6 Kes. 20 f{W· 

Dalga Uzunluğu 

Tiirkiyc Radyosu Ankara Radyoc;ıt 

1'iirklye Radyodifüzyon Po talıırı 

Perşembe, 11. 5. 1939 

ı2.30 Program. 12 35 Tilrk müziği -P 
13.00 Memleket ııa:ıt nvnn. aians ve ..,et • 
oroloJI h herler!. 13.15-14 Muzlk (K rı· 

k proıtrnm - Pi.) 
18,30 Program. 18,35 Mih:ik (konscrıoı 
Pi. 19,00 Konusma (Zir. t satn 19.1 

Tilrk mllzi •I (F ı::ıl heyeti) Çalanlar 
Hakkı Derman, E ref Kadri. Hasan Gilr 
Hamdi Tokay, B "rl Ütlcr. Okuyan: 1' ıı 

<ıln Karakus. 20 00 Memleket s:ıat ayarı. 
j:ın vc met('Oroloii hnbl"rleri. 20.15 Türt 

rrı(ızi J: Cnlnnlar· Vecihe. Fahire Fcn;!!l 

Rcflk Fcrsnn. Okuyıınln~· Mustafıı Çıı~

lnr. Merııııret S:ıf:nak. 1 - Gliliznr pe~
r<'vi. 2 - Nuri Hall11n Hüseyni !:nr!rı 
(Arlık yeUşir). 3 - GCıllwr şarkı (G5:ı:· 

!erimden gitmiyor). 4 - HUesyni ş:ırk 
(Gillşen b:ıhçe inde). 5 - Halk tOrkO u 
(Ay doğdu batmadı mı) 6 - Halk tnrkO
sil (Ali da~). 7 - Halk tnrküsü (Tepe· 
!er, tepeler). 8 - Ltıtif ağanın Hicaz ar· 
kısı <Niçin 5eb wschcr). 9 - Asım be· 
vin Hicaz şarkısı (Her zahmı ciğersuza). 
10 - Hicaz sarkı (İndim yarin bahçe• 
ine). 21.00 Konumııı. 21.15 Esham, tahvi· 

lfıt, kambiyo-nukut ve ziraat borsıısı t{ı• 

vat}. 21.25 Neşeli p14klar - R. 21 SO -
Müzik (KilçOk orke tra - Şef: NecıP 

şkm) 1 - Schmidt (İnciler) Vals. 2-
Gcbhardt (Romane} Viyolonsel ve orke5 
tra fçfn. 3 - HeuberJ(er (Şarkta). 4 -
Zandcr (Polka). 5 - J. Strnuss <Sen \ıi• 
vana) vals. 6 - Brııhms (Macar dansı 
No. 8). 7 - Pnul Lincke (Eglencell marş) 
8 - Pnul Uncke (DaMlma) Fantezi. 9-
Mlchell (Çocuk oyunları). 22,80 MilLık 

(Melodi ve solol r - Pi.) 23,00 Son ajan-: 
haberleri ve yarınki program. 23,15-24 
Mü7.lk <C 7.bant-pl ) 

Temsil 
Emlnl>nU Halkevlndcn: 
11, 12, 13 Mayıs akşamları saat (20.30) 

dn Evimizin Cağaloğlundaki salonund ı 
Gösterıt Şubemiz amnturlcrJ tarafındar 

<Tipi) piye i tcrnıal edilecektir. 
.... ..... ...... ...... ................ , .................... ~ 

: ASKERLiK iŞLERi ~ 
~ ~............ ........... ...... ...... ....................... ,_, 

ubeye Dave+ 
~-· ... .,_, __ ._.., __ .... . 
Şubenin t-1oı-23 sırasınan kayıtlı 

Emcklı Dcnı.ı: Çarkçı Mnkınc Yuzba ı ı 
305 Aydın Mehmet Ra ım Kara Ayanın 
Askcrlık Şube ıne mürııc atı. 

ONIVERSITEDE : 

Dersler Kesiliyor 
Ders senesınin sonu munasebetfle 

tiniversitenin muhtelif fakültelerin
de imtihanlara başlanmıştır. Emehi 
diller mektebi tnhriri imtihanlarının 
neticeleri de alınmıştır. Bu mektebin 
şüahi imtihanlarırıa da bugün başla
nacaktır. 

Fakültelerde dersler 18 mayısta 
kesilecektir. 22 mayıstan itibaren de 
ara ve mezuniyet imtihanlarına ba -
!anacaktır. Inkıliip enstitüsü imti
hanlarına onumüzdekı salı günü baş
lanacaktır. 

DENiZ ve LiMANDA ı 

Doğu Vapuru Geliyor 
Almanyanın Blomfoos tezgahların

da yapılmakta olan 5300 tonluk Ka
radeniz tipi Do~ru vapurunun tecrübe 
seferleri bitmek üzeredir. Haziranda 
memleketimize hareket edecektir. 

cek ve bisikletleriyle beraber kira -
larını da verecektik. Bizim bu işte 

hiç bir kabahatimiz yoktur. Sözü -
müz paramıza geçer. İstersek bisik -
!etlerini on gün kullanırdık. 

ben yaptım. İşsizim dertlerimi unut
mak için bir şişe şarap aldım, içtim. 
Şarap bitince, neşesizliğim devam et
meğe başladı. Ben de insana daimi 
bir neşe ve refah vermeyen bu pis 
S!_;!ya kızdım şişesini yere vurarak 
ondan intikam almak istedim. Kim -
seye bir kastim yoktu. Fakat şişe par 
çaları davacıların ayaklarına saplan
mıştır. 

Mahkeme şahitleri dinledi. Hüse
yin Hüsnünün iki suçunu da sabit 
gördü. Yaralamadan 3 gün hapis ve 
sarhoşluktan da bir lira para cezası 

alarak kendisine öldürmekten 12 se- '1••••1r•mıı••••••••••E•••••••••••~ 
ne kapı kırmaktan da i.ı.ç ay hapis ce- • 

Yeni Asansörler Geldi 
Dcnizbankın inşa ettirdiği yeni an

trepoların Almanyayf' sipariş edilmış 
olan yük asansö:-leri getirilmiş ve 
yerlerine monte edilmesine başlan-

h . l . ~ 1 ı· ,.in verdi. Hakim şa ıt crın çagrı ması ._. 
mahkemeyi talik etti. 

---o-
Fazla Fiyatla Maliara 

Satmış 
Eminönünde sigara satıcılığı yapan 

Tnnas ecnebi sigaralarını muayyen 
fiyatlarından :fazlaya sattığı için 
müddeiumumiliğe verilmişti. Sulta
nahmet sulh birinci ecza mahkemesi, 
dun Tanaşın duruşmasını yaptı. Su
t'unu sabit görduğiı için kendisine 10 
lira para cezası verdi. * lnhisarlar idaresinin çıkardığı 

köylü ve asker sigaralarını sivil şe

hirlilere sattığı iddia edilen Cehlin 
muhakemesi dun Sultanahmet sulh 

birinci ceza mahkemesinde neticelen

dirildi. Hakim Celili 30 lira para ce-

ı:asına mahkum etti. 

Saatsiz Elektrik 
Kullanmış 

Sirkecide şekercilik yapan S .... lim, 
saatsiz elektrik kullandığı için müd
deiumumilik tarafından Sultanahmct 
sulh birinci ceza mahkemesine veri~ 
miştir. Hıikim suçunu sabit gördü. 
Kendisine üç ay hapis cezası verdi. 
Suçlu 100 kurus ta mahkeme masra
fı ödiyecektir. 

Eski§ehir Belediye Reisi 
Beraet Etti 

Eski~ehir (Tan) - 50 kilometre u -
zaktaki Kaplanlı suyunun buraya 
getirtilmesi işinde ihmal ve terakisi 
görüldüğü iddiasiyle mahkemeye ve 
rilen belediye reisi Kamil Kaplanlı, 
Bilecik mahkemesinden beraet ka -
rarı nlmıştır. 

zası verdi 
--o-

l ki Battaniye Hırsızı 
Dün asliye dördi.ıncii ceza mahke

mesinde Adada l splimclid otelinden 
karyola battaniyeleri çaldıkları iddi
asile tevkif edilen Abdlilkadirle 0-
merin muhakemelerine devam edll
di. Müddeiumumi iddiasını sôyledi 
Suçunu sabit gördii~ii için ikisine 
de ceza verilmesini istedi. Muhake
me karar için başka bir güne bıra
kıldı. 

-o
Fabrika ve Matbaaların 

Asgari Mükellefiyet 
Nisbeti 

Ankara 10 (Tan Muhabirinden) -
Fabrika ve matbaaların 1938 mali yı 
Iı içinde tabi oldukları asgari mükel
lefiyet nisbetlerinin 1939 mali yılı 

içinde de aynen tatbiki Vekiller He
yetince kararlaştırılmıstır. 

Bugün matinelerden itibaren 1 Sinemasında 

2 büyük ve yeni film birden 

1 • ALTIN AB D 
Atk ve heyecan dolu, büyük Fransız filmi 

2 
Baş rollerde: M İ R ~ 1 L L E B A ~ .L I .~ 

M. MOTO KATiLLER KULUBUNDE 
Fransızca sözlü büyük ergüzeşt filmi. 

........... l!Bl ...... &I!. , -Bu Akşam "' LA e 
Kaliforniyanın güneşinden ateşini; giizelliklerinden ilhamını 

senenin en 2iizel renkli filmi. 
• 

A L T 1 N H A B 1 

' 
alan 

1 
mıştır. Her asanı;Ör 2500 kiloluk yük 
kaldırabilecek büyüklüktedir. 

'>QLISTE: 

Üç Yaralama Yakası 
Ortakoydc Koyaı dı ı:okagında oturan 

R mazanla kom u u Mu t fn kavga et
mişler, Ramazan Mu taf yı bıçaklıı sol 
bö trl\ndcn a ır Ji r 1 mı tır. Su lu ya-

lır. * Mn 1 kt Alm n çiftliRI c·, rınn n 
ı:cçmckte olan Konlık "' k cllU i hıbi 
Receple H dl i mlndc bir genç ar ınd 

çıkan kııvgada Hadi Recebi sustalı çakı 
ile ol baca •ındnn yarı:ılnmıştır. Yarıılı BE'
voğlu h tııne ine kaldırılmıs suı;lu yo
kııl nmıştır. * Nlşantnşmda oturan Teşvlkiye ca-

KAPTAN BLOD ve KESİF ALAYININ unutulmaz biiyiik ~·ıldızlan mll müezzini 71 ynşındn Abdiirrahlm ca-

OLIVIA de HAV-ILLAND • GEORGES BRENT mi içinde dolasırken birdenbire düşüp 01-
müştOr. Ce edl muavC>nc eden doktor kalb 

numaralı ;ycrlerini7.i en•eld<'n •a•l•d•ır.•n.111 7.•.••T••el•e•f•o•n•: •4•3•5•9•5•-1 ekte inden öldil Unu t bit ctl"U 'c dcf-
lı••••••••lllmıa••••• - ı ine ruh t \l"ımlştlr. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklyo Ecnebi 

1400 Kr. 
750 " 
400 .. 
150 .. 

1 Sene 
11 Ay 
S Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 

" .. .. 
MllleUcrarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeU mnddet sıraslyle 30, 111, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değlştirme:k 25 kuru~tur. 
Cevap itin mektuplara 10 kuruşluk 
Pul IH'ıvesl ltızımdır. -

m1Glli!ll!il1J!4! #;JI 
Litvinof Niçin 
istifa Etti ? s ovyet Rusya Hariciye NaZlrt • 

mn istifası etrafında hala bir 
fok rivayetler dolaşıyor. Hakiki se • 
bebl kimse bilmediği için, AvTupa 
gazeteleri de dahil olduğu halde, 
herkes 'bir takım tahminler yürütii
Yor. 

Litvinofun istifasını her memle -
ket başka türlü karşıladı. Alman mat 
buatı bu istifn hadisesini, müşterek 
Sulh cephesinin bir yıkılması şeklin
de tefsir ettiler ve memnuniyet giis· 
terdiler. Halbuki Litvinofun istifa • 
sından sonra Rusyanın demokrasiler
le bir anlaşma yapmak siyasetinde 
hiç bir dcği ·ikJik olmayacağı anlaşıl
dı. Bilakis Stalinin taarruzu durdur
nıak irin biran evvel bir anlaşmn~ a 
varmakta istical ettiğini, hatta bu işi 
tızatmağa ~ebep olduğu için Litvino
fu çekilmeğe mecbur ettiğini tahmin 
edenler ,·ardır. :Sitekim Litvinofvn 
istifasından sonra İngiltere ile cerc
Yan eden miizakerelere devam edil
miştir. Sovyct fevkalade şurasının 
da 'bu ay içinde bir irtimııa davet e
dileceği haber verilmektedir. 

Bazıları da Lltvinofun çekilme -
sini, Sovyctlcrle Almanlar arasında 
bir anlasma ihtimaline atfotm~kte -
dirJer. Bunlara g(ire Litvinof öte -
dcnbcri müsterck emniyet siyaseti 
giitmüştür. İıalbuki Almanyada Rus 
Ya ile barışmayı tercih eden mi.ilıim 
hir cereyan \'ardır. Stalin bu ecre • 

anla nıayı trcrübe- edecektir. 

Hnlhuki bu rivayet de pek varit 
değildir. Stalin ötedenberi Faşist 
devletlerin nltyhinde bulunmuş ''e 
daha son kongrede Sovyctlerin Fa • 
§İ7mi yıkmak için ellerinden geleni 
Yapmaktan çekinmiyccekleri sövlen
mlştir. Bu sebeple demokrasileri. yık
mak için Sovyetlerin Alnıanlarla an· 
!aşması ihtimali pek varit değildir. 

Maamafih dünya efkarı umumi
Yesini asıl alUkadar eden mesele İn· 

' 
gillzlerle Sovyetlcr arasındaki mü -
zakerelerin bu istifa hadis~sinden 

müteessir olup olmayacağı hadisesi
dir. Son giinlcrin haberleri bövle bir 
ihtimal varit olmadığını gös.teroiği 
için, Litvinofun istifası hadisesi c • 
hcmmiyctini kaybetmistir. 

"' 

* Gafenkonun 

Ankara Seyahati 

Romanya Hariciye Nazırı G:ı -
fenkonun yakında Ankaraya gelerc
ği, oradan da Sofya ve Atinaya geçe
c-eği haber \'eriliyor. 

Biitiin A\'rupa payitnhtlarını do
laşarak her memleketin Balkanlar 
hakkındaki noktai nazarını öğrenmiş 
olan Gafenkonun şimdi de Balkan 
merkezlerini dolaşmak ihtiyacını du~ 
hıası memnuniyetle kaydedilecek bir 
hadisedir. Bu ziyaretin, Romanyanın 
:nihayet güvenilecek kuvvetin B:ıl • 
kan paktı olduğuna kanaat getirdiği 
teklinde tefsiri de mün1kiindür. Ro
bıanya bu kanaate varmışsa, Balkan 
l>aktınrn bii:rük bir kuvvet halinde 
tecellisi gecikmiyccektir. Onun i~in 
lıoınanya Hariciye Nazırının bu zi • 
Yaretini alıika ile takip etmeliyiz. 

Söğütlünün ihtiyaçları 
Söğütlü (TAN) - 25 sene evvel 

nahiye merkezi olan Söğütlüde bu
gün 250 ev ve 1272 nti!us vardır. Ka
eabaınızın en büyük derdi, içecek su• 
dan mahrum bulunmasıdır. 

Ralk, buğday, mısır ve çavdar zi
raatile meşgul olmaktadır. Son sene
lerde hükumetin teşvikile ipek bö, 
cekçiliğine de başlanılmıştır. 

Nnhiyemizin 16 köyünden yalnız i
kisinde köy kanunu t:ıtbik edilemc
maktedir. 

TAN =====================================================::;;=:- 5 

Suriyede çd(an "Elhadis 11 gazetesi muharriri Eşref Katip, bugünkü malialesini 11 Lübnan 

Cümhuriyeti 
11 

ne tahsis etmiştir. Bu yazı, size bugünkü Suriye ve Lübnanı tanltacaktlr. 

li5) 
U2) 

o o 

u9ünkü 
LCBN ·IAN 

ıık yazım.da, Fransız hü -
kumetinin Suryeyi bir 

kaç parçaya taksim ettiğini, ve 
her parçaya bir başka hüku
met ismi verdiğini yazmış -
tım. Bu hükumetlerin birin -
cisi Lübnandır ki, bugün, o
kuyucularıma onu yakından 
ve içinden tanıtmak arzusun
dayım. 
Lübnanın, hukümet merkezi 

Beruttur ve Lübnan hükumeti, 
Trablus Şam, Sayda, Baka, muta
sarrıflıklarından müteşekkildir. 
Nüfusu 850 bin kişidir. Son ista
tistiğe göre nüfusun yarısı Müslü
manlardan, yarısı da Hıristiyanlar
dan teşekkül eder. 

Hıristiyanları claha münevvı?r

dirler. Fransızlnrla oraları, Müslii
manlardnn iyidir. Bu yüzden, ik
tidar mevkilerinde bulunanların 

çoğu Hıristiyandır. • 
Bir çok şekiller almış olan hü

kumet, şimdi "Cumhuriyet'' tir. 
Cümhurreisi, Katolik bir Hıristi
yandır. Reisi Müslüman olan "Mec· 
lisi Vükela" nın azaları ise başka, 
başka dinlere me:ısupturlar. 

Çünkü bu hükümet, son zaman
larda, Fransızlarla bir muahede 
yapmıştır. Vakıa, ' 4Suriye muahe· 
desi" adını taşıyan bu anlaşmaya 
rağmen, bu cümhuriyet, tamamen 
Fransanın nüfuzu altındadır. Fa
kat bu yeni muahede mucibince, 
şimdi memuriyetler, ahalinin mez
hep ve dinleri nisbetinde tevzi o
lunmaktadır ve Meclisi milli aza-
ları bu e ilmiştir. 

L übnan cümhuriyetinin en 
mühim mıntakası Lübnan 

dağlarıdır. Bu dağlarda yaşayan· 
Jar, eskidenberi müsait imkan ve 
fırsat buldukça Amerikaya hicret 
ederler. Nitekim, şimdi Amerikada. 
Lübnandan hicret etmiş 600 bin
den fazla muhacir vardır. Bunlar
dan bir çokları zengin olmuşlar, 

bazıları da, Amcrikada yüksek va
zifelere yerle~mek imkanını bul
muşlnrdır. 

Bu hicretler yüzünden, şimdi 
Lübnanda yaşayan hemen her ai
lenin, Amerikada mutlaka bir ak
rabası vardır. 

Harbı Umumiden sonra, Ameri
kada servet kazanmış olan Lüb
nanlılardan bazıları memleketleri
ne döndüler. Onların Amerikadan 
getirdikleri muazz:ım servet, Lüb
nanı ihya etti. I.iibnun, bugün, ma
mur bir beldedir. 

Hükumet te belediyeler teşkil 
ettiği, ve köyleri bile biribirine 
asfalt yollarla bağladığı için, Lüb
nan dağlan, birer cennetten fark
sız bulunmaktaclır. 

Bu sayede, bütün dünya seyyah
larına cazip gelen bir şöhret kaza
nan Lübnan, Fransız hükumeti
nin de gözünde büytidü ve Fran
sız hükumeti, orada, muazzam, 
konforlu ve !i.iks oteller yaptırdı. 
Otellerine en fazla itına edecek o
lan otelcilere de miıkfıfatlar adadı: 
Şimdi, seyyahları en fazla mem
nun eden otelciler, Fransız hüku
metinden her sene 20 bin lira mü
kafat alırlar! Bu tahsisatı, otelci
lere, Turizm cemiyeti tevzi eder. 

Bu sayede, şimdi Lübnana her 
yıl, Mısırdan, Pilistinden, Iraktan 
ve Suriyeden en az on beş bin sey
yah koşar ve bu zengin seyyahlar 
her yılın en az beş ayını, cennete 
donmüş olan Lübnan dağlarında 

geçirirler. Bu bakımdan Lübnana, 
hiç tereddütsüz, "Suriyenin Nisi" 
adını verebiliriz. 

L übnan hiikCımeti, Lübnan a
halisi, kardan mahrum kal

mamak için, seyyahlara azami iK
ramı gösterirler. Oteller temiz ve 
ucuzdur. Mesela, Liibnanın en lüks 
otelinde yirmi dört saat yemek, iç· 
mek, yıkanmak, yatmak, Türk pa-

ı···························••..+..+..+ ........ -.:.····:···: 

!Yazan: Eşref Katıp! 
"Elhaclis ,, Gazetesi Mulıarriri : 

................................................................... : 

LOBNANDAN GVZEL BiR GôRVNOŞ 
rasi1e valnız dört lirava mümkün
dür. Iki liralık oteae;de de, rahat 
rahat ynn gelmek mümkündür. 

