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Alabiliriz,, ı 
1 

Silahla da 
BÜYÜK ROMA 
imparatorluğu 

1Romanın Resmi Bir 
1 

Biiyül( Roma lmparatorluiju hayali, Akdenizde ala
ka ve menfaati bulunan bütün milletleri alakadar 
eden büyük bir dava

0

dır. Bu itibarla, ltalya, B~yük 
Roma lmparatorluiju ~ulyasınd~ .Fransayı, ln9~~te· 
reyi ve bütün Akdeniz milletlerını karıısında gore· 
ceğini hesaba katmak mecburiyetindedir. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Gazetesi Fransaga 
A çıklhtardaBulundu 

Roma, 11 (Hususi) - Haftalık yarı resmi Relazioni İnterna
tionali, bugün İtalyanın Fransaya karşı talepleri hakkında ga
yet açık ve tehdit edici bir yazı yazmıştır. Yazının başında deni
liyor ki: 

"Fransa, Tunus, Diibuti, Korsika ve Nis'i ltayaya ter· 
ketmeli ve ltalyanın Süveyı Kanahna mütealhk metali-

E ,' vveiki gün Tan' da çıkan ve Mussolini'nin büyük Roma bini tatmin etmelidir. Aksi takdirde ltalya, harbe ha· 
hayalini tesbit eden harita Türk efkarı umumiyesinde 

tJerin ve büyük bir alaka uyandırdı. Hiç kimsenin toprakların- zırdır." 
da gözü olınıyan, ve on beş senedenberi siyaseti içte ve dışta Bu meselenin, ltalyan milletinin iradesine göre hallolunaca-
sulhtan ibaret olan Türkün birdenbire topraklarına göz diken ğını, Fransa nereden müzaheret görürse görsün İtalyan milleti-
yabancı gözler bulunduğunu öğrenmesi, haklı olarak, onun nin bir tek adam gibi hareket edeceğini söyliyen gazete, Korsi-
biraz hayretini., biraz da hiddetini mucip oldu. katlan bahsederken diyor ki: 

Fakat Tan'ın ortaya attığı bu ı- 1 "Korsika İtalyanındır. Korsika l-
hakiıkat yeni değildir. Mussolinı- 1 s hh• v. k A ı t• D •• \ lalyadır ve Korsika ahalisi. İtalyan
nin büyük Roma hulyası senelerden l ıye e a e ) un dır. Fransa, Korsikaya İtalyayı kon-
beri malumdur.İtalyan devlet adamı tTol için girmiştir. Buna imk5.n ver- İtalyanm yeni imparatorluk Jıaritasrnı gösteren yukardaki fotoğraf, ~ 

mada Colosscum'a giden yol üzerinde asılı bulunan haritaya aittir. Mektep 
çocukları harita önünde durarak ycnJ inıparatorluju tetkik edl)'orlar ~~~;~:~~~_;~~~ er~ıo·gkrMamüıh~· aBptiır m•y-:~:~~~ ... ,.,,-::_.. 

miş, faşist talyanm hedelini taym Makale, ~ tekilde devam ediyor: 
ederken eski Romayı kendisine "İtalyanlar, Fransız siyasetini mü-

oma im aao\ğ 
Haritası, Bir Italyan 

rehber edinmiştir. Hatta bunu ilan rakabt- etm~k için İspanyada kah-
ile kalınıyarak Romania Colosse- 8 p G yorlar. İtalya ve Almanyanın muta-
um'a giden büyük meydanına eski u rograma öre 3 Cüzam, 41 Vilayet, ıebatı, beyne1mııeı adalet esasına is-

Roma imparatorluğunun muazzam Beş Çocuk ve 36 Verem H tinat ediyor. Demokrasilerin, hatta Gazetesinde Çıkmıştır bir de haritasını yaptırmıştır. Son- astanesİ, Roosevelt'in savurduğu tehditler tar-
ra Forum meydanına giden cadde- B' k 5 hhA M ı:ındaki tehditleri bizi kararımızdan 
leroe dıvarlnra mermerden yapıl- ve ırço 1 1 Üessese y aptırıfacak rücu ettiremez. İtalya, İspanyada Av-

Evvelki günkü nüshamızda Londrada çıkan News Revi 
rnış siyah,beyaz haritalar asılıdır.Bu Ankara, 11 (A.A.) _ Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale- rupayı kurtarmıştır ve İtalyanlar ge-
haritalarda da faşist imparatorlu- d l k . d neral Frankonun muzafferiyeti resa-ti tarafın an meme etımiz e yapılmakta olan içtimai yardım k t ğunun muhtelif kısımları görünür. net esbcdinciye kadar spanyada 

Binaenaleyh bu hayal yem de- hizmetleri ve bu sahada yapılması tasavvur edilen şeyler hak- kalacaklardır. Hatta ftalyanlar, Fran-
ğildir. Romaya giden milyonlarca kında Anadolu Ajansının bir muharriri salahiyetli dairelerle sanın siyaseti tamamile vuzuh kesbe
seyyah bu haritalan seyretmişler temasta bulunmuştur. Aldığımız notları bütçe• iş ve program dinciye kadar İspanyada kalabilirler 
\"e föşist Italyanın emperyalist e- bakımından üç maddede tasnif ve hülasa etmeyi muvafık bul- Eğer İspanyada henhangi bir ecn\!bi 
ınellerini öğrenmişlerdir. müdahalesi yapılmaması Fransanır. 

duk: hayati menfaati iktızasından ise İtal· 
)f. 1 - Cümhur:iyetin son birkaç yıl- ya için de hal böyledir. Binnetice İ-

E ski büyük Roma imparator- Iık bütçelerinin tetkiki, Sıhhat Ve- talyanın Fransa siyasetinin inkişafla-
luğu hakkında bir fikir e- kaleti emrine verilen içtimai yardım rına nezaret etmek il;ıere İspanyada 

dinmek :için tarih kitaplarını aça- masraflarında mtitemadi bir artışı kalmusı iyi bir şeydir. 
rak eski Roma imparatorlugu-nun göstermektedir. Vekaletin 937 de altı (A '· S 9 w 4 ) 
haritacnnı tetkik ediniz. Eski Rn- buçuk milyonu tutan bütçesi üzerin-
rna, bugünkü İngiliz imparatorlu- den umumi müteferrik hizmetlere 
ğunu hatırlatan muazzam bir a~ ayrılan tahsisatı çıkarıldıktan sonra 
lemdi. Akdeniz Roma imparator- geri kalan 3 milyon 200 bin liradır 
luğunun bir gölü gibi idi. Bir ta- ki, bunun 2.5 milyonundan fa~la~;ı iç-
raftan İrak ve Fırata kadar uzanı- tirnai yardım =şlcrine ve üst tarafı ko-
yor. Öte taraftan Rumanyaya, ruyucu tababete venlmiş bulunmak-
garptan da İngiltereye kadar kol tadır. 
salıyordu. Şimali Afrika tamamen 
onun istilası altında idi. 

Vilayet ve belediyelerin gene Ve
kaletin direktifi altında sarledilen 
tahsisatı bundan ayrıdır. Vilayet h~
susi idarelerfoin bu işlere ait masraf
ları senevi takriben 2.5 milyon lira
dır. Bazı müesseselerin inşaat masra
fı nafıa ve fevkalade bütçelerde dahil 
bulunmaktadır. 

Mussolinı eski Roma impara -

torluğunu ihya hayaJini ortaya at

hğı znman, bunu tahakkuk ettirebi
leceğine kani değildi. Fakat bunu 
İtalyan milletine bir heyecan ve 
ilham kaynağı olarak g<f.rll)ek 
istiyordu. İlk hedef olmak . ~e Bazı hususi teşekküller tarafından 
tfc Akdenizi bir İtalyan denizi' yaJ>':, vücuda getirilen mahdut bir kısım 
n:ıayı kabul etmişti. On seriedenbe-'. • faaliyetler de aynca kayda değer. 
n İtalya bütün kuvvet1erinP bu / 2 -Tıbbi faaliyet gibi göriinen ba-
hedefe, yani Roma imparatorltlğu- "" __ ıı hizmetlerin içtimai yardım karak-
nu~ ille kısmır.ı hakik~t...yapmaJt {fa- ~.ı'.:!!i9il.:---ır-------= ı teri~ gözönünde tutmak, sıtma, fi-
yesıne doğru çevirdi. Donanması- ' rengı, verem, trahom mücadele tet-
nı kuvvetlendirdi. Hava kuvvetle·' .. ls~~~f lnönünün kilatlan gibi faaliyetlerin yurttaşla-
rini, Avrupanın en kuvvetli bir rın sıhhatlerini ve çalışma kudretleri-
unsuru haline getirmiye ça'ıı1tı· d.ttc'e~İ · abuf Resmi ni yükseltmek, nüfusumuzun artma-
l!atta Hnbeş harbı esnasında ip- "\ lft:ı sındaki rollerini hatırlatmak Iimn-
giltcreyi bile korkutacak kadar Anlıara, 11 ( A.A.) - dır. 
büyük bir kuvvet oldu. ak,am Re;.icürnhur l•met Hastaneler, akıl hastalıkla!! mües-

Berlin - Roma mihveri kurul- 1 Jnönü 'tarafından Çankaya- seseleri4 doğum evleri, dispamerler, 
duktan sonra da faşist İtalyanın ce- 1 J Riyaseti Cümhur kö,kün- sanatoryomlar, veremle mücadele dis 
sareti arttı. Habe~istan işinden son- a cal' ı· b' panserleri, sıhhat merkezleri, 58m.., 

t ld Ş. Je Jevlet ri ı ,ere ıne ır . 6 &6 

ra spanya macerasına atı ı. un- dilsiz ve körler müesseseleri, tıp ve 
d . d ki R . torlu~nnı.;n lıabul r-mi Vdpdmıflır. ı e es oma ımpara ,;~ - .,-. ebe talebe yurtlan, ayni zamanda iç-
eczasını teşkil eden Tunus. Korsi- <(Sonu: Sa. ıo, Sü. J) 

(Arkası: Sa.. 9, ıü 6 da) 

r,..:ast: a. , su. te 

Katalonya 
Tamamen 
işgal Edildi 

Cümhuriyetçiler, Son 

Mücadele için Büyük 

Hazırlık Yapıyorlar 
Londra, 11 (Huıusi) - ispan

yada vaziyet 'u merkezdedir: 
F ranko kunetleri Katalonyada.. 
ki eon köyleri itıal etmektedir. 
Andora ile Akdeniz aratmdaki 
hudut mevkilerinin hepsi de İf
gal olunmuttur. 

Dün deı ııalaber verdiğimiz gibi İs
panya cümhuriycti hükUmeti Mad
ritte yerlepniştir. Bugün de Valen
siyada bulunan Hariciye nazın Del' 
Vayo, mukavemetin sonuna kadar 
devam edeceğini söylemiftir. 

Başvekil Negrin, Madride gitmiş, 
ve Ba§kumandan general Miaja ile 
görüşrnüftür. Negrin ile Del Vayo 
cümburiyetçller tarafından de~ 

(Sontıı: S4. 10, Si. lJ 

mecmuasından iktibas ederek neşrettig .. imiz büyu··k Ro · ew 
t l .. h · · . ma ımpa-

ra or ~gu arıtasının Italyada çıkan bir Italyan gazetesinden 
aJmdıgı anlaşılmıştır. 

Bu gazetc:nin adı "La Düfeza deUa Raza - Irkın M·· daf " 
dır. Sahibi, Italyanın propaganda memuru olan Dino ~ a.asıd' 

Y k d . . en ır. 
u, ar~ a resmını neşrettiğimiz harita da, Romanın Colos-

seum a gıden sokaklarından birinde t"'c::hir edilmekte ve · 
R · t l .. ~ yem oma ımpara or ugunu göstermektedir. 

Türkün Emniyeti Tecavüz 
Hedef /erinin Dışındadır 

Falih Rıfkı Atay, dün çıkan Ulus
ta yazdığı bir başmakalede diyor ki: 

"Ttirkiye barışçılığına ve bugünkü 
ihtilaflar ve cepheler karşısındaki bi
taraflığına rağmen, vnktlların inkişa
fını kayıtsızca takip edemez. Hassas, 
uyanık ve tetik bulunmak mecburi
yetindeyiz. Emniyetimiz için ilk şart, 
tam ve kati bir vahdet içinde, safla
rımızı sıkı tutmaktır. Milli Şefin ılk 

s~çi~in.~, bu vahdetin hiç kimsede hiç 
b~ t.urlu tereddiicle fırsat vermiyecek 
hır ıradcler birliği tezahürü ile ne-
ticelendirmeliyiz. Beynelmilel karaı. 
sızlık ve kargaşalık havası içinde, eoj 
rafyanın bu nazik bölgesinin mukad· 
deratına nizamcı ve olgun bir miH&o 
tin ~arsılmaz vahdeti hakim olduğrı· 
nu ısbat etmekteki müstesna ehe.ın-

(Ar1"1St: Sa. 9, ıü 6 d.a) 

TEMİZ MÜNAKAŞANIN 
ZEVKi BAŞKADIR 

Yazan: Aka Gündüz 
B en derim de bazı iz'anı hafif, irfanı zayıf olan dostlanm 

bana çıkışırlar. Fakat felsefenin dog .. rusu b . d d" 
.... 'b'd' J d . enım e ı· 
gım gı ı ır: nsan enUen şu canlı gübre ada l .. k 
l t k "b l'kt ' m o maga ya • 
aş ı ça gu re ı · en uzaklaşır ve gübrelikten l 

I sıyrı ınca adam 
olur. nsan başka, adam başkadır, ve her insan d ol 
Hatta adamlık fijyle dursun, insan başka irn1a lı.ka ~":k maz. 

B b .. . t b" l . n "'41' adır. en ugun ış e oy e bır adam arkadasın ada · 
kid . .. . ~ mca ve ımanca 

ten ıne cevap verecegım. Temiz münakaşan k' 
yum olmaz. ın zev ıne dtr 

Yirmi sekiz yıllık meslekdaşım arkadarnm d t M 
h ·ıı· B' . ' ve os um u-ı ın ırgen, gazetesınin dünkü sayısınd be . b. 
d . . a nım ır yazımı 

a amca t'e temızce tenkıt ediyor Benim D . ba k .1 • 
l kk .. · enız n a ı hak edı-
en teıe üllere mensup memurlann m "kt h kl • . u esep a an ı.çın 

,(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de). 



PENCEREMDEN 

Papalar 
Yacını M. Tıırltan TAN 

P apa O. Biriacl (Pie) evvelki 
gün öldü ve bu ölüm bütün 

dflnya guetelerl için önemli bir ha· 
ber oldu. Biz de bu münasebetle 
Papalık tarlhhae ima bir ala a••· 

Et F,igatları 
Beş Kuruş Dalıa 
Yükseltildi 

ılirme)'I fa1dah baldut. Son gllnleıde fatanbül piyasasında 
Papa, malGm oldup here, Ka· kasaplık hayvan fiyatlan yeniden 

toliklerln raJwal ve en bflyflk ret.- ) ükseldiğinden belecltye narha tabi 
leriae Yerllea lsbndlr. Papalar ken· et fiyatlanna bef81' kurut daha zam 

Şehrimizde Halk 
Kütüpaneleri Açılıyor 

dilertid .. nan Pl7erla vekili •el· yapDllf ve bu suretle kısa bir zaman 
ieclerler. Ald laml "Şem'ma" olan içinde et fiyatlan on kuruş yi.iksel -
bu Pl1n, lsa1a iman eden on l1d ki· ir An .-1-..ıı M f t mişt . cak ~u..uye kadar devlet aarı Vel-:fıleti, stanbuldaki nan tarafından yapılmış ve son 
fiden bbi " )'ine lıavvarllerden ziraat ifletmeleri kurumu henüz teş- kütüphanelerde yaptığı tetkikat günlere kadar belediye levazım 

Bu KütUphanelerde Harf inkılabından 
Sonraki litan Neırlyat Bulundurulacak 

!:!!::. ::ı: !:~ 8i!,~W::ı~ kllitını ikmal etmediği için toptan neticesinde bu kütüphanelerde ambarı ittihaz edilınl:t bulunan 
satış fiyatlanna narh konulduju hal- mevcut eserlerin hemen hepli • Tophane medresesinin maarife 

Unde tat mhaına selen <Kefal) de kurumun nihayet •-tr'latmı te • devredilmesi ı· nı.. allkadarlara 
ismi 1 dı..... d ha lan ..... 'fAA ııın şark dillerile Ja&ılmıf eser- 1r"" 

1 • an ....... an • sonra kemmtil ettirmesi ve piyasada olduk- emir vermiştir. 
&omahlar ona -yine tat elemek o- ,.8 t bir 

1 
b lerden ibaret oldutwıu ve harf 

"' mun azam ro oynamıya at- inkılabından sonra okuma ve Bundan başka maarif idaresi 
lan- Petros, Framnlar clıa Piyeı laması üzerine toptan satıl!ar narha k"t'' h 
ismini YeımltlerdL yazmayı öğrenmiş halk ile halen u up ane ittihaz edilmek üzer~ 

tabi tutuln11yarak serbest bırakıl.mı-. Şehzadcba da .. aı .. 
Şem'un, yahut PJyer, fsanm han.. " lise, orta mektep ve ilk mektep- ' şın • 'j"U4 Nedımin 

ar tır. Bundan başka ötedenberi narha 1 1 ._. iPlnde ilk hafızı ku''tu''plu''k va-a. d d n.-tdinl tam d .ıı.. erde bulunan genç erin bu aı- ., 41 
nnam • m ... , ına ı .... tabi tutlmıyan kuzu ve kıvırcık etle- !esini yaptığı Nevşehirıı· Damat 

u si7lemlt yani fsaya niabetinl ı n· rJ d i h h . ind b le: 1 taplardan istifade etmek inıki • t 
e y ne nar arıc e ıra ı m119 nını bulamadıkları ııeüceaine brahim Paşa ·medresesini, tts _ 

kAr e1Ieml1tL Fakat fsanuı asılma· tır. varmıştır. Vekllot, bu Deldin o- küdarda Ahmediye medresesini. 
undan sonn -bir rflyadan ,evke Narha tAbl olan karaman peraken- halen bir mobilya mağazası o-

l rek- llııfatf nh.ıı.. kuma zevkini tatmin etmek için 
se e ya •• 1'1lYmayı de 40 kııl'tu.tan 45 e, daı1-lı,. 43 ten lar k k 11 1 
vazife edindi, birçok yerleri gezip --s a , harf inkılibından sonra mem • 8 u anı an Nuruosmaniye 
halla t.a dinlne davet etti, nihayet 48 e, sığır 33 ten 38 kuruşa çıkartıl- leket dahilinde çıkmıı bulunan ~dresesint de nıuvatık görınü~ 
&omaya selerek onda ela Jenl di- mıştır. Narh bugünden itibaren tat- bütün ilmi. edebi eserleri halk tur. Bunlardan Nuruosmaniye ' 
Din kiiklepneslne çallfh ve Neron bik edilecektir. neşrıyatı. mecmua, gazete ve &a· ~edreskesi halen evkafa bağlı bu-
d ir nepiyatı ihtiva etmek üzere unına tadır. Maarif idaresi med 
t-vrlnde uıldı. Meıhur Sen Piyer MAARI re!enin devri için evkafa mü • 

ldlisesl onun uıldıtı yerde Japıl· FTE : İstanbulda halk ki.itüphaneleri 
tesis etıniye karar vermiştir. Ve- racaat etmiştir. mıştır. 