Liibnandn, eğlencenin her çeşi
di de vardır. Kadın~arı, güzellik
leri, sıcaklıkları ve serbestliklcri
le meşhurdur. Kumar, her yerde a-

Vaktilc bir gazeteci: 
"- Biz, Liibn.aıu, "Şarkın u

mumhanesi" haline sokmalıyız~" 

diyordu. Bugün Lübnnnda, o ga
zetecinin hulyası tamamen tahak
kuk etmiş bulunuyor. 
Dünyanın en sen halkı, Li.ibnan

lılardır. Onlar siy, setten anlamaz-

Fani Dünyada 
Neler Olmaz ki ... 
Yazan: Aka Gündüz 

Eskiden siinnet diiğünciilcri 
vardı. Yaz me,·simi geldi 

mi semt :semt, mahalle mahalle, 
kapı kapı dolaşırlar, şu tempoda 
konu~urlardı: 

- Hamın teyze! (,·e~·a beybaba) 
Jlnınil eti miisclleıne cemiyeti (, e
ya Rağbeti vatani~·c enciimeni) bir 
siinnet düğiinii tertip etti. Zatını
za da mahsu~ selamı kelami vnr. 
Bu diiğiindc saikai hamiyet, bari· 
kai şeriat mucibince zavallı fnkir 
fıkaranın yavrucuklarım beda,·a
dan sünnet <'Uiriyor. Allah .sizi 
cenneti kirammda da sünnet tHi
ğiinlerindcn, hurilerden (haminne 
ise gilmanlardan) mahrum etme
sin. Perşembe gi.inii akşamı sizin de 
Kırmızı bo~tan \•iranesini (yahut 
Asmalı çıkmazındaki boş arsayı) 

teşrif buyurmanızı rica edi~·or. Ce· 
ıniycti kiramın bu sünneti serifo 
için ha tırdığı biletlerden bir• tane 
takdim edi~·oruz. Ne verirseniz e
linizle o gider sizinle. Hay berckfıt! 
Cenneti Mualliıda yeriniz mckfın 
olsun. Her biletin fü;tünde beş ku· 
ruş yazar amına aslı faslı bir be
yaz gi.imi.iş mecidiyedir. Bundan 
fazlası sizin saikai hamlyetiniz ha
rı'lr~i hakikatinlı ... Falan filan ve
saire. 

Perşembe akşamı gelir. Bir da
vul iki zurna, bir karagiiz bozması, 
beş altı devşirme, sünnetlik çocuk~ 
ala nlahey ... 

Hepsini hesap etseniz dört altın 

masraf ya tutar ya tutmaz. Topla

nanları hesap Cllehilseniz seksen 
altını aşmıştır. 

Bu sünnet düğiincülerinin mo· 
dası geçti. Canı istiyen Şişli Ço
cuk hastanesine v~ya Cerrahpaşa· 
ya rftti mi, hem sevabından, hem 
bedavasından, hem de yataklı ye· 
meklisinden ağı7. tadı ile siinnet oln· 
,·eri~·or. 

Sonra, onra tak\'İmciler tiiredi 

, .e az zaınancla Bekri ·ıuustafa 
merhumun mcdresclileri gibi iire
di. 

Bunlarda tempo, nota bir, giifte 
biraz başka idi. Yüz liradan tuttu
rurlar, bir Jiraya fit olurlar, bir Ji. 
radan açarak elli lirada kapar
lardı. 

Tehdit silfıhları da top. tiifek, 
mitralyöz, bomba değildi. Şunlar· 
dı: Hamiyet, fnzilet, nıiiriivvet, \ ' :l· 

tan, millet, fedakarlık, f cragat nıe
ragnt falan filan vesaire ... 

Ilımlara papuç bırakınıya görii
niiz; biribirlerine de nasıl haber 
\'crirlerdi. O zaman telefonlar da 
pek o kadar bol değildi, doğru iş
lemezdi. Artık takvim arkasından 
takvim gelir, takvim listiindcn tnk
vlm uzatılırdı. 

Tak,·imciler de geldi geçti. 
Şimdilerde de tcnczziihçiiler liİ· 

reyiıı iir:ıyeceğe benziyor. 
Tl•nezziilı tertip etmek iiphesl:ı 

ki hepimizin hakkımızdır. Faknt 
buna iştirak tamamiyle ihtiyari
dir. Zorla tenczzlih olur mu? Tn
nınnuş tc ckküllerin tertip ettik· 
lcri tcnczziihler ne kadar iyi, ki· 
har ve keyifli oluyor. Çiinkii arzu
ya bırakılı~·or. Saikai bami~·et ha
rika! maıniyet diye zoraki bilet 
satılmıyor. 

Ne çare ki hize telefon eden ta
nıdık vatandaşlar aksine rastla
mışlnr. Üç bayla bir bayan, iki ba
yanla bir bay bir araya geldi mi, 
gelsin dördiincü vakıf hanın oda
ları, gitsin beşinci çukur hanın ya
zıhaneleri ... 

Bilette yiiz kuru~ yazılı, bin lm
ruştan tuttururlar. Vermezsin, 
tempo değişir, ağızlarına akılları· 
na gelen adreı-leri, isimleri vere· 
rck hamiyet, fazilet, \•atan, ac;ı. 

man filan ve falandır tuttururlar. 
İ tersen ''er. İsf:ımezsen )'8 say
dıkları i imlere ya polise miirara
at et. 

lar. İstiklal kelimesinin manasını 
merak bile etmezler. Hangisile ko
nuşursanız, size vereceği cevap şu
dur: 
"- Benim rahatıma, keyfime, 
dokunmasın da, ba ıına hangi 
millet, hangi hiikumet, hangi 
bayrak dikilirse dikilsin!" 
Bu umumi zihniyet, Lübnanda, 

istiklal mahrumiyetinin acısını hls
settirmemektedir. Orada, istiklfıl 

mefküresi, çoktan iflas etrnirir. 
Fakat buna rağmen, çok sevdikleri, 
inandıkları Fransızların mütemadi 
telkinlerilc, Lııbnanlılar, Italyan
lara diışman kcsilmislerdir: Bir I
.alyan istfüısımn, Liıbnandaki sa
adeti, refahı kökünden yıkacağına 
iyice inandırılmış bulunuyorlar! 

Meclisi millideki azaların i~leri, 
güçleri, şahsi menfaatleri peşinden 
koşmaktır. Lübn:ın gazetelerinde, 
sık sık mebuslar tarrıfından yapıl
mış büyük suiistimallerden hah .. 
solunur. Fakat hükumet, ortaya ko
nulan bu suiistimaller! derhal ört, 
bas eder. 

M celisi millideki. yegane mü
cadele, şahsi menfaat kav

gasıdır. Mesela, bu meclisin son 
toplantısında vuku bulan bir hadi
se, Lübnan hükumetinin ve Lüb
nan meclisinin mahiyeti hakkında 
açık bir fikir verebilir: 

Bu mecliste "Orient" gazetesi
nin sahibi olan bir mebus vardır. 
Bu mebus gazetesinin son çıkan 
niishasındn, Halil Ebucuda adında. 
bir mebusun suiistimallerinden 
lıahsctınişti. Vakıa bu teşhir :nec
listeki mebuslardan bir çoklarını 
hoşnut etmişti. Fakat, Halil Ebu
cuda, diğer gazetelerden birisinde 
başka mebuslann foyaJannı orta
ya çıkarınca, i~ deği~ti. içtimada, 
bu neşriyat ınc,·zuubahis edildi. 
Halil Ebucuda: 
"- Orlent ı;!azctesi ahibi, Nafia 
'ekilliğinden atılmalıdır: Zirn 
gazctc:.indc bize Jıiicum edi -
yor!" dedi. 
Bu söz üzerine, meclis iki gru

pa ayrıldı: Bir grup Orient gaze
tesi sahibinin, diğer grup ta Halil 
Ebucudanın tarafını tuttu. Küfiir
leı;, tokata dayaTtdı. Güçlü kuv -
vctli mebuslardan birisi ortaya çı
kıp Halil Ebucuda grupundaki me
buslara meydan okudu ve: 
"- Eğer, dedi, içinizde bana ka
fa tutacak adam varsa, çıksın 
ortaya!" 
Bu daveti, grupu namına Halil 

Ebucuda kabul etti. Onun cesare
ti, meydan okuyan gi:çlü, kuvve~li 
fakat tabansız mebusu korkuttuğu 
için, herkesin merakla bekledigi 
boks miisabakası yapılamadı ve 
meclis reisi çanlarını çalarak, cel
seyi kapayacağını sr>yledi: 

"- Halil Ebucuda, hükumete, 
ve meclise hakaret etti: Ya tarzi
ye verecek. yahut ta meclisten çı
kacak!" dedi. Fakat Halil Ebucu
da. tarziye vermedi ve onun ta
raftarları, reise hücum ettiler: 
"- Eğer, dediler. Hükumet na

muslu ise, bu meclisin azalarını 

hırsızlıkla itham:ı kalkışan gazete
leri kapatmnlıdır. Bunu yapmadı&rı 
için, kabahat hükümettedir. Böy
le olduğu için, Halil Ebucuda mec
listen çıkarılamaz!" 

Iş böylece çıkmaza saplanınca, 

reis celseyi tatil etmekten haşka 
çare bulamadı ve içtima dn (!) böy
lece dağıldı! 

B u içtima tafsilatı Lübnan 
hükumetini, Lübnan mec

lisini anlamnnızn bol bol yetmiş
tir kanaatindeyim. 

Maalesef itiraf etmek mecburi
yetindeyim ki, bu hükümetin ve 
bu meclisin, halkı tamamen ve a
lenen soyup so~ana çevirmesine, 
Fransız müsteşarlarının murak:ı· 

besi mani olmaktadır! Bu haki
kat, biçare Lübnanlılar hesabına, 

çok hazin bir faciadır! ve ahalinin 
cennete çevirdiği Lübnanı, hükü-

ı met cehennem~ drindürmektcdir. 

ca-z~um~ 
Esaret İçinde 
Refah. 
Hürriyet İçinde 
Kuru Ekmek. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

O rtaya yeni bir iddia çıktı. İsti
lii siyaseti güden devletler, 

gittikleri yere refah götüriiyorlar • 
mış. Daha henüz biitüıı gelirlerini 
mühimmata sarfedenlerin ülkesinde 
bu refahın eserini değil, en basit gı
da olan tcreyağını dahi görmüyo • 
ruz. Bu yağ ız refahın geleceğini d .. , 
insanları kurtarmak için bir l\le ih 
geleceğini beklemek kadar aptallık 

olur. Bu refahın esaret içinde gele • 
ceğini kabul etsek bile, kadife kol -
tuklarla döşeli muhteşem bir salon
da, a)"!i.!.darı zincirli oturmaktansa, 
dağlarda meyva ile geçinmeyi tercih 
etmi~ccek insan tasav\•uru biraz giiç 
tür. 

Orta~·a daha bir iddia çıktı. Hür· 
riyetçiler, bütiin insanlan geni!_i hiir
riyct prensipleriyle aldatarak, milli
yetçiliği ortadan kaldırıyorlarmıs. 

Milliyetçiler, hürriyeti biraz dizgin 
altına alarak, ırkların, milliyet bağ • 
!arının sağlamlığını temin ediyorlar
mış. Ev\'cl yok idi, işbu rivayet yeni 
çıktı. Milletlerine biiyük hiirriyet ve
ren İngiltere, Amerika, Fransa gibi 
memleketlerde, şimdiye kadar milli
:retçilik yok muydu? Hfılii. yok mu -
dur? Hürriyet aşkı bu milletlerin 
milli hi lerini i>Idiirdü diye bir iddia 
yaıınbilınek için demagojinin en ha· 
yasızına sahip olmak lfızım. Hürri -
yetçilik ile milliyetçilik birbirine zıt 
bağlı:ır mıdır ki, biri ötekini çüriitcn 
\'asıflar taşı ın? 

Bu iddiayı giidenlcrin milliyetçi· 
liği, i tilfi si~·a etlerini yliriitmek i -
çin, milliyetçiliği kalkan gibi kullan
mak, emperyalizmin iizeriııe sırmnlı 
bir milliyetçilik elbisesi giydirmek • 
ten ibarettir. lliirrİ) etçilerin milli -
yctçiliği, kendi toı>raklarında biitiin 
in anlara hürriyetin bütün feyizleri· 
ni vermek, ancak kendi hududuna ve 
istiklaline göz koyan diişmana kar.,.ı, 

topraklarını, milletini, \'e istiklalini 
muhafaza etmektir. İstilacının milli
yetçilik bayrağı emper) alfznıin nr -
masanı, lıiirriyetçiliğin milllyetrilik 
bn:rrağı i tiklfıli muhafaza arınosını 

taşır. Kanlı L tilfi ı>c inde hiirriyctini 
fedaya artık bu insanlık miiteham • 
mil değildir. Bu iki iddia da bana 
Ezopun bir hikaye ini hatırlattı: 

"Kurdun biri ormanda ac kalnus 
Gilnlerce eski bir avın keı~ikleriyl~ 
getinmi . Canına tak demiş, yiyecek 
bulmak iizcrc bir gece yarısı şehre 

inmis. Şehirde herkes uyuyor. Her 
taraf karanlık ... Biiyiik bir köşkün 
bahçesin~e giir e le Jıa,·layan bir 
köpeğe rastlamış. Köpek iki kurt bir 
orada dcnec:ık kadar semizmiş. Kurt, 
köpeğe yaklaşmı : 

- Ne l aE;'Tı~ orsun, demis ... Her • 
kes uyuyor. • 

- Ilenim vazifem bu ... Efendim. 
beni bunun için besliyor. Bu e\·e }ur
sız girmc~inc mani olmak irin uzun 
gece gezer, bai:11rırını ... 

- Ne de iyi emizlemi sin ... Yi • 
yccek bol galiba ... 

- Rol da lnf mı? Efendim heni 
kendi eliyle be Icr ... Et, kemik, ya;;, 
ne istersem her şey var. 

- nana da böyle bir kapı bula
maz mısın? 

- Bu evde sana yer yok amma, 
belki yandaki köşklerde bir iş bulur· 
sun. 

Bu sırada kurt, köpeğin boynun· 
da kalın bir ~İzgi görür. 

- Bu tiiylerlni ezen boynunda • 
ki rh:gi nedir? 

- Bir şey değil... Zinciriınin izi 
olacak. 

- Ne. sana zincir de mi vururlar? 
- Giindiizleri gel:ıni geçeni ra • 

hatsız etıniyeyim diye, boynuma .,.in 
cir \'urur, beni bağlarlar, 

Kurt, orınnna doğru koşınağa ha • 
lamış. Köpek scslenmi : 

- • 'e o, kurt kardes ne kaçıvor-
sun? "'' • 

- Zincirli refahın senin olsun ..... 
Hür ormandaki kuru kemiklerim 
benim neme yetmez? .. 

Esaret içinde refaha knvuşarol< 
milletlerin de hiirrivet icindc kuru 
ekmekleri nderlnc ;·efın~ıı:? 

·a 
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. ; .-~ " . E M i K o N o 
Tan Şildi 

Dömifinali 
Bugün 

. . _ ŞAKA~~~-- ·.~ 
Sual · - Cevap 

Yazan: Naci SADULLAH 

B u satırları üstat Hliseyin Cahit 
Yal<:ın yazıyor: 

"- İtalyanlar, Arnavutlara ve 
Arnavutluğa kar~ı dostluklarından 

bahsedip duruyorlardı. Fakat, iptida 
do tlarının \'i.İcudünii ortadan kal
dırmakta tereddüt etmediler. Bunu 

yaptıktan sonra da, Arna\'utluğn 

kar~ı dostluklarını Itıfla teminclcn ı 

geri kalmadılar. Siidetlerin ilhakın
dan sonra Almanlar da Ç<'klcrc kar
şı dostluk besliyorlardı. Fakat bu 
dostluk, Çek istiklfılini, hir gece için
de malwetmelerinc mani olamadı. 

Romanya ile Almanya arasında dost
luk münasebetlerinin hozulduğunn 
bilmi~·oruz. Fakat o dost Almanya, 
Romanyaya ii~·le bir iktısadi muahe
dename iım.alattı ki, ga~·ri ihtiyari: 

Letonya ihraç Mal arı 
Sergisi Dün T opha e 

Y o cu Salonun a Açı dı 

Haydarpaşa ve İstanbul 

Liseleri Karşılaşıyor 
Tan şildi mek~epliler şampiyonası 

dömi final müsabakan bugün Tak
sim stadında oynanacaktır. 

Haydarpaşa lisesi, Istanbul lisesi 
ile oynayacak ve bu müsabakırnrn 

galibi · finalde bckliyen Işık ile kar
şıla şacaktır. Bu suretle Tan şildi mek 
tepliler şampiyonu meydana çıkmış 
olacaktır. 

Bir maçın hakemi, iki takım kaptanları arasında 

Haydarpaşa gcç~n hafta çok sıkı 
bir karşılaşma yaparak Boğaziçini 
mağliip etti. Bu netice Haydarpaşa
lılann kuvvetini ortaya koymuş ol
du. 

"- A<'aba, Alman~·a doc;tken hu
nu yaparsa, diişman olduğu 7aman 
ne yapacak?,, diye düşünmekten 

kendimizi alamıyoruz!,, 

* 
Sergi.de Vali Muavinine buket veriliyor 

Ha 
Yüksek Hakem Komitesinin işi, bugün dünden çok 
daha mühim ve hayatidir. Hakem işi, futbolü ya ba· 
tıracak, ya kurtaracaktır. Bu işi halletmekle Türk 
sporunun akıbetini katiyetle tayin etmiş olacağiz. 

Yazan: BURHAN FELEK 

htanbul erkek 
0

lisesi de yaptığı o
yunlar, aldığı neticeler, bilhassa Ga
latasarayı yen:?rek tasfiyeye uğra

makla kuvvetini isbat etmiştir. Ara
larında lstanbulsporun birinci ta
kım oyuncuları hulunmaktadır. Bu 
iki güziôe takımın bugünkü karşılaş
ması bize zevkli bir oyun seyrettire
cektir. 

Şimdi, iistnt hu ~malini, faraza Dün Tophanedeki yolcu salonunda 
Göbels'e sorsa, alacağı cevap şudur: Letonyalıların ihraç malları sergisi 

-" Biz, Çeklerle. A vustur~·alılar· açılmıştır. Sergi gayet güzel tanzim 
la, o kndnr dosttuk ki , onlardan ay- edilmiş ve muhtelif Letonya ınahsu
rı yaşnmıya dayanamadık, ve kalkıp lat ve mamulatı t~şhir edilmiştir. Ser 
ayaklarına kadar gittik! Yoksa, e- gi Letonya ticaret nezareti dış ticaret 
ğer onlar di.işmanııtuz olsalardı, hu müdürlerinden Arnolds Elpers'in i
teva"Ztıu giisterir miydik? Görmiiyor daresi altındadır. Sergiye vali mua
musunuz? Kalkıp ta İngiltereye, vini Hüdai Karataban, merkez ku
Rusyaya, Fransaya, veya Amerikayn mandan vekili ile ~ehrimiz iktısadi 

Dünkü Voleybol Maçları gidiyor muyuz? ve mali daireler erkanı gelmişlerdi. 
Erkek liseleri arasında tertip edi- Dostumuz olan memleketlere mi- Lctonya konsolosu sergiyi açmış ve 

len voleybol şampiyonasrna dün Ka- safir kalmıya giderken, hazan mün:ı- kızı da vali muavinine bir buket ver-

( 
k d f · ı. t i ti · · · · d d miştir. Konsolos serginin tesisinde o tan ır utbol maçı sey- raki neslın kudretine nazaran yüzde bataş lisesi sahasında devam edilmiş- sc.ue s z san erı seçışımız e, sa ece 

k d k 
50-60 eksilt. +· surpriz ynpmayı sevi~imizdendir: hükümetimizin gösterdiği kolaylık1a-

retme ezasın an uza ... B . d ğı 
1 

.ır. 11 h d 1 k ., "'l ra teşekkürle baş1ayon bir nutuk söy-
k 1 

. enım oyna ı m zaman ar, sa - n·· k .. k 1 em un a şaşı aca ne var. u ese-
a ıyordum. Bundan sekız on yılı orta muavinler vardı ki; üstüste un u arşı aşmayr Haydarpaşa - ıa siz, bir sahalı evinizde gözlerinizi lemiş ve bu nutka vali muavinimiz 

sene evvel futbol maçlarının al- iki maç çıkarırlardı. Işık liseleri yapmışlar, neticede açsanız, \'e karşınızda ~ok sevdiğiniz cevap vermiştir. Sergi bu akşama 
mış olduğu fena çeşniden o ka- Bir büyük kusur da oyuncuları - Haydarpaşalılar daha üstün bir 0 - ftir dostunuzu görseniz, bu siirpriz- kadar halka açık bulunncaktır. 

Yunla rak· l · · 15 8 15 2 d h l Sergide teşhir C'dilen ııümunelcr a-dar bizar olmuştum ki, muzta _ mızın çabuk koşamamalarıdır. İçle - ıp erını - · - yene- en oş anmaz, \'e sevinmez misi-
k f' rasında bilhassa 13 fabrikanın ma~ 

n·p olmamak ve sı'nı"rlenmemel,. ri mi tez değil, yoksa süratleri mi az re tas ıyeye uğratmışlard1r. niz?., . 
~ Ü mulatından kontrplak ve ağaç ına-

içİn .. tbol seyrinde~ vaz geç- bilmem. Pazar Günkü Güreşler stat Iliise~·in Cahidc gelince, 0 muıat, ziraat mahsulatı, maden ve 

mı.ştı·m. ~ütün bunlara nazaran bizim fut Beden Terbiyesi İstanbul Böl esi da Göhels'in bu sölerine şu cevabı çimento nümunclerile porselenden 
bolu ortn hnll" bll:: Av_.r.uoa futbolii '°..____.,,., __ ,, ,...a._ g \'erebilir: 

İ t. · d f k h ı l --,- " ı aJCl•sı h ı ~.-.-~-- :' ılnu 'ncan ve tabak takımları, 
stişare heye ının son e a ·a u seviyesine g_etir~ek i~~ e~ve a oyu~ 14.5.939 pazar günü Süleymaniye - ' •. nız ma,vn er... s crsP· de ı ve m muıatı, gaz uıa;:.1'.c;u 

ettiği bir talimatname ile yeniden culann ferdi ka1ıtelerını yukseltmelı, klübü salonunda yapılacak olan Gre- niz, Balkanlara da buyurun. Başımı- elbisclerile balık konservalarmı zi-
kurulan futbol vuksek hakem komı· d t k ı h zın iistiinde ."eriniz \'ar: Fakat zin-

J • on an sonra a ·un oyununu ıs a a ko Romen güreş birinciliklerinde Ah- yaretçilcr çok takdir etmişlerdir. Le-
tesi faaliyete başlarken, futbol ha - çalışmalıyız. Bu halimizle bir Avrıı- met Gürkan, Refik Hatipoğlu, Yusuf har, gece yatısına gelme~·in: Zira, tonya ile ticari münnsebetlerimizin 
l:Pmlerinin, ve bu hakemler idaresin pa futbolü o~nayamayız. Belki bir Yener, Reşat hakem olarak s •ilmiş- mnalescC. sizi ağırlı~·acak kadar ~·e- inkişafa başladığı memnuniyetle kay-
de futbol maçlarının bugünkü du - Avrupalı takımı yeneriz. Lakin bu i- !erdir. rimiz :rok. Sonra, maalesef size, Bal- dedilmektedir. 

rr" •• bı" fik" dinmek is · f bol d ğ d ~·1 k kanlı do~tlarınızı da uykuda bastı-rumunu corup r ır e - yı ut oyno ı ımıza egı arşı - Mezkur gün ve saatte müsabaka Kendisile göı:iişcn bir muharriri-
tedim ve üstüste bir kaç futbol mızdakilerin herhangi bir sebeple yerinde hazır bulunmaları rica olu- rıp "si.irpriz,. yapmak ze\'kini de tat- mize Arnolds, Türkiyedeki terakki 
maçı seyrettim. fena bir oyun oynamış olmalarına nur. trramıyacağız: Çiinkii meşru maze- hamlelerini, ticari inkişafları ümıdi-

Seyrettiğim müsabakalar tesadüf delalet eder. retlerini teessüfle bildirmek mec· mi.zin fevkinde buldum. Sergiden 
eseri olarak milli kümenin en mü - Oyuncular bahsini burada kes - buriyetindeyim sayın nazır: sonra Türkiye ile daha sıkı ticari 
him oyunları, yani Türk futbolünün tikten sonra hakemlere geçiyorum. Gala fasa ray "- Balkanlılar hiç uyumuyor-

miinasebetlerimizin kuvvetleneceğini 
ümit ederim. Gelecek seneden itiba
ren Türkiyede açılacak bütün sergi 
ve panayırlara iştirak edeceğiz, de
miştir. 
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ÇEKLEU 
Londra 
Nevyork 
Parls 
Mfifıno 

Cenevre 
Amsterdam 
Bcrlln 
Brlikscl 
Atina 
Sof ya 
l\Tndrld 
Varııova 
Buda peşte 
BU kreş 
Bclgrad •r , __ ._ __ _ 

Stok>ıolm 
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126.6525 

3.3550 
6.6625 

28.4725 
6i.9375 
50.825 
21.5625 

1.0025 
1.56 

14.035 
23.8450 

24.8425 
0.9050 
2.892:1 

30.545 
Moskova 223.0025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
ı 038 '1ı 5 ikramiyeli 
Ergani 
Sivas - Erzurum I 
Sivas - Erzurum III 
1934 % S Hazine 
tahvili 
Reji 

10.-
19.05 
19.53 
19.67 

44.-
1.125 

\.. ____ ..._ ________ __,.I 

kaymağını teşkil eden ve yüksE:k ka- Bizde hakem derdi lar!,, 
meu olması beklenen müsabakalardı Vefa I le 

Tabü bu müsabakaların hakemle- Hakemin iyi görür, futbolü ve o- * Dilenciler çoğalıyormuş! ' 'lk sayısı Türki~·enin her tarafında biiyiik bir alaka 
büyük bir takdir ve se\'gi kaz.anan 

ri de o nisbette iyi intihap edilmiş yunu bilir, kaidelerini kavramış, çe- K aı şılaşıyor 
muvaffak ve ciddi zatlar olmalıydı. vik, çabuk karar verir, otoriter ve bi-

N asıl senelerdenberi görmediği _ taraf olması ve kimseden çekinme
miz bir adamın bu müddet zarfında mesi esastır. Lakin bu vasıfların 
uğradığı değişiklik ilk nazarda gözü- hepsi bir adamda bulunamazsa bita
müze çarparsa bizim futbolün bu ye- raf ve kimseden çekinmez az vukuf
di sekiz senelik müddet zarfındaki lu bir hakemi daima çok vukuflu fa

kat kararlarında hadiselerden ziyade 
inhitatı derhal gözüme battı . 

Gazetelerdeki futbol maçı hika · 
yelerinin müsabakaları tasvirden çok 
uzak olduklarım bildiğim için pek 
nadir olarak okurdum. Okudukla -
rımda da son müşahedelerimin hiç 
biri yazılı olmadığını derhatır ede -
rek bu fikrimdeki isabete bir kere 
daha inandım. 

F utbolün ferdi kalitesi 
Evvela bizim futbolün ferdi knli-

tesi düşmüş. Doğru dürüst topu tu -
tan, tutunca da istediği yere atan ve 
topa vereceği falsoyu, ayağlna vere
ceği zaviyeyi ve darbeye vereceği 

kuvvet mıktarını ölçen pek az oyun
cu gördüm. üst tarafı topa vurmu -
yor, çarpıyor. Ve top kendinden ka
çınca onu kovalıyor. Bir de bizim 
futbolcüler topun ardından çok ko
şuyorlar. Onunla çok temas ediyor. 
Futbolün ideali şudur. Futbolcü top
la oynar ve topu gönderir. Bizde ise 
top futbolcüyü sürüklüyor ve kendi
ne çekiyor. Roller değişmiş. 

maksatlı düşünceler müessir olan bir 
hakeme tercih ederim. Çünkü bir ha
kemin vukufu arttırılabilir. Görgü -
sii çoğaltılır. Ve cehaleti giderilir. 
Lakin çatlamış olan adalet billuru -
nu hiç bir kuvvet tamir edemez. Bu 
makalemde kimse hakkında kati bir 
hüküm vermek niyetinde değilım . 

Zaten bu satırlarım tamamen şahsi 
intıba ve düşüncelerimi ihtiva edi -
yor. Gördüm ki; hakemlerimiz d<? 
futbolümüz gibi bir hayli kaybet -
miş. İçlerinde belki iyileri var. La -
kin benim gördüklerimde otorite ek
sikliği, tereddüt ve karnr vuzuhsuz
luğu göze çarpıyordu. 

Bu zevatı sık sık toplayıp hakem-
liğin ehemmiyeti, hatta kudsiycti 
hakkında görüşmek lazım. 

Hence hakemleri iki bakımdnn 

yetiştirmemiz gerek, Birisi manc~
vi sahada, diğeri ameli sahada. 
l\lancvi nhndaki tekamülü daha 
yakından daha ciddi takip etmez -
sek, ameli sahada mükemmel ye· 

Ondan sonra takımlarda gol yap- tişmiş bir hakem futbolde bir te -
ma hırsı knlmanuş. Enerji yok. rakki \'e tekamiil funili olamnz. 
Top kaleye geH~·or da Jıiicum e • Bunun için de hakemlerimizi ev-
denlcr ardından bakıyorlar. Kaza- vela seçerken, sonra da hakemlik ha
ra hunların içinden birisi tezcnn· yatlarının tezahürlerinde sıkı hir 

Ankara ve lzmirde 

de Mac;lar Var 
Bu hafta da her üç bölgede birden 

milli küme maçlarına devam ~d:le
cektir. 

Fencrbahçeliler yarın sabah Ban
dırma tarikile lzmire gidecekler, A
teş ve Doğansporla oynayacaklardır. 

Ankarada da Demirspor - Ankara
gücü ikinci mahalli maçlarını yapa
caklardır. 

lstanbulda pazar günü Şeref sta

dında saat 16.30 da Beşiktaş - Vefa 

karşılaşacaklardır. 

Bu müsabakayı Suphi Batur idare 
edecektir. 

Bu hafta !stanbıılda yapılacak di
ğer karşıl~malar şunlardır: 

T akaim •tadında 
Pera, lstanbulspor - Kasımpaşa, 

Galataspor saat 12.30. Hakem Şozi 
Tezcan. Hilal, Kurtuluş - Beykoz, 
Kurtuluş, saat 14.30. Hakem Refik 
Osman. 

Şeref atadında 

Bozkurt - Kadıköyspor, saat 12.30. 
Hakem Fikret Kayrol. 

Galata gençler - Dcmirspor, saat 
14.30. Hakem Sami Açıköney. 

lılık yapıp koşarsa topu içeri so - karakter müşahedesine tabı tutmak işi futbolii,Ya batıracak, ya kurtara-
kuyor ve nrtık h~rkcsin ağzı ku - gerektir. caktır. 

lnklarına varıyor. Hulôsn edeyim. Gördüm ki; yük- Futbol de bizim memlekette di-
Dünyamn hiç bir yerinde top biz- sek hakem komitesinin işi bugün ğer sporları arkasından sürüklediği-

deki kadar az ve ender kaleye atıl - dünden çok daha mühim ve hayati - ne göre futbol hakem işini hallet · 
maz. Şut atamıyoruz. Hele nefes ve dir. mekle Türk sporunun akibetini ta -
ıahammülümüz bizim ve bizden son 1 MübaUığaya saymayınız. Hakem yin etmiş olacağız. 

Gazetelerde okuduğuma göre, 
tanbul sokaklarında, dilenciler h r 
gün biraz daha çoğalıyormuş. 

haber, bana bir Fransız gazetesinde 
diin akşam okuduğum bir fıkrayı 
hatırlattı: 

On yaşlarında bir çocuk, sokakta, 
şık, zengin bir kadının yolunu kes· 
miş, ve ağlıya ağlıya: 

"- Bana merhamet edin ... demiş .. 
Ne yapacağını şaşırmış bir halde
yim. Sokak ortasında yapyalnız 

kaldım. Anacığıma, babacığıma kaı·

deşlerime ka\•u;:mak istiyorum: Fa
kat maalesef, yanlarına gidebilecek 
kadar param ~·ok. .. Beni kurtarın! 

Merhametli hayan, çocuğa on beş 
Frank verdikten sonra sormuş: 

- Anan, baban, karde~lerin ne
redeler? 

Kurnaz kiiçiik, ~rmarık şımarık 

boynunu bi.ikmüş, ve önüne bakarak 
cevap \'ermiş: 1 

"- Hepsi de sinemadalar!,, 1 

* Bana kalırsa, bizim dilencilerimiz, I 
hu zeki çocuktan çok daha kurna:c
drrlar. Bu fıkrayı. bizim dilencile
rimizden birisine anlatsanız, merha
metle dudak bükerler, ve: 

"- Zavallı dilenciler ... 
Daha aparhmanları değil, sinema 
paralarr hile yok! Demek ki, biçare
ler, değil bizden, bize sadaka veren
lerden hile frkara! tt 

Çanakkalede Mahsul 
Çanakkale (TAN) - Buraya az 

miktarda yağmur yağmış, maamafih 
1 

çiftçinin yüzü gülmüştür. Bu yıl 
mahsul ün bereketli olacağı söylenil-
mektedir. l 

1 

ikinci sayısını daha nefis ve daha zengin bir 
mündericatla hazırlamıştır. ---geni~ bir okuyucu ki.itlesini etrafına toplamak gayesiyle çrkan 

YENİ l\IEC~TUA Türkiyenin en saliihiyetli kalemlerini yazı 
ailesi arasına almış hulunmaktndır. 

r YENi MECMUA 'nın daimi muharrirleri-, 
lfik~r ve San'at Bahisleri: Peyami Safa - Hakkı Süha - Ne-

1 
cip Fazıl - Refik Ahmet - Nu
rullah Ataç - Ömer Rıza - Se-

farih Bahisleri: 

'~ikaye ve Roman: 

\ı1uhtelif mevzular: 

~esim ve Karikatür: 

lami İzzet. 
Turhan Tan - Fevzi Kurtoğlu 
Kadircan - Niyazi Ahmet. 
Hikmet Feridun - Naci Sadul
lah - Hikmet Münir - Salahad-

din Güngör - Aslan Tufan. 
(Va - Nu) Sabahaddin Ali - Ke
nan Hultısi - Said Faik - Bekir 
Sıdkı - Hamdi Varoğlu - Osman 
Cemal - Meziyet Çürüksulu. 
Nizameddin Nnzif - Mahmud Ye
sari - Necdet Rüştü - Sermed 
Muhtar - Eşref Şefik - Midhat 
Tuncel. 
Ressam Ramiz - Ercümend - Ra
tio Tahir - Salih Avni. 

Yarın c;ıkacak olan 

Y E N İ M E C M U A 'nı 
ikinci sayısı nefis bir fD-heserdir. Mutlaka okuyunuz. 

36 sahife 10 kuruş 
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Geçen Hafta içinde 
Neşredilen Eserler 

MAKBER 
lialiki: ABDOLHAK HAMiT 

Ba&an: Kanaat Kitabevi 

M ekteplerde hocaların uzun 
yıllar söylediklerine, edebi-

yat tarihi yazan 
üstatların cilt cilt 
yazdıklarına ba
kılırsa aiti ha
kimdır, Nabi Hik
met ehlidir, Ra

gıp ta eşyanın, eşbahın ve haya
tın hakikatlerini süzgeçten geçir
lniş bir filozoftur. O hocalar ve 
o üstatlar misaller de verirlerdi.Me
sela: 

Gül hAre düştil, sine!ikAr oldu andelip 
Bir hCıre baktı, blr güle;... zar oldu an

dellp 
Beytini Hikmet, 
Murat edince müsebbib bir ademin 

kArın 

Yedi teşebbüsünll Cilst-cu eder esbab 
Beytini içtimai tahlil ve: 
Cok ta mağrur olın~ kim meyhanei ik

balde 
Biz heznrruı mesti mağrurun humarın 

görmilıiüz 

Beytini hayat felsefesi nümune
si diye gösterirlerdi. Ben bile Is
tanbulda ve Anadoluda Raşidin· 

"Hadfüruşane hüııermayei ikbal ol
maz - Camei zer sebebi izzeti del
lal olmaz" beytini taklit olunmaz 
bir söz olarak telakki eden, her fır
sat düştükçe ayet okur gibi onu 
hürmetle okuyan ~airlere rastla
dım. Ruhinin terkibile ona, Ziya 
Paşanın yazdığı nazire ve yine pa
şanın şaheseri olan 'ferciibend ise 
yüksek düşüncenin, derin görüş ve 

,.'V'"ı "'r1.uY ~u cı11ıınn e-'taSVI-

rin en beliğ örneklerini teşkil edi
yor ve herkese öyle telkin olunu
yordu. 

1 şte Makber, bütün bu te
lakkileri, bu telkinleri kö

künden tarumar 
eden eserdi ve bu 
eser Türk ediple
rine filozofi ile li
rizmin nasıl yer
leştigini öğreten 

~···~~~~~~·······ı 
t 

M. Turhan j 
TAN f 

.......................... i 
ATATÜRK iÇiN 

Yazan: 1SMAIL HABiB 

A ta türkün hayatı safha saf
ha ve sahne sahne bir tarih 

idi. Biz o tarih~ 
bizzat sayfaları i
çinde yaşamak -
la Vl' her satırının 
nasıl tekevvun et
tiğini görmekle 

bahtiyarız. Fakat Atatürkün ziyaı 
da bütün dünyada matemi bir e
debiyat vücude getirdi, dünyanın 
en meşhur gazetelerinde, en heye
canlı yazılar intişar etti. O meyan
da biz Türkler tabiatile her mil
letten evvel ve her milletten - nis
bet ve kıyas kabul etmez surette -
fazla olarak ağladık. göz yaşları
mızdan bir kısmını da yazı halin
de tesbit ettik. 
Başka bir münasebetle de söy

lemiştim: Şarkta ve Garpta hiçbır 
dahi, hiçbir kahraman ve hiçbir 
insan, Atatürkiin matemini tevsik 
eden neşriyat genişliğinde ve sa
mimiliğinde edebi vaveylalarla me
zarına teşyi olunmamıştır. Olümle
rinden r y rı ciltler do-
usu yazı ile tahlil olunan meşhur 
adamları unutmuyorum. Fakat on
ların ölümleri akabinde de Ata
türk için döki.ilen yaşın ve sarfo
lunan mürekkebin belki yüzde bi
rinin ibzal edilmediğini biliyorum. 

Unlü, ünsüz, büyiık, küçük her 
Türk yazıcısı Ebedi Şefin mate
mini terenüm ederken o büyük a
damla yakından tanışmış, ondan 
iltifat görmüş bir edibin, değerli 

üstat İsmail Habibin sakit kalma
ması pek tabii idi. Nitekim o da 
bu aziz ölüye ait bütün hatıraları-

nı - birer tutam inci halinde - or
taya koymuş ve okuyucularına u
zun bir zaman edebi heyecanlar 
tattırmıştı. Şimcii yazdıklarını, ki
tap, yani incilerini dizı haline ko
yuyor ve edebiyat severlere sunu
yor. Ebedi Şefin hayntından birkaç 
safhayı kıymetli bir edibin kale
minden dinlemek ic;tiyenlere bu e
seri hararetle tavsiye ederiz. 

MODERN YAŞAYIŞ 
BiLGiLERi 

Yazan: SEYFi KURTBEK 
Basan: M aaril Kitabevi 

l lkin kitabın ismi hoşuma 

~itti. Çünkü Fransızların 
"Yaşama Bilgisi" 
dedikleri ince ve 
pek ince ilme bi
zim mütercimler 
öteden beri "Mu
aşeret Usulleri", 

"Muaşerı::l Kaıdeıeri" adını veri
yorlardı. Halbuki bu usuller. bu 
kaideler, mesela Maoam dö s~vin
yidenberi yüzde seksen nisbetinde 
değiştiği halde bizde - o değişik
likleri de ihtiva eden -eserlerde ye
niliği ifade eden bir işaret konu -
makta ekseriya ihmal ediliyordu. 

Onun için bu kitapta gördüğüm 
modern kaydından adeta haz al
dım. Eski (Muaseret kaideleri ve
ya adabı) klişesine mukabil "Ya
şayış Bilgileri" tabirinin kullanıl
masını da yerinde bulduğum için 
beğendim. O halde kitabı huzur i
le, inşirah ile okuyabilirdim. Nite
kim okudum ve gercekten müste
fit oldum. E erde giyinme~den, 

süslenmekten tutun da telefonla 
- modern terbiyeye göre - nasıl ve 
ne vakit komışıılabiJeceğine kadar 
bi.ıtün muaşeret bahisleri var. Mu
harririn uzun miiddet Garp mem
leketlerinde dolaştığı, kibar mu
hitlerde yaşadığı ve bilgisile gör
güsünü mczcederek bu kitabı yaz
dığı hemen her sayfada hissolunu
yor. Bbyle faydalı ve pek ciddi bir 
eser neşrettiğinden dolayı kendisi
ni tebrik ederiz. okuyucularımızın 
da esere aiaka ~östereceklerini u
marız. 

bir bedıa, bır nefise, bir sanat ha
rikası olarak Hilmidin dehasından 
doğuyordu. Hikmetin öyle gül ve 
büLbül, ikbal ve idbar mevzuları
na, mazmunlarına sığmayacak ka
dar derin olduğunu - başta .Namık 
Kemal olmak üzere - bı.itün Türk 
şairleri Makberbeden öğrenmişler
dir. Makber, kendi hayatının ma
temini ifade eden bir eser olmak
la beraber, okuyucularına felsefi 
düşüncenin, şiirde nasıl yer alaca
ğını gösteriyor ve öğretiyordu. 

IŞÜ GARiP DüiiYA l ... ···-- .. ·--- _ ....... ____ , ..... _ .... 
imtihandan evvel talebelerine 

çikolata veren prole•Ör : 

' .,...__----~-- India"la üniver 
itesinde ekonomı 

oolitik dersi verer 
.ı\merikalı profe 

.;i)rlerden Karo 

Himalaya clağlannda 

hayat: 

Bazı iılimler dün 
a•ıın en yüksek 

l ğlnrı olan Hı

nalayada hayatı 

0 tkik etmişler ve 
ı neticeleri ::ıimış 
ardır: 

Himalaynlnrda tavşnnlar 5?00, si

nekler 4900, arılar 6400 v~ örümcek

ler de 6700 metre yüksekliklere ka
dar yaşayabiliyorlarmış. 