İşte Papalar kendilerini onun ha· 8000 Talebe yardım katetin bu karan hakkında di- Bunlardan başka daha beş 
rr rektif alan t1tanbul maarif mil· yerde kütüphane kurulmak su-
1 esi ve PJ7erl de papaların birin· retile halle kütüphanelerinin a-

eisi uyarlar. 728 11hna kadar bun· Bekliyor 1 dürlüğü faaliyete geçerek kil • dadf sekize tblAıt edilecektir. Fa-
lar 1 ki11

-- i ı ı ak t ı tüphane ittihaz edilecek binalan g 
7a ım ""' re s 0 ar anı - M kt 1 d kat bunların yerleri henüz tes-dıklan halde, 0 tarihten sonra cbı· e ep er e fakir çocuklm'ı do - tesbit etmek üzere alakadar dai-

yurmak ma.ksadile teıekkül eden (Fa· bit ediJmemiştir. mani hALA-et --Lfbl d ol u J relerle temas etmiş ve bu bina-

lzmitteBir 
M_ektepligi 
Öldürdüler 

- 939 

AL~ 
1:111·~·u4D ı ; f" :ıılıı. l!lii, "A . ı ö 
iş Kanunu 
Haricindeki 
Sanatkarlar 
8: / 3 kanununun haricinde 

İzmit, (TAN) - Dabağhanenin ni- kalan küçük sanatkarların mik
hay~de: tarlalar içindeki bir evde tarı ne kadardır, bunlar if kanu
Nc~t ısmınde on beş yaşında bir mek .. .. . • 
teplıyi ôldürdüler. Tafsilat fUdur: nun mecburı hllkümlerıne tabı 
İmam Rept oğlu yirmi yaşında değil mld.irt 

Mustafa ile kansı on l8Jdz J.&flilda .. " 
Fatma v k d . N 'bey ekt bi C - Kuçük sanatkArlarm çalıştır-

e ar eşı ecatı m e dıkl · .1 · k h '' k '' be i . . an ışçı er ış anununun u um-
ş ncı sın~ talebesınden on beş Ja· !erine tabi değildir. Yeni ikacak: 

şında Neşetm oturduktan evde bir .. .. Aç . 
muddettenbert garip hadiseler cere- kuçük sanatlar kanu~una tabı ~l~-
yan etm kt b kes,_._ caklardır. Beş sene muddetle bu gıbı. e e, ev azan anaızın A.Lll 1 ki 

1 
ak . . 

elektrik zı alan altında kalmakta, erse z saat ça I§m mecburıyetin-
b y 1 kırılınakta .._____ de tutulmamışlardır. İstanbulda ba azan pencere er , ucu.cuı • • . 

d h k 1 "kül kted' B tekilde 40 bın kadar ııçı bulunmak· a a ır apı arı so me ır. u tadır 

hadiseler, ev halkını korkuUrıUf ve • 
ihtiyata 1evketmlftlr. 

Evvelki gece, Neşet ahıra tiımiş ve 
tam bu e-snada bir snaıı seti duy;ul
muştur. Ahıra kopıılar, Neşetin ka
fası bir kurşunla parçalanmış ve öl
müş olduğunu görmüşlerdir. 

• S: EBan8la iBplrtogu ne nla-
bette karıttınp kolonya yapıla
blltr 1 Bunu 11öateren türkçe bir. 
kitap var mıdır? 

Müddeiumumi tahkikata ba~lamış. C - 90 dereceden 40 dereceye ka-
!aıkat cinayetin faili hen.Qz toablt e- ctar,tolonya yapılır. Piyasada yetmiş 
dilememiştir. derecelik yaparlar. 70 derecelik bir 
Yapılan tahkkat, Muatafanm Fat.- kolonya yapmak için bir litre alkole 

mayı bir sene evvel, Düzcenin Ulkilbl 15 ll'am limon veya sair bir esans ko
nahiyes1nrien kaçırdıpı. Fatmanın nularak güzelce halledildikten sonra 
babası Ali Kemalin evveli muhale- kırk sekiz saat sonra üzerine 300 
fet ettiği, bu evlenmeıe sonradan n- gram su ilave ederek filtre kağıdı i
za gösterildiğini meydana çıkal'mlf- le stizmelisinfz. Türkçe yazılmı§ ko-
tır. lon7acılık kitabı yoktur. 

Neşetin ölümündeki esrar perdesi • 
henüz çözülememiştir. uauuı .... e m ş ar kir çocuklara yardım birliği) dün E- Gençlerin ve halkın, bu kü -

"~ llZ1lll bir zaman kıallan, hnpara· minönü halkevi binasında idııre heye- lut'ın maarife devredilnıesini te- tüphanelerden layıkı veçhıle is- K "' v t S ..r. • • C - Bu sütlü içkiyi ek§itebilmek 
torlan, prensleri idile lrfbl kullan- ti reisi HAmit Ongunsunun ba·ıran. min etmiştir. Maarif müdürlüğü tltade edebilmeleri kin bunlnr agı ana,.ımızın için husuaf bir mayaya ihtiyaç var-

ı el B fl.___ k d b" r'" bu maksatla vali ve belediye re- dır Bu ma hrım' izd bul 

S: Kımız naaıl yapılır? 

mış ar ır. u n •U&IQI ne a ar u• lığında toplanmıştır. Dünkü toplan· gecolert saat ona kadar açık bu· 1 ki _._ · ya şe e umna-
yfik ve ezici oldutunu kavramak tıda bazı mali müessese mümessille- isi Lutfi Kırdarla da temas et. lundurulacaktır. ft fUTI maktadır. Yoğurt gibi imal olunur: 
için Alman imparatoru Dörclfincfi ri de davet edilerek halen aç kal • miş ve vekaletin bu arzusunu Maarif Vekili Hasan Ali Yü- İzmitteki kağıt fabrikamız senede Krmız ancak kısrak sütünden yapılır. 
Hanrl7e karp Pipa Yedinci Greıu· makta olan 8000 çocuğun da doyu- kendisine bildirmiştir. Lutfi Kır- ccl İstanbuJ ve Ankarada ayrıca 15 bin ton kağıt ve karton imal ede- Faydası ,oktur. Veremli hastalan 
Yarın ne1er yaphğını hatırlamak rulması için yardımları istenilmiştir. dar, bu karan memnuniyetle birer de fehlr küttlphanf'sl te. bilecek şekiılde kunılmUf ve nmdı- kuvvetlendirir. İştlhalarım açar. Bu 
kt.fidir. Mal6m oldutu flzere Gregn· Bundan bı!t<ık" kau himaye heyetleri karşılamış ve tatbike geçilmesi slı.tni mfinastJ> görmüş ve bu kil- manını nazart kapuitesl haddine çı- sütün ana sütüne yakın bir terkipte 
vnrla Hanrinin arası açılınca Pnpa, de aynca faaHyetl~rfni genişletecek- i~in her türlü kolaylığı göstere- tüphanelerde mümkiln olduğu kardığı tesbit olunmuştur. Fabrika- olması ve mayalanınca daha ziyade 
hlr aforozla Al11U1111 j~ratorunun terdir. Böylece 15 bin çocuğun doyu- ceğini de vaadetmiştir. Beledi- n.isbeıtı~.~rk ve garb cüll~rtn _ nın makinelerine ilaveler yapılması besleyici bulunmasından dolayı malt-

~~ ~~~"~~ıi~~~~a~ ~ereıs'ı'ı'lk· ~~n~~~~~a~~~~~-~~~~~-~-~~~~~H~~~~~oh~ n 
~------.---~._,__,.....,..._._~-....ı.:..ı. .L: _;-;:ı - Jr'"'!ı!I IKitte'f"itagıc-~ ıı.~n~...... ~ı.~v """ 11"'""""' 

.. ..-.ı .... le ... m....,e .. k .... üae_r.,.e-t-.ta-l-ya_y_a,....g ... e-lm ... 1-ıttf-.-t'-a-'r. Karadenizliler Toplail inşaatı da {lerlemektedir. tıWiat ve utlyoruil . .;fiLrı ve mülki 
- Apenin dagvlan nzerindeki Ka- lstanbulda ytiksek tahsilde bulu- BELEDiYEDE: taj . 1 . bittikten sonra iki ki '~ bi d dl 1 
...., nan Kar~denizli gençler diin öğle • MOTEFERRIK : mon ış en . . . . - şoför meıtıe nere e r 
noha ptosunda oturuyordu. İmpa· ğıt fabrikası bırlıkte bıni mutecaviz C _ Askeri şoför mektebi yok • 

den sonra Eminönü halkevinde se- ak nede 24 b' t 
rator Dlrdün~8 Banri, müthiş bir - ll•k 9• Bütün Binalar amele kullanar . s.e ın. on tur, stvn şoförler mektebi var, o da 
... gilnüude yaİın ayak, bqı kahak nelik kon~l~rini ~apm1~lar ve yeni Müddelumum 1 ır kağıt ve karton ıstıhsal ~ece~ır. Takstmde stadyom yanındadır. Du-

.. ,. pldl, ... tıeree .. tonun kapı- idare heyetını seçmışlerdir. Senede 135 Bin Kanaizasyona Senede u; bin ton ıülfit sellülozu hul için bir şart aranmaz. Husus! bir 
...... ,......, ltet'l ahmnadı ve ve 3 bin ton ~an sellülozu. 900 ton mftessesedlr. Ucretini vermek kAf1 -

.. pUp sltllt Od ah daha devam DENiZ ve LiMANDA : E--ak Te.u..•ık Etti laAlanac:ak da paçavra sellfilozu ~ .~a~k o- d.lr. 
4dtl1dMl tona Qrep.,_. 16tfen in- ,,.. Tll ~ lnn fabrikanın inşaatı bıtmıştır. Mon-
..ıa ptenk oaa .. to Jd1'9ulnl• ka- Denlzbank Kadrosu htanbul müddeiumumillli 1938 ffttlediye tstanbul cihetinin bir Jn- taj işleri tıkbaıharda bitecek ve fab-
.- latlDde küul etti. Bava totak- sıın kanalizasyonunu 10 milyon lira rika yaza tecrübe imalatına baflıya- Silrtte Tahsin Saracoiluna: 
'*- imparator ellerini blrlblrlne ka· HC1Z1rlanclı aeneei lçlnde 135 bin evrak ve doa- sarflle yaptırdığı halde kanalizasyo- bilecektir. Klğıt 1&nayitntn diler İıtedlilniz ziraat lletlerine alt k .. 
TUttmarak, dls çökttl, papamn ara· ya tetkik etmlftir. Su rakam geçen nun geçtiği caddelerdeki evlerin hıç ham maddesi olan kaolin imal ede- taloiun gönderilmesini icap eden mtL 
ima ve kabnnm nallarnu öpttl ve Denlzbank u~um müdilr vekill senelere nisbetle çok yüksekti!'. Mtıd- biri bu kanalizasyona henüz bajlan- cek diğer bir fabrika da yino tzmitte eueaelere bllcllrln. Gönderecekler-•a ulll yalvanş sonunda Papa tara· Yusuf Ziya mrr.n, bu akşam Anka· deiumumtli{tln tşlnln her sene biraz mamışttr. inşa edilmiıtlr. Şimdi makinelerin dir. 
fuad aff l du' t'aya gldecektil'. Umum m6dür şim- ... m .... Aldlıti örill i n A.. lmaktndır ''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~.-.!.~ ·akla 

111
a.-•• tahak· diye kadar yaptığı. tetkiklerin neti .. daha kMNlrdılı ve 3-- .. & • Vali ve belediye reisi Lutn Kırdar, yerleştirllmes e U5&aşı • ı= 

• ........... .,. ..... - ini k·u bild'--'- ınektediı. Bu rakam tçinde ahkamı u- kanalizasyonu yapılan sokaklardaki İzmit birinci klğıt fabrikasının •· bir kantin binasının inşasına baş • ......_1 rl .n ti n bd I' ces ve -ete u-...- ve yenı • 6" bu f b•'- la 
•- • on uç ncu asra • den hnzırlanan Denizbank kadrosunu mumtye, cürmü mefbut mahkemele- ev ve müesseselerin lağımlarmı ka. t6lyesl ve santralı bü .... n a u.Aa- nınıştır . 
.. vam etti, tonn vaziyet deiitti ve tasdik ettirecektir. Kadrodan sonra ri lşlerl, muhtelif mahkemelerden in- nalizasyona raptetmelcri mecburiye- lar grupunun enerji ihtiyacım kartı- Devlet sermayesile kurulmtıt '99 

Papa)an uleden. hapeeden tmpan- bütçe de tasd'k edilecektir. faz 1..ı .. verilen illmlarıt mubaberat tb ihdas lıyacak surette tevil edilmekte, k.a- kurulacak fabrikalann devlet mura-
'8rlar peyda olduta clbi iki Pa'Plln\n '!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!\!!!!!!l!"!!!!'!!!!!!!!!!'!zıe!!!!!!!!!"!!!!!!!!!'!!!!!'!!'!'!'!"~ 'W"" ıi etmek için bir müeyyide zan datresile yenl konulan türbine kabesi için kabul olunan kanunun hü 
imden Sen Pl,.re. halifelik ettikleri masa yol açmıştı. Fatihin otlu Cem evrakı da dahildir. . tesbit edllmeeini emretmiştir. Bu hu· alt çahşmalar ilerlemektedir, kümlerine uyaun olarak tzmitte "Sü-
de ıartlldo.. ProtestanJıiuı, kaJviniz· Sultan da Papa Sekizinci tımosanla Muhtelif mahkemelerde neticelen- SUI hakkında yakında meclise yeni Klor ve sudkostik fabrikuınm 1Jl'o merbank sellüloz sanayii müessesesi"' 
mla nhurlyle Anallbn ldllsesinln ve Altıncı Ale'knndrla görilşmUş, dirilen rakamlar da 937 senesine bir teklif yapılacaktır. jelerl tamamlanmlf ve makinelett teessüs etmiştir. Sermayesi 6,5 ınn.: 
lmrulmul1Ie ele Papahlm ntifuzu onlann a8zde misafiri sıfatiyle Ro- nisbetle çok fazladır. Bütün mahke- intihap Llsfelerl Aslldı Avrupaya stparif edilmtt elan bu yon liı·• olan bu rtıahdut mesuliyetll 
hlıbUtfln sanıldı. Blzanshlar çok mada uzun bir eılr bayatı geçlrmlı meler geçen seneye nisbetle daha faz fabrika blnatınm inşası lf1nln )'akın- şirket Pmdllik yahuz birinci kiğıt, 
daha evvel İstanbul kilisesini Roma ve nihayet Altıncı Aleluandr tara· la ış görmüşl1:r ve yeni sene1e daha lstanbulda intihap ehltyetini haiz da ihalesi yapılacaktır. fabrikasım işletmektedir. İkinci kA-
~U1e1lnclen ayırchklan için Papa· fından sehlrlettlrilmlt idi. az iş devretmlflerdir. nüfusun teıbiti iti bitmiş, dünden iti- Selltil<'z ve kimya •nayll fabrt- ğıt fabrikasile sellüloz ve kaolin fa~ 
lana Şark llırl:stlyanlan Uzerinde Papalann bin dokuz ytb yıl için- -o-- haren mahalle, kaza merkezlerinde a- kalarının su lhtlyacmı karfılamak ı. rikalan faaliyete geçince bunlar da 
ntifmu son derece a~ıtı. de yaptıklan en yaman 11 haçb _. sılan listelere göre bu miktar 660619 çin Sapanca g61Unden su ıeth'ilme- ayni müessese tarafından işletilecek-

Sen PIJrer birbıcllen olmak fili'• ferlerini tertip ederek Şlll'k H Papa iti• Ayin kişidir. Hali hazırdaki mtihap kanu- sine karar verllmlftl. Borularm ilk tir ı 
tiyle -.UUe ~ar Od yüz do~~ Garp medeniyetlerini aınrlarea bo- Papanm 17 inci intihap yıldönümü nuna ıöre bu miktar nüfusla İstan- partisi gelmtı• dö'9!M1i w bu ite alt ==· ============:ıı 
8f Papa ıelmlıtır. Bunlann yırnn taz boğaza getirmeleridir. Ne yazık münasebetile bugün Pangaltıda St. bdldan 17 mebus seçilmesi icap et- tulumba tstuJonunun lnpa ihale.. 

1 

1 
w.n "Antı,....., "'1ı. •mtmat- kı onı.. """ı ı.a•- dba nıhn- r..prıı·ıe btlJ11k ...- 1oını-ı<11 mektedir. c11ım11t1r. _ T AKVIM ve HAVA 
tadır .. haldld Papa1a karp mOcl- ntbı kııvvetlenmeslncl• ve kildeş- Bunun yerine matem merasimi vapı- Listeler de dünden itibaren asıl- İzmltte 1enntoz fabrlkuı memur. ~ 
del wul7ette hulundaklan için hu mesinde cösterememişlerdir! lacaktır. mıftır. lan lçln altı ctft n ln'8 edl1ınlf, ve '--------------' 

ismi almıtlardır. Yetmit 111 kadar __ __;-------------..,..~~-~----------------------- 12 Şubat 1939 . 
.. Avlnyon .. Roma ... ir1er1 Pa· ~nrı.r'rı v::>~~ı ..... ..,. 1.1111C:..rl , A z A ı 
pahim merkedljinl paylaşamamış- '--ll L& ~ '-"" ~ & & & ~ 
Iar ve her Ud tehird• bulunan Pa· 
palar hlrlltlrlnl raııp olarak itham 
edip dmmU§lardır. 

Papaların Kardinallar meclisince 
intihap olunmalannı mtiteakıp yeni 

· hlr ad ıhnaJan Adet olup tfmcli ilen 
Papa da llZZ de seçilinee uıl adı o
lu Battiyi .. ıralup Pie ismini aJnuı 
n kendinden Cince o adı on papa da
h• kullanmıt olduiundan papalar 
ıiclllne oa birinci Pie dl7e geçmif 

idi. 
Papalann Tftrklerle ilk teması 

440 - ccı 11llanna dotradm •e bu 
temas Bilytlk Leon adh Papa ile 
Attili araımcla YUkua ıelmi.ttir. 