Makber, benim dünyaya gelişim
den evvel yazılmıştı. Fakat ben, ı 
Makber etrafında - guya edebi -
münakaşalar yapıldığına şahit ol
dum. Demek ki, Makber, yazılıp 
basıldıktan on beş yıl sonra bile le
hinde ve aleyhinde kiıtleler topla
yan bir kitaptı. Bu, ondaki orijina
llteyle beraber yüksek bir haya
tiyeti gösterir ki, bugün dahi Mak
berin pek kıymetli bir eser olarak 
tanınması, sevilmesi, o iki unsuru 
bütiin sayfalarında yaşatmasından-

lristenson talebe. 

erine çok dikkat 
etmekteymiş. ımtihan glinü imtihan .. 
dan evvel talebesine çikolata dağıtı
yormuş. Suallerini vermeden evvel 
karşısında bulunan talebesinin evve· 
la verdiği çikolR.tayı yemesini bekli
yormuş. Profesor, bu suretle çikola-
tayı yedirmekle talebesinin zihnini • 
tenbih ile hafızasını ihya edeceğinden Ispanak için boşanmış : 

dır. 

Edebiyatımızda gerçekten bir in
kılap viicude gdirmiş, iki ve hat
ta üç edebi nesle edebiyat yolun~ 
da meşnlelik yapmış olan Makberı 
gençlerimiz okumak zevkinden 
mchrum idi. Çiin u o, eski harf-

eminmiş. 1 ,.· -,::ı~--....... _....- ---
• ı :' ...., Şikagonun ta-

Harp korku•u 

evlenmeleri artırmıf : 

lerle basılmıştı. Humidin aşıkların- l İngilterede h;ırp 
dan Dr. Sadi Irmngın himmetile o endişesi. bir ta -
şaheser şimdı yeni jıarflerle basıl- ~ kım hadise ve ne-
mış ve edebiyot severlere sunJl- 'ticeler dol1•ır -
muştur. Biz bu hayırlı zahmeti ih- 'Iluştur. Son g\~n-
tiyar eden ve kituhın sonuna talı- lerde İngilerede 
}ili bir yazı il~ güzel bir lugatçe ,,_..., _____ .- belediyelerde PV -

koyan edebiyatçı doktoru tebrik ve lenme daireleri -
eserin yeni harflerle basılı olarak ne derhal evlenmek için çiftler akın 
çıktığını tebşirle iktifa ederiz. Çün- etmişlerdir. Bu suretle evlenme mE>
kün Makber. her türlii tavsiyeden murluğu istidalara garkedilml~tir. 
ve sitayişten mlistağni eserlerd.:?n- Harbin patlak vermesi korkusu ile 

d
. nişanlılar hemen evleniyorlarmıs. 
ır. 

l :"".... ,~ ınmış hem~ehrıle 
ınden Hıl Roto~ 

ır ıspa:ıak yeme· 

ı yüzünden karı· 

mdan ayrılmış. 

111, son zaman

larda hasta oldugundan 1oktorlar ha
fif yemekler ve bilhassa ıspanak tav
siye etmişlerdir. Bunun üzerine karı

sı ona ıspanak yapmış, fnkat Hıl ne

dense kızmış ve lspanağ• tsb"l~I il• 
beraber yere vurnıuştur. Ertesi guniı 

kocasının bu hareketinden dolayı ka

rısı, kocası aleyhinc!e nçtı'1ı tal3k da
vasını kazanmış ve kocasmdan ayrıl
mıştır. 

SMAbfıd Paktı konseyi İran Hariciye NezareU binasında içtima halinde •• 

Şchl~ah, Mazenderana giden heyetimizJ 

. Tahran garında kabul ediyorlar •. İran Vellahti ve Prenses Fevziye Gulistan Sarayından çıkıyorlar .. 

Orgeneral Kfızım Orbay İran Müdafaa Vekili ve Hava Kumandanı ile bir arada .. Geçıt resmınaen aıger blr goron~ 

Heyetimizin Rcl 1 Rfına Tarhan, İran Hariciye Naurı ne ıarda görü:;{lyor. 

Şehlnş hın garn geli leri sırasındn 

Tahranda düi:'Ün senlii!i dolavıslvle yapı lan büyük geçit re den bfr gl!rlln{lş .. 
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Sevinçle Cevap Verdi • • 
"Ömrümde ilk Defa insan Olduğumu Anladım, Büyük 

insanların Arasında Yaşamıya Hak Kazandım .. 
R us, Leh, Alman, Macar, Fran 

sız, İtalyan, Yahudi, Rum, 
Habeşi ve zenci binlerce dişi ve 
binlerce erkek hangi bir kuvve • 
tin ibramiyle - güle güle, sevine 
sevine - bu değişikliğe benlikle
rini açmışlardır? 

U zwı tahlillere girişmeden, 

kısaca söyliyelim ki, başka 
milletler tarihinde eşi görülmiyen 
ve asırlarca devam eden bu isti
halelerin amili "Türk medeniye. 
tindeki üstünlük,, ten başka bir 
şey değildir. O asırlar içinde top
tan veya perakende esir olarak 
Türk yurduna gelen muhtelif mil
lete mensup dişili, erkekli klitle
ler, Türk gücünün mukavemet 
kabul etmiycn yüksekliğini kendi 
vaziyetlerinde tezahür etmiş gör
mekle kalmıyorlar, Türklerin a
rasında geçen kısa zamanlar için
de onlann ne olgun birer mecle. 
niyet unsuru olduklannı da an
lıyarak, ruhi bir incizapla "Türk
leşmek,, istiyorlardı. 

ve odaya serilen halılarla asılan 
levhalar, öteye beriye konulmuş 
çekmeceler, peş tahtalar, minder
ler, yastıklar tenvir etti. Bunların 
hepsi Türk işiydi ve Türk ruh1.ı -
nun inceliğiyle beraber yaratıcı 

kudretindeki olgunluk bütün bu 
zarif eşyada pırıl pırıl parlıyordu. 

Bafa, nakışlı bırer zümrütten 
farksız olan yeşil çinilerin, o renk 
renk camların, o sedefkiiri kapı. 
ların, o tablomsu hahlann, o bir 
kadın saçı gibi liıtif sırma işlerin 
del81etiyle bu hakikate ulaştık· 

tan sonra, yuvasını, yurdunu, di
nini ve ailesini ebedi surette U· 

nutmak suretiyle tahakkuk ede. 
cek olan ruhi, kalbi, şuuri ve vic
dani değişikliği - şad ve mesut -
kabul etmiş bulunuyordu. 
Şehzade Murat, erken erken, 

çifte cüceleri çağırarak Bafaya: 
"Nasıl, rahatsız olmadınız ya,, su
alini tebliğ ettirdiği zaman o, ri
yasız bir sevinçle, benliğindeki 

değişikliği açığa vurdu: 

nnda hissetmedikçe uyumaz, uyu
yamazdı. 

Onlar, türkçe dersi sırasında bi· 
le aşk cilvelerine kapılmaktan ge
ri kalmıyorlardı Dersi Cüce Nasuh 
ile Cafer nöbetle veriyorlardı. Fa
kat Safo, ana dilini yeniden öğren· 
meğe başlamış gibi garip bir alaka 
ile ders sırasında mutlaka hazır 

bulunan aşıkının başka dersleri 
hatırlamıya başladığını yüzünde 
beliren kargaşalıklardan sezer sez
mez muallim cüceye "Sus!" derdi, 
şehzadenin ellerini yakalardı, 

türkçede elde ettiği kazançların 
derecesini_- 'l!lesela şu şekilde - o
na hissettirmeğe koyulurdu: 

- Sen çok güzel, sen çok iyi, 
sen çok arslan. Ben cariye, ben ha· 
1ayık, ben zavallı, ben çok sever, 
deniz kadar sever, gök kadar se
ver, deli kadar sever. 

Ve fikrini, hissini tamamile ifa
de edemediğinden müteessir olmuş 
gibi titizlenir, bağırmıya girişirdi: 

- Gir yürekte gör beni, gir i
çimde gör beni. Ateş oldu ben ..• 

Sarayın yüksek kulelerinden gö
rünen ovayla Gedos çayını bir gün 
şehzadeye işaret ederek anlatmıya 
çalıştı: 

- Ben istemez kafes. Ben ister 
hava, ben ister su! 

Ve cücelerini bulunca da fikrini 
izah etti: 

- Arslanımın yarı dünyaya ha
kim olduğunu biliyorum. Fakat şu 
saray içinde yaşamıya mahküm 
kaldığını da görüyorum. O hakim
likle bu mahkümluk birbirine hiç 
uymıyan iki ayrı durum. Ars1a
nımdan isterim ki şu veya bu ka
nunun, kaidenin, an'anenin hatırı 
için mahbus yaşamıya tahammiil 
göstermesin. Bugün burada ise ya
rın başka bir vilayette, öbür gi.in 
daha başka bir yerde görünsün. 
Güneşten doğduğunu, bizzat ta gü
neş olduğunu unutmasın. 

Sonra yalvarır gibi davrandı, iki 
ellerini birleştirerek gnmlı bir ta
vır aldı, cücelere asıl düşi.ıncesini 
tercüme ettirdi: 

- Ben de, ne yalan söyliyeyim, 
üzülüyorum. Arslanımın tebaası 

nasıl giyinir, neler yiyip içer, sa
rayımızın yanında, yöresinde ne
ler var. bu şehrin mesireleri nebi
çim şeylerdir, henüz görmedim. 
Bunları öğrenmekten, göı;mekten 

niçin mahrum kaldığımı kestire
mediğimden içime üzüntü yayılı-

yor. • 
Şehzadeye "Arslanım" diye hi

tap etmekte ısrar ediyordu. Çün
kü o tabirin Osmanlı saraylarında 
padişaha münhasır olduğunu öğ

renmişti. Veliahdin de padişah 

olmak imkanını dört gözle bekledi
ğini sezdiğinden bu hitap ile onun 
en ince, en mahrem hulyasını ok
şamış oluyordu. 

Mücrim düşünce taşıyanlar bu 
düşüncelerine ihanet ede

miyecek mevkide bulunanların 

kendilerini anlamalarından mem-

f'ı)evlet Demiryollarının 

Yeni Bütçesi ldar,e Azahğı 
Ankara 10 (Tan Muhabirinden) - Ankara 10 (Tan Muhabir inden) -

Devlet Demiryollan ve Limanları Ziraat Bankası Meclisi İdare azalığı· 
M 1. na eski Antalya mebusu Tevfik Ns • Umum Müdürlüğü bütçesi ec ıs 

zif ayda altı yüz lira ücretle tayin c-
ruznamesine alınmıştır Bütçe En - d"l . t • · ı mış ır. 

cümeninin mazbatasında 1939 vari -

dat ve masarifatı ı93s yılı için tah - Akrep imha Cemiyeti 
min olunan varidat ve masraflara na-

zaran 3,340,600 lira fazlasiyle 39 mil 
yon 130,000 lira olarak tesbit etmiş
tir. 

Devlet Demiryolları memur ve 
müstahdemleri için haftada beş. se
nede 300 kiloyu geçmemek üzere er· 

z~ve eşya, evlilere senede iki bin 
ve bekarlara bin kilo için mahrukat 
meccanen nakledilecektir. 

Devlet Demiryollan, istasyonla -
rında çalışan polis ve jandarmalara 
idare binaları müsait olduğu takdir
de bedava mesken temin edilecektir. 

Mardin (TAN) - Burada bir "Ak
rep imha cemiyeti,, kurulmuştur . 
Cemiyetin reisliğine müddeiumumi 
Aşir Aksu, katipliğe Mecit Özdener. 
muhasipliğe Tevfik Bakır, veznedar
lığa Rifat Güven seçilmiştir. 

Cemiyet, azasının aidatiyle bele
diye ve hususi idaresinin yardımla
nndan varidat temin edecek, para 
ile akrep alıp bunlan imha eylıyc
cektir. Şehrin muhtelif yerlerinde 
de hususi serum bulundurulacak, 
bunları akrep tarafından sokulanla
ra aşılamak için her ay sırayla bir 
doktoru muvazzaf tutacaktır. 

Bafa da sar'alı, sarhoş ve hatta 
iradesiz bir genç olarak kabul et
tiği şehzadeyle baş başa kalınca, 

ve onun sinirlerini bozan gazap 
buhranı geçerek, samimi bir hal. 
vet alemi başlayınca, bütün zeka
sını seferber etmiş. genç prensin 
ruhunu okumağa çalışmıştı. Şir

vanlı odadaki sohbet sırasında, 

derin incelemrler yap.truş değildi. 
Çünkü orada _Yalnız ls:endi güzel
liğini parlatmak, şehzadeyi teshir 
etmek, saraylılar üzerinde mües. 
sır olmak istiyordu. Şimdi o emel
lerden uzaktı. Hayatına tasarruf 
edecek ve o hayatı temelinden de
ğiştirecek erkeğin özünü görmcğe 
savaşıyordu. 

- Ömrümde, dedi, ilk defa in. 
san qlduğumu anladım. Çünku 
büyük insanların yurdunda yaşa
mak hakkını kazandım. 

A !;ka ait bütün tabirleri cüce- nun olurlar. Çünkü vicdana ağır 
lerden öğrenmişti, bir kü- gelen o mücrim düşüncenin sıkle-

Şehzade, bu cevap üzerine cü -
celere şu emri verdi: 

- Hasekimin adını Safiye koy. 
dum. Herkes onu bu isimle ana
cak. Yalnız ben kendisine Safo 
diyece~im. Sizin de haberiniz ol
sun! 

çük deftere kaydetmişti, şehzade- tini ancak o gibilerle paylaşabilir-
den ayn bulunduğu mahdut za- ler. Murat ta Şeyh Şüca ile, Kadı 
manlarda o tabirleri hafızasına ge· Üveys ile - bu psikolojik amilin 
çirir ve onlardan - yine cücelerin ibramile - istikbal hakkında hasbi-
mahrem yardunile • cümleler teş· haller etmekten geri kalmıyordu. 
kil ederek - ~analanna ~öre - ya Onlar, hemen hergün şehzadenin 
herkesin yanında, yahut halve! n- padişah olur olmaz yapacağı bü-
len\ipda;~ıQp /•..-'J\'Mn ~~··~-~~~>L- ı ;) ı r e-

Terennüm dedik. Çünkü Saro- liahde taç giymiş, tahta oturmuş 
nun sesinde gerçek~en musiki a- olmak zevkini - hulya yolile - aşı-
hengi vardı. Güzel türkçe bu za- layıp dururlardı. Fakat haremde 

Şimdi balayı başlamış oluyor
du. Zaten hükumet işlerHe 

ilgisi olmıyan Murat, gecesini gün
düşünü Safo'suna hasretmişti, o
nun dizi dibinden ayrılmıyordu. 

Yemeğini onun elile, suyunu onun 
elile, hatta uykusunu onun elile 
alıyordu. Gece yanlarından çok 
sonralara kadar süren cünbüşler
den Safoya yorgunluk gelince iki 
parmağını yavaşça şehzadenin ~öz

lerine kordu ve türkçe olarak: 

rif ahenk arasında bilhassa rakik hiçbir kız, o büyük hayale temas 
bir eda alıyordu, adeta semavileşi· etmezdi, edemezdi. Çünkü babası-
yordu . Onun için Murat, Safo ko- nın ölümile tahakkuk edecek bir 
nuşurken gözlerini ihtiyarsız yu- saadeti şehzadeye hatırlatmaktan 

Zafıumumi, Kansızhk, 
Sıraca, Kemik, 

Roma iz 
Sinir 

1 

mardı, taklidi imkansız bir teren- -çoğu yufka yürekli olan- bu kızca-
nüm dinler gibi o tebelbülü, o bül- ğızlar ürkerlerdi. 
bülleşmeyi vecd içinde dinlerdi. Safo, bir istisna teşkil ederek 

Fakat Safo, balaylannın hep şlr- -fakat uzaktan telmih suretile· e-
vanlı oda, hamam, yatak dairesi fendisinin mahrem düşüncelerine 

Onun Türk gücü hakkındaki 
bilgisi mükemmeldi. Yalnız Tür
kün medeni seviyesini ölçmek 
azmindeydi. Şehzadenin durumun. 
dan ve tutumundan daha önce 
kendisini, içine kapandıkları oda· 
nın duvarları, tavanı, penceresi 

"Uyu, uyu!" derdi. Murat bu nur
lu ve büyülü ağırlığı göz kapakla-

ve harem bahçesi arasında geçme- parmak basmıs oluyordu. 
sine uzun müddet rıza göstermedi. (Dc\'amı var) 

h'astahklarına, cıhz yavrular, yürüyemiyen, diş çıliara· 
mıyan fiOcuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, 
vereme istidadı olanlar HASAN KUVVET ŞURUBU 'ndan 
içmelidir. Kanı art+.rır, iştiha verir, şifai tesirleri çok· 
tur. Fenni surette imal edilmiş, i~ilmesi kolay ve lezzetli 
bir §uruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir. 

r··G·ii·~·ah·····p···i·;·~·d;··~n·? ... i 
i. ..... Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 51 ..... J 
Kulağıma bir su sesi geliyordu. Çok geçmeden, 

ağaçlar arasındaki düzce bir yerde, bir kaç kaya 
arasından akan ince bir su gördük. Burası o kadar 
güzel bir yerdi ki, yere athyarak.: 

- Işte eşsiz bir balkon, dedim. Ve önümüzde 
uzanıp giden kırları göstererek ilave ettim: 

- Kendimizi bir villada kıyas edebiliriz.. Şu 
manzaraya bak! .. 

Lizet te attan inmişti. Yular elinde olduğu hal
de, gösterdiğim tarafa bakıyordu. 

Uzaklarda "Kulca,, kasabası, ağaçlar arasındaki 
dağınık evleriyle o kadar latüti ki!.. Hele buyük 
fabrikanın, civarındaki birer kattan ibaret evcik
leriyle, ayrı bir küme teşkil etmesi, müstesna bir 
güzellikti. 
Hayvanlarımın birer ağaca bağladık ve yan ya .. 

na suyun başına oturduk. Lizet, ellerini çırpıyor ve: 
- İnanmazsınız, ne kadar seviniyorum.. Hiç de

ğişmiyen günlerime böyle başka bir eğlence, ilk 
defa katıldı .. Size ne kadar minnettarım, diyordu. 

- Bu değişikliği icat eden sensin, dedim. 
- Evet ama, yine sizin varlığınız tatbikata hiz-

met etti .. Ben yalnızca, hiç bir şey yapamazdım .. 
Kalktı. Hafif şınltılarla akan sudan içmek için, 

diz çöküp eğildi. Sonra avucuna dökülen suyu ses
siz yudumlarla içti. 
Yanıma döndüğü zaman, yanaklarında su habbe

cikleri parlıyordu. 
- Ne kadar soğuk.. İçmez misiniz? Dedi. 
- Elbette, dedim ve onun yaptığı gibi, bu taze 

ve serin sudan kana kana içtim. 
Hararetim, teskin olmuştu. Lakin, içimde, men

baı meçhul bir arzu uyanmıştı. Şu küçük, sarışın 
kızla, bu ıssız dağların yamaçlarında yapayalnız 

olmak, gönlüme tatlı bir haz veriyordu. 
Kafamı kuşatan fena düşünceleri silkip atmak 

istedim. Fakat muktedir olamadım. 

Kanlı mazim ve işlediğim habasetler gözümün 
önündeydi. Insanlnrı ikinci ve üçüncü cürme götü
ren, hep ilk cürümlerdir. Daima bir iyiliği bir iyi
lik, bir fenalığı bir fenalık takip eder. Ben, bundan 
sonra vicdanımı temizliyemezdim. Bir dürüst iş, bir 
feragat, bana namusumu iade edemezdi. Ben, yine 
o sefildim .. Ve o sefil olarak kalacaktım .. 

Lizete daha dikkatli bakmağa başladım. Güzel 
değildi; fakat sevimliydi. Susamış ruhuma her hal
de kuvvetli bir aşk verebilirdi . 

Bakışlarım, onu huylandırmış olmalı ki, yavaş 

bir sesle: 
- Niçin hep düşiinüyorsunuz? Dedi. 
- Merak mı ettin?. 
- Evet!.. 
- Öğrenirsin! .• 
Yüzüme bakıyordu. Endişeliydı: . 
- Her halde vatanınız hatırınıza geldi değil mi? 

Belki de ailenizi düşünürsünüz? •• 
- Her halde! .. 
- Çocuklarınız var mı? .• 
- Evli değilim ki! .. 
Gözleri hayretten büyümüştü: 
- Tuhaf, dedi. O halde arkadaşınız niçin sık sık 

kannızdan bahsediyor? .. 
Şaşaladım: 

- Evet, evvelce evliydim .. Sonra ayrıldım .. Şe
rif bunu bilmez .. 

- Niçin ona doğruyu söylemiyorsunuz? .• 
- Lüzum görmüyorum.. Fazla gevezedir .. Bana 

çıkışmağa kalkar .. 
- Her halde haksızlığı kendinizde buluyorsunuz .• 
- Kimbilir? .. Belki!.. 
Lizct, beyaz dişlerini göstererek, gülüyordu. Ber

rak mavi gözlerinde zerre kadar endişe yoktu. 
Bu temiz çocuğa, etmek istediğim fenahk, belki 

bütün kabahatlerimden büyük olacaktı. Bunu pe-

kala idrak ediyordum. Fakat, gönlümdeki sonsuz 
isteğe karşı koymak için vicdanım ses vermiyordu. 

- Lizet, sana bir şey soracağım, dedim. 
Ve ayni sükunetle devam ettim: 
- Sen aşkın ne demek oldugunu bilir misin?. 
Hayret etmiş göründü: 
- Niçin bu sual? .. Dedi. 
- Hiç! .. Mademki senin hocanım .. Gel bir .felse~ 

fe yapalım! .. 
l\'Iasum bakışalrında saf bir merak uyanmıştı. 

Sözlerimi daha dikkatli dinlemek ister gibi, dirsek
lerini dizlerine dayayıp, ellerini çenesinin altında 
kilitliyerek: 

- Peki! .. Dedi. 
- Fakat bahsimiz, aşka dair olacak!.. Kabul mü?. 
- . . . . 
- Niçin susuyorsun? .• 
- . . . . . . 
- Sen hakikaten çocuksun Liıet.. Dinle beni.. 

Bu kadar roman okuyorsun.. Bunlar sana hıç bir 
şey öğretmiyor mu? .. 

- Ben, çok romun okumuyorum ki! .. 
- Nasıl okumuyorsun?. Geçenlerde elinde ' 'Tols-

toi,, nin bir eserini gördüm .. 
- Ha! Evet.. Fakat o eser, çok ciddidir. Annem 

bu hususta pek titiz olduğundan, okuyacağım ki
tapları, kendisi intihap eder .. 

- Güzel! .. Demek annen seni pek ciddi yetiştir. 
mek istiyor? .. 

- Şüphesiz ... 
- O halde yanılıyor yavrum .. Hem bilmiş ol ki, 

hayatın daima iyi ve dürüst taraflarını öğrenerek, 

bir melek gibi yetişen insanlar, muhakkak en ziya
de felaketzede olanlardır ... 

- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Şunu demek istiyorum ki; annen sana kapalı 

ve ciddi eserlerden ziyade, hayatın bütün kötülük
lerini açıkça anlatan eserler seçse, daha iyi eder ... 
Çünkü insanların attıkları her adım iyiliğe gidiş 
değildir .. 

- Belki doğru söylüyorsunuz .. Fakat eğer "Fel
sefe,, dediğiniz bu sözlerse, ben bir şey anlamı. 
yorum ... 

Bahsi kısa kesmek istedim. Ellerini, ellerimin ici-

ne alarak gözlerimi, gözlerine mıhladım ve: 
- Sozü dağıtıyoruz, dedim. Bize liızım olan aşkı, 

kitap yaprakları arasında değil, kendimizde arı
yacağız ... 

Korktu; geri çekilmeğe çalışarak 
- Bırakınız.. Bırakınız.. Diye mınldandı. 
Bu sırada ben, vahşi kahkahalarımdan birini Ko-

parıyordum.... 1 

. . 
. . . " . . . . 

• • • . • • • • 

• • • . 
• 1 • 1 D . . . . . 

- Bu sır, ikimizin arasında kalmalıdır Lizet •. 
Ne annen, ne başkası, hiç bir şey sezmemeli .• Bana 
c;öz veriyorsun değil mi? .• 

Yaşlı gözlerini uzaklara çeviriyor ve mırıldnnı. 
yordu: 

- V eriyorum.7 
- Bana da, dargın kalmıyacağını bir daha söy-

ler misin? .. 
- Evet! .. 
Yüzünü soğuk su ile yıkadı . Ben, beygirlerin yu· 

larları elimde bekliyordum. Yanıma geldi: 
- Annem ağladığımı gözlerimden anlıyncak •. 

Bir yalan bu1mak lazım, dedi. 
- Attan düştüğünü söylersin .• 
- İnanır mı? .. 
- Elbette!.. Biraz topallarsın.:: 

- Büsbütün merak eder. Muayeneye ve tedaviye 
kalkar .... 

- O halde, başka bir çare var: Hemen dönme
yiz .. Bir iki saat oyalanırız ... 

- Bu daha fena!.. Nerede kaldığımızı sorar .. 
- öyleyse en yakın bir köye kadar gidelim. Ora. 

da öğle yemeğini yedikten sonra, biraz dinlenir ve 
akşam üzeri döneriz. 

Lizet. teklifimi kabul etti. Bu şekilde. esaslı bir 
mazeretimiz olacak ve kimse şüpheye düşmiyecckti. 

• • 
Gün batarken, eve dönmüştük. Lizet. tenbihleri

mi tutacağına tekrar yemin ettikten sonra, odasına 
girdi. Ben de, odamın kapısına yaklaştım. Lakin 
içeriden Şerifin sesi geliyordu. Bağırarak söyleni
yor, küfürler savuruyordu. Mutlaka bana öfkcien· 
mişti. 
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Kemal içe içe Ali Sızmışh 
TAHTA OYMACILIGI 

Ağaların Kucağında ve Uyur Bir Halde, f-:lazırlatllan 
Otomobile Uzatllmış ve Saraydan Uzaklaştırllmıştı 

- Evet, bu bir hakikattir pa. 
şam. Hatta size şunu da ilaveten 
arzedebilirlın. Bu paşalar, şu gun
lerde, bilhassa Ömer Rüştü paşa. 
nın Şişlideki konagında sık sık 
toplanmakta ve bu fırkayla ışti

raki mesaiyi aralarında konuşmak
tadırlar. Bu haberi şimdiye kadar 
alamadığınıza hayret ediyorum. 

Damat Ferit, bulanan gözlerini 
Ali İhsan beye çevirmiş ve: 

- Biraz evvel söylediğim gibi 
monşer, demişti. Bizimkiler daha 
uyusunlar. Bu vaziyette onlara, 
pay edemedikleri vükela koltuk
larına kurulmak değil de, Babıali 
önünden geçmek bile nasip olmı_ 
yacak galiba. Yazık, bunların yü
zünden benim de elim, ayabtım 

bağlı kalıyor. 

A li Kemal bey, salladığı dedi
kodu satırını, bu defa hür

riyet ve itilafçılara çevirmişti. 

Onları da topyekfın kırmış geçir
mişti. Söylemiş, soylemiş ve ni
hayet: 

Aristidi Paşa 

lisi azalarından Aristidi paşa ve 
Azaryan efendiyle ayrı ayrı ve u
zun bir telefon mükalemesi yap
tıktan sonra, Yıldız sarayına koş
muştu. Entrikacılık hocası Vah _ 
dettinle bir kaç saat konuşmuş

tu. Avdetinde de, dost ve davet
lileri Arisidi paşayla Azaryan e
fendiyi sarayında bulmuştu. Da
ha salona girerken, güler bir yüz-

le: • 
- İkinizi de rahatsız ettim, a

ziz dostlarım, demişti. Fakat müj. 
dem ihtiyar buyurduğunuz zah -
mete değer. Şevketmeabımız efen
dimiz hazretleri, ikinizin de pek 
yakında ayan meclisi vekillikle-

muşlar. üçü de ayrı ayrı ve fov
kaliıde iltifatı hümayuna mazhnr 
olmuşlardı. Çok mühim bir vazi
feyle de tavzif buyurulmak şerefi
ni kazanmışlardı. 

Saraya mahsus otomobillerden 
biri, cuma namazından biraz son
ra, bu üç dostu, müşir Ömer Rüş
tü paşanın Şişlideki konağına ge_ 
tirmişti. Müşir paşa, misafirleri 
bulunan Zeki, Kazım. Nuri paşa
lar ve diğer bazı zevatla beraber, 
bu beklcnmiyen davetlileri mem
nuniyetten ziyade taaccüp ve hay
retle karşılamışlardı. İstifsarı ha_ 
tır ve biraz da havai musahabe
ti müteakıp damat Ferit bir sıra
sına getirmiş ve zatı hazreti pa
dişahinin bazı arzu ve iradelerıni 
hamil olduklarından bahis ile: 

- Muhterem paşalarım, demiş. 
ti. Memleketteki fevkalade ahval 
dolayısile, zatı devletlerinizin ve 
diğer müşir. ve vezır ricalimizin 
arasıra toplanıp vaziyet hakkında 
müdavelei efkar ile zatı hazreti 
padi~ahiyi tenvir ve ikaz eylemek 
üzere, bir klüp tesisi arzusunu bu 
sabah bizlere izhar ettiler. Ve bu 
hususta icap eden müzakere ve 
istişarede bulunmak için de önü
müzdeki salı günü (Serkl Dor
yan) da birleşilmesini ve netice -
nin de hakipayi şahanelerine ar
zını ayrıca ferman buyurdular. 

(De\'amı var) 

B ittabi kendi karısından bah-
. sediyordu. Evlenmezden ev

vel, yer yüzünde iki ayak üzere 
gezen kanatsız bir melek olduğu 
kanaatini vermişti. Guya Sarıpa
pa küçücük başının içinde. erkeği 
olacak adamın saadetinden başka 
bir kaygusu yoktu. Adam evle
nirken, bir karının ne olması la
zım gelirse. hep öyle olan bir ka
dınla evlenmekte olduğunu san
mıştı. 

Kadın dürüst hareket etme
mişti. Çünkü evlendikten sonra 
yavaş yavaş foyasını meydana 
koymuş ve evlenmezden evvelki 
kadının taban tabana zıddı bir zev
ce olduğunu her vesile ile göster
m~~ ~ 

Ah keşki çocuklan olaydı. Ka-

dın onlarla meşgul olurdu da e
vini barkını düşünürdü. Çocuk -
ları olmayınca kadının aklı zıva

nadan çıkmıştı. Evinden başka 

her şeyi düşünüyordu. Gidiyor -
du. Belediyeye aza, yetim çocuklar 
cemiyetine reis, biçare hastalara 
yarclım gücüne de katip oluyordu. 
Bunlarla meşgul olmasına olsun
du. Ondan ne zarar çıkardı. Ne 
var ki kocasını ihmal ediyordu. 

Bidayette bu hallerinin pek 
münasebetsiz olduğunu çıtlatmış

tı. Çitlatmak sökmeyince, işi ona 
apaşikare açmıştı. Vaziyeti apa
şikare açmasına karşı vurdum 
duymazlıktan gelince, illallah di
ye patlamıştı. 

- Bu adamlarda da. Demişti, 
iş başına geçebilmek, bir iş gön.'
bilmek meziyeti şöyle dursun, 
topluca görüşebilmek kabiliyeti 
bile yok. En aciz ve cahillerinin 
bile gözleri birer nezaret koltu -
ğundu. Bunların anlaşıp ta, fırka 
namına bir heyeti vükela degil, 
hatta bir liste bile hazırlamaları_ 
na imkan görmüyorum. İçtimala
rını neye teşbih edeyim bilmem 
ki.. 1\Ieseliı şöyle ..... 

Bu esnada Ali İhsan bey de, sö
ze karışmıştı, gi.ıhimsiyerek: 

rine tayininizi yarım saat evvel, I 
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Lemfa Guddelerinin Müdafaası 
bulamıyacaksınız. Paşa hazretle- rı halde nail oldukları bu tevec-
rinin iradeleriyle, bu toplantılar- cüh ve lutfu şahane karşısında şa-
da iki defa da bendeniz bulun- şırmışlar, yüz yüze bakakalmış • 
dum. Kendimi, varlıklı bir cena. lardı. Sebebini tabii anlıyama-
ze evinde, iskat devri yapan bir mışlar, bunu damat Feridin bir 
sarıklı hall<ası nezdinde sandım. lutfu sanmışlardı. Hemen bu ve-
Neye yalan söyliyeyim, iğrendim !akar dostun ellerine sarılmışlar-
ve utandım, bir daha da semtleri- dı. Entrikacı Ferit, demiri tavı-
nc bile uğramadım. Siz, fırka na- na getirmiş, söze tekrar girişmişti. 
mına bir kabine listesinden bahse-

- Tabii, demişti. Lutfu padi
diyorsunuz. 'l'elaş buyurmayınız 

şahinin filen tecellisi Tevfik pa
o kadar. Fırka reisi saniliğiyle u. 

şanın çekilmesinden sonra vaki 
mumi katiplik için sallanan kılıç-

olacaktır. Fakat şevketmeap, siz
lar, savrulan yaveler var. Hele 

}ere şimdiden tebşirini ferman bu
bunu halletsinler bakalım. 

yurdular. 
İhsan beyin teşbihi damat Fc-

İki lUtufdide, adap ve usum 
ridi ve Ali Kemali bir hayli gül-

veçhi.le padişaha bir haylı' dua et
dürmiis, son sözleri de, o derece 
düşündürmüştü. Çünkü, İhsan be. mişler, kulluk borcunu ödemişler-

di. Bu esnada Azaryan efendi: 
yin teşbihi gibi, sözleri de birer 
hakikatti. Fırkacılar, daha henüz - Ekselans, demişti. Bizi baş-
aralarında, ikinci reislikle umumi vekalete tayininiz müjdesiyle de 
katipliğe tayin edilecek adamlar sevindirmiyecek misiniz?.. Emin 
hakkında bile bir söz ve fikir bır- olunuz ki, te\·cccüh ve delaleti 
liği yapamamışlardı. Ne gariptir devletleriyle mıil olduğumuz lüt-
ki, bu zihniyet ve geçimsizlikle fu padişahi kadar o haber de bizi 

· .. sevindirecektir. de intidar mevkiine geçmıye oze-
niyor ve çırpınıyorlardı. Hepsi de Ferit, sözün arzu ettiği mecra-
rnemleketin geçirdiği buhrana, ya girdigini görmüş, tatlı tatlı gü-
tnillctin içinde çırpındığı felak~t- lümsemişti. Ve önime bakarak il-
li vaziyete göz yummuşlardı. Çun. sıldar gibi demişti: 
kü, hiç birinde yurt sevgisi, mil- - Çok mersi. Fakat bu biraz 
lct saygısı yoktu. Aciz ve ceha- gecikecektir. 
letlerini, iktidar ve ehliyetsizlik- - Niçin efendim?. 
lerini unutmuşlardı. Hırs bürü • - Çünkü, fırkamız henuz taa-
Yen gözlerini, devletin biiyiik mev- liyete geçemcmiştır. Bılıyorsunuz 
ki ve makamlarına dikmişler yat- ki, aiakadarları bu hususta pek a-
k~nup duruyorlardı. Dalaşıyorlar, ğır davranıyorlar. Bu sabah, hu-
bırbirlerini çamurluyorlardı. zuru hümayunda bulunduğum sı· 
. Ali Kemal, içip söylemekten, rada, şevketmeap efendimiz de 

1~Yleyip içmekten duramıyacak bundan şikayet ettiler ve zatıalile-
bır hale gelmişti. Oturduğu kana- rinizle birlikte icap edenleri teş-
Pede gözlerini yummak üzerey • vik ve tahrik etmemizi ferman 
ken, ağaların kucanında. hazırlat- buyurdular. Şevketmeap, fırkada 
tırıl b 

an otomobile uzatılmış ve sa- müşir Ömer Rüştü, Zeki, Nuri ve 
~~a 1 D n uzaklaştırılmıştı. . . Kazım paşalar gibi eski vezir erin 

d arnat Ferit dimağını ıçkıdcn bulunmalarını pek faydalı ve lıi-
aha . • 

k zıyade saran ve sarsan bu zumlu görüyorlar. Zannederim, 
b ~r~ haberlerin tesiriyle, karalara bugün huzuru şahaneye kabul bu-

urunrn .. 'b' t l l.k d d uş bir matemli gı ı, o ur- yurulmanız da, bu iş e a a a ar 
buğu Yerde düşünüyordu. İki ah- olsa gerek. 

ap, baş başa vermişlerdi. Geç Sözleriyle muhataplarını biraz 
va.kte kadar so··yleşrnişler, söyleş- kl k 11 k b tt r koltu amış, o arını a ar ı -
m~slerdi. Nıbayet kararlarını vcr-
mışlcr, Yorgun ve bitkin bir hal- mıştı. 
de yataklarına serilmişlerdi. u·· ç dost, o gun selamlık res -E rtesi gun cuma idi. Damat minden evvel, çit kasrında 

Ferit, sabahleyin ayan mec- huzuru sahancye kabul buvurul • 

Lemfa ne demek olduğunu el
bette bilirsiniz. Unuttunuzsa bu
günlük yalnız şunu hatırlatayım 
ki \'Ücudümüzde - kırmızı, kara 
kan danıarlarile kd &İbi ince da
marlardan başka - beyaz damarlar 
içinde dolaşan mayie lemfa der
ler. Eskiden buna beyaz kan da 
derlerdi. Tabir pek yanlaş deiil
dir rünkü lemfa kanın suyu ile 

' > • 
beyaz küreciklerinden ibarettar. 
Lemfa damarlarının bazı noktala
rında, gene beyaz küreciklerle do
lu küçük kiiçük kümeler bulunur. 
Bunlara da, lemfa bezleri, leınfa 
guddeleri derler. Bunlarm gôr
diikleri mühim işlerden biri de vii
cudün içerisine girmiş olan mik
roplarla mücadele ederek onları 
telef etmeğe çalışmaktır. 

Vücudümüzün birçok noktala
rmda lemfa guddelerinden vardır 
ve her yerde mikroplara karşı mü
cadeleye yararlar. Vücudün her
hangi bir noktasından &İren mik
rop o noktaya hiicum eden beyaz 
küreciklerden kurtulup kana karı
şmca o yoldan lemfa guddelerine 
tesadiif ederler ve gene vücudiin 
müdafaacıları karsısında bulunur-
lar. -

Bu guddelerin en mühimleri ne
fes yolunun başlangıcında bulu
nanlarla, barsaklarda bulunanlar
dır. Hem burundan, hem de ağız
dan gelen havanın birleştiği yerde
ki bademcikleri pek iyi bilirsinİ'ı. 
~arsaklardakilerin de bazılarına 
kapalı kesecikler. bazılanna Peyer 
gu8'ieleri denilir. Bunları gör~ 
mezseniz de bizi mide ve banıak 
yolundan gelecek hastalıklara kar
şı müdafaa ederek yaptıklan Jıiz
metleri takdir etmelisiniz. 

İçerdeki uzuvlarımızı kaphyan 
ince zar her tarafta daha kahnC'a 
olduğu halde lemfa guddelerinin 
hizasında zar biraz incelir. Tabiat 
viicud~ giren mikropları adeta al
datmak isti)·ormuş gihi, bazı yer
lerde viiC'udün ti içerisini hemen 
hemen büsbütün ac;ık bırakır. Mik
roplar hu ferahlığı göriince oraya 
girerler, fakat toptan değil, bi;er 
birer girebilirler. Her mikrop gir
dikçe beyaz küreciklerden biri onu 
~·akalar ve hemen oracıkta mikro
bu eritiverir. Fakat bazıları da 
mikrobu da\a eritemeden lemfa 
ıfomar1nsıı ırirer. Bundan dolayıdır 

ki, bilhassa bademcik hastalıkları 
çok olur. 
Ağzımızdan ve burnumuzdan 

daima mikroplar ı:irdiği için ba
demciklerdeki ve barsaklardaki 
lemfa euddelerin3n müdafaa işi 
hiç durmadan devam eder. Vücu
da giren mikroplar pek zehirli o
lursa lemfa müdafaası zayıf kalır, 
mikroplar çoğalırlar, o vakit mik
ropların yapmak istedikleri hasta
lık meydana çıkar. Bulaşık hasta
lıkların birçoğu burun yolundan 
ve bademciklerden bulaştıkları gi
bi, kara humma hastalığının da o
radan bulaştığı zannedilmektedir. 

Lemfa müdafaasını mağlup e
den, hastalığı meydana çıkaran sa
dece mikropların pek zehirli olına
lan değildir. Vücut herhangi bir 
s~~epten kendi kendine de ı:ayıf 
duşer. Meseli soğuk algınlığı bü
yük bir yorgunluk vücudü ve 

1

lem
fa müdafaasını zayıflaştırır. Fakat 
viicudü mikroplara karşı müdafaa 
işinde en ziyade zayıf düşüren al
koldür. Çünkü vücudün bütün ne
siçlerini daha mikropların hücu
mundan önce zehirler, zehirlenmiş 
lemfa da vücudü değil, kendini hi
le mikroplara karşı müdafaa ede
mez. 

Halbuki vücut zayıf olmayıp ta 
lemfa müdafaası yolunda olur, 
mikroplar da pek ziyade zehirli ol
nıazlar.ı;a lemfa guddelerinde cere
yan eden miicadele ve müdafaa 
vücudün istikbali için de fayda 
verir. Çilnkü lemfa küreciklerinin 
öldürdilkleri mikroplardan çıkan 
maddeler, sonradan gelecek mik
roplara karşı insanı aşılar. Zaten 
bulaşık hastalıklann bazılarma 
-meseli kara hummaya- karşı ha· 
zırlanan aşılar da böyle,· mikrop
ları öldilrerek yapılır. Bulaşık has
talıklardan bazılanna insan bir 
defa tutulmu~ olunca, bir daha tu
tulmaması gene, vücudiln birinci 
hastalıkta öldürmüş olduiu mik
roplardan kalan ve tekrar gelen 
mikroplara karşı aşı gibi tesir e
den maddelerdendir. 