Leon, Bil,- Ttlrk hflldimcl'•n· 

11111 
Rom• tlserine Jtlrllmemeei lçln 

.... halunmak suretiyle bu te- lllanelıtep talebaini himaye heyeti liin a1ı ıo,,lantmm yapfl intihap li.teleri dün bütün luu:alanla tudJı 

2 inci ,., QQn: 28 Kuun: W1 
Arabi: 18117 Rumt: 1815 
Zllhlcce: 22 bdnclklnun 30 
CMlnee: 7 .00 - ötıe: 12,28 
tkindf: ıs.ur - Akşam: 17,3'7 
'\?atsı: 19.09 - tmsAk: Ut 

Yurtta Hava Yazlyetl 
Yurtta hava Kocaeli b61gıesi ile Kara

deniz kı7ıtarında, kısmen de Orta Ana
dolada kapalı " 7atııh Trak)oa ile Eıtde 
çok bulutlu '" menli yalıflı, dil• bel
lelerde bulutlu pomif, rOzglrlar Dolu 
Anadoluda Şarkr. diler b6Iıe1erde Si· 
mali istikametten orta kuvvette, Karade
nlzln Garp kısmı ile Ere denizinde kuv
vetlice emıtstır tstanbulda hava kapalı 
ıeemtt. rilz.IAr Şimalden aanl)'ede T - 9 
metre bula mmlftlr. 1f te hava tazJ'lki 
782,9 milimetre tdl. Sühunet en ;yüksek 
10,0 ft a da,tlk 5,10 santigrat kayde
dflmfftlr, 
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JeuGüNI 
Söz Düellosu Heykel! 

Yazan: ômer Rıza DO<lRUL 
Mister Chanıberlain Brımaa~ 

herhangi tehlike kar§1S1D.da müza
heret vaat ve temin edea beyana
tından sonra (Tayml$) gazetesinin 
askerlik mütehassısı bu nıüzaherc
tin ölçüsü ve genişliği üzerinde mü· 
him tetkikler yaptı ve neşretti. Bu 
tetkiklerdcın ilk anlaşılan nokta 
müzaheretin hiç bir kayıt ile mu: 
kayyet olmadığı ve tehlikenin de
recesiyle ihtiyacının geni liği ile 

Araplar Filistinde Yahudi 
YUrdlı Kurulmasını istemiyorlar 

Yazan: B. FELEK 
Heykel bir ıilzel sözdür. Hat~ 

gördüğümüz bir kısım heykellerden 

çok daha güzeldir. 
Geçenlerde bir İstanbul gazetesi 

-nereden aklına eeldi- bu heykel 
işini parmağına dolaya1'8k Türkiye
d<: kimlerin heykeli yapılmalı diye 
bir anket açmıştı. Belki ciddi bir 
maksatla açılan bu anket latife ile 
neticelendi, veya öyle bir tesir bı
raktı. Heykeli yapılsın diye rey ve
rilmiş olanlar arasına öyleleri giı-di 
ki; bu teşebbüse artık ciddi gözle 
bakmak güçleşti. Hatta heykeli ya
pılması istenen arkadaşlardan Ö
mer Rıza ile Nizamettin Narifin 
heykel bedelleri kendilerine tediye 
edilirse arzu edilen yerde heykel 
gibi duracaklannı söylemeleri veyll 
söylediklerinin şayi obnası da bu 
mev-zuun ciddi telakki edilmesine 
hiç imkan bırakmadı· 

••t • 1 ş mu enasıp o duğudur. 

Filistin Konleransına giden Arap mümeaailleri Londrada 

Kudüste Yedi 
Arap idama 

Mahkum Edildi 
Londra, 11 (Hususi) - Mtistem· 

fokat nazın Makdonald, Hariciye na
zın Halifax, Hariciye müsteşarı Bus
ler ve Lord Dofferiıı bu gün Fılistin 
Arap murahhaslarını kabul ettiler ve 
bunlarla görüştüler. Lord Halüax'ın 
Arapiara Yahudilerin noktai nazarını 
izah ettiği anlaşılıyor. 

Filistin Aı:ap heyetinin reisi Ce
mal Efendi Hüseyni, Saint James sa
rayında toplanmış olan konferansta 
beyanatta bulunarak Arapların mu -
talebatını izah ve teşrih etmiştir: 

Fakat bu mesele dolayısiyle tet· 
kike değer bir nokta, 1918 denberi 
'~ra~ej?t vaziyetin geçirdiği deği· 
şıklıktır. Almanyamn, Rendeki gay
riaskeri mıntakayı işgal, A vustur• 
fayı ve Südetler arazisini ilhak et· 
ınesl, Fransayı, askeri bakımdan 
zararlara uğratmıştır. Framanın 

Almanyayı çevirmek siyaseti iflas 
etmiş; ve Almanya, biribiri ardınca 
liç ülkeyi ilhak ederek kuvvetlen· 
nıiştir. Fransanın bu vaziyete mani 
olmak için kullanacağı birçok vası· 
talar vardı. Fakat bunlan kullan· 
nıadı. Ve bunlan kullanmaması, 

İngiliz tela\'drlsine göre, Fmnsıtyı 
maddeten zaafa uğratır gibi görün· 
milşse de, maddeten de onu Jruv
vetlendinniştir. Çünkü Alnumyanın 
artık Fransa:yı, an•anevt, kıskanç, 
müvesvis ve meşru emellere karşı 
gelen bir düşman telikki etmesine 
imkan kalmamıştır. O halde bundan 
ıonra vuku bulacak her hareket an
cak tecavüzi mahiyette olur. İngil
tere de bunun için, bir tecavüz vu· 
kuunda, Fransanın hemen mfizahe
retine koşacağını temin etmiştir. Al 
manlann şu ve bu araziyi ilhak et· 
melde elde ettikleri kazanca muka· 
bil, Fransızlarm da maddeten ve 
manen temin ettikleri kazanç ta işte 
budar. 

Yeni Papa 
intihabı 

Hazırlıkları 

1 Hainan Adasının lşgaii/:::tn:~~
1

=..:::~.= 
2 - Filistinde milli bir Yahudi yur 

Lakin şuradan bundan öğreni
yorum ki içimizde heykeli dikil
sin+ istiyenler de az değil, söz ara
mızda benim de, pek kalabalık ol
m.ıyan vicdanımı karıştırırsanız bel
ki içinde bir heykel iştihası bulur
sunuz. Amma rastgelenin heykelini 
yapmak ta pek ucuz birşey değil 

Çermik taraflannda Gelindağı ~ 
minde bir dağın tepesinde adam gı
bi dik bir taktın taşlar dikili imiJ. 
Halk arasında dolaşan bir efsaneye 
göre bunlar nişanhlanna hıyanet 
ettiği için taş olmuş gelinler imif. 
Dağın adı da ondan geliyormuş. 

(Taymis) ln askeri mO.tehasınsı 

bunları mufassal bir sUJ'ette izah et
tikten sonra "Garbi müdafaa,, me
selesine geçiyor, bu meselenin bir 
.bütün oldwmnn an1atıvo1'. ve Fran· 
zerinde vücude getirilen Maginot 
Ye Siegfried hatlan nazan dikkate 
ahndığı takdirde Fran.SGya İngilte
l'eden kara kuvvetleri göndenniye 
lüzum kalınıyacap kanaatini ileri 
sürüyor ve İngilterenin deniz ve 
hava kuvvetleriyle yapacağı yardı
mm kifayet edeceğini söylilyor. 

Fakat bu mUlabazalardan mak· 

sadm, Garbı mOdafaa hususunda İn· 
gilterenin hissesini küçültmek ol· 

madığı da aynca tasrih ediliyor. 
Maksat, en sağlam stratejik temel 

olan kuvvet tasarrufunu temin et-

mek, ve Büyük Harp sırasmda ya· 

pılan israflardan çekinmektir. 

Fakat askeri mütehassısmm dıa 

anlattığı gibi, biltün &Unlara rağ· 

Amerikadaki Kardinallar 

Gelince Papanın 

Halefi Seçilecek 
Roma, 11 (Hususi) - Papanın ce

sedi Sixtin kilisesinden San Petro 
kilisesine merasimle naklolunmuş, 
200 piskop~un istirakile ıiini J:vin 
yapılmıştır. Ceset, defne kadar bura
da teşhir olunacaktır. 
nam ıçın nazttııKıar oaşıarnışnr · r·a
kat Amerikarlan da kardinallerin gel
,mesi beklenecektir. 

Papanın ölümü, her yerde teessijr 
uyandırmış, bütün Ayan mensupları 
papanın sulh !~hindeki insanı teşeb
büslerini takdir ile anmışlardır. 

Bütün dünya matbuatı. papanın ö
lümü dolayısile makaleler yazmış ve 
bu ölüyü müsim bir kavm savmıstır. 
İtalvada kral sarayı matem tutmuş, 
ve İtalya hükumeti pap::ınm tedfini 
gününü. umumi nıatem gümi saymı
ya karar vermiştir. 

Musso'ininin r:ya~eti altında too
Janan bü.vük fa•:ist mecli<:i. Mağtda
ki karar suretini kabul etmiştir: 

Biıyük faşıst meclisi, katolik kili
sesi ile İtalvan devleti ar::ısınrlıı ha
nş istemiş ol an papa 11 inci Pie

men, kati karan tahaddüa edecek nin hatıralarını taziz eder, bu muaz
zam hadise, 60 senelik beyhude te
sebüslerden sonra Latran muahecle
;ile Roma meselesini ve konkordato 
ile de İtalyan milletinin fasist ve ka
tolik birliğini muhafaza volunda dev
letle k:lise arasında iş blrlığld te

olan vaziyetler ilham edecektir. 

Şimdilik yapılacak iş ihtiyat tedbir· 
lerini almaktır. İngiltere ile Fransa 
dn bunu yapmıştır. 

* İngiltere ile Fransanm bu tedbir· 

lcri aldıklan sırada Akdenb:de ve 

A vrupadaki gerginlik, gittikçe şid· 

detlenmektedi.r. 

İtalyanın Fransaya karşı ileri 

sürdüğü talepleri takip edeceğini 

gösteren emareler, gün ıeçtikçe da

ha fazla göze çarpmaktadır. İtalyan 
gazeteleri şiddetli neşriyata devam 

etmektedir. İtalyanların "Fransanın 

siyasetine nezaret için,, İspanyııdn 

kalacaklarını söylemeleri, yan res· 

ıni dil ile İtalyanın meşru eınelle· 

linin Fransa tarafından tanınma· 

min etmiştr. 

* Roma. 11 (A.A.) _Papa on hirin· 
ci Pie"nln ölümü ıniın:ısebetile Fran
sız mebusan meclisinde söylen"n nu
tuklarda ve gazetelerde intişar ~en 
makaleleri mevzuubahis eden Gıor
nalP d'İtalia diyor ki: 

On birinci Pie"nin şahsında yalnız 
b. ruhani reis görecek yerde, hu 
s~lerle müteveffaya bir "demokrat 
liberal verniği,. sürmek ve onu ~e-

la bir Rooseve:t'e benzetmek ıs · 
:'nmektedir. ŞuraSJ şayan~ dikkattir 

k
. p . te Papanın harekatı arasın-
ı, ans ... 

dan yalnız faşizm doktrınını .ve tota· 

Ç k du vücude getirilmek teşebbüsünden 
1 a r ı yor vazgeçilmesi, 

----------------- 3 - Mandanın feshi bu manda ye-
Mesele 

Fransa ve lngiltere Hükumetleri Himaye 

ve Mukabeleibilmisil Tedbirleri Alacaklarmış 
Paris, 11 (Hususi)- Hainan ada.sının Japon kuvvetleri tarafın

dan işgali İngiltere ve F ra.nsa hükU.metlerini bu mesele etrafında 
Japonyadan izahat istemiye sevketmi.ttir. Fransa hük.Uıneti işga· 
lin nekadar devam edeceğeini, mahiyeti ve sebepleri hakkında 
izahat istemi ye Tokyo sefiri Henriyi memur etmiştir. 

İngiltere de aynı şekilde sefirme ya.kkuza ve ihtiyata davet etmekte, 
tali.mat vermiye karar vermiş bulun- "İngiliz ve .Fransız tesanüdü, Japon 
maktadır. emperyalizminin inkişaf gösterdiği 

İşgalin daimi mahiyette görülmc3i Uzakşarkta olduğu kadar hiçbtr yer
takdirinde Fransa ile İngiltere müş•e de göze çarpamaz." demektedir. 
natta IiıUkal:>ele bUrİt\SU l teCffiirle""r"'ı 'Ji"; .. ., .. ~ a137pte;ti. hn i.sıta.lin Cınli-

ıenn şıodetu muKavemetı karşısında 
almıya teşebbüs edeceklerdir. bozubn Japon maneviyatının düzel-

Tokyor:ian geıen haberlere göre, Ja tilmesi maksadile yapılmış olması ih
ponlar a~anın munhasıran Çin mu- tima1ine nazarı dikkati çekmekte Li
k~~e~ne~ıni kırmak iç.in işgal edildi- berte gazetesi Fransanın bu Japo~ em 
ğını .ıddia_ etm~k~eler ıse de Roma - ri vakii karşısında seyirci kalaınıya
Berlın mihverının A..lcdenizde faali- ı cağını yazmaktadır. 
~~te ~eçmek tcm~yülleri~ ~österdı- İngiliz gazetP.1eri de ayni mütale
gı sırada adanın ışgal edilmış olma- aları SE·rdederek hadfaenin İngiltere 
sı. daha başka bir mana arzetmekte- ve Fransı:ı.yı alakasız bırakm.ıyı:tr.ağı -
dır. nı. meselenin iki hükumet ar;ısında 

Nasy<malist Japon mahafilinde lcav etranıca tetkik edildiğini bildirilmek 
dedildı i<ine ~tire, cenubi Çinde yaptl- tedrll!r. 
makta olan askeri harekat. Şank::ıy- Amerikada akialer 
şeke yardım etmekle itham olunan v 
Fransız. İngiliz ve Ameri~"'an imtı . 

aş1n,,ton. 11 <A.A.) - Salahiyet-
tar mahafil. Hainan adasının Japon -

yaz mıntakalarında cereyan etmekte lar tar:lfından işgalini İngiltere ve 
ve Mançuko hududunda da harekete Fransanın kuvvet veya zaafım mnv
hazır bir Japon ordusu durmaktadır. dana çıkanmye maıtuf siyasi bır h~
Bu ordu anti.komhıtern devletlerinin reket telakki etmektedir. 
Avrupa ve Asyada koıninterne karşı Ru mahafil, komintern aleyhındekl 
müşterek bir hareketi mümkün gör- misakta imzası bulunan Japony:ının 
dükleri and;ı hareket etmek üzere ih- Fransız - tn~mz anlaşmasının en 
tiyat olarak elde tutulmaktadır. Bu- az mukavenıetli olan tarafını bulmak 
nun ne zaman yapılacağı hen.iz tesbit üzere zemini voklamakta olduğmuı 
edilmemiş olduğundan ordu bu gün ilave eylemektedir. 
müdafaa vaziyetinde durmaktadır. 
Fakat İtalya ve Almanya şarkı:ı dön
dükleri gün Japon ordusu da onlara 
bütün kuvvetile yardım edeceittir Ri 
nanenaleyh Japonya, İtalya ve Al -
manyu Avrupaııın şarkında veya ce
nubunda harekete geçtiklerine mıza
ran da Çinin şimalinde veya cenubun 
da harekete geçecektir. 

Çinliler hadiseye ehemmiyet 
vermiyorlar 

Dün Gece Yüksek 
Kaldırımda Bir 
Dükkan Yandı 

Dün gece saat 20.5 ta Yüksekkal
dırunda bir şapkacı dükkanında yan 
gın çıkmış ve tamamen yandıktan 

sonra ateş söndürülmüştür. 
Bu dükkan. çorapçı Yeşuva ile 

rine Filistini hükümranlık haklanna 
sahip bir devlet haline getirecek olan 
İngiltere - İrak muahedesine mü • 
masil bir muahede ikamesi, 

4 - Yahudi muhaceretine ve Ya
hudilere arazi sat f masına derhal ni
hayet verilmesi, 

Kudüste yeni hadiseler 
Kudüs, 11 (A.A.) - İngiltere ge

nel kurmay reisi general Gort, Am
man hudut kıtaalan kumandanı ile 

Gerek bu efsaneye, Jıerekse dfm
kü yuımda anlattığım, anasına b.,; 
bkSllla pay verenlerin tq kesilmesi 
rivıayeüne bakılırsa insani.arın tat 
olmalarının bir yolu buhuıabilecek. 
İş. bir komisyon teşkil edip incele: 
meler yapmakta. 

Heykeli yapılması istenenler ara
sında bir takım meslektaşlar ve 

Teberie'de uzun bir mülakatta bulun hem.hallerin de ismini &ördükten 
muştur. General, Fiüstinde üç gün 
kalacaktır. 

Kudüs mıntakası İngiliz kuman -
danlı~ ne~ettiği bir emirnamede 
Arap dükkanları herhangi bir gun 
grev ilan ederlerse bu dükkanların 
ertesi · ünü de cebren polis tarafın
dan kapattırılacağını bildirmjşttr. 

Tulkeri.mde bir Arap polis miifet
tişi tabanca ile vurulmuştur. 

Bugüı: askeri mahkeme silah taşı
yan ve Ingiliz kuvvetlerine karşı ge
len 7 Arabı idama mahkum etmiştir. 

Rumanyada 
Bir Suikast 
Teıebbüsü 

sonra kendi kendime "hani benim 
heykelim?,. diye sokaklarda heyko: 
liıni aramıya bqladım.. 

Bir küçük bektaşi hik&yesi, bikı
ye aegıı oe haKlkl l>ll rouasım u~ 
!edeyim: · 

Bir bektaşilik amatörü, ikrar ye91-
mi1 tam bir bektaşiye Jtendisinia 
de tarikate girmek üzere olduğuna 
söylemiş. Beriki inhisarcı bir %ih
niyetle: · 

-Seni kabul etmezler ki! deyince. 
amatör şöyle cevap vermiş: 

- Ben öınriimde rahmana secde 
etmedim. Soğuk havalarda taharet
lcnmem de. Beni kabataslağım alın
mış, bir ince perdaha bakıyorum. 
Neden kabul etmesinler? 

Benim de ka bataslağıım abadı. 

bir ince perdaha bakıyorum. N ede11 
heykelimi yapmasınlar7 

Bütün bu şakalardan soma bir 
ciddi llf etmeme müsaade edin! 

--0---: 

Demir Muhafızlara 

Mensup 25 Kişi 

Tevkif Edildi 

Paris sokaklanna bir takım m~ 
bur zevatın isimlerini vermek b~ ~ 
ralık öyle suiistimale uğramış ki o
ramn şehir meclisi bir sokağa blı a
damın ismini koymak teklifi yapıl..: 
bilmek için (ismi konına'k için de-= 
ğil) o adamın en az beş sene evvel 
vefat etmiş olması llzım olduğuna 
dair bir nizam koymuş. 

Dr. Aras 
ltimatnamesini Yerdi 
Londra, 11 (A.A.) - Türkiye Bü

yük Elçisi Dr. Tevf"ık Rüştü Aras, 
Kral tarafından kabul edilerek iti
matnamesini. tevdi etmiştir. 

Havagazı ŞirlCeti 
Satınalma Müzakeresi 

Tehir Edildi 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinden)......: 

sının "bizzat Fransa ve Avrupa için 
nıeş'um olacağını,, anlatttktan ,son· 
l'a "İtalyanın emelleri, müzakere yo 
luyla tatntln edilmiyecek olursa bu 
iş silah kuvvetjyle yapılacaktır. 
Fransa bu iki şıktan birini tercih 
etmelidir,, demeleri, mfihirn bir ha
disenin başlangıcı sayılabilir. 

li 
-· ...... ; takbih ve mahımm eder ter reJı.... . 

.gibi telakki olunabilecek hareketlen 

seçilmektedir-

Diğer taraftan Çin mahafili Hai
nan adasının Japonlar tarafından ı;;-

galini hayretle karşılamamıştır. An· 
tonsun sukutundan ve Kanton ile ca
hili Çin arasındaki münakale yo\l.a
rının tahri:bindenberi Hainan'ın mü
dafaası milli mukavemet bakımrndan 
ehemmiyetini kaybetmiş bulunınakta 
dır. Binaenaleyh bu adanın ışgali mil
li Çin hükumetini endişeye de duşü
remez. 

şapkacı Esterin tahtı isticarındadır. 

Üstündeki bina üç katlıdır, fakat u
zun seneler önce yandığı için bugüne 
kadar tamir edilmemiş, üst kısmı 

bomboş kalmıştır. Dükkancılar. ak
şam saat 20 de işlerini bitirmişler, 

kepenklerini kapayıp gitmişlerdir. 
Ateş, bundan bir çeyrek saat sonra 
ç1kmış ve itfaiyeye kule tarafından 
haber verilmiştir. 

İ:rtanbul havagazı şirketinin satın a
lınması müzakereleri bir müddet ge
~>:,e bırakılmıştır. Bunun hiç bir ib
tilaftah ileri gelmediği ve önümüz _ 
deki ay içinde müzakerelere devanı 
edileceği söylcrunE:ktedir. İstanbul 
Tünel ve Tramvay şirketlerinin hü
kfunetimize devri muamelesi ay so
nunda bitecektir. Fransa ile İngilterenin hazırl!an

nnş olduklarını söyledikten sonra 
İtalyanın bu lisan ile cevap verme· 
si, tam bir düello manzarası arze· 
diyor. 

Acaba bu söz düellosunu sillh p
lırtısı mı takip edecek?. 

----o----
Kırklareli Memnu 

Mıntakası Genişletildi 
A k a 11 (TAN muhabirinden) -

n ar . k • 
T ak hududundaki gayrı as en sa-r ya . 
hanm dolayısile Kırklareli memnu 
mmtakası şimal Jasmrnın hududa ka
d tevsii ve bu mm takanın hava ya
~ ınmtakası yaptlması Ve.killer H~ 
yetince kararlaştırılmıştır. 

I ngiliz ve Fransız 
gazetelerinin mütalealan 

Fransızgazeteleri hadiseyi ehem
miyetle kaydetmekte, Jour gazetes.i, 
adanın işgalinden İtalya ile Alman • 
yanın evvelce haberdar edilmiş oJ -
malarına rağmen asıl alakadar olan 
Fransa ile İtalyaya haber verilıne • 
ntlş olmasını manidar bulmakta, Jour 
nal gazetesi İngiltere ve Fransaj'l te-

Esterle Yeşua arasında ö
te>denb('>ri münazaa mevcut olduğu i
çin. işin içinde kasıt bulunduğu şiıp 
hesı vardır. Hatta Esterin "bu dük _ 
kanı yakacağım,. dediği de bir ~ok 
defalar komşuları tarafından duyul
muştur. Yanan eşyalardan bir kısmı
?ı.n da sigortalı olduğu anlaşıldığı 
ıçın zabıta, tahkikatını bu noktadan 
genişletmektedir. Her ikisi de ne
zaret altına alınmışlardır. 

Rumen Başvekil Muavini 
Arman Kalinesko 

Faris, 11 (A.A.) - Havas ajansı 
Bükreşten istihbar ediyor:: ' 

Zabıta, Başvekil muavini ve Dahi
liye ve Milli Müdafaa Nazın B. Ar
mand Calinesco aleyhine müteveccih 
bir komplo meydana çıkarmıştır. 

Zabıta, geceleyin Demir muhafız
lar teşkilatına mensup 25 kişiyi tev
kif etmiş, bir takım infilak edici mad. 
deler, el bombaları vesaire müsadere 

eylemiştir. 
Öğr ild"Wo . en ıgıne göre, komplocular, 

yenı kanunuesasinin yıldönümü mü
nasebetile bu ayın 20 sinde bir sui
kast icra etmek tasavvurunda bulu
nuyorlradı. 
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~ 

TAN'ın heden: Haber· 
.ı.. fikirde, herteyde 
temla, dDrUtt, ıarnlmt 

oımık, k1rlln gııeteal 
olmıyı ı;alıımaktır. 

ABONE BEDELt 
Tilrkiye Ecnebi 
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Mlllctlerarası Pôlta tttihadını dahil 
olmıyon memlekeUer tçtn abone 
bedeli milddet sıraaiyle 30. il I, 
3,5 lirad ır. Abone bedeli peşindir: 
Adres dcf:lşllrmek 25 lıuıruıtur. 
Cevap ıçln mektuplar 10 kurut
ltık nuı ll~Ve!!i IAzımdır. 
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Dikkat Edilecek 
Bir Nokta 
G azetellrlmlsden blrlll, bDme

yiz ne maksatla, hmnzbtın, 
dolandırıcılığın, kaldmmtılıtın, pa· 
pelcllitfn, dızdızcıbiJn, manltacıb· 
ğın, soygunculuğun, vurıunculutun 
nasıl yapıldıitna dair baz:ı yazılar 
netrediyor. Eier bu yazıların neşro· 
lunmU1Dda ahlaki bakımdan kanu· 
nt bir mahzur ıörülmüyorsa, karile
rine diledlti mevzwla mal6mat ver• 
mek, o ıazetenin blleceil iştir. Ve o
nu umumi içtihada uymıya davet et· 
mek Uzerlmlze vulfe dejildir. 

Fakat, ayni gazete, bu yazılan ıUs· 
lemek maksadile, bazı resimler de 
neırediyor. Bu yüzden, bir vatanda· 
şunız, derin bir azap duymuş: Çün
kü "Hırsız?" diye neşrolunan reılm· 
terden birisi, kendi fotoğ'rafıymıt. 

Biçare adam, bu gazeteye müraca· 
at etmiş, ve: 

.,_ Evet... demft, ben vaktlle Jaır. 
aızbk ettim. Fakat Hnra, hayatımı 

ahlaki yollardan kuanmıya muvaf
fak oldum. Ve cemiyet l~cle leken, 
kirli bir insan halinde 1aşamaktan 
nugunuz ponamıa sey~·ar sancmK e-
derek namusumla ~lyoram. Şim

di sizin, beni hırsız dJye teıhlr etmiye 

ne hakkınız var? Töbeklr oluşuma 

karp namusklr cemiyetin mukabele· - .,,, 
si bu mudur. 

* 0 •atandapn, kendisine o darbeyi 
vuranlara göz yaflan dökerek siyle
dilf bu sözler, o satırlan her okuyan· 
da oldulu gibi, bizde de tees1flr ve te

essüf uynadırdı. 
1 raımda daha Mevzuubahı yazı ar a ' 

birçok kimselerin fotoğraflan lntifar 
ecllyor. Tahmin ettltimbe ıöre, d bu 
fototraflar, sabıtaDID sabıkalılar "; 
yasından edlnilmltdr· çünkü b':Ull 
bir kolle1ulyonda, bu kadar .me ~':z 
sabıkalı resmi bulunablleeeiıne 
lmtlmal veremlyorus. 

Ve icte bizi bu satırları yazmıta 
.,, .... _ il öre 

1evkeden nokta da, bu lhpaaa 1 · 
meylflmizdlr. 

Birçok hadiselerde, bizi mfttkill 

vaziyete ıokacak derecede ketum 

davranan :ıabıtanınm, bu hususta: 
ayni hassasiyeti ıöstermesbd be • 
memlz tabUdlr. 

Çünkü. vaktile sabıkab danıgaalle 
polls dosyasına resmi girndf olan her 
banıi bir vatandapn tıpkı o gazeteye 

.. 1 . d .. acaat eden roz yaşlan çın e mur 
be4baht vatandaı gibi, gilnBn bin;~ 
dürüst yolu tutmut olmasa pek ta • 
cHr. 

Da lmklnı dBıilnOnce, ıabıtamll I· 
çln, aabıkab reaimlerile dolu olan 
dosyayı, sade mecburiyet husul bul· 
dukça açmak ihtiyatını göstermek, bu 
kabil hazin ve hakin neticeleri anle
yicl bir tedbir olur kanaadadeyb. 

Bunun aksini yap111ak, hayatın sayJ• 
lb darbelerhı• mukavemet edemeyip 
te ahllkan ıakut eclea birçok vataD
dqlan, bir sflD ladei itibar edebillllek 
flmldhıdn uımamea naahnDD bırakır· 

Bu DOktaJI buintU eaudJ9t tllrek
t8rilmilze hatırlatmak, tJ;bekir obDUf 
nice glnahkirlann ,O.tin birinde p. 

SınD!" dl1e ye 
zete sayfalarmdas .,_ edibnelerl 
reslmlerlle birlikte tefhlr ktlr 
tehHkeainla önJenmeıdae 7eteee ... mı.ı 

k .atla ver~ 
kanaatindeyiz. Bu an koDat-
huzur bbl .. mevsada fasla ' ... _ .... )Jırakl-
... k lllzummulaa .oa...-
.-. 

TAN 

ZELZELELER 
VE SEBEPLERİ 
A mn içine ne kadar g1 .. 

rebillriz? Maden o-
aklannda çalışan mühendis

ferin açtıklan kuyular gibi 
kuyu kazabiliriz. Fakat bu 
kuyular bizi pek derine indi
remez. En derin petrol kuyu
sunun derinliği iki buçuk ki
lometreyi bulmaz. En derin 
kömür kuyulannın derin
liği bunun yarısı kadar
dır. İnsanların yeryüzünde 
açabildikleri en derin kuyu
nun derinliği bir elma kabu
ğuna iğne ucunun hafifçe ba
tırılmasına benzer. Ne de olsa 
merkezden pek uzaktayız. 

tşte bundan dolayı yakın za. 
manlara gelinciye kadar pek uzak
lardaki yıldızlar hakkındaki bilgi· 
mizin !l.TZ8 ait bilgimizden !azla ol· 
duğuna pşmanıalıyız. Fakat sis· 
moloji (zelzele ilmi) denilen bir 
ilim bizi her hangi bir ku~ udan 
daha derinlere adeta arzın ta göbe
ğine kadar götürebllmektedır. Zel· 
zeleler bir taraftan evleri, barkla
n yıkarken diğer taraftan ilim a
damlanna büyi.ık mikyasta hizmet 
etmektedir. 

Arzın içindeki tazyikin daima 
değişmekte olduğuna ve bundan 
dolayı arz bünyesinin dt:!ğiştiğine 
dair emareler var. Bu değişmeler 
bazan biltün arzı sarsacak derece
de olur kl, buna zelzele deriz. 

Bir zelzele vukuunda arzın kın
ı ... ~ .n h•'""·"'n~~Q ~uo ıc1 .' • .L ıp.r·•ı 
bir havuzdaki su yuzilne atılan bir 
ta11n huıl ettik! dalgalar gibi. Bu 
dalgalar yeryüzüne varınca yolda 
gördükleri prtlar hakkında bize 
malOmat getirirler. Bu dalgalar 
yeryüzünün muhtelif noktalarına 

yayılmıı olan ylizlerce rasat mer
kezll'ri tarafından kayıt ve tetkik 
edilir. Yeryüzünde her sene yüz
lerce zelzele vukua iclir. Şükrede
lim ki, bunların çoğu hafif geçer. 
Eğer zelzeleyi kaydeden hassas sis
mograf olmasa idi bunlardan ço
ğunun vukuundan haberimız bile 
olmazdı? Nitekim biz bunları his
setmiyoruz. 

(Sismograf) denilen ciıazm f!l8S1 

şekilde gbsterilmıştir. Bu cihaz 
euıa itibarile uzun kollu ufki bir 
rakkastan ibarettir. Bu kol sağ -
lam toprllkta veya kaya kayaya o
turtulmuJ olan bir ayağa bağlı o
lan şakuli bir mil etrafında serbest
ce rakseder. Arz sarsıldığı zaman 
gelen dalga mili sarsar ve 
kolu raks ettirir; Ko -
lun ucuna bağlı o l a n 
blr kalem, hareket eden bir 
kAğıt pride kayıtlar yapar. Bir ra
sat merkezinde böyle cihazlardan 
iki tane vardır. Bunlardan birinin 
kolu §imal - cenup ve diğerinin 
kolu şark - garp istikametindedir. 
Bir kol kendi istikametindeki dal
gadan müteessir olamıyacağından 
dolayı bir cihaz kafi gelmez. 

C 
ibazın iyi çalışması için ko
lun pek dakik bir surette a

sılınıı olmRsı lazımdır. Bu sefer, 
maalesef, her nevi sarsıntılan, lh
tızazlan kaydt\:ler. Haaas bir sis
mograf yakınından geçen tren, tram 

,. • ....v0n sarsıntılarını kaydet· vay, --·-1 . 
tlğinden dolayı yollardan uzak yer-
lere konulur. lngtltere veya Anado
lu aa}ıllJerine çarpan dalgalar koca 
nıemieketleri sarsar. ın,ııteredekı 
sismograflar denizi~ dalgalı .o
lup olmadığını bildirirler. Hindis
tanda Colabra rM&t merkezindeki 
stmıograflar Bingala k~~ ft 
Hint denizindeki ahvali bildirır. Bu 
ctııazıarla tl 1600 kilometre uzak· 
JardaJd fırtınalar ketfedilme~ir. 
Sıklon veya tayfunların takarrüp
lerinl bunlarla öğrenmiye ;alıtıh-
yor • 

Yazan: 
Profesör Salih Murat 

Bir sismografın esas kısımları . Andaki bir sarsıntı tuğla ayağa gelince iki 
kol halü hafü rabeder. Bu rakıslar mihanild tertibatla büyültüliil'. 

Bir slsmoıraf kaydının bir kısmı. ikinci hatta •aidakl bli)'ük dalıalar epey· 
ce büyük bir zelzelenin cihazda yaptıiı ihtlzazlarcbr. Dljer daJıalar rüz. 
ıar, deniz dalsuı, nakil vasıtaları ılbl amiller tarafından hasıl edilmiştir. 

Tecrübeli bir rasıt bayle mevzii lerle seyretmesi lazımgelirdi. Ya· 
sarsıntılarla bütün arzı sarsan ka- pılan müşahedelere göre arzın de-
yıtlar arasındaki farkı blllr. Bir rin kısımlarından gıden dalgaların 
sismograf kayıtlarından biri bura· süratleri yüzüne yakın gid~n dal-
daki şekilde gbsterilmiştir. İkinci galar süratınden pek büyiıktür. 

batta sağdaki genif ve büyük dal· Ayni derinlikten giden dalgaların 
galar haktki zelzele dalgalarım, kü· stlratlerl biribirine heman hemen 
çilk dalgalar illeti belli olrmyan kil· 
çille sarsıntıları göstermektedir. 

Slsmograflu,n hakiki zelzeleyi 
kaydettiği zamlln tesbit ve buradan 
dalgalann arz içindeki süratlerl 
hesap edllir. 

Arz yapısı mütecanis (daha doğ· 
rusu izotropik) olsa idi zelzele dal
galarının her cihette müsavi sürat-

ı MiZAH ICOŞESI 

müsavidir. Bunlar ister şimal· ce
nup, isterse prk - garp veya her. 
hangi bir istikamette, iater kara 
altından isterse Okyanus altından 
seyretsinler, si.ıratleri yine birdir. 
Buradan anlaşıldığına göre arzın 
ayni derlnltkteki yapısı her tarafta 
ayni bJe de muhtelif derinlikte 
muhteliftir. 

-Şimdi ıtze Rtacajım buz dolabı-l -:-- Bu kadın bir keptamanl 
nın kapaiJnı ~acajun. J'.akat soğuk· - Nereden anladın? 
tan rahatsız ohnamak için ihtiyaten - Her gün kendiaine ait olmıyan 
bir nezle havı vutunuzl adamları alıyor da! 

5 

Bu halde arzın içini, soğan 
zarları gibı bırıbirlnin içi

ne giren tabakala~. veya bir.~biri 
iıstwıe sarılmış kağıtların tefkil et
tiği bır paketten ibaret imi§ gibi 
farzedebilirlz. 

Yazcın: SGWluı Zelıeriya Sert 

Bir zelzelede göze çarpan ve en 
buyuk hasarı yapan dalgalar, yer· 
yuzu boylu boyunca gıden dalgalar, 
satıh dalgalarıdır. Bunlardan ma
ada yer i.çmden giden iki dalga da· 
ha var. Bunlardan biri (prımer), 
dalgalar ve ikincisi (sekonder) dal· 
galardır. Bunlardan bırınci.si tuli· 
nl ve ikinciıi ar
zani dalgalar tipındend.ir. Tula
ni dalgalarda zerreler dalganın in· 
ti§ar hattı uzerınde raksederler. 
Ses dalgaları bu tıptendır. Arzani 
dalgalarda htızaz ıstıkar.neti ıntışar 

hattına amuttur. Zıya ve radyo 
dalgaları tamamile ve deniz dal • 
gaları kısmen bu tıptendir. Mayi
ler ve aazlar sırf arzani dalgalan 
nakledemediklermden dolayı se • 
kondt:r dalgaların sulp maddeden 
geçmiş olmaları icap eder. Yapılan 
mu~hadelere gore arzani dalgalar 
arzın (merkezı gobek) denilen ve 
nısıf kutru 3500 kılometrey~ va
ran kurenın dışından geçıyorlar. 