Mikroplardan fazJııı korkan me
raklılar, biraz da kendi vilcutlan
na itimat ederek ve tabiatin bizi 
mikroplara karşı büsbütün eli, ko
lu haelı bırakmadığını düşünerek 
mikrop korkusunu azaltmalılar
dll'. 

Martin -~ Armstrong 
~ 

f >C<:< <;<>< < < < < C< 

İşte o zaman kadın ağlamıştı. 
Fakat. ağlamaktan ne çıkardı ki.. 
Yine eski hamam eski tas devam 
ediyordu. Yine çıtlatmış. açmış 

ve patlatmıştı. Kadın ona karşılık 
yine ağlamıştı. 

Bu didinmeler, didişmeler de 
hiçbir şeye yaramayınca, habire 
yine baştan başlamtştı. Ne var ki 
gitgide kadının yaşlan dinmişti. 

Su dökmiış kedi gibi boyun bükup 
ağlıyacağına ona "artık fazla uza
tıyorsun . Dırdır edip durma" de
mişti. 

B öylece anlatan adamın kar
şısındaki yolcu " e sonra?" 

diye sordu. Öteki cevap verdi: 
"Sonralan iş her nedense durulup 
düzelmeğe başladı. 

"Hırgür edeceğimize, ikimiz de 
her birimizin kendi aleminde ya
şamasına karar verdik. Ve böyle
lilde birbirimizin arkadaşı olduk. 
O fstlklilini göstermek için evli 
bir yejenile goriıştirdiı. Ben de ser
bçst olduğumu anlatmak için ışı 
tahta oymacılığına doktüm. Evde 
artık görüşmek, koklaşmak yoktu 
ya. İşte o görüşmelerin yerini tut
sun diye. trenlerde rast geldiğ1m 
yol arkadaşına, başıma gelenleri 
anlatmak adetini peydahladım. 

"Eskiden, ötede beride, sokakta, 

tramvayda, yabancılarla konuş

maktan çok kaçınırdım. Şimdi işi

me gelir giderken önüme gelene 
dert yanıyorum. 

"Eğer konuşacak bir adam bul

mazsam, o zaman açar ve talak da

valarını okurum. Çünkü bu mese

lede büyük bir salahiyete sahip ol
duğuma kaniim." 

Karşısında oturan yolcu, bu 
vaziyetlerde talıika baş vu

rulmasına taraftardı. "Efendim ev
lenmenin fenalığı, evlendiğiniz ka
dının ne halt olduğunu bilmemek
tir. Onun ne olduğu ancak evlen
dikten bir iki sene sonra meydana 
çıkıyor. O zaman da, isi düzeltmek 
vakti çoktan geçmiş oluyor." dedi. 

İlk konuşan yolcu: "Ne için dü
zeltmek vaktı geçmiş olsun? İki

sinin tıpa tıp ayni olan iki kişi 
yoktur ki, kan koca, kapağını bu
lan tencere gıbi hemencecik bir
birlerine uysunlar. Birisinin köşe
li tarafı ötekinin toparlak tarafı
na denk düşmeyince, işi mütekabil 
fedakarlıklara dökmeli. Birisi bir 
hevesinden vazgeçiverir, beriki de 
ötekinin bir tuzluca huyunu hoş 
görüverir. Burada göz yumulur, o
rada aldırış edilmeyıverilir. lş o
lur, biter, gider. 

"Mesele yaşama sanatını daha 

şuurlu ve dikkatli idare etmek

ten ibarettir. Buysa medeni bir ce

maatte yaşayan her kimsenin ö

lünceye kadar yapmak mecburiye

tinde bulunduğu bir şeydir." dedi. 

Öteki: "Doğru! Doğru! Hakkınız 
var. Fakat iş ameliyat sahasına 

dökülünce, tarif safhasında olduğu 

kadar basit ve sade olmuyor. Eş
lerin biri, payına düşenden daha 

fazla fedakarlık isteyiveriyor. Ben 

böyle şeylerin vaki olduğuna, bu 

iki gözlerimle şahit oldum." dedi. 

V e dediğini öyle candan söy -
ledi ki yüzü kıpkırmızı har

ladı. Karşısındaki farkına varmasa 
diye yüzünü pencereden tarafa çe

virdi. 
Laf söylemek sırası yine ilk ko

nuşana gelmişti. "Ben de bunun .gi
bi bir vakanın şahidi oldum. Er
kek kendim beğenirin biri idi. Ben 
onu şahsen tanımıyordum, fakat 
karısı, kız kardeşimin can ciğer 
dostuydu. Kadının anlattığına gö
re herif nişanlı iken çok iyi yü
rekli görünür, hoş sohbet bir a
dammış. Kızsa genç ve toy bir sey
miş. Lafı uzatmıyalım, birbiriyle 
görüşüp birbirine vanşmışlar. 
Derken, kadın, herüte akıl erdire
mediği haller görmüş. Canı sıkıl
mış, iızülmiış. Kocasını çocuklu
ğundanberj tanıyan bir kadına gi
dip içini dri"'k:müş. Kadın (o ço
cukluğundanberi, huysuz, hodbi
nin biri idi) demiş. Kadından duy
duğu bu sozler, evvelce kocasında 
gorüp te bir türlü mana vereme
diği şeylerin hakikati biçare zevce
nin gözlerini açmış, kadın anlamış 
ki, kocasının bir dediğini iki edi
vermemekle, kocasını bu defa üç 
derneğe kı~kırtacak. Bu sefer ko
cası üstüne vardıkça o da dayanıp 
davranmağa koyulmuş. İşte size 
göre bu vaziyeti ancak talak halle
debilirdi değil mi? Fakat ne bir 
taraf, ne de öteki... Hiç te taiaka 
başvurmamışlar. Her halde baş
vurmamak için bir bildikleri de 
varmıştır. Kadın bu işi başka tür
lü halletmiş. Birisini sevmiş. Biri
sini sevinde kocasının hal ve ha
reketleri onu üzemez olmuş. Evdeki 
çıngarlan paydos etmişler. Rah:ıt 
rahat yaşamışlar." dedi. .. . 
O teki yolcu: "Bu olan bıten-

Jerden kocasının her halde 
haberi yoktu, değil mi ya?" diye 
sordu. 

Beriki: "Bittabi yoktu. Haberi 
olaydı, evi uçurur ve her şeyi tepe 
takla ederdi. Herif farkmda değil
miştir. Zaten herif te kendi tara -
fmdan bir meşgale bulmuşmuş" 

dedi. 
Beriki "yoksa o da mı aşık ol -

du ?" diye sordu. 
Öteki "hayır a canım. Bir gö -

nül eğlencesi bulmuş. Budala herif 
tahta oymacıhğıyle vakit geçirir
miş." dedi. 

Sıtma 

Mücadelesi Zayıf 
Kaş (TAN) - Kazamız sıtma 

mücadele tabibi İsmail Ulvi Çanlı, 
Antalyaya alınmıştır. Sıtmanın kö!<
leşmiş bulunduğu kazamızda. doktor 
suz kaldığı müddetçe sıtma mücade
le teşkilatı zaafa uğramaktadır. Son
ra, memurlarının vazife icabı mın -
takalarını dolaşmaya gittikleri gün
lerde sıtma mücadele dairesi kapalı 
ve uzun süren bu günlerde sımalılar 
daireye gidince elleri boş dönmekte
dirler. 

Halihazır vaziyetiyle bir ise ya • 

ramayan sıtm mücadele daire inin 
faydalı ola bilmesi için doktorsuz bu
lundurulmaması ve her zaman va -
tandaşların ihtiyaçlarına cevap \'e -
r~Plc hale getirilmesi lazımdır. 
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Jetleri de Alman iktısadi esaretinden 
kurtulmak için mahsullerine yeni 
müşteriler arnmaıp başlnmı§lnrdı. 

Hatta Ingiltere, Türkiyeye 16 milyon 
Ingiliz liralık bır kredi açmış bulu
nuyordu. 

Doktor Funkun Balkan devletleri
ne ve bu arada Ankarayn seyahnti, 
böyle bir zamana tesadüf eder. Al
man Iktısat Nazırı Yugoslavyada, 
Romanya ve Bu.garistanda da t ·mas
lar yapmış, orada da bir takım iktısa
di anlaşmalar lmz..ılamıstı. 

Doktor Funk bu seyahati esnasın
da maksadını saklamağa lüzum gör
memis, Almanyımrn bu memleket 
mahsullerine ihtiyacı olduğunu, ona 
mukabil de bu memleketlerin Alman 
mamul eşyasına muhtaç bulundukln
rını söylemişti. Hattfı Ankarada ken
oisine verilen bir ziyafette irat etti
ği nutukta fikrini aşağı yukarı şöyle 
ifade etmişti: 

- Biz, sizin btittin zirai mahsul

lerinizin müşterisiyiz, ne çıkarırsa

nız hepsini almağa hazırız. Buna mu

kabil de siz sanayi eşyasına muhtaç

sınız. Binaenaleyh :ki memleket iklı

sadiyatının biribirini tamamlayan 

karakterinden istifade etmek istiyo

ruz. Bunda sizin de, bizim de men

faatimiz vardır. 

Biz bu :fikirde değildik. Biz.im Al

manlarla anlaşmaktaki noktai naza

rımız şu idi: Türkiye iktısadiyatında 

müstakil ve hürdür. Kiminle isterse 

onunla iş yapar. Almanlarla olan ik

tısadi mimaseb:?tlerimiz lngilizlerle 

iş yapmamıza mani olmadığı gibi, In

gilizlerlc yaptığımız iktısadi anlaşma

lar Almanların a~mak istcdi~leri 

krediden istifadeye bir engel teşkil 

edemez. Bu sebeple Almanların l 50 

milyonluk kredi tekJ,ifini de kabulde 

bir mahzur görmedik. 

Işte evvelki giın Büyük l\Hllet 

.MJ.?clisinin tasdik ettiği Türk - Al

man kredi anbşması budur. 

B azılarmın krıfölannda bir sual 
var: Ingili7.lcrlc siyasi müza

kereler yaptığımız bir sırada Alman
ların açtığı krediyi kabul etmenin 
manası nedir? lngilizlerle yapmak ii
zere oldugumuz nnlaşma, Almanlarla 
olan iktısadi ve tico.ri miinnsebPtiıni
ze halel vermiyecek midir? 

Bu sual varit değildir. Biz dahilde 

ve hariçte, Ti.irkiye için ve dunya i

çin sulh istiyen ve bunun için çalı

şan bir milletiz. Şu veya bu devlet

le yaptığımız miizakerelerde te<:sviizi 

mahiyeti haiz hiçbir şey yoktur ve 

bu anlasmalar hiç kimsenin aleyhine 

müteveccih değildir. Binaenaleyh şu 

veya bu devletle yapacağımız siy.ısi 

anlaşma, diğer devletlerle olan ticari 

Millet Meclisinde 

ra azı]ıl 
• 
ı 
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İta ya 
i tif kı 
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ltalya - Mısırla dostluk 
muahedesi yapmak istiyor 
Kahire 1 O (A. A.) - l\Iareşal Bal 

bo bugün akşam yemegını l\lısır 

ovye - lngi z 
Mukabil Teklifleri 

(Başı 1 incide) den memnuniyet gösteriyor ve bu 
Cumartesi gi.inü Cenevrede buluna- hareketi Sovyet!erin Lehistan ile mti-
cak olan Potemkinin bu cevabı biz- ırnsebetlerinı normallestirmiye b·ı-

Basvekilin'.in davetlisi olarak yem;~ -
tir. Ynrın sabah hareket edecektir. zat ~rd Halifox'n getirmesi ihtimal ı yı.i~ e~em~iyet 

0
verd1kleri?c. b.ir delıl 

dahılındcdir. telakkı edıyor. Sovyet hırlığının Var-
Mısır gazetelerine gore, mar~şal 

1 şova sefirliği 1937 ikınciteşrininden 

par M··n kaşa ara 
Sebebiye Ve di 

1 
Mısır - Libya hududunun tahdidi ve Pol·-:>nya - Rusya müzakereleri beri münhal idi. Fakat bu vaziyet te 

(BaS'l 1 inckh.:) Izmir mebusu Mehmet Aldemir, bir dostluk paktının akdi için mü~a- iki taraf arasındaki münaseb<."!tlerin 
dır. Eskiden mektep, şimdi okul de- inhisarların anason fiyutlarını <ltişiır- kerelere başlanmasını istemiştir. Var om, lO (Hususi) - So,·yct inkişafına mani olmaır.ıştı. 
diğimiz şey, içinde okutanlnrla oku- düğünü, 195 kuru;ıa .:atılan anas')nun Varşova gazetelerinin Birljği Hariciye l{onı iscr ::\luavini Polonya ıle Sovyet Rusya nrasın-
yanların bulunduğu yerdir. Binaen- 50 kurusa kadar iudiğini, bu halin mütaleaları Pott•nıkin Bükrc ten burum gel- daki ademi tecavuz itilafını teyit e-
aleyh üniversite de bu umumi şe- kesif bir müstahsii kütlesini zarar:ı Varşova, 10 (Hususi) - Varc:;ova nıiş. hugün öğle iizeri Hariciye den geçen senenın sonteşrinin~eki 
yin içerisinde dahildir. O halde o- soktuğunu anlattı ve tedbir :ılınması- gazetelerini meşgul eden bir mesel~ Nazırı Bek tarafından kabul olun- beyanat bu siyasetin bir ifadesi ol-
kul, ilk ı,ıektepten en yiiksek dere- nı istedi. Bu arada rakının bizim mil- Alman - İtalyan ittifakıdır. muş \'C ikisi uzun görii~melcr muş ve Polonya ile Sovyet Rusya a-
celere kadar btitiın tahsil müessese- li içkimiz haline geldiğini ve bunun Gazeta Polsknnın Berlin muha- yapmı \'C akşamleyin 16.45 tc rasında normal komsuJuk müna::;e>bc!-
lerini içine alan yerdir. artık memlekete tamamile -yerleştiği- birine göre "Almanyanın hedefi. i - l\Toskovaya gitmiştir. Görü~ınc- !erini tesis etmiştir. 

Ziya Gevher Etili -Çanakkale- ni söyledi. talyayı. mühim bir meselede kar;ır lcriıı mc\•zuıı \'c lwdcfi hakkında Sefir Charnovun tayini, iki mP.m-
ilk mektepler de mi? Bu cümleler üz~rinE' bazı c::özler vermekte serbest davranmasına im- sıkı bir ketumiyet muhafaı:a edil- leket arasındaki mlinasebetlerin nor-

Hasan Ali Yücel -devamla- e- yükseldi. "Bizim milli içkimiz ayran- kan bırakmıyacak surette kendisine ıncktedir. Fnknt Var~o,·adaki Sov- malleşmiş olmasının bir nisanesi ol-
vet ilk mektepler de.. dır" denildi. iki saat kadar süren bağlamaktır." yet mchafili neticeden memnun duğu gibi Sovyet ticaret mümessili 

"Kültür kurumlan,ı tabirine ge- müzakerelerden sonra ve bütçenin "Doby Wiezer'' gazetesi ise şun· giiriinii~·or. Nikilinin tayini ile Sovyet Rusya -
lince, kurum eskiden kullanılan ve heyeti umumiyesinin münakaşasm- lan yazıyor: B. Potemkin, nasyonal partisinin Polonya ticaret mu9hedesinin meri-
şimdi de kısmen kullanılmakta olan dan sonra lnblsar1ar Ve>kili kiir~üye '"Yakın bir istikbalde Avrupanın gazetesi olan "Curiyer Warszaws- yete girmesi de iktıs::ıdi münasebetlc-
"müessese., nin mukabili "kurmak .. gelerek şu izah'tb verdi: vaziyeti bir "sinir harbi" şekline in- eki" ye verdiği bir beyanatta ezcüm- rin normalleşmiş olduğunun delilidir. 

tan gelen bir kelimedir. Böylece "ku inhisarlar Vekilinin izahatı kılap edecektir. Polonya her hıısuc;- le demiştir ki: 
rum,, tfıbiri çıkmıştır. Kültür kuru- "- Alkolim mazarratı, alko1d~n ta bi.iyle bir harbe hazırdır ve şahidi Ankar:ıda yaptıgım göriişmel.!r-ı Sovyetlerin mukabil teklifleri 
mu manrif cemiyetinin ismi hassı- nasıl kurtulunur bunlar hakkındıı bulunduğumuz biitün manev~ırları den pek ziyade memnunum. Bu gö- L d S t hfill . de 

t b . ··k· tı k" .. .. . . on ranın ovye ma erın 
dır. Burada kullanılan ismi eemidir. söz söylemek bendenize düşmez. Mü am ır su ·unc .c 1n ıp etmektedir. ruşmeler, sulhun takvıyesıne ynr- . • "ld" - . . '!\.. k 1 gı· 

K 
· p 1 k · l . ogrenı ıgıne gore .ınos ovanın n -

"Kültür kurumlan,, deyince "maa- saatle buyurursanız yalnız Vckfıl<?te UrJer 0 s a gazetesı, A man- dım edecektır. B. Gafenko ile yaptı- 1. 1• . ı· k t k · · .1 · • .. .. 
1 

. . • . ız p anına ış ıra - e me ıçın ı C'rt 
rif müesseseleri., manası anlaşılır. taalllık eden kısma arzı cevap ede - ların Lehistan hududuna yakın Bo- gım goruşme er, Sovyetler Bırhgı. stirdügü asgari sartlar sunlardır: 
Onun için cemi ve müfret olduğuna yim. Yüksek Meclisce malumdur. gumin civarına biiyi.ik hoparlörler büyük dostumuz Fransa ve Türki- 1 _ Sovyet t;ahhütl~rinin askeri 
göre bu kelimenin mahiyeti değişi- Hükumetin programında yüksek al- yerleştirerek propaganda yaptıkları· y_e de dn~il olm.~k üze:c. t~m bir s~- anlaşmalarla tamamlanması, 
yor. kollü içkilere karşı mücadele edile - nı ve ayni hareketin hududun diğer rı devletın sulhun temınını ve tarsı- 2 _Garantinin Baltık devletlerine 

Kitaplar meselesine gelince, ı ilk- ceği yazılıdır. Buna u~·arak İnhisar- taraflarında da yapıldığını anlatıyor. ".~ni isti~d~f e.~tiği 1hak~ı~daki dü- de teşmili 
okullarda, orta okullarda ve liseler- lar Vekaleti tetkikatta bulundu ve Lehistnndaki Almanlar:ı mensup şuncelerımı tcy ıt ey cmıştır. ı Hükumete ya km lngiliz mahfillc
de okul kütüphanelerine alınacak şöyle bir program çizdi ,.e bunu da olarak kargaşalıklara sebebiyet ve - Polonyn - Sovyetler Birliği mü- rinde soylendigine gore, erkanı har
kitapların listesini Maarif Vekale- Heyeti Vekileye arzetti. Program ren 3o Alman muhtelif hapis ceza - nasebetleri hakkında do B. Potenı- bıyeler arasında görüşmeler yapılma-
tı.nı·z bu mekteplere "o··nderı'r. Bı·n,"'- şudur: Biranın ve "arabın resimleri- Iarına mahkum olmuşlardır. k" l .. 1 • t• "h . ı· . k' d ğ"l d . b .. ~ ·ın şun arı soy emış ır: sı ı tıma ı ım nıısız e ı se e, ı-

enaleyh falan l·ık okuldakı" baso""ğret- ni indirmek bunların satışını miim- Diğer cihetten Leh matbuatı Al- . k · B 1 k d 1 tl · · • Ekonomik münasebetlerin inki- kincı no ta yanı atı eve erının 
men arzu ettı"ğine " 0··re kitap alıp kün oldug·u kadar kolaylaştırmak, man polis kuvvetleriyle Doviliai kö.v 1 k . . d t" 1 • 1 1 .1t b şafı, iki mem e ·etin menfaatı iktı- e garan ı mese l:Sı ya nız ngı ere-
cocuklara \!'eremez. Eg·er bo··'-·le yaı)- rakı satışını kola.vlac:tınnamak vr. lüleri arasında vukua gelen bir çar- p 1 • . d .. 1 1 k b" . d ,,.1 

J zasındandır. o onyanın sulhün or- tıın ıra esı ı e yapı aca ır ış e5ı -
mış olsa :Maarif Vekaletinizin '-'ap- şimdilik kırk -derecelik bir rakı yapıp pı§ma neticesinde üç Lit\"Eınyalının . d a· 

• J ganizasyonu faaliyetın eki rolüne ır. 

ması ı:.zım gelen murakabe vazı"f•"sı· pivasaya çıkarmaktır. Bu program öldüglinü bildirmektedir. Köylüler, 1 A . hf"ll d 1 .1. S t " - J büyük bir ehemmiyet atfey emekte- ynı ma ı er ~ ngı ız - ovyc 
ni yapmamış olur. Bu vazife yapıl- tabii bir başlangıçtır. Hükumetin ar- Alman komiserliğine gıda maddele - · müzakerelerinin bir müddet daha de· 

kt dl 
zusu '-'i.İksek derecedeki alkollel'i rini vermek istememektevcliler. Kö.v yım. · k 1 h 1 ld ma a r.,, J 

1 
.. 
1 

b. J Gazeteler, Sovyet Birliğinin V::ır- vam etmesı uvvet.c mu teme o u-
.. k.. Id " k d t d k l u er ır alay teşkil etmişlerse de 

Evvelce çıkmış olan kanun bu sc- mum un ° ugu a ar ora an a - şov::ıya yeni bır sefir tayin etmesin- ğu ilave edilmektedir. 
kilde tefsir edildiği takdirde her- dırmağa çalışmaktır. <Bravo sesleri) polis silah kullanmak suretiyle bun-
hangi bir başöğretmenin ilk okula Fakat bunu tedrici yapmak zarure - ları dağıtmı~tır. 
keı;ıftizzunun kitabını alırsa biz onu tini hissetmiştir. Bu başlangıctır. Ga-1 Macar gazetelerinden Peşter Loyt, 

d ğ d 'l k · " Leh gazetelerinden bir kısmının .l\Ia-
tecziye ederiz. Çünkü bizim verdi- yeye o ru gi ı ece tır. . . . 
ğ. · li t d hil d ğ ld M lf Ank ,... bU- ta rikaauu --....ı-- carıstnn nle:-.·hınd k~ 
ımız s eye u e ı ır. aar . 