Bınaenaleyh tm~rkezı gobek) w
tisna edilirse arz ıçını sulp olarak 
kabul edebiliriz. Arzın merkezi de, 
b ilmed ğimi~ bir halde bulundu
ğuna gore, ya gaz veya mayı halin
dedır. Bunu' kesafeti su kesafe • 
tinden on, on iki defa yüksek olan 
mayi halinde farzctmek akla yakın 
geliyor. 

A taUlrW ~Hlmtlndea, ve 
met İnönilıaün iktidar mev 

ne ıetlşlnden sonra, T8rk lnlullbı 
kenarda bıraktıtı ıarrl memnun 
batlaruu katdırmaia yeltendll 
MllU Şef hmet İnönilnlln sırf hl 
bakımdan yaptJlı bası ltlsumlu 4e 
flkllklere bir ıerl dönüt ldlvesl P1 
renk, tatmin edllmlyen phal hın 
emellerini tatmin edecek bir de 
açılıdıtmı sandılar. trtlea tarafdar 
n ilk okuna kadınm göisllne 
aldılar. Kadmlarm itte çabıtm 
yaeatmı, bdmlaım ppka sf1ml1 
eetlnl, kendilerine verilen alJul 
içtimai haklum prl abnaeaiJm, 
le devletin blrlettlrlleeellnl, meJd~ 
lere akait denlerlnin konulaeatnd 
bunun slbl 15 senelik Ctlmhurl1 
devrinde Ttırld)'enla btettlil m 
leden, 10ldan ıerl bir hareketle 4 

neceiinl, dedikocla dalpll hallnd 
yaymaia bqladılar. Battl bu d 
kodulann Avrupa matbuatına 
aklettlllni ıörmtlf, tlstllmllfttlk. D 
biliye Vekilinin vilayetlere ve um 
müfettişliklere gönderdiği son 
mlm, bütün dünya müvaceheain 
bunu tekzip etmekle, Türk CClmh 
rlyetlnln ileri, medeni, tnsani ceph 
de aldıit büyük mevkH bir daha 
Jamlamış, ve cihana ilin etmlttir• 

Arzın merkez (yani göbek) kıs

mı erını~ demır veya demir ile ni· 
kel mahlutundan ibaret olabilir. 

Belki de, jeologlann dedikleri gi
bi, kımyev! terkıbi yeryuzune dü· 

şen meteorit (hnceri semavi) lerin 
aynid r. Gerçı bunların kPsafetle. 

n su kesafetının on, on ikı misli 
degilse de arzın göbeğinde tazyikin 
pek yukllf'k olma5ı kesafeti arttıra

bilir. Bu gobekteki tazyikın bir 
rnnyun ımosıere yaıon O\augu 
basıt bir hesapla bulunabilir. Ar· 
zın ta merkezindekı tazyik .ıae bun· 
dan uçte blr kadar fvJadır. Ubo
ratuvarda bu tazyikte tecrube ya
pıbnıf olmadığından dolayı bu ıaz. 
yilt altında cısimlerın ne halde bu
lunacagını tam kestirmek kabil o
lamaz. 

M erke7J göbe~i kağıt paketi· 
nın içı farzedelım. Bunu ç&

virrnekte olan. Barisfer denılen bi· 
rincı tabakanın kalınlığı 2700 kilo
metre kadardır. Her iki tipten zel
zele dalgasını geçirdiğine gore bu 
tabaka sulp maddeden murekkep 
olup çelikten daha serttir. BariJ;fe
rin ıçınde bile dalgalar mi.ısavi sü· 
ratlerle gitmezler. Arzı bır kül o
larak alırsak derinden giden dal -
aalar süratlerınin sığ dalgalar sü
ratine nazar an fazla olması derın 
tabakaların üst tabakalara nazaran 
daha katı olduğunu gösteriyor. Ba
riıoferin içinde, alt kısmındaki ta· 
bakalar, demır ve nikel gibı ağır 
maddelerden ve üstteki tabakalar 
ar'ılll kayalarına benzıyen daha ha
fif maddelerden murekkep olan i
ki tipten tabakalaq. ayıran bir böl
me var demektir. 

Barisferin hududu yeryüzüne 80 
kilometreye kadar ya.klaıtığından 

dolayı bunu çevıren tabaka nısbe
ten ıncedır. Kayalık cevherlerden 
mürekkep olan bu tabakaya Litos
fer (yahut kaya kuresi) denir. Sıs
mografla uğraşanlar zelzele dalga
larının süratlerine göre üç muay
yen tabaka kabul ediyorlar. Zelze
le dalgalan bunlardan muhtelif sü
ratle ve tarzda intişar etmektedir. 
Bu dalgalar kaya tabakalarınm 
bünyeleri hakkında az çok iyi bir 
fikir \'ereb lmektedir. Bunlardan 
en aşağıdaki tabaka hakkında umu
mi btr ittifak yoksa da orta taba
kanın Bazaltik ve ilst tabakasının 
granitlk tipten olması ihtimali kuv
vetlidJr. Bu deltllere göre arzın tçt 
diyagramatik olarak şekilde gös
terilmiştir. 

İç göbek ile şimdiye kadar bah· 
settiğimiz tabakalar veya katlar 
arzın esaslı ve degişmiyen kısmını 
teşkil eder. Diğer tabakalara alt 
tafsilatı aelecek makaleye bıralu-
7orum. 

• DahlUye Vekili Faik Oztnk 
mlnde diyor ki: ''Buıiln me1ull1 
mevkllnde bulunan Cümhuriyet h 
kdmed Halk Partisine mensup 
On~• prolJ'amIDI tatbik n on 
meydana getirdiği lnkıliplan ld 
etmek ve dalma ileri gidip ve 
geri 

0

dönmemek nly.etlle vuifeyl 
rlne almıştır. Bu sebeple bizden 
lap hamlelerinde gevşeklik beklly 
ler bilmelidirler Jd rUcu hareke 
tarafdar ve müıalt deiillz. Dalma 
rl sl&mek emellmlHlr." 
tnlaüpçı :ı'ürJr. Cilmhurlyett d 

t\nden ve hu devletin Dahil1.ye Ve 
llnden beklediğimiz beyanat ta 
du. İçin lfln, bir kitılcnn hallnde 
falana siNa .. 7ansmlar tatıaıtaırııı 
IJ'tlcaa verilecek kDa Ye Jreakhı e 
ta budur. 

Türk lnlalAbr Mr wya bd 
kafasından çıkmıı, millete eehlr 

zor De kabul ettirilmiş bir iııkılAp el 
ğildir. Tük inkılabı tarihin muan 
bir devresinde, lnkıru ehnlt bir 

tanatın, rflrilmüt içtim• bir b 
nln bir hamle De yenilettlrllmeal 
BUttln bir mllletln lftlnldle 78 

htlklll ıavqından sonra TOrk mlD 
tini ileri milletler aruma cıJıcarımail 
istihdaf eden bir hıkıliptır. Tik 
milleti bu inkılap De ha7ati7etial 
pat etmlt. medeni devletler arum 
müstakil, medeni, ileri bir devlet 
fatmı kazanmııtır. 

* Mllrtecller ne ladyorlar?-. otıink• 
inkıraza aebep olan lmllleri ,.enn 
ylp, l'eri bir Şark devled Hvly 

inmek, ve bu gerilikten istifade e4I 
rek iktisadi, siyasi tahalddlmle 
tekrar bize kabul ettirecek bir A 
rupa De bizi karplaıtırmak mı la 
yorlar? ... Buna ne Milli Şef, ne İstik· 
lil mücadelesini yapan lnluüpçılar 
ne de on bet senelik Cümhurlyet ve 
lnluiapçıhk terbiyesi alan gençlik, ne 
de inkılap sayesinde medeni h~ 
m alan kadın ve erkek Türk mllled 
müsaade etmlyecektlr. Bu irticaı kö
rükleyenler, yine Osmanh saltanatı
nın ıeriye bıraktıjl, menfaatleri sar• 
ıılan, kilçük bir zümre tetklJ eden 
gayri memnunlardır. Bunlann Türk 
camiası arasrnda yerleri deryada kat. 
re mesabesindedir. Türk lnkılibı, 
vicdan hürriyetini kabul etmlı, fakat 
devleti geriye ıötUrerek amlllerl " 
umurlan tuftye etmiıtlr. Artık ,.. 
rlye dönflt yok, teklnıilliln ve hıJd. 
llbın Deri hamlelerine ayak uydun
rak llerlye, yüksek, ileri, medeni dev. 
let ve millet teklmülilne doiru çdut 
vardır. Dahiliye Vekilinin tAmlml, 
dedikodu kabilinden dahi olsa böyle 
bir irtlcaa meydan verilmlyeceğtnln, 
devletin bu hususta ae kadar tltb 
cJavrandıjlnın bir ifadesidir. Dedlko
ılndın bir fe1 tıkmaz, dotnı, sinek 
kU~liktllr amma, mide bulandım-
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ıa:ı;;we;ı;J Piyango Çekildi 50.00Q 
~ŞAKALAR- Liralık Büyük ikramiye 

To::iag~:.,,,m, Ak•· 29712 Numaraya Çıktı 
gündüz, bir yazısında "insan deni
len canlı gübre,, teşbihini kullan
mış. Şimdi adım hatırlıyamadığım 

bir hekim oğlu hekim, bu teşbih
ten nedense alınmış: 

KAZANAN NUMARALARIN SIRALI 
NEŞREDiYORUZ 

Jtlman Flörecileri Olimpiyatta çalışırlarken 

Beynelmilel Yarışlarda~ .. 
D 

1 Bugun Nerelere 

erece Almak Hırsı Gidebilirsiniz? 

Günden Güne Artıyor 
Almanlar, Bu Maksatla Bir Musevi KRZının 

Ari lrka Mensup Olduğunu ilan Etmişlerdi 

Yazan : Eşref Şefik 

Taksim stadında: 

Galatasaray - Beykoz saat 
14.45 te, Vefa-Şişli saat 13,30 da 

Şeref stadında: 

Beşiktaş - Hilal saat 14,45 te, 
Karagümrük - Feneryılmaz saat 
13 te, Beylerbeyi _ Davutpaşa 
saat 11.15 te, Kasımpaşa - Boğa-

Bir milletin beden terbiyesi fi.yet için, el, kol, bacak kaldırıyor , ziçi saat 9.30 da. 

işini yalnız iki zaviyeden tetkik zannını veriyor. 1 Fenerbahçe stadında: : [ 

ed nl k"tl .. k Burada kütle veya rökor sporunun I e er u e sporu, ro or spo- w • d w fl . / I di iki t ifiıl . takıl egrı, ogru tara arını tahlil edecek I Fenerbahçe _ Topkapı saat 
nı ye ar . ~eş~e. .., - değilim. sadece vakıaları kaydetmek- , 14.45 te, Ortaköy - Eyüp saat 

~;;d::;;;~~ı;;: ıcm .. + 
1

cm na- , ~~~ll~ -c:ıim;;~dmda Alınanlar u- \b!i!!-~!l!!i!!!!!!!!~i!iiiiiiiiiii!!~~iiii!!!~!i!iii!l~ 
Kütle sporuna tarafdar olanlar ka- mumi tasnifteki derecelerini yükselt. 

naatlerini kabul ettirmek üzere ha- mek üzere programa bir hayli yeni HABERLER : 
riçten misaller alıyorlar. müsabaka ilave etmişlerdi. 

Rökor sporcuları da ecnebi memle- Olimpiyadda Amerikan ve Şimali 
ketlerindeki vakıalardan işlerine ge- Avrupa atletlerinin galibiyetlerini gö 
lenleri seçip ileri sürüyorlar. ren Devlet Reisi Hitlerin spor idare-

. . . . . . cilerile yaptığı bir hasbihalde hulasa-

alıBır me~elllenın _ ıstbaditı. ~~ın.hi.~ançilirt~n ten şunları söylediğini Frenk gazete
nan mısa er ıs en gı gı seç - 1 . kl t · 1 d. . .

1 
.. ık en na e mış er ı: 

se, neticeler tabıatı e ona gore ç ar. 

Fener, Güneş 
Maçına itiraz 
Ediyor B" dd · k labalık yahut ten- Her sınıfı çalıştırdığınız şayanı 

ır ca enın a , di b" t ·· ··k·· F 
ha olduğunu isbat için karşılıklı iddi- tak r ır su.re te ~ozu uyor. .a- Bu sene lig maçlarından Güneşli-
alaşan iki taraf ta, saati, istedikleri ~at bey~elmılel ~us:~k:ra ış- ler çekilmeden evvel Fenerbahçe ile 
gibi intihap etmek şartile, haklı görü- ~ak et~çe 0 mli~bs~ 

1 
a • ~n ;~- yaptıkları maçta berabere kalmışlar, 

nebilirler. Tenhalığını iddia edenler bu gayesı olan ga ıyet en e u- ve bu suretle sarı lacivertliler kay-
gece yarısını, kalabalık olduğunu is- şünmek gerektir. ~e yap~.P yapıp bettikleri bir puvana mukabil diğer 
bat etmek isteyenler de öğle ve ikin- İsveç - Alınan a~Ietızm musabaka- klüplerin hepsi hükmen galip addedi-
di üstünü ileri sürerlerse, o cadde sını kazanmak lazm~dır. terek üçer puvan almışlardır. 
hem kalabalık, hem tenha olabilir. O tarihten sonraki Isveç - Alman Bugün şampiyonada başta giden 

Ol
. • atletizm müsabakasını Alınanlar ka- "k ·ı F b h d d 
ımpıyattan sonra zandılar. Fransızları süpürdüler. Ve Beşı taş ı e ener a çe arasın a a 

Beş altı sene evvel Fransada bu Avrupada Amerikanın yegane rakibi bir puvan fark vardır. Fenerbahçeli-
y~lda bir münakaşa açıldığı vakit, olarak meydana çıktılar. ler futbol federasyonuna resmen iti-
~ut~e ~poru tarafdarlan Almanları razda bulunarak Güneş maçının ne-
ıl.erı surmüştüler. Almanların muht-- Musevi kızın hikayesi h k li dd dil k -..~ ticesinin ü men ga p a e ere 
lif sınıfları çalıştırmak üzere tanzun· Berıı·n olimpı"yadı hazırlanırken ·ı · h ·kı · bir puvanlarının verı mesı ususun-
ettı en faaliyet programnıın rökor Alman kadın Flörecileri tetkik edil-
v d k 11 da emir istemişler, fakat bu itirazla-

e er<1~e 0 amadığmı iddia ettiler. mişti. Derecelerinin pek yüksek ol- -
Ve bazı beynelmilel müsabakalarda madığını anlıyan Alman idarecileri rma futbol federasyonunca ne mus-
Alman sporcularının adetçe zengin bir musevi kızınm dünya birinciliği- bet ve ne de menfi bir cevap veril
oldu~lan halde, derece itibarile A- ni kazanacak kudrette olduğunu ha- memiştir. 
merikaltlardan epey düşük kaldıkla- her alıruşlardı Fenerbahçelilerin Ankarada yap-
rmı söylediler. O zamanlar Fran51z Alnı 1 · M · 

l d Alın 1 an ann usevıler hakkında tıklan temasta bu meselenin F. 1. F. 
sporcu arın a an ar teşkilatını koydukl k 1 yakinen ve hakkile tetkik ve tahlil malümd:. ayıt ar ve düşünceleri A. ya sorulacağını öğrendikleri de 

etmek arzusu bugünkü kadar belir- Alın söylenmektedir. 
memişti. . . an idarecileri Helen Mayer i-

. . . sımlı kızı Amerkadan getirtip Alman- a··ı lstanbul Kupası 

"- Ben gübre değilim!,, şeklin
de bir tekzip neşretmişti. 

Dün, Sabah gazetesinde: 

"- Akagündiizü protesto!,, 

serlevhası altında bir yazı çıktı. 

Bu yazının muharriri de, Feyzi 

Düzgün adında bir "Monolog,, o 
\ 

da: 

- Ben diyor, Akagündüzün in

sanı "canlı gübre,, ye benzetml'si

ni insaniyet namına protesto ede-
rim!,, 

İnsaniyetin bu ikinci muhafızı

na bakılırsa, bir insan yolda gi

derken, Akagiindüzün yazdığı bu 

te~ihi söylese, mutlaka tokatJla

nırmış! 

Eğer böyle olsaydı, bizde bir 
Darven, bir Göte, bir Volter çık

mayışına hiç şaşmamak lazımdı: 

Çünkü bunlardan birisi: "İnsan 
bir hayvanı natıktır!,, diyor. Di

ğerine göre: "İnsan mütekamil bir 
maymundur!,, Öteki ise, insanın 

en vahşi hayvan olduğun~ söylii

yor! 
Demek maazallah, bu zevat, bu 

vecizeleri burada yumurtlasalar

mış sokak ortasında linç edilecek

lermiş! 

Fakat ben, bu zatın iddiasına 

inanamıyorum: Eğer memlekette, 

bir teşbih yüzünden adam tokat-

lamıya kalkışanlar olursa, ~ok 

şükür, insaniyet nn.ınına onları te
davi edecek rniiessesemiz de var. 

Fakat eğer bu iki zat, mutlaka 
tatmin olunmak istiyorlarsa, dos
tu'ın Akaıründüz namına 'llendile-

- Onlar gübre değildirler. Ben, 
diğer hemcinslori gibi çamurdan 
yaratıldıklarına inanıyorum! 

TAM LiSTESiNi 
Türk Hava Kurumu piyangosu -

nun 26 ıncı tertip 4 üncü keşidesi 
dün çekilmiştir. Kazanan numaralar 
sıraya konulmuş olarak ve tam bir 
liste halinde aşağıda bulacaksınız. 

50 bin lira kazanan No. 
29712 

15 bin lira kazanan No. 
14748 

12 bin lira kazanan N o. 
22136 

3 bin lira kazanan No. 
11412 

1000 lira kazanan N o. lar : 
6157 9691 

500 lira kazanan N o. lar : 
5593 9552 15447 16355 17253 

17460 18037 18487 19764 19770 
22306 23765 26068 26878 28930 
33236 33639 

200 lira kazanan No. lar: 
1486 6589 7014 7060 8504 
8507 10469 13378 13394 14537 

14873 15541 16197 19554 19645 
20604 22006 22405 25773 31820 
32874 34107 38081 38405 38909 

100 lira kazanan No. lar: 
1230 2485 2822 3115 4611 
5706 6166 8700 10432 10647 

10682 111213 11379 12223 12559 
13046 13999 14504 15192 17335 
18612 18650 19914 21442 21864 
22721 24800 25420 25580 27171 
29060 29064 29379 29694 30171 
34820 35048 35316 36208 3686') 
37319 38392 38877 39813 

50 lira kazanan No. lar: 
38 237 304 509 686 

761 780 802 948 1403 
1561 1572 1576 1633 1695 
1762 1961 2006 2324 2732 
2795 2827 3023 3383 3518 
3611 3674 ~893 4105 4459 
4501\ 461\4 4SUl., 5131 !i!'i1 o· 
6742 6850 6906 6907 7080 
7526 7586 7833 8138 8557 
8636 8639 8692 8705 8830 

E K o N o M i] 
lngiltere 1 e Takas 
işleri Yapılabileceği 
Haberinin Akisleri 

İngiltere ile takas muameleleri ya- ı--·-----------~.~ 
pılabileceği hakkındaki havadisler pi- r BORSA 
yasamı7.da geni~ bir alaka uyandır-
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ÇEKLER 
Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 

5,93 
126.4975 

3.35 
6.6525 

28.8675 
68.0625 
50.7375 
21.33 

1.0825 
1.56 
4.3275 
5.93 

Berlin olımpıyadı Fransızların göz- ya namına müsabakal k .. O 9e 
lerini açtı. Almanlar İsveçlileri atle- zere bir çare düşündü!:;~ Bsob mahkali~- İstanbul beden terbiyesi direktör-
. d vı· tm 1 . F l a ası 5 fed e üzm e mag up e e erı ve ransız a- Musevi olan kızın elinden bir taah- lüğü lig maçlarından sonra ere v 

mış, muhtelif mallar üzerinde işler 
yapılm1ştır. Bazı malların azlığı da 
bu sebeple fiyatlarının yükselmesine 
sebep olmustur. Çüti 34 - 38 liraya 
kadar satılmış olan zerdova derileri
nin çüti 60 liraya kadar fırlamıştır. 
32-36 liraya kadar satılan sansar 
derileri de çifti 53 liraya yükselmiş
tir. Yalnız tavşan ve tilki derileri ü
zerinde iş olmamaktadır. Geçen sene
den stok olarak tavşan derisi kalma
mış ise de bu seneki ma1ların pek azı 
satılabilmiştir. Bu derilerin tanesi 16 
kuruştur. Tilki derilerine gelince, ge
çen seneden kalan stokla birlikte 70-
80 bin kadar deri mevcuttur. Bun -
!arın Almanya ve Amerika tarafın
dan mübayaa edilmesi ve diğer mem
leketlere de ihraç olunmaması yüzün 
den Utki derilerinin adedi 100 kuru
şa kadar düşmüştür. Alakadar tüccar 
1ar tilki derileri için de bir kolaylık 
olmak üzere bunların takas suretile 
ibra çedilebilmer.inl.n teminini dile -

Prag 
Madrid 
Varşova 

Budapeşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

23.8725 
24.9675 

0.905 
2.82 

34.62 
30.555 
23.8725 

n büyük farkla muntazaman ezmele- hütname aldılar. Kız 0 taahhütname- gayri federe klüpler arasında bir İs
ri kütle sporcuların~ kuşku~arunala.. de yalnız anasından bahsediyor, ba- tanbul kupası yapmak tasavvurunda
rmı adamakıllı tahrik etm1ş oldu. basını hiç nazarı dikkate alınıyarak d B .. b" . · k.. e-

. ·1 · bed t • ır. u musabakalara ınncı um 
Fransız Maarif Veka e1:i ve en e:- arı ırka mensup olduğunu yazıyordu. . . . 
biyesi teşkilatı gazetecılerd~n ve mu: . Kız bu vaziyette müsabakalara gir_ nın s.ekız ~eya .. d~~uz .ve gayrı fede
tehassıslardan mürekkep bır heyetı di ve kazandı. Fakat işi babası haber relerın yedi klubu ıştnak edec~k, her 
Alman sporunun hakikatlerini öğren- aldı. Bay Mayer Alınanyada oturan hafta üç stadda üçer maçtan dokuz 
mek üzere Berline gönderdi. Alınan- halis bir Musevi idi. Kızının kendi- maç yapılacaktır. 
yanın her spor merkezinde uzun tet- ni inkar eder gibi hareketini davaya e!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!9 

kikler yaptıktan sonra avdet eden intikal edecek şekilde protesto etti. name ile 8ri addolunduğu için bugün 
Fransız heyeti kanaatini dört raporla Büyük skandallardan sonra kızın Almanyada ırkdaşlarından büsbütün 

mektedirlcr. Ancak bu sayede tilki 
derilerini de Amerikaya satmu müm 
kün olacaktır. Halbuki Amerika ile 
yapılan takas işlerinde tilki derisi bu 
türlü muameleden hariç tutulmuştur. 

Son Haftanın Hububat "" 

ESHAM VE TAHVİLAT 

% 5 1938 ikramiyeli 
Ergani 
Sivas - Erzurum m 
Anadolu DemirYolu I 

19.55 
19.65 
19.10 

ve il peşin 
Mümessil peşin 
Merkez Bankası 
Anadolu l)emiryolu 
60 peşin 

40,10 
37.30 

112.
% 

23.55 

8893 
11162 
12951 
13775 
14114 
14645 
15261 
16233 
16664 
17315 
18136 
18892 
20451 
21595 
23412 
24420 
25668 
26546 
27907 
28599 
29517 
29910 
30836 
32100 
34332 
35169 
36112 
37483 
38051 

568 
086 
892 
553 

37242 
441 
780 

39089 
719 

8932 10066 10442 10776 
11588 12059 1228) 12357 
12974 12994 13122 13574 
13832 13889 13958 14024 
14317 14402 14521 14576 
14798 15048 15139 15196 
15301 15395 15583 15716 
16288 16438 16475 16524 
16741 16762 17154 17245 
17465 17701 17812 18122 
18371 18399 18483 18590 
19155 19342 19421 19855 
20715 21157 21358 21492 
21622 22804 22822 229Z8 
23631 23880 2428a 24371 
24433 24500 24818 25634 
25868 26173 26446 26522 
26894 27546 27747 27831 
28034 28263 28376 28483 
28955 29812 29278 29441 
29610 29688 29741 ?9851 
29985 30277 30645 30469 
31241 31353 31169 31837 
32328 32353 33939 34048 
34509 34874 34913 35002 
35861 35958 36003 36061 
36286 37212 37407 37421 
37504 37549 37604 38013 
38961 39039 39287 

33507 611 
34124 419 

855 902 
210 616 

36094 226 
581 645 

37422 38023 
442 535 
827 904 

401 410 
916 

Li9den Sonra Şilt 
Maçları 

Halit Partisi tarafından on sene de
vam etmek ve her sene yapılacak 
maçlar neticesinde üzerine ismini en 
fazla yazdıran klübe verilmek üzere 
konulan şildin onuncu sene maçları 
lig bittikten sonra yapılacaktır. 

bildirdi. Museviliği belli oldu. Alman spor başka bir muamele görmekte ve ha-
0 zaman anlaşıldı ki, Almanyada, idarecileri Almanyaya bir birincilik kiki bir Alman ve halis arl kanlı bir 

zannedildiği gibi, sadece kütle sporu kazandırmış olan bu Musevi kızma kadın gibi gezip toznıaktadır. 
yapılmıyor. Bilakis o ka~ar ço~. spor fahri ~ilik u~van~ resmi bir karar- İşte yalnız kütle sponı yaptyor 
apılıyor ve 0 kadar genış ve şumul- name ile tevcih ettiler. zannolunan Almanyada rökor ve de-r yapılryor ki, dışarıdan bakanlara Kam halis Musevi olan Helen Ma- rece kazanmak üzere olan biten iş

:Utün Almanyayı yalnız sıhhat ve a- yer sırf kendisi için çıkan bir karar- ler-

Satışları 
Son hafta içinde şehrimize 1389 

ton buğday, 349 ton arpa, 305 ton mı
sır, 73 ton çavdar, 60 ton tütik, 13 
ton yapak gelmiştir. Buğday fiyat-

1annda yeni bir tebeddül olmamıştır. 
Hububat piyasasında susam üzerinde 
muameleler azdır. Yalnız mısır ve 

arpa üzerindeki işlerin biraz canlılık 
gösterdiği, bu iki maddenin alıcıla· 
rınm arttığı görülmüştür. 

Bu seneye kadar şiltle ismini Fe
nerbahçe üç, Galatasaray, Beşiktaş, 
İstanbulspor birer defa yazdırmış ve 
üç sene de yapılmamış addedilmiş-
tir. 

1938 - 1939 şilt maçlarında ş'ılde 
ismini hangi klüp yazdırırsa yazdır
AIU sildi Fenerbahçe klübü alacaktır. 
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Gurbet-------~==== 
Hatıraları 

LAVRANS F akat size daha acayip bir hi
ka.yesini anlatacağım, bir 

falcı hikayesini: 
Yine bir gün ikimiz de meş1ahlı 

At gezintisine çıkmıştık. Fı.ratı bir 
yakadan ötekine geçmek için kul
lanılan gemilerden birine girdik. 
Bu kaba, hantal, mavna, omuzda 
bir tabut gibi döne kıvrıla ve gıcır
dıya gıcırdıya, sırık kuvvetile neh
ri aşmıya çalışırken yanımdakinin 
meraklı olduğunu bildücleri için 
bize dediler ki: 

Sinyor Mussolini 
ile Mülaka.t 

1 şte Lavransı tanıyan a
dam! 

Dedi~er ve uzaktan çadırımıza 
doğru gelen siyah sakallı, kırk beş
lik bir bedeviyi i~arct ettiler. 

Daha 0 zaman Lavrans Londra 
civarında bir çocuğu ezmemek i
çin motosikletini ağaça çarpıp ka
fatası yarılarak ölmemişti. .Dediğim 
1~29 senesi... Karkamış harabeleri 
cıvarındaki büyük şimendifer köp
sürüsünün yanında, bir haftadan
beri, Suriye hükumeti hesabına Fı
ratın döktüğü suyu ölçmekle meş
guldük. Bilirsinia: ya, Milli Müca
dele sırasında bu köprünün bir a
yağını Türk çeteleri dinamit]: a~
mışlar, düşman sevkiyatını guçlu-

ğe uğratmışlardı. . 
l\ıfühendis o gün hesabının netı

ces:ini bildirdi: Nehir dakikada 2750 
metre mikabı su döküyordu. 

Çadırımıza giren bedevi d:di ki: 
_Bu, bahardııki suyun miktarı

dır, Anadoluda karlar eridıği za
man Lavrans güz mevsimınde ölç
müştü, iyi hatırımdadır, 1900 kü
sur bulmuştu. 

Axamızda.ld bir Kürt ağası! 
- Hacı Kasım, Lavransın adını 

anmadan laf edemez! 
Diye gülüyordu. 
-Hakkı var, diye sahabet ettim. 

Ôyle bir adamı tanıdıktan sonra el
bette sık sık lakırdısı geçer. Ey, 
söyle bakalım Hacı Kasım, Lav -
rans buralarda ne yapardı, nasıl 

yaşardı? 

Bir c:igara uzattım. Güğümde 
kaynaya kaynaya katran 

rengini ve acı mahbup terkibi de
diğimiz Mısırçarşısı ilacı çeşnisini 
almış olan Arap kahvesi hulasasm
dan kulpsuz fincanına bir kaç yu
dum döktüler. Hararet kesmek ve 
}talbin atışını nizama sokup insanı 
erahlatmak itib:rile s~cak,, iklİ!!l: 

: Bir o, bir de mi yan kökünden ya
pılma ;köpüklü su: Sus. 

_ Lavrans da bu kahveden se
verdi, diye başladı. Umumi Harp
ten önce Karkamışa bir İngiliz he
yeti gelmişti, harabeleri kazmak. 
antika aramak için... Ben o heye
tin delili, rehberi ve vekilha~cı ~
dim. İşte Lavrans ta heyetm ı
çinde idi, arkadaşı Vood'la bera-

ber .. 
Fakat onun işi gücü etrafı do-

laşmaktı. Başını alır, gider akşam
lara kadar sıcak çölü adım, adım, 
çadır çadır gezer; önüne çıkan be
devi aşiretlere uğrar, konu~, 
arapçayı biraz daha iyi öğrenmış 
olarak dönerdi. Döner ve gecele
yin karpit lambası altında arapça 
yazar, çizer, sabahı ederdi. . 

- Yemen imamına katip mı <>" 

lacaksın? dedim. 
Su cevabı verirdi: 
~ b' ' H_ Utlübül Hm velev ıssın.,, 

Çok uzaklara atla gideceği gün 
b r Abbeni de yanma ahrdı. Ce e 1 

dülatlze, Sincar dağlarına, Dicle
ye böyle gitmiştik. Aneze, Şam -
.rnar, Mevall, Hadidi gibi göçmen 

Bu Assaf, Baggare. Bu Şaaban gi
bi yan yerleşik ne kadar a~ ı~t 
varsa hepsile tanışmış, yem~kle-:ı
ni yemiş, çadırlarında geceıemış, 

garzvelerini seyretmiş, masalları -
nı dinlemiş, tiırkıilerını ezberle -

mişti. 

L avransm neşeli olduğu za
manlar da vardı. Hiç unut

mam, bir gece barakalarında bir 
eğlence tertip etmişlerdi, içlerin
den birinin, bir lordun isim günüy-

İngiıte?-ed~n gelmişit. Kaz1;r: ha·
lıklar, tatlılar, çörekler, yemiş

ler ... Hata ekmekleri pile'. Yarı sar
hoş olmuşlardı. Beni geç vakit ya
tağımdan kaldırıp yanlarına ça -
ğırdılar. 

- Şu siyah saçım. saka hnı bir 

dakikada aka çevireyim mi? Aına, 

bir daha, kara çıknınmak şartile! 

Bunu diyen Lavrans idi. 

- La, dedim, onu, yaşarsam, 

Allah yapacak, bırak kendi hali -

ne! 
Cebinden beşer liralık iki İngi-

liz kaimesi çıkardı: 
_ Öyleyse aç göğsünü! Şu b'r 

tutam kıh aklaştıracağım. 
Açtım, on İngiliz altını ile bir 

sürü koyun alabilirdim. 
Bavulundan bir şışe getirdi, için

dekinden bir tabağa döktü, bir fır-
.1 gög~süme sürdü. Kıllarım 

çn ı e . . . • 
bembeyaz kesılmıştı ve tuhafı, ha-
la da beyazdır, daim~ be~az çı -
kar .. Saçım sakalım sım sıy~h ~~
duğ~ halde .. işte Lavransın omru
ıne sürecek olln damgası! 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 
b. 

1 

- Şu kenarda bağdaş kurup o
turan Arap iyi fala bakar. 

Lavrans "çağır, yanımıza gel -
sin!" dedi. Bedeviye seslendim; fa
kat o, yerinden kımıldamadı, sert 
bir suratla cevap verdi: 

- Si.z buraya gelin! 
Ben kızacak oldum. İngiliz tınma

dı, kalktı, sallanan gemide. esni -
yen ince tahtalar-lan aşarak falcı
nın yanına gitti. Tabii, ben de ar
kasından .. 

Falcı yüzümiize bakmıyordu bi
le .. Lavransın önüne sürdüğü me
cidiyeye de elini sürmedi, Koy • 
nundan bir torba çıkardı, içi ince
cik kum do1u bir torbacık .. Bunu 
yere serdi. düzledi, sonra şehadet 
parmağının ucu ile üzerine bir ta
kım çizgiler çekmiye başladı. Çöl
de fırtınalardan sonra · ıtördüğü -
müz yılan derisi menevişleri gibi 
a('ayip, süslü, kararsız çizgiler ... 
Dünkü g'ihi hatırımdadır, hem bun 
ları ciziyor, hem de şöyle sôylü -
yordu: 

-Kan! Gazve! Altın. 

Lavrans, genç yüzünün taze ne
şesile dinliyor, gülümsüyordu. 

- Ya Emir! Döktüğün kan. yap
tığın gazve, saçtığın altın Fırat gi
bi boşa akıyor. 

Bedevi, birden, elini kafasına 

götürdü: 

- Bir çocuk saiıa bela getire
cek .. Başını koru! Kafatasım açıl
mış görüyorum! 

Ve parmc; ğile alnının çaıtını işa
ret ediyordu. 

,. _w ___ .,.,_...., -• .. ....._..t'_ı. •••'- -"""---~ 

tı; tekrar İngilizin yüzüne bak
tım: Hala giilürn::i' ., :-ırdu, fakat baş 
ka türlü, acı bir b~külüşle ... O ka
dar ki falcının tesirinden kurtar -
mak lüzumunu duydum, usulcacık: 

- Sizi bir aş·ret emirinin oğ
lu sand1. ona göre bir sevler uvdur
du! ded 'm Lavrans. Fıratın <;onsuz 
boşluklar, kavruk tepeler arasır.
dan devrile devrile akan toprak 
renkli sularına dalmıştı. Neden 
sonra ~u cevabı verdi: 

- Doğru bildi Ben dünyadaki 
en büyük aşiret emirinin manevi 
oğluyum! .. 
Çadırdaki arkadaşlarla be

raber söyleştik: 
- Evet. doğru bilmiş. Lavrans. 

İm~il iz kralının manevi oıtlu idi. 
Döktüğü kan ve altın da boşa .;it
ti! 
Hacı Kasım, acı kııhvesinden bir 

yudum daha içerek itiraz etti: 
- Fakat falcının kum üstündeki 1 

çi?:gilnden okuduğu alın yazısımn ,. 
son kısmı c;:ıkmadı. daha alnının ça
tı ikiye bö:ünmedi! 

S: lngı1tere Üe "Akdenize Jair 
bir anltıfma imzalac/tr.n1%. 
Bunu tutacak mısınız? 

C: Muahedeler meselesi gibi 
mühim ve ince mesele üzerindeki 
düşüncemi 922 sonteşrininin 16 ncı 
günü söylediğim nutukta anlattım 
ve dedim ki: "Muahedeler iyi ve
ya. kötü olsun, tatbik edilmelidir. 
Saygılı bir millet başka türlü ha
reket edemez. Fakat muahedeler 
ne ebedidir, ne de tadil edilmez 
~ylerdir. Bunlar tarih fasıllarıdır. 
Tarih sanlan değildir." (204) 

S: T araltarlarınız Tunus, Kor
•ika, Cibuti, Nis diye bağr.
rıyorlar. Fransanın müs
temlekelerini ne için isti
yorsunuz? 

C: Bizim gibi velut. kuvvetli, 

iptidai madde, piyasalara, ve fazla 

nüfusu için toprağa mühtaç olan 

bir millete, müstemlekelerin tak

simi sırasında ancak bir tak1m hu

dut tashihlerine müsaade edilmiş
ti. (212) 

S: Fazla müıtemleke isteme
nizin sebebi nedir? Habe· 
fistanı ne için zaptettini:z.? 