Vekaletiniz hangi kitabın ilkokulda İnhisarlar Idaresine geçmesi mukar-
okunması lfızım geldiğini herhalde rerdir, devri hazırlanmaktadır. 
takdir eder. Anason için mubayaattn mü kü-

"Oyle giirülüyor ki. Polonyada Ma
caristana karşı rehberi hüsnü niyet 
olmayan bir hnrt·kct uyanmıştır." Bundnn sonra İbrahim Tali \ir lfıt olduğunu yahut aşağı fiyat veril

diğinden muhterem mebuslardan bi
zamanlar başında bulunduğu 14 \'İ Polonyanın Da.-ızigteki umum ko

miseri Şodaki serbest şehirde bulu
nan Polonyalıların memlekete ve o
nun ihtiyaçlarına karşı çöziilmez bi:!ğ
larla merbut bulunduklarını izhar 

risi şikiıyet ettiler. Eğer bu muav~ en 
layette eski harflerden hôlti istifade bir yerde vaki bir hadise ise lutfcn 
edildiğini, şimdi de bazı dairelerde sonra gelip tafsilat verirlerse meşgul 
daktilolara amirleri tarafından eski olurum. Yanlış harekette bulunan -
harfleri bilip bilmedikleri soruldu- lar varsa alakadar olur ve tekerrii • 
ğunu söyledi ve bazı sualler sordu. etmek üzere hava müdafaa istikrazı-

Hasan Ali Yücel, ilk mektep !cü
tüphanelerine eski ynzı ile, Arap 
harflerile olan kitapların kullanıl

masına muvafakat ediyor musu
nuz? Yolunda İbrahim Tali Öngö
ren tarafından sorulan bir suale kar
şı olarak ta şunları söylemiştir. 

Mevzuu bahis o değil . Yalnız şunu 

arzedeyim ki. şimdi maruzatta bu
lunduğum gibi okul tabiri mutlak 
bir tabirdir. Orada müstesna zikret

rüne mani oluruz. Bizim esaslı siya-
setimiz anason ekicilerini himaye et- na ve milli müdafaaya 500 bin zloti

den fazla teberrü c>ltiklerini b•!yan 
mek anasonlarımıza fazla fiyat ver-
mektir. Çünkü anason bize lazımdır. ~tmi~ir. 
Bu sene istisna olarak Suriyeden a- Almanya - Litvanya ticareti 
nason aldık. Çünkü mahsul bizde iyi Almanya - Lıtvan~·a ticaret itila-
olmadı. Bittabi olsaydı hariçten al - fını müzakere eden Alman murah
mazdık. Ümit ederim ki gelecek sene hasları tekliflerini Başvekil General 
mahsulümüz iyi olur ve ihtiyacımızı Cerniusa bildirmişlerdir. Nlurnhhıı.s
tamamen memleketimizden temin e· lar Litvanya ticarctiuin yüzde 45 i
deriz. nin Almanya j)e yapılmasını ve bii

Prens p ul'ün 
ı· 

(Başı 1 incide ı 

yemişler, daha sonra Sinyor Mus
solininin ziyaretini iade etmişler ve 
daha sonra Roma valisini ziyaret et
mişlerdiı-. Prens Pol, M. Markovicle 
birlikte Pateona gitmişler ve akşam 
!ayın Kapitulde tertip olunan büyuk 
kabul resminde hazır bulunmu~lar
dır. Kralın sarayında prensler şere
fine büyük bir ziyafet verilmiştir. 

Kont Ciano da bugün l\larkoviç 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Gazeteler, uzun makaleler neşre
derek bu ziyareti selamlamakta, 
Prens Paul'un halk arasında kazan

Dün 
Sat lan 

Gelen ve 
Bu"'da lar 

Toprak ofisi dun pıyasamıza 144 
ton buğday çıkarmıştır. Yumuşaklıff 
5.32, sertler 5 06.5 kuruştan satıl
mıştır. Yemlik çuvallı arpalar 4.25. 
dökme Mt-rsin arpıısı 3.30, çavdar ~. 
sarı mısır dbkme 4.16 - 4 20, ufak fa
sulye 12, ince afyo'l 550. susam 19.30 
kuruştan sahlmıştır. Pi~·asaya 55 ton 
arpa, 135 ton un, 25 bin kilo beyaz 
peynir ve 24 bin kilo zeytinyağı ge
tirilmiştir. 

Piyasa Hareketini 

Muhafaza Ediyor 
dığı şöhretten bahsetmekte ve Pren- Dün piyasamızdan dış memleketl·'
sin siyasi faaliyetinin muhtelif saf-ı re epeyce mal satılmış ve ihraç mu
halarını hatırlatmaktadırlar. ameleleri ikmal edilmiştir. Satılan 

miinasebetimize dokunmamak lazım- miyoruz. 
Barut meselesi 

Barutun ucuzlaması ve inhisarın 
kalkmasını arkadaşımız Kemal Ünal 
temenni ettiler. Barutun ucuzlayn -
bilmesi için evvela maliyetinin ucuz
laması lfızımdır. Barutu askeri fabri
kalar imal ediyor. İnhisarlar İdaresi 
de satıyor. Bu satışa mukabil ancak 
yüzde on kar temin ediyor. 

tiin Litvanya ihracat mallarının Mc
melden geçirilmesini istemişlerdir. 

Bugiin Mussolini ile Prens Paul mallar orasında Almanyaya ttiıün, 
kırk dakika göri.ışmüşler. çl:ıha son- yumurta, kepek, tiftik ve av der!:.i 
ra Mussolini, Kont Cinno ve M. Mar- vardır. Italyayd kuş yemi, Bulgaris
koviç 50 dakika miizakerclcrde bu- tana b::ılmumu, Isviçreyc afyon, Da
lunmuşlardır. nimarkaya susam küsbesi. lngiltcrc dır. Bu izahatı müteakıp kanundaki o-

Nitekim Bitler. Nazizmin en bü- kul kelimesinin kaldırılmasını ileri 
yiık düşmanı bol;;eviklik olduğunu ve siiren bir takrir okunarak reddedil-

Nazi Almanyanın en büyük gayesi miş ve mnzbata olduğu gibi tasvip 

Sovyet Rusyayı yıkmak ve parçala- olunmvştur. 

mak olduğunu ilan ettiği halde Nazi 

Almanya ile Sovyctler arasında tica
ri munasebetler durmamıştır. Hatta, 
Italya Sovyet Rusya için yaptığı Taş
kend kruvazöruniı daha iki hafta ev
vel teslim etmiştir. Ingiltere ile Al
manya arasındaki ticari münasebet
ler olduğu gibi devam etmektedir. 

Binaenaleyh, bir devletin siyasi 
anlaşmaları, ticari ve iktısadi müna
sebetleri i.ızerinde zannedildiği kadar 
müessir değildir. Biz herkesle dost 
geçinmek niyetin-!"'yiz. Bütün gaye
miz biittin devle!:.-ı.:·le normal ve mi.ı
savi şartlar içind~ aost yaşamaktır. 

oks··r E <rem 

Dövüşe lazır 
Gecende boltc;or Ekıeme, Nurinin 

meydan okudu ,unu yazmıştık. Bıı 

hususta boksör Ek-remden aldığımız 
mektubu aşagıyn dcreediyoruz: 

"Askerlık durumum belli olduğu 
içın gerek evvelce bana meydan o
kuyan Nuriye ve gerek bir akşam 
gazetesinde maça dcıvet eden Hristo
ya kendilerile ~arsılnc;mağa her za
man hazır oldu ,umun bildirilmesini 
nıuhtC'rem gaz"t ·ı1ızden rica erle-
rim. Boksor: Ekr m 

ırk Derecelik 

Rak .Çı 
Bu yüzde ondan vaz geçmekle, 

rllacak tetkik ettik, esaslı bir ucuzlama ol -
mıyncaktır. Mevaddı iptidaiyesini ve 

Ankara, 10 ('fan Muhabirinden)- imaliyesini ucuzlatmak lazımdır. Ba
Inhisarlar biitçe,,inin müznkeresıne rut üzerindeki inhis:ırın kalkmasınn 

başlandı. Ziya Gevher, Mihri Pek- gelince, bunun üzerinde ta cskiden
taş, yüksek dcm~cdi alkollü ickiler-ı beri inhisar mevcuttu. Bunun sehc
den h~lkm ~ehlikeye dü~tüğiin_ü. bu- bi varidatı mevzuu bahis olmaktan 
nun bır varıdat mesdesı oldugıı ka- ziyade inzibat noktasından da ev\•el
dar bir sıhhat da\·ası da oldugunu, denberi böyle olmuştur. 
inhisarlar idaresinin içki iptilasına İnhisar kalksa dahi bundan daha 
karşı milletin saglığı noktasından bu ucuz olacağ şuphelidir. 
işi tetkik etmesi lazım geldiğini ileri 
sürerek ufak ~i"c'er icerisinde rakı 
satılmasının çok bii) ük tehlikeler 
meydana getirdi ıni ilave ettiler. 

Ziya Gevher bu işte memleket dok
torlnrını salahiy<'tli ır.iitalcalnra da
vet etti. Rasim Kaplan gençlikte i~
ki iptilasının yavDj yavas a1.almakta 
oldugunu söylech. bundan sonra ddk
tor Osman Şevki Uludnğ, doktor Mü
nir, doktor Sadi Ko:::ıuk söz alrlılar. 
Meselenin yüksek veya alçak derece
li alkollü içki meselesi değil, bir kiil
tür davası olduğunu, bir zamanlar 
kkinin tomamile menedilmiş ol::Juğu 
halde bütun bahis mevzuu olan ip
tilanın nynen devam ettiğini söyle
diler. 

Tütün işi 

Tütün için yüksek fiyatla piyasa 
açtığımı7.-Inn şikayet buyurdular. 
Yüksek fiyatla açarlar ki, tüccar da 
ona göre fiyat versin diye.. Demek 
bunun bazı yerlerde aksi tesiri olu
yor. Zürrarn mümkün olduğu kad.ır 
yüksek fiyatla tiltı.inıi satnbilmesinı 

temin için alakadar memurlarımıza 

direktif verilmiştir. 
Bu izahatı müteakip heyeti umu

miyesi üzerindeki müzakere kafi gö
rülerek maddelere geçilmiş ve inhi
sar idarelerinin 1939 yılı bütçesi tas 
vlp eclilmişlir. . 

Mczkür idarenin 1939 yılı mnsa
rifatı kar~ılığı olarak verilen tahsi -

.. 

·----o-- - -
Papanın Sulh 

Teşebbüsü 
<Başı 1 incirle l 

ciktirebilecek bir mahiyet arzetmek 
tedir. 

Oeuvre gazetesinde bayan Tabou
is diyor ki: 

İngiliz zimamdar mahfillerinin 
elinde bulunan vesikalara göre, bu 
teşebbiis hiç olmazsa bugiin netice 
verecek gibi 

1
bir mahiyette değildir 

Populaire diyor ki: • 
Vatikanın diinkü tekzibi bilhassa 

şu bakımdan luzumlu idi: Küçük 
bir komite vasıtasiyle Danzig mese
lesinin halli belki bundan sekiz ila 
on beş gün evvel diişüni.ılebilirdi. 

Fakat 48 saatten beri yani Milfıno

daki Ribbentrop - Ciano görüşme
lerinden sonra hal sureli mühim su
rette değişmiştir. 

Bailby, Jour gazetesinde diyor ki: 
Danzig, bir Strazburg. bir Metz 

ve bir Pnris'tir. Polonya serbest kal
mak istiyor. Avrupanın ve Fransa
nın arzusu da budur. 

sat 8.658.468 lira tahmin edilip, va -
ridatın ise 50. 763.260 liradır. 

B. M. Meclisi Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti teşkilat ve me -
murini hakkındaki kanuna ek layi
hayı da tasvip ederek cuma günü 
toplanmak i.izcı·e ktiml a nihayet ver 
mistir. 

Deri ihracatı 
Hava kurumu, \C tuzlu kuru k'l

yun derilerinin Almany::ıdan ve yer-
1; imalôthanelerdcn viıki olan talep
lerin artmış olmıı-.;ından fiyatlar üze
rinde yiıkseliş olmu~tur. Hava Kuru
mu olanların kilosu 60 - 62, tuzlu 
kurusu 50 - 52 kuruştan verilmiştir. 
Sığır derilerinJc11 Ksyseri malların
dan 12 bin kı}ı,ıuı-. bir parti yer!l 
fabrikalarımız tarafından kilo:;u 62 
kuruştan satın alrnmıstır. Talepler 
artmaktn ve pivqsa canlılığı da inkı
şaf eylemektedir. 

---n-
ln9iltere Tiftik istiyor 

Maruf Ingilız fabrikatörlerindı:ın 
birinin miimessi!i dün şehrimize gel., 
miştir. lngiliz miımessil piyasamtz
dan mühim miktarda tiftik almak u
zere alakadarlar ile temasa gırişınis
tir. Ingiliz müesseselerinin bu ~ene 
piyasamızla büyük işler ) apacaklurı 
haber verilmektedir. 

-o

Yapak Sat.şiarı 
Dün Karabiga yapaklarından beş 

bin kiloluk bir pazti kilosu 65 kuruş
tan yerli fabrikalara satılmıştır. Sov
yetlere satılan yapak ve tiftiklerin 
bugün yüklenmesi için hazırlıklar ya 
pılmıl?tır. Sovyet vapurunun gelııv~

sine intizar edilmektedir. 

ve Kanadaya :viıkset, Mısıra tütur 
g~)nderilmiştir. 

Niğdede Bahar Neşesi 
Nigde, (TAN; - Şehrimiz ve ~u

hiti, senenin en guıcJ günlerini, ba
harı yaşamaktadır. Bu müstesna m~y 
vn ve elma diyarı. şimdi baştan .a
şağı yemyeşildir, ağaçları beyaz, pcn
be, kırmızı çiçeklerle ve havası, çı

çek rayihalarile doludur Dereleri gu
rCl gürül akmaktadır. 

Denilebilir ki Nığdeliler, bahar:ı 

başka her yerdeki1crden daha du~
kündürler. Her sene 13 nisanda bas
layan ve Kayabaşı, Klr bağları, Kay<ı 
ardı, Tepebağlan cumaları diye mev
kilerinin adı ile :ımlan seyranlar her 
pazar biribirini ta1<ip <>tmekte, bii.tiın 
aileler çoluğu çocuğile kuzular kese
rek. oyunlar oyna\ arL k ne elenmek
te, bahardan istifacl .. ttmektediı-lcr. 

Kızıltepede Bir Çocuk 
Bir Çocuğu Kurtardı 
Kızıltepe (TAN) - Bakkal Meh -

medin dört yaşındaki oğlu Adil ku
yuya düşmüş, kadınların feryadı ü -
zerine yetişen mektep talebesinden 
on dört yaşında İbrahim Erdinç ku
yuya inmiş ve çocuğu kurtarmıştır. * Kızıltepe (TAN) - Ekmekleri 
iyi pişirmediği için fırıncı Abdnlka
dir Yedikardeş, belediyece para cç • 
zasına çarptırılmıştır. 

• 
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Meşe Travers Alınacak 

SOMER BANK 
UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

30. 6. 1939 tarihinde 
İzmit Kağıt Fabrikamız iskelesi üzerinde teslim tartile 

Ana hat i~in : 2800 Adet Normal Travers 
90 ,, Makaslık ,, 

Dekovil hath i~in : 2000 ,, Normal ,, 
90 ,, Makaslık ,, 

Kapalı zarf usuliyle mubayaa edilecektir. Eksiltme 29 Ma
yıs Pazarte&i günü saat 15 de Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tartnameyi Sümer Bank İstanbul Şubesi ile 
Ankara Umumi Müdürlük Ticaret servislerinden talep qme· ı 

leri. •--------• 

: Devlet Oeiniryolları ve limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 1053 lira olan 260 adet 1150 X 700 m/m eb'a

dmda tel örgülü cam 26.5.1939 Cuma günü saat (10.30) on buçukta 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek-
siltme usuliyle satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyen\erin 78 lira 98 kuruşluk m~.v~~kat :emınat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gunu saatınc ka
dar komisyona müracaatları Hlzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (3267) 

* ı _ Devlet DcmiryoUarının istasyon ve gar işlerinde çalıştırılmak 
ve yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlan haiz olanlardan yüz memur alı-

nacaktır. 
2 - Şartlar şunlardır: 
A - Türk olmak. 
B _ Faal hizmetlerde çalışmasına mani sıhhi bir arızası olmadığı İ-

darenin sıhhat kurulunca tasdik olunmak. 
c - Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
ç - Askerliğini yapmış olmak. . . " .. .. 
D _ Liseden mezun olmak veyahut lise derecesınde tahsıl gorduğu-

nü Maarüten tasdik ettirmek. 
E _ İyi huy sahibi olduğunu ve hiçbir şekilde mahkumiyeti olma-

dığını tevsik etmek. 
F _ Bu ilanda yazılı şartları kabul ettiklerini mübeyyin bir taah-

hütname ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 - İsteyenlerin istidalarını ve yukardaki şartları haiz olduklannı 

gösterir vesikalan Ankara, Afyon, İzmir, Adana, Malatya, Balıkesir, 
Haydarpaşa, Sirkeci, Knyseri ve Erzurum İşletme müdürlüklerine ve 
Mudanya, Trabzon İşletme amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için istidalarındaki adreslerini 
vazıhan yazacaklardır. 

-· ··-·- .- -- -~.. ~ ·- .. ;;..--- --- ... - -· -- --
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DABKOVIÇ 

ve Ski. 
Vapur Acentahqı 

TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ 
6 MAYIS 1939 VAZiYETİ 

BANKASI 

«SCHULDT • ORIENT • LINEn 
Eşyayl ticariye nakli için seri posta: 
ŞARK • GARP HATTI (Hnmburg, 
Bremcn, Anvers, Yunanistan, Tür
kiye, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 
Eşya tahliyesi için beklenen va

purlar: 
Glucksburg VApuru 11 Mayısa doğ
ru. Troyburg vapuru 28 Mayısa 

doğru. 

Tahmil tein beklenen vapurlıırdan· 

DUBURG vapuru 11 Mayısn do(:ru. 
Glucksburg vapuru 22 Mayısn doğ-
ru. 

H. P A J KUR 1 Ç 
Vapur Acentası 

«ZETSKA PLOVI OBA A. o.,, de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 
konferansında tesis edilen enter· 
balkanlk hat. BilyUk lilks modern 

"LOVCEN .. 
vapuru ile fstanbul, Kl!ıtence, Pi· 
re, Korfo, Arnavutluk, Dalmaçya 
aatılll, Trlyeıte, Venedlk v Susak 
arasında muntazam posta. 

Yolcu ve cşyayl Ucariye alır. 
Tenczzlih ve zevk seyahati tçin 

Milstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 18 Mayıs saat 13 de 
PİRE, KORFU, Arnavutluk, Dal

maçya sahilleri, Venedik ve Trlyes
teye ilk posta 19 Mayıs saat 15 de. 