C: Müstemleke meselesi, bizim 

yalnız nüfusumuzun artmasının 

mantıki neticesi değildir. İktısadi 

meselemiz için lazımdır. Bugün de 

bu meselenin halli lazımdır. Çün

kü müstemlekelerimiz azdır. [Bu 

sözler Habeşistanm zaptından ev

vel söylemişti] sa: (212) 

S: Fransadan müstemleke is
temek için birtakım ni.ima
yİfler yapılıyor. Bu hath 
harekete karfı ne der•iniz? 

r°'• Q;,.~"'~~ ~h+'1:..f'1 n•,~ ~6fO.T'OtlA'r 

ve konsolosluklar karşısında nü
mayişler yaparak bütün bütün ka
rıştırılması kat'iyen doğru değil

dir. Bu gibi intizamsızlıklar eski 
diplomasi devrine aittir. Faşizm ile 
bunlara son vermiştir. (211) 

S: F ranaa ile siya~i bir anl~
ma yapmak mümkün de
ğil mi? 

C: İtalyanlar realisttirler ve si
yasi pazarlıkların her şekline mu 
arrzdırlar. (4) 

S: Franıa müstemleke/erinde
ki ita/yanları Franaa aley
hinde tahrik ettiğiniz söy

leniyor. Doğru mu? 

C: Hududumuz haricinde yaŞJ
yan İtalyanlara kardeşlik ve inanç 
mesajları gönderdim. Onlara mu
hacir adı vermedim. Çünkü eski
den bu sözlerin izzeti nefis kıran 
bir miinasr vardı ... Fakat yurttaş
lanmı korumakla beraber başka

larının hissiyatına da saygı göster
mek isted;m. Bu koruma, hukuku 
düvele ve aklı selime dayanır. (210) 

Daily Express~" gaze· 
tesinin bir muharriri, 
S i n y o r Mussolini'nin 
11 Tercümei Halim.. adh 
eserini okuduktan sonra 
hazırladığı birço·k sual
lere bu eserden cevap· 

) 

far bulmuş ve bunları 

neşretmiştir. Biz de bu 
sual ve cevaplardan §Un· 

l ları naklediyoruz : _J 

S: Hitlerden başlıyarak her
kes sulh iatediğini söylü
yor. Siz ne dersiniz? 

C: Beni bir zamanlar, dünya 
sulhu düşmanı sayanlar vardı. 
Bunlara biyografi okumalarını tav
siye ederim. Vak'alar, delilerin 
ithamlarından daha değerli olmak 
gerektir. (201 ) 

Benim idare ettiğim harici siya
set, son derece kolaylıkla anlaşılır: 
Onun temeli. söz, jest, ve kırtasi
yecilik değildir. Yükselen milli 
prestijdir ve milletler arasmdaki 
ahengi sağlamlıyan anlaşmalar ve 
muahedelerdir. (211) 

Biz sulhu, tuğla tuğla kurrnağa 
çalışmak bakımından idealistiz. 
Fakat sulhumuz, rüyalara ve ha
yallere değil hakikatlere istinat e
der. Ben kuvvetli olmak üzerinde 
ısrar ettim ,fakat cömert olmağa 

çalıştım. (206) 

S: Franaa ile çarpıştığınr:z:ı 
larzediniz. Böyle bir harbi 
iJare edecek kaynaklarınız 
ve iptidai maddeniz var 
mıdır? 

C: Bizim büyük tabii kaynak
larımız yoktur. (211) Bizim mem-

leketimiz gı'bi, topraklarında bü .. 
yük kaynaklar bulunmıyan, ve ya
rısı dağlık olan bir memleketin ik· 
tısadi imkanları büyük olamaz. 

(224) 

S: Harp hakkındaki diifünce
niz nedir? 

C: Harp .. o tehlikelerin ve cazi
belerin dişisidir. Harbin bütün 
cefalarını şahsan çekmiş olduğum 
halde onun lüzumu hakkındaki i
nancım sarsılmadı. Bir millet, mil· 
letler başını yükselterek milletler 
arasında mevki almcaya kadar 
kudretinin, asaletinin, yüksekliği· 
nin en emin alameti, evlatlarının, 
layemut memleketleri için kanla
rını dökmeleridir. (56) 

* S: Siz Yugıoılavya ile bir an-
laşma yaptınız. YugoJav
ya, Dalmaçya sahilini al
maktan hakikaten vazgeç
tiniz mi? 

C: Dantenin anlattığı hududu. 
her İtalyan taziz eder. Bunlar 
Brennerden başlar ve Fiyume ile 
Dalmaçyayı ihtiva eder. Londra 
paktı, aslen İtalyan olan Dalmaç
yayı bize vermişti ... (59) Daha son
ra yapılan yanlışları müstakbel 
mesaimizle tashih etmeyi umuyo
ruz. İtalyan Dalmaçyayı daima se
veceğiz ve müdafaa edeceğiz. 

* S: Yıtgoılavlar hakkında dü-
şünceniz? 

C: Harp zihniyeti.. gizli komite
ciliğin dolambaçlı yollarında harp 
eder .. (35) 

Gürün Ortaokul 

ve Yrol istiyor 
C.üı:~n. \~h.1~) - Oı.'itı~\.an l~~ 

kilometre mesafede bulunan kasa .. 
bamızda elektrik varsa da yalnız 
çarşı ve çarşı mahallesi bundan isti· 
fadc etmekte ve 196 lamba yakıl .. 
maktadır. Bi.ıtim evlere elektrik ve
rilip ihtiyacın tamamen karşılanma· 
sı için bu yıl yeni tesisat vücude ge
tirilmesine çalışılacaktır. 

Tahma suyu ilkbaharda taşıp za
rarlar yaptığı içın belediye, bu mü· 
tevali felaketleri önliyecek tedbir • 
ler ittihaz eylemektedir. Sellerin yık
mış olduğu hamam yerine bir asrisi 
yaptırılmıştır. 

Gürünün 60 köyünden 42 sinde 
köy kanunu tatbik olunmakta ve bu
ralarda kalkınma hareketlerinin da
ha hızlı yürüdüğü görülmektedir. 

Kasabamızın başlıca iki ihtiyacı 
vardır. Biri, orta okuldur. Burada 
orta okul açılacak olursa, bundan ci
var kazaların çocuklan da istifade 
edebilecektir. Diğer ihtiyaç, Kangal. 
Armağan üzerinden Gürüne yeni bir 
şose açılmasıdır. Bu şose yapılırsa., 
yol daha kısalmış olacak ve böyle 
likle iktısadi inkişaf kolaylaşacak 
tır. 

I iktibas Hakkı Mahfuzdur 1 
,.. • • t .... 

J l ın gö'Z koy-
lloea - Gazetede ( ta yan d 

. d" oku uın• 
duğu yerler) diye hır hava. ıs ., lla· 

(ilacı) bildiğimiz bir komşwnuır 
• • • ··niin birinde bakıyorum koy 

varmış, gu ., Ş k 
nundıın (Haçı) çıkmaz ını. aşıp a 

••• derken etrafımda bir takım hallı: 
peyda oluyor .•• Bana çizme fibi bir ~Y 
.cöstererek, buna bir §eYe benzeteme
dit~, nedir diye aom,yorlar_ (Ayol buna 
bilmlyecek ne nr? Yalnız p. yanında
ki baltaya kılıf olar) diyorum-

••• rüya bu ya. tam bu sırada bu aca
,-ip çizmeden ahtapota benzer, bir mah 
1'1k s;ıkıyor. ıaia sola sarılıyor_ 

• • • bir eli de uzanıp bacaframı ya
kalamak istiyor, ben de bir balta savu· 
rup eli koparıp atıyorum ••• 

. irınesın mı.·· 
du... Gece rüyama g . anlata· 

. d '-'~ de sıze .,. )'I.rdır ınşallah cy.ıııuo 

1Un, Baylar: 

Jıyoruın ... - E.. Sen. bu rüyaya ne diyorsun 
bakalım? 

Hoca - Ne diyeceğim, rüya ile hül
ya derim geçerim, fakat su uyur üst 
yanı uyumaz derim gözlerimi sekiz aça
nın!._ 
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HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
Ankara Radyosu Programını Burada Bulabilirsiniz 

939 pce) 21 Memleket saat ayan. 21 Kon111- 1in l'ahrettln HflseJiıl Şarkı (Merhamet zlkler operetler ve saire. - Pl) 22,45 140-Pamrfeıl, 13. 2. 1 ma (Hukuk thni Ya;yma Kunımu) 21,15 kıl) 5 - Cevdet Çatta Keman talulml. dk (Cazbant - Clıan) Lantof Orkeatra-
-------:.:----- Eaham, tahYilAt, kambf7o - nukut bone- 1 - HC11e.7n1 tOrkO (Q~ -.unlk!nn) a. 21,fS. it Son AJw haberleri Ye )'a-

12.IÔ Pralr811l. 12,11 Tortl ınGDll - 81 (n7at) 21,30 Milzik (Rad70 orkestrası 7 - Hilse7Df tOrkO (Yakın gel )'&lQna), rmJd Pl"CWnlD. 

Pi. 11 x.nı.ket .. , Qal'I. -.Jam. met.- Set: Paetortus)., ı - J'. Mendelshon - 8 - Mahmut CelAlettfn l'aee llıfahan ııar C•marhsl, 18. 2. 1939 
cıro1oJ1 ......_.) 11,10. H lılildk (Cu- Bartoldr. Hebrldler uvertQrl. 2 - ı..; nn kı (Dili bl~ leDbı) t .... Arif 8e1lD I._ 

bant~ Çlpa) l.antll Orkestruı. Senf fk Beethoven: 8 lnd senfoni fa majör. Al- fahan 19rkı (Canda ha7sl)'et mi var) 10- u,ıo Proınm. 13,31 MOzlk (Cazbant • 
11,JO Jl'rolram. 18,IS MllzlkTOr~ ; 11 Jegro Yivace e eon brto. Alleıretf:o Rher- Isfahan tOrkO (l'•legenl ektim sG1 bitti) Clgan) Lanq Orkestrası. H Memleket 
pWda) il ICODUflftL 

19
•
15 

m Der- zando. Tempo dl mlnuetto. Alleıro vi- 11 - Rahmi Be7la ...,._tl Arabllll 1Uln ... t a7an, meteoroloji ajanı haberleri. 
l'Mı1 bt1d CeW Toklel, H~ dl T vace, S - Fr. Smetana - tntava, le'\fo- (Bana noldu detifti.) 21 Memleket ıHt H,10 MOzfk (dans mtızlfl - Pi) 15. 15,30 
man, Btz"8f ICadrl, Basri Ctıer, ~l j~ nik lflP. 22,30 Mllzllı: (operet kupleleri - a7an. 21 Konupna. 21,15 Esham, tahvllAt, Tnrlr mOdlt Catanlar: Fahire Fersan, Re 
•• CBQ-aU fuh)~a~m t) 20 ~5 Pi). 22,45 MQzik (Cazbant - Çigan) J .an- kambiyo - nukut borsan (ftyat) 21,30 Mll rlk 1'enan. Okuyanlar: Nl!C!mi ltıza.. ı -
baberlerL, ~ a Dest kt toe orkeatnsı. 21,45. M Son ajam haber- zik (Edip Sezen tarafından Vlolamel so- TanlRırl Cemil HicakAr Ptfl'evl 2 - Udi Tarlı: mGzfllm in~ ~çı ) ; r lert ve 7armki PfOIP'8m. lo) Anton ltublnsteln Sonata opua il C... Cemil Hlcazklr tarkı (LA11k mı sana dil) 

tanburt ~ = ~ ~ 1 -: t!GNGmba 15 2. 1939 mal Reşit Pl78ft0da refakat eden. 21.55 1 - Arif Be7 Hicazklr 1&rkı (Açıl ~ 
Tanburl a.ndl Suaidll l inci beste T • • ı • MQzik (opera U')'alan - Pl) 22,IA Milzlk pnca atberk) 4 - Ltltft Be,. HlcazkAr 
Tanburtl Alt burl (KQç(lk orkestra _ -şet: Nedp Atkm. earln (Sana noldu 16nm eldolma7or) 5 -(Yılaldı dulll attmıden) 1 - Tan 12 30 Protram. 1!,35 TOrk mOzllf - 1 _ Kutsch (Macar marp). ı - M;ıln- Refik renan Tanbur tataimJ. e - Arff 
AB Bfend1 Suzidil 2 inci beste (Bllmedlk Pl. 13 Mernlebt saat &7an, ajana, mete- zer VJ ananın çamqır )'lka)'an kadınla- Be)' HlcazkAr IU'kı (GWdQ açıldı )'ine 
,art kim bbıden) f - Tanburt AU Jtten- orolojl haberleri. 13,10 14 Mil!.lk (R'ya- n ( ıia) 

1 
_ de MIC!heli Ranoet (Bere- gQl y(lzlQ) 7 - Rakım Hfcazklr ,arkı 

12-2-838 

Neden 
~spirin . 

Çünkü-ASP1R1N seneler• 
denberi her türlü soOukal• 

guilıldarına ve aOrılara karşı 
tal 181maz bir ilaç olduğunu 

(sbaf: etmiıfir. 
A 1 R ·ı N ın •tesirinden dl Smd4ll Ala' Mmaf (ICanl )'ldı lebln- Rtlcümhur Bandosu - Set: İhsan KOn- nadrt _ Gebhardt Karnaval (Vala) S- (Bekledim fecre kadar) 8 - Saz sernaf51) 

le). 1 - 8efUt l'eran Tanbur tablml. çer), l -1\fario Kosta (Mars) 2 - Deli- Lautenschtaıer İlkbahar (Ai'jantfn 11ere- 17,10 Proıram. 17,35 Milzfk (dans sa-
t - Taüart All Efendi Suaidll '8rkı bes Koppelya balesi.(lln polka ve mazur- dı) 1 J[utılcb (İapm:rol ıt.Prlçyo- aU - Pl) 18,15 TQrk mllzlll (İnce saz 
(YandJtca oldu IUZ8D) 7 - Tanburl Ali kası. 3 - Keler Bela (Şen lapanyol O· 1 na 

7 
-;Q1ler (KQçQk seret)lld) 1 - de he,..U CSetaraban fasb). 19 IConUflll• 

Sfendl Suzidil f&l'kı (Bir nlclhla e7 dll- vertQrQ. 4 - E. ltalmann <Cardft pren- ::~h ;;- (Şen Serenad) t - Bucalo!ISl (d11 politika hldfselerl) 19,15 Türk mQrtıba) 1 - Tan~ Ali Efendi Suzidil sesi operetinden potpuri). P~nın Clrlblrlbtn .. rlml. U,15 zili (Halle türkQlerl (Sivaslı Aşık Ve)'Ml 

emin. olrUtc için. lütfep ~ marka· 
' f .~ 

.-rla (Her bir baklfJftCb nete) 9 - Tan- 18,JO Prosram. 11,U lltlzlk (Ca&- ~Qzik (cazband _ Pi) 21,'5. 2' Son a- ve İbrahim) 19,35 Türk mQzlii: Çalan- 1 1ıurl All llfendl YOrük 9elDa1 (C~un a- bant - Cilan) Lanq Ork..truı. 19,15 ana haberleri ve )'&nnJd program. tar: Cevdet Calla, Retlk 1'ersan, Kemal 

11nı..dikbt-""'k. ~ 

-~ ft78ll dJdedl ıtrYan> 10 - Tanburl Ali Türk m(lzfjt dnce AZ fub) CeW Tok- j Nl7ul Seyhun, Okuyan Hal6k RecaL 20 
Sfendl ._ lml8lal. ıı Memleket •at a- ses, Hakkı Derman, Btref Kadri, Ruan Cuma, 17 • 2. 1939 AJ8Jlıl, meteoroloji haberleri ziraat bcır-
78no U ltonutmL 21,15 Eaham, tabvılAt, Gür, Hamdi TokQ, Bam Cfler (Mahur sası (f17at) 20,U Tmnsll Carmen: (Yazan: 
bmb170 - nukut borsası (fb'at). 21,30 Fulı) IO Ajans, meteoroloJl haberlerl, lUO Prolrarn. 12,15 Tl1rk mtblll - l'I Proeper M~rim6e) TercOme ve radyofo
MOzllr (KGÇ(lk orkeatra - Set: Necfp A$- zlrut bonul (ft7at) 20,11 TOrk m0"E11i: 13 Memleket saat a)'an, meteoroloji ha- Dik rnontaJ: (Ekrem Retit) Temsil eana
km), I - IJndner Şarap 10l'tulu (fon- Çalanlar: Vecihe. Fahire J'enan, Refik berlerl. 13,10. 14 Mllzlk (ktıç(lk orkestra suıda kOçQJc orkestra J. Blzetfn opera
tezi) 2 - Munkel Venedlk hatırası (Se- 1'enan, c. Calla. Olcu7arılar: Mu.tala Şet: Necip Afkın), ı - Vlnkler (Xemtt- aından parça çalacaktir. 21,15 Memleket 
renad) 1 - CzernJk OOzel sanatlar f"9tt- Caflar, Semahat Özdenaes. 1 - Kanuni nın aık earkıaı. 2 - Beethoven Menuet- •at Qan elham, tahvlllt, K. nukut 'borsa 
\'ali (uvertür) 4 - Dfetrlch J'ifreler ArU ıs.,. SUltanl :rePh P9ll'evl. 1 - De- to (Sol majör) ı - Aubert Şlpnanlar 11 (tl)'llt) 21,U J'olklor (Halk mOaili ve 
(Maq) 1 - lılOller La Polama 1Srkw de Efendi Sultani J'9llh alır 11ematal retllll! geçidi (komik parça) f - Zlehrer edebf7atı H. B. Ynnetaen; Kutal Tecer). 
Gzenn. fiıntezl 1 - Becker İllcbahar (Nihan ettim.) ı - Santuri Ethem JI:.. Atık oldum (Romana) 5 - J. Sln\111 Sa• 21 Haftalık posta kutusu, 22,30. 24 Müzl\t, 
(Melodi) 7 - NJemann Çarlaton (damı). fendi ,..ah prkt (Otlller aem11) 4 - 11• bah havadisleri (Vals) 8 - Hannı Löhr opera ar:ralan, (cazbant) IOD ajana ve 
1 - IUlsaıer Bir entermedzo) 9 - O:ınc\ dt Ahmet Efendi 1'edh .. r1a (Yatadaa Tempo Tempo (Oalo~) 'f - 1. Straun )'&nnJd program. 

- · ···-- -- -- - - - - - - ---- - - -

. . 