Her nevi tafsilAt için Galatada 
(Yolcu salonu karşısında) umumi 
acentellğe: Telefon: 44708 ve biltün 
seyahat idarehanelerine mOracaat. , 1 

AKTiF. 
KASA: 

Altın: Safi kilogram 17.163.250 24.141.484.74 
BANKNOT 12.051.479.50 
UFAKLIK 1.253.135.64 

Oahildcki Muhabirler: 
Türk lirası 329.802 97 
Haricteki Muhnhirlcr: 
ı\ltın: san kllo~am 9 058.321 12.741.252.48 

o\ltımı tahvlll kabil serbest 
..fövlzler 15.260.69 
Diğer dövizler ve borçlu kllring 
\.ıııklvelcrl 11 071l OR4.54 

Hazine Tah\'illcri: 

neruhde edilen evrakl nakdiye 
karsı lığı 158.748.563.-
Knnunun 6 - 8 inci maddeleri-
ne tevfikan hazine tarnfından 
vtıkl tcdlyat 16Jl64.240.-

c;;enedat Cii7.danı: 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARf SENEDAT ll!l 421 678.05 

Esham ve Tah\'ilat Ciizdanı 

(Deruhte edilen evrakı nnk 
A - (diyenin knrşılıltı Esham ve 

(Tahvilllt (itibar! kıymetle} 43.067.922.81 
B - Serbest eSham ve talwilAt 7.944.397.59 

A'•anslar: 
Hazineye kısa vlidell avans 
Altın ve Dövlr: Uzcrlne 
I'ahvllll t O zerine 

Hissedarlar: 

Muhtclü: 

6.154.000.-
37.167.50 

7.808.722.-

Yckfuı 

~ .......................................... , 
Türk Hava Kurumu 

27 • 
ncı TERTiP 

B Ü Y 0 K P I Y A N G O S U 
Birinci ktide : 11/Mayıs/1939 dadır. 

BÜYÜK iKRAMiYE : 4 o, o o o LIRADIR ••• 

Lira PASiF. 
Sermaye: ... 

ihtiyat Akçesi: 
37.446.099.88 Ad! ve fevkalAde 

Hususi 
329.802.97 Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrnkl nakdiye 
Kanunun 6 - 8 ind mııddelcrinc 
teırflkan bnzlne tnr:ıbndan vtud 
tedlyat 

23.835.597.71 Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

Karşılığı tamamen nıtın oıarak 

Uı'lveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili flAvP~n tcda. 
vazed. 

141.784.323.- Ti. k Lf 
ır rası Mevduatı: 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvfll kaba dövizler 
115.421.678.05 Olğr dlMzlcr ve alacaklı klirlng 

bakiyeleri 

51.012.320.40 

13.999.889.50 

4.500.000.

H.245.<125. 79 

402.575.187.30 

l\luhtelif: 

158.748.563.-

16.964.240.-~ 

141.784.323.-

19.000.000.-

Lira 
15.000.000.-

10.217.134 2;,ı 

69.000.000.- 229.784.323.-

21.816.923 37 

i .096.69 

26
·
684

•62"·69 26.688.721.38 

99.088.035.30 

Yekun 402.575.137.31! 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: lıkonto 
haddi % 4, altın üzerine avanı % 3. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

5 - Fazla tafsilat için İşletme Merkezlerindeki garlarda asılı bulu- Bundan batka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 
... nA..J ..... Ay-; ...... ı ........... ..,...:; .. -.-ll-...... _._~~--:r..P.,...,.....__._~,.""P'i!M°,000 "Ye 10,000) liralık iki adet mükafat 'VU'Cbr. 

Bay Fahrcttin ve Bayan Pakize ile öhi Macidenin 12700 hesap 
No. sile Sandığnnızdan aldığı (1200) liraya karşı birinci de
recede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ma
tufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden Kndıköyünde İbrahimağn 
mahallesinin eski Köftuncu yeni Esat Paşa sokağında eski 15 Mü. yeni 
4. 4 No. lu fazla bahçe ve müştemilatı olan boyalı ahşap bir 
evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttirmaya lfonmuştur. Satış 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen ~227) 

lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mek
tubu da kabul olunur. Blrlkmif bütün vergilerle belediye resimleri ve 
vakıf fcaresi ve tiviz bedeli ve telliliye rüsumu borçluya aittir. Arttır
ma şartnamesi l 8--5-939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere 
sand~ h~kuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
ve saır luzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasmda vardır. Art
tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çikanlan gayri
menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır
ma 27-6-939 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kain Sandı
ğnnızda saat 10 dan 12 ye kadar vapılncaktır. Muvakkat :hale yapılabı1 
mesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimen
kul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olınası snrttır. 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 1~7-39 
tarihine müsadif Cuma günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırma
sı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan aliikadarlar ve ir
tifak hakkı sahiplerınin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dai
iddialannı ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelc
riyle beraber dairemize bildirmeleri laznndır. Bu suretle haklarını bil
dirmemiş olanlarla haklan tapu sicilleriyle sabit olmryanlar satıs be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mal(ımat almak· isti
yenlerin 38-1225 dosya numarasiyle sandığımız hukuk işleri servisine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

lunur. (1364) (2566) 

1119-----T Ü R K 1 Y E ______ , 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşabahçe fabrikamız Temmuz 939 ayı içinde sarı renkte şişe 

imal edeceğinden bu renk şişeye ihtiyacı olan sayın müşterileri

mizin en geç 15 Haziran 939 tarihine kadar Fabrikamıza sipari§
lerini J:tetirrniş bulunmaları rica olunur. Bu tarihten sonra gele
cek siparişler 940 senesi renkli şişe imalatı devresine kalacağın

dan alakadarları ona göre tenvir ederiz. 

~~~~~~~:® 

OSMA~LI BANKASI 
fORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Stafıi!en' ve Türkiı•e Cüınhuriveti ile mıinakit mulca11e!enamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmistir 
( 24/6/ 1933 larıh/i 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

i htlyat a~çesl : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

TOrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, l<H3RIS, YUNANiSTAN. IRA.~, IRAI<, FiLiSTiN 
~ MAVERAYI ERDUN~e 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
ve HATAY'da • 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevctuat hesapları küşadı. 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler k~şadı .• 
Türkıye ve Ecnebi memlel<etler ilzerıne keşıde senedaf 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emlaa üzerine avans. 
Senedat tahsılatı ve saire. 

======= 
En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

iskontosu. 

Piyasanın en mOsait şartlarile (kumbaralı veya 
~ _ kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

~~~&;~>m~~~~~ 

Siz de Piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmit olur
Y eni tertip bir bilet alarak ittihk etmeyi ihmal etmeyiniz. 

SllllUZ. 

1334 - 1918 Tıp 

f-akültesi Mezunlarına 
Mektepten çıkışın yıldönümünü 

kutlulamak için 14 mayıs 1939 pa7.nr 
günü akşamı saat 19 dan itibaren 
Park Otelinde toplanılacaktır. Bu i
lan davetiye makamındadır. 

Satılık Buz Makinesi 
Günde 600 kilo buz istihsal eden 

az müstamel bir bu7. makinesi ucuz 
satılacaktır. Istanbul U.stiş şirketi P. 
K. 314 e müracaat. 

• 
iyi Bir Fırsat D 1 K K A T 

Biri 2, diğeri 3 beygir kuvvetinde Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
iki elektrik motörü, 1 adet Marelli istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca-
marka tavan vantilatörü mükemmel vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sure-
bir halde satılıktır. Satış yeri: Gala- tiyle kolaylık göstermektedir. (3262) 

ta BillCır sokağı No. 20 Gülhan No. #• Dr. HORHORUNI •\ # ŞOKOLA K S t N ' 
23

· J 1 Hastalarını akşama kadar Sirke- 11 .A~EDi TABİi, 2 ADEDİ M1iSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VE- ı 
•. •• _ 1 el Viyana Oteli yanındaki mua:vı>ne- RILIR. En muannid kabızlarda bile tesiri kati, lezzeti gayet latif ra-

Ista~bul uçuncu ıcra memurluğun- . hRnı> .. lrıdc> tedavi eder. JI. lt"inqi7 mii1Pv,·in nıiishil çikolasıdır. Çocuklar seve c:P .,,. VPr 'P'..c7.anp. 
dan: Bır borçtan dolayı mahcuz olup Telefon: 24131 lerde 8 adedi 20 kurus. 
satılmasına karar verilen 110 çeki o
dun 20.5.39 cumartesi günü saat 12 
den 13 e kadar Fındıklıda Kalafat so
kağında 19 - 21 No. lu mahalde açık 
artırma suretile satılacağı ilan olunur 

Kayıp Resimler 
9.5.39 günü Kadınköyünden 15 te 

hareket eden Heybelt vapurunda, 
muhtelif fotoğraf ve 150 adet 6/9 e
batta 620 Ferrania filmi bulunan iki 
paket kaybolmuştur. Bulan veya yan
lışlıkla eşyasına kanşmış olanın, Ga
latada Tünel karşısında 13 No. da 
Foto Selekt'e getirdıği takdirde mem 
nun edileceği ilan olunur. 

!LAN: Mülga gayri mübadiller tak
diri kıymet komisyonu riyasetinrlen 
almış olduğum 1381 sayı ve 2.6.936 
tarihli kararın suretini zayi etmiş ol
duğumdan yenisini çıkaracağımdan 

zayi olan nüshanın hiikmü ohnadı ı 

ilan olunur. ~ Mithttt Anıl (Linıan 
Reisi zade) 

Istanbul icra hakimliğinden: Mis
bah Muhayyeşin Salih Hüsnü ve Şe
rife zimmetinde matlllbu bulunan 
(1657)liranın tahsili için Istanbui ü
çüncü icra dairesinin 932/ 1096 sayı
lı dosyasıle ve haciz yoluyla takipte 
bulunarak tebligat ifa edilip takip 
kc bi katiyet eylediğinden haciz ka
rarı istihsal ve infazından sonra ic
ra dosyası lstanbul Adliye yangının
da yanmakla 934/2951 numara ile 
tecdidi talep edilmiş ve yenileme mu 
amelesinin ikmali hr.kkında muayyen 
olan duruşma günü için gönderılen 
davetiyeler bila tebliğ iade edilmış 
olduğundan tebligatın on gün müd
detle ilanen yapılmasına karar verll
miş ve celse 30.5.939 tarihine müsa
dif salı günü saat on dörtte talil< edil
miştir. Binaenaleyh mezkilr gün ve 
saatte İstanbul icra hfıkimliğinde bu
lunmanız ve bulunmadığınız takdir
de muamelenin gıyab1nızda icra erli
leceği tebliğ makamına kaim olmnk 
üzere ilan olunur. (17666) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Kumkapıda 

N. dükkan 
mola taşı sokağında 38 

Kapalıçarşıda AliP.aşa hanı sokağın
da Alipaşa hanının 10 No. odası 
Rüstempaşa mahallesinde Nalburlar 
sokağında 348 N. dükkan 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında 20 
N. dükkan 
Zindankapıda Ahıçelcbi sokağında 46 
N. dükkan 
Süleymaniyede Samanviran Sani ma
hallesinin hamam sokağında 8 nu-

Senelik l\luham- İlk tcıninatı 
men kirası 

60,00 4,50 

24,00 1,80 

96,00 7,20 

12,00 0,90 

60,00 4 50 

maralı mülazimler medresesi 120.00 9.00 

Y.ukard~ ~emti;. ~enelik ı:ıuhammen kıraları yazılı olan mahaller 
teslım tarıhınden ıtıbaren bırer sene müddetle kiraya verilmek üzere 
ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Mu
dürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk temin t 

makbuz veya mektubile beraber 29-5- 939 Pazaıttesi J?Ünu saat ! ı 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (3290) 
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Sözü boş değildir 
KORUYUNUZ: 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

ARPA UNU 

BAKLA UNU 

YULAF UNU 

NOHUT UNU 

ÇAVDAR UNU 

PiRiNÇ UNU 

KORNFLAU 

BEZELYE UNU 

PATATES UNU 

FASULYE UNU 

MERCiMEK UNU 

Buğday Niıastası 

Pirinç Nişastası 

SALEP 

TARÇIN 

KiMYON 

KARANFiL 

ZENCEFiL 

KARABiBER 

YENiBAHAR 

BEYAZ BiBER 

SOFRA TUZU 

KIRMIZI BiBER 

(Kutu . ve 

Paketleri) 

il 

En hoş ve tabi] meyva usare· 
~rinden yapılmıştır 

Taklit Pdilmeı>J kabil olma · 
yan bir fen harık.asıdır. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
BEYO<il.U tSTANBUL 

· Memlekette hu maıksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetismesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarrnızı~ tertib SAÇ SABUNU 

ve tavsiyesile vereceğiniz hu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. Eczanelerden ve ıtriyat 
mağazalarından arayınız. 

.................. _, 
Asfalt Evi 

Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz omuzadır. 
Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Heryerde 1 

da.ima taze olarak bulacaksınız. Adres: Be,iktaş, Kılıcali • M. NURi ÇAPA Tel. 40337 [ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Her nevi asfalt, bitüm, tecrid ma1-
zemcleri ve yekpare elastik çatla
maz döşemelerin satış yeri. 

Türkiye Cümhürlyet Merkez Bankasından: 
Bankamızda bazı münhallerin doldurulması için 4 memura ihtiyaç 

vardıf. Atide gösterilen mevzulardan tabi tutulacakları imtihan ve mü
sabaka neticesinde muvaffak oldukları takdirde alınacak namzetlerin 
Almanca veya Fransızcadan birine layıkile vakıf olmaları birinci şart
tır. Bunun için ilk imtihan ve müsabaka bu iki lisandan yapılacak ve 
bunda muvaffak olanlar diğer mevzulardan imtihan ve müsabakaya da
hil olacaklardır. Kazananlara 140 ile 190 lira arasında bir maaş veri
lir. İmtihan ve müsabakaya Mayısın 29 uncu Pazartesi günü başlana
caktır. Namzetlerin Türk olması ·o1e 35 yaşını mütecaviz bulunmaması 
lazımdır. Müracaatlar 25 Mayıs a~{şamına kadar Bankanın İdare Merke
zinde Memurin servisine veya İstanbul Şubesinde Müdüriyete yapıl
malıdır. Ankarada Umum Müdürli'ık ve İstanbulda Şubemiz binasında 
icra edilecek imtihan ve müsabakanın mevzuları şunlardır: 

1 - İktisat, 
2 - Maliyeı 

3 - Hukuki malUmat "bilhassa medeni ve ticari hukuk", 
4 - Hesap ve Hendese. "3179, 

Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülii ••••1111!!!1 

Ekzemanın hususi ilacı 
Yara ve çıbanları derhal geçirir. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. • 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Kayseri C. H. P. llyönkurul Başkanhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş, Kayseride yapılacak Halkevinin sathıze

mine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta olduğu cihetle sathı 
zeminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye ko
nulmt.tştur. İnşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi f127749) liradır. 

Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar yapılan temel hafriyat ve inşaat 
keşünamedeki nisbet üzerinden tenzil edildikten sonra geri kalan kıs
mın heyeti umumiyesi ihale edi!C'Cektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

A. B. - Eksiltme şartnamesine ek şartname 

B - Mukavelename projesi 

C - Bayrndırlık işleri Genel şartnames~ 

D - Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli; metraj cetveli 

E - Proje ve sair evrak. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakt saireyi Kayseri Parti başkanh

ğmda görebilirler. 
3 - 29/Nisan/939 tarihinden itibaren 20 giin müddetle eksiltmeye 

konulan bu kurağın ihalesi 18/Mayrs/939 perşembe günü saat 11 de Vi
layet Parti merkezinde İlyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa Müdürlüğünden alın
mış ehliyetname ile cari seneııin ticaret odast vesikasını ibraz etmesi ve 
bir mühendis veya fen memuru istihdam eylemesi şarttrr. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. _.,. 

7 - Teklif mektupları yukarda yazılr gün ve saatten bir saat evve
line kadar Parti başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta-
da vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3003) 

( 

ASFALT EVİ: Galata, Mahmudive 

No. 77, Tel: 41988 ---11 
Avru~ada En 'io,~k·~ 

kullanrlan 

T rat bıçakları memleketi
mizde dahi en çok sevilen 

Poker tra, bıçağıdır 
~ ........... , .................................. .. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluf Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .ışag1dakı 

4ı 

4 
40 

Adet 
,, 

" 
" 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
1.<>00 Liralık 4,000 

500 ,, 2,000 
250 
100 

,, 
,, 

1,000 
4,000 

100 " 50 ,, 5,000 
120 h 40 " 

4,800 

Lira 

,, 
,, 
,, 
" 

160 " 20 " 3,200 ,. 
DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kutalar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Hazirnn 
tarihlerinde çekilecektir. , ................................ , ... _. .... , 

Bebeli gibi sevimli 

Çocuk yetiştirmek 

istiyen her anne, 

Senede Birkaç 
defa çocuğuna 

1 s T 
Solucan Bisküviti 

vermelidir. 

Her eczanede 

Kutusu 20 kuruştur. 

11 - 5 - 939 

1 

Toptan satış deposu: İstanbul İş Bankası arkası Rahvancılar sokak 
Can Lahuratuvarı Tel: 21939 

inhisarlar Müfettiş 

Müsabaka 
Muavinliği 

imtihanı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teftiş kadrosunda münhal "125" lira 

ticretli iki Müfettiş muavinliği için 6 - 6 - 939 Salı günü saat 10 da Sir
kecideki Teftiş Şubesi binasında tahriri bir müsabaka imtihanı icra e
dilecektir. Bu imtihanda muvaffak olanlar ayrıca bir de şifahi imtiha
na tabi tutulacak ve bu imtihanda da muvaffak olanlardan derece iti
barile ikisi ,'125,, er lira ücretle Müfettiş Muavini namzedi olarak ka
bul edilecektir. 

Müfettiş Muavinliğinde geçecek asgari iki sene sonunda yapılacak 

mesleki bir imtihan neticesinde muvaffak olanlar '.150,, lira ücretli 
Müfettişliğe t~rfi ettirilir. 
İmtihana girebilmek için aranan şartlar: 

1 - Hukuk Fakültesinden veya Siyasal Bilgiler Okulundan veyahut 
Yüksek Ticaret ve İktısat Mektebinden veya derece ve programlarının 
bunlara muadil olduğu Maarif Vekaletince kabul edilen ecnebi mekte
binden birinden mezun olmak ve memurin kanununun aradığı evsafı 

haiz olmak. 
2 - Fransız, İngiliz ve Alman lisanlarından birine "o lisandan 

türkçeye ve türkçeden o lisana tercüme yapacak derecede, vakıf bu
lunmak, 

3 - Otuz beş yaşından yukarı olmamak ve fili askerlik hizmetini 
ikmal etmiş bu1unmak. 

4 - Yapılacak idari tahkikat neticesinde Müfettiş olabilecek evsafı 
haiz olduğu anlaşılmak 

5 - Vücudünün seyahat meşakkat1arına mütehammil olduğu hüku
met doktorundan alınacak bir raporla tahakkuk etmek 

6 - Müracaat tali in muhtasar ercümeihalini de ıJt etme tız -
re kendi el yazısile yazılmış bir istida ile 20 - 5 - 939 Cumartesi günü 
öğleye kadar yapılacak ve bu istidanın zirinde talip hakkında malumat 
alınabilecek en az iki kimsenin isim ve muvazzah adresi gösterilecek
tir. 

Geç yapılan müracaatlar nazarı i~ibare alınmaz. Müracaatlar İstan
bul'da Umum Müdürlüğe yapılacaktır. 

Müracaat istidasına bağlanacak vesikalar: 

1 - Mektep şahadetnamesi, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
3 - Askerlik vesikası 
4 - Sıhhat raporu 
5 - Polisten alınacak hüsniihııl kAğidr 
6 - 6 adet 4,5X6 eb'adında fotoğraf. 
İmtihan programı: 

1 - Maliye: Vasıtalı vergiler ve İnhisarlar, Muhasebei Umumiye 
kanunu ahkamı. 

2 - İktisat: İstihsal, tedavi.il, tnkisam ve istihlak. 
3 - Mali ve Ticari hesap: Faizli hesabı cariler. borsa ve kambiyo 

muamelatı. 

4 - Hendese satıh ve geçim ölçüleri. 
5 - Ticari muhasebe ve usulü defteri. 
6 - İdare hukuku ve memurin muhakemat kanunları. ceza usulü 

muhakemelerinden tahkikat bahsL Memurin suçları hakkında ceza ka
nunu hükümleri, kanunu medeni ve borçlar kanununun mali hüküml 
ri, 

7 - Türkiyenin tabii ve iktrsadi coğrafyası, İnhisarların tariJıçesi, 
8 - Ecnebi lisanı. 
İmtihanda muvaffak olabi1mek 1çin bu derslerin her birinden en az 6 

numara almak ve numaralar vasatisi 6,66 yı doldurmak lazım-

dır. "3091,, , .................................... .. 

iç Hatlar Güverte Kahve Ocakları 
1 II:ıziran 939 dan itibaren sene sonuna kadar açık artırtma ile 

kiraya verilecektir. Arttırma 15 Mayıs 939 saat 14 te Denizbank Ka
mara servisinde yapılacaktır. 

Karadeniz hattı için 400, Mersin 150, İzmir 100, İzmit 50. ve Bar
tın, Ayvalık, İmroz, Karabiga, Bandırma, Mudanya hatlarının behe
ri için (75) liralık teminat lazımdır. Şartları öğrenmek üzere her gün 
mezkur servise müracaat edilebilir. 

Yalova Kaplıcaları Müdürlüğünden: 
Yalova kaplıcalarına beş ay müddetle diplomalı bir Eczacıya ihti

yaç olduğundan talip olanların Pazartesi ve Çarşamba günleri öğle
ye kadar Deniz Bankda Yalova kaplıcaları müdürlüğüne müracaat 

etmeleri. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Liıtfü DÖROÜNCÜ. Gazetecilik ve 
• _,. Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 