.,..... KGÇ(lk toplantı (Revtl - enter- 671e )'&ntnuf ~) 8 Lmı'lnln ,...&b ı(An- Ritter Pasman cıperetlndea (Polka) 8 -
medlo). JO - SchJecler Dinle- keman ne dıkca llOeD iQnlerl), 1 - 11\Utafanm :ıre Nlemann Zenci dansı. 9 - Leopold Yeni 

l&)'IOJor (Tanp) il - Heubeqw (Şatll- ılh (Aflua karanlık )'Olunda) 7 - Ka- don,..nın eski pr1nlan. (Amerikan h:ı- Dikim Evindeki Çalııma 
ta) 22,30 Mlblk Melodiler - Pi) 21 Mn- nunl Artı 897 (Su Nmalal) 1 Mabmut valan _ Potpurisi), 

dk (Cazbancl _ Pl) 21,ca. 2' Son ajana il ZavD earkı (Aldı akbmı bir ıonce leb) 18,so Protram. 18,31 Milılk (blT kon- Eyüplü bir okuyucumuzun, Def-
baberleri ft 7armkl pl'Oll'8lll. ~11 Ramm Htlaam '81'kı CE7 Yba- Mrto - Pt) 19 Konueına (Haftalık ıpor terdardald dildmevi hakkında gön-

Salı 14 2. 1939 hı bGmtı an> ıo ;i... ra::.!c:;ı ~~ ':9 servisi). ıt,15 Ttll'k mtlzllf <fnee saz he- dercliii fikiyet melktubunu DeŞl'et-
1 • kı (Bir ..,._ _,. • .,.... • 7etl Sehnaa fMlı Celll Tok-. Hakla Ds Ö endiğimize "re mektu 

RADVOLiN. 
llel1lalal. 11 Mmılebt •at ayan. 11 Xo- men. Ktref Kadri. H .. n Gür Hamdi To miftik. lr go p 

' 

lUO Protram. 12,15 Tllrk ba1k mOzl- nUllU CIOaalı saati) 11 10 ......., tabvt- tq, Basri Ctıer> IO Ajans. 'meteoroloji ta fikAyet mevzuu olan grup tarzın,. 
ti: o.man pehlivanın Tanburaeı .,. Ba- IAt, kambf7o - nukut bonam Cfboat> 21 IO haberimi 11nat bofuM (tl)'at) aıa Ttbtı da çalıpnak en iyi bir çahşma tekli irfan. ıs Memleket saat a,..n. aJans, Temlll (SU!h mtUdectal> Komedi (Y- . . il =:.....,.,, haberleri. ıs,ıo. H MOzlk (ldl s. Bebzat) 11 MGalk (ktıtlk .-.... - mOzlll: Catantar. J!lldlls "-n. l'ablN olarak tesbit edilmıştir ve bu tek -
CClk orkestra - Sef: Necip Aşkın), ı - Şet: Necip AJkın), ı - Jobana .,._ ~:ı!. :,~ ae;'::.:t:.~ ele daha fazla randıman alınmakta
Valtblır .Dameden kuklalar Cfob-ırot), Bin bir ıece (Vals endlıo) 1 - OolW)'ll tı:a,., 1 _ ·Emin Ala St~dn•k PIPnt. s~ dır. Sonra müeaesenln verdlii ilÇi 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten IOlll'll nnmtaumm dltlerhaizl fn.çalaynm. 

2-~~~~~~~~~~~-~S-~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~=======~---~--------------_. cvı.- melocllll) 1 - Jolıann Viyana Atla (Polpurller) • - IJ~<"b deni olan) • - Udi Ahmet Sudnl• ,.,_ rellere u dur. fıc;llerin sıhhi va- p T T Le MD il"• 
s<:=> ~_: ~:~!r:eu i:;t;:~~~~: ~~:~e m;!~:~si isu~ti-;- ~~h~:~!:~a~up~~ k1ı .. <kMehtkıçın(Pde) 4 -dAhmetdl~a1 sl>m 5Su-ı~~:ye=t~ıe:rt~Yr1~e~damı~·:;a~do~k~to:r~lar~m~m~ü-ı ·-.::~.;~w~·~~·!!Y~CIZl~m~lllllM.~lrıgrlu•~" f&=~~·~--UPımt, .... -=-.-··-ın: • 5 z n.. şar ı e reva ır sev ıs m -aperetln1len potpurL lt;IO' Progann. lM Ask valsi c) Baş başa (Rumba) d) Gezin- ~.....,._. mübayQ:i kttr. 

a ,, .. - llzar halle (S nemae oır w~ur • - en bael (3850) DJuvakkat teminat (ıl&.''5) liradır. Komaıııne <Tarld7e postua) 19,11 Ork bant> 21,45. 24 .,.. .,._ .... lerl .,. ?_a- mut> T - tlaıdetUı\ ~ MGban• K•clnt Hektml•rf ki ı 
mtzlll (ince AZ taüı - garıflk. fasıl). 20 nnkl program tnrkO (İşte senJ aeven.) ı - Tanburl Ce- 3 - Pazarhk Ankarada P. T. T. U. Md. lük Bmasmda .,anama 
AŞiıM. metaoıolojl haberfert, ziraat bor- p cembe 16 2 1939 mil Muhayyer 18Z semaisi. 9 - Sa)lhat- Topla11h11 komisyonunda yapılacaktır. 
- (~t). IO,ll TGrk mQzll!: Çalanlar: er s 

1 
• • tin Pınar Nlhavent 19rkı (Hltl yallYOI') _.__ Ku"8nll ba 'aJlll ~ 4 - Uteklller kanuni vesaik V8 teminat DMidab1' de birlikte ma-v--.. .... Jbr, Cevdet ICmaa, Ruten Nlh t 18rkı (Hdr• Tlrk ~.._. ~ 

._-, __ - - -. -- l:t,IO _... 12_.. Tfi•• m<Wll - Pi ıo - Udi R•- 11 :"" .. - - - Dr. om.n .......,. -nbl>"": k6r g0n ve 1Utte ı.-ı.,..aa ınOrKut • 'r ı..;...,.. lııtonlıalclıı 
• ....._ T-.a.. ı - Ali .a.- 11 Memeleket saat aJ'&rl. ajans, meteoro nmdan hJç eıkmı> ..._ ___ ) ~ da ı-. aı ~ Dr. Orhan Tahaiu • 5 Şartnameler her gün "8bnıda P. .... • 

c'·~·· -........ ak; -.tıı ıtaL 1110. H MQdk (Cdlant - Muha1Jer (~ ';1 ~;;;: \ı;tt AAWtea keeOme ~alanıun tedsvlai - T fiablt .. JOlünde g6rülebf& trtı:·••'lillıllııliı*' --~ 1 ~ 11-*"'I IMt ~-- ~ ..... Gerine tebllptta bulunarak mQphedelerf- Kmacıyan ilanında P. • T. ~- (373) ('141) --~ .... ...... .... ~ - ~ ~ ~ ·-"- ... bJllllrdl. 
•• Wlld Wı nliı cera&> hm Mıaaı-l 1 _ w. ~ -.....ı Dr. Ahın• Aillm Onur. Kadnı 1nm'b-

C9...... .,... M B "---' ~ ... A1lW- lama (tı.•tnat&on tubalre ve h7Bteroeal-
I - ._Bir m.. .-tıa t•ı1ıı m ... ..,_, 1111 lıAelL • ;:.JUi ~lU ~ ~ . Ti'lo. plqopapbJe) De tethil ve bunun tedavi-
.. tartı .--.> 1 - Pilde llrlllJıCll ıa.. ~ n ~ .....-...:..• ~ n..ı, ı ~ ' l'IL Sdlu'bett - 111 bakk"Mla tebllıatta bulundu, mevzu ne 
f1ita ( ... brwdd dalda lılr ,...n) 7 - 'l'Grk mtldll: Cal:'; a.,tmn. ~ (RoAmandel perde U'Ul mtlzlll 1&, ı w alAkadar rlSatcen fthnleri ı&terdl. 
...... - ..,....., 

1 
-~ ~ ._!i = llGlıl:nm imar, l - ı. ı - S. Crltl l lnel Per Otınt .OlU. Bu tabQler Osertne )'apılan mllnaka

lllcaülr prla. (Artık ne ._.. H pefNYi. 2 _ Ceaıtl M~-. (Sabah) Aw tıDd (0- ..ıara: Kenan Tevfik Sezıenet, Orban Tah-
...... ) 

1 
- Artaldda = ıo~r:! ~~ :a'(06nnek ister aGz1e- ze'nln llibnl) Anltrw Tm fAnltnnın aln, Ahmet Asım Onur, Hadi İhsan Gediz, 
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AKA GUNDOZ 

• 

hular, Javıft9k saçlı Ni8'rlar, esmer OstOne al ka
dife yanaklı Behireler, aanda1 uf•J•n. edebiyat top. 
lantılan filln hepsi bot- Hiçbiri avutmuyor. Melike
nin topografik krokiye benZlyen bol çlzllll avucu 
ancuna •• botumJumm o.il bunquk pmrmaklan 
p&rmaklanna dokımm•P biitGn bir hayata bedel. 

Bununla beraber IÖlllilrillm• meselesi! 
y d lna çdw'la. 0 Dldll Mellnhı kendisine ~ 

il V:.:.u ne olacak? Çok ıevlldiiine gi1veııerek 
TEFRiKA No. 37 yüzüne tarp diyem• mt ki: 

_ S--.. -.dk:' ,.....-m, ben de adım kal-

rak söylemiyorum, çok sevdillm arkad8f111UD çok 
MYdijim abluı için 167li)uam. Pöntik MeJt. lizD. 
aük Perl, göllük WWem kim ._ JUatmu hoeam. 
Sen bu toprağa ft bu ~pratuı az kızı 18Da yarapr. 
İlter danl, llter mnıt. Camn latene! Suauyorunı!) 

Jandnn! Ne yapanşn yap! O vakit yapacak bir ft!Y 

yok ya düdük makunası kırarcasına belini, kemik
ı.bıt Jmmalr. ymhut çok kötil 191ler dtlfftnen kafa
mıa b delılk açmalı! Sonra? Sonra hiç. Soma 
ali~~~ 

~ilim için delfl, asla! Sadece acb
ürclüiü için ~ beni tutu-
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L . (Başı ı tne!de) 

En lEsıraırnn relhlıresn .. ~s yazdığım bir yazıyı hoş bıdmamış, sanmış ki ben o yazımla 

(Başı 1 incide) 

ka, ve Nis gibi bazı yerleri istedi
ğini ilan etti. 

Yani şimdilik faaliyet sahası o-

V .!!!l\kon Tarihi" v _ " 
0 

d. · k d ~ " • kendi8inden çok daha. yakından tanıdığım ve ken ısı a ar 
la.:rak Afrikayı ve garbi Akdenizi 
seçmiş ve bütün faaliyetlerini bu 
mınta.kaya teksif etmiş bulunuyor. 

Y k El V • • Baydığım ·Çakırı tehzil etmişim. 

G b d a ayı e ermıştı Birgenin bu zannı, kötü zan değil, yanlış zandır. a ay a - yazıya karışan karikatür de benim değil, her gazetenin iç ve 
dış işler ha.kkında bastığı resimlerden biridir. Yazının çok cid-

Kahbe Tal·ıh, u·· I!! Arkad .. a.c.ımı E.1.im .. den. Alm. ış, Fakat dı ve hiç bir hünerle, mizaha tahammülü olmıyan mevzuun-
'S 3 dnn bir karika.tür mevzuu çıkarmış. Bu da onwı hakkıdır. Dos-

Benİ Kurtarmıştı. Duşune Duşune llerhyordum !~:;';;;,~anh' zanların• tam bir (samimi uima.da> irca için izah 

O gece de Bug nehri ile Çerkasi 
şehrinden Odesaya inen şimendi

fer hattının birleştikleri noktada 
bulunan Veliş adında bir köyde 
kaldtk. İki gün de bu şekilde yola 
devamdan sonra bir akşam geÇ 
vakit Birmoldav çiftliğine yaklat" 
tık. Dizim Gabay şansın o güne ka
dar hakkJmızda gösterdiği yardun
lardan yüz bulmuş, bayağı şımar • 
mJştı. Hele bir kaç gündenberi en 
lüzumlu tedbirlere bile göz yum • 
mıya başlamııştı. O akşam çütliğe 
girerken de, etrafı gözleyip dinl4: 
miye lüzum görmeden, beni gerı· 
de bırakın~ ve süratli bir Y~ : 
yüşle çiftliğe doğru nerleınıŞÜ· 
Ben de elimin ipini sürüye sürüye 
çiftlik binalarına doğru yürüyor • 
dum. 

O sırada, affedersiniz, tabi! bir 
flıtiyaç ile volun kenarındaki .fun
dıalıklar ~ına girmek mecburi
yet.inde kaldım. Beş dakika bile 
geçmemişti. Ellerinde fenerlerle 
yol boyu bir kaç askerin ilerle -
diklerini gördüm, toparlanarak 01'" 
duğu.m yere uzandım. önümden 
geçen askerlerin ne konuştuklarını 
işitiyordum. 

- Hayvanla geld.1~e göre bi • 
mz ilerde karşılaşacağız. 

_ Evet ama, fenerleri söndürüp 
burada beklemek, önümüzden ge
çerken enselemek daha iyi olmaz 
ını onba._cn? 

- Ne bilecek kendisini tutmak l
~ karşı çıktığımızı? 

- Sen bilinin onbqı. Fener • 
1erl uzaktan görür de geriye dö-

bu domuzun çocuiu- Gel beni dm-
le bekliyelim şurada.. 
Olduğum yerde titriyordum.. Her 

9ıt.im:ıle karJı tabancamı belimden 
~ıltarma.k, hazır bulurunak aklıma 
geldi. Fakat kmuldanırken fun -
daların sallanmasını, bir tıpırtı ol

nıasmı düşünerek vazgeçtim. As

kerler fenerleri söndürmüşler, tah 

minen, bulunduğum yerden on met

re ilerde, yolun kenarına sinmiş -
lerdi K dilerini göremiyordum. . en ., 
Ama işliyen çenelerinin çıkardıgı 
sesleri pek güzel lşitebiliyord~m. 1 

Her şeyi anlamıştım. Obvi~~ 
yakmn>d aki barmdığunıZ küçük 

köyde foyamız meydana çıkm.IŞ· 
Bizi asker kaçağı sanmışlar· Cenu
ba doğru indiğimizi antanıışlar het 

tarafa telgrafla haber sa}.ınışlar, 
tutulmaımız için köy köy mangalar 
çıkarmışlar. Bizim zavallı GabaY da 

çiftlik avlusuna girerken yakayı 
. dibeele vermiş. Bu askerler şım 

ni bekliyorlar, geciktiğim iç.in de 

çeşit ç~t küfürler sa\fUI'uyorlar-

dı. 

Bu üzücü vaziyet, bereket ~er
sin ki ! çok uzun sürme~ 

ti. Neferler biraz daha bekledik -
ten sonra sindikleri yerden çıJanlŞ· 
lar, geldlğimiz istikamete il~:!~ . .-. ~ ar~· 
mişlerdL Kahbe talih, uç fakat 
şımı biribiri ardınca alınJ.Ş, 
beni ~L fşte. Oldu~ 
yerden bir tilki sinsiliği ile ~~ 
tım. Tepeye doğru uzandım· .. a 

d"' ~nuyor· 
yavaş ilerliyor, Acı acı uşu aktan 
dum. Gerçi kurulan bu tuz rıin 
yakayı sıyırmıştun. Fakat ~na
gittikçe şiddetlenen ayazın k da 

F zla otara 
sıl korunacııktım. a . ac • 

d .. ··ne tepcvı -s 
açtım. DLisüne uşu dan ge-
tım Yine fundalıklar ~ra~ın !{arşı-

. d" e 1ndım. çerek dar bır va ıy 8 baŞ· 

d .. dik sırta tırr.ıanmtY 
ma uşE>n . oluncJya 
]adım. O !!ece ta sa~~ Bir çok 
kadar yürüdiim. yU.rudutnh· ft...+lJilt 

yordum ve bunları düşündükçe de :nek, biraz ekmek istemek, bir par- 1 - Ben Denizbankın hiçbir igı· veya aykırı işi ile ilgili de-
kuvvet ve tahammülümün arttığı- ça da civar ve muhit hakkında ma-
nı hissediyordum. lumat edinmek arzusuna kapılmış ğilim; 
Güneş doğarken ıssız ve taşlık ve bunu yapmaktan hiç te sakınma- 2 - Ayrı ayrı ve binlerce aileden mürekkep teşekküllerin 

bir tepede idim. Bu tepenin cenuba mıştım. !cabında, sürünün başın - yepyeni bir teşekküle ilhakından sonra müktesep haklarını ve 
doğru hafi! hafü alçalarak ovaya da bulunduklarını gördüğüm iki ço suçsuzluklarını nazarı dikkate arzetmek hiçbir zaman arzolu-
uzanan eğik sathı üzerindeki kuy- banla boğuşmayı da göze almış- 11an makamları tehzil etmek demek sayılmamalıdır; 
tululda bir koyun ağılı gözüme i- tım doğrusu. 3 - Verilemiyen aylıklar için bir bütçe gecikmesi yüzünden 
!işti. Gözlerimde sızıp akacak de- Güneş batarken sürü ağıla ~-. • • 
recede vücudümü kaplıyan uyku- miş, çobanın ihtiyarı da kepeneğini ve parantez ıçınde ancak (bir gün geç) kaydile yazan benim; 
.suzluk bayağı irademi sarsar ve yanna sermiştL Otururken güler 4 - Bu gibi zaruri ve basit l«ldiselerin büyütülmemesi ve 
zorlar gibi beni oraya doğru itti, bir yüzle, rusça: memlekette bulanık havanın estirilmemesi lazım geldiğini ya-
sürdü.Ağıla girerken yüzümü ılıklı.k - ı:ıoş gel~in .~e ~ar.deş. . zan benim; ve bunun için bana küfreden başkalarıdır; 
tan yüksek bir gübre sıcaklığı ok- Deyıvermesı ~r~~ı~ ~evınçle 5 - Eski teşekküller ve eski memurlar için tenkihat, tensi-
adı. Kuru otların yığılı bulundu· doltlurmuştu. Çunku şıvesı, muha- ka.t gibi şayiaların dönmesi ve vüzuhsuzluk yüzünden doğan 
ş .. _ .. .. . tabamın ya Bulgar, ya da Arna -
ğu koşeye yurudum. uzanar~ .. nus vut olduğunu anlatmış, anlaşma ü- endi§elerin önüne geçilmesini söyledim; 
gibi yonca kokan otlara burun - mitlerini arttırmıştı. Yarım saat 6 - Tevazusuz söylüyorum: Bundan daha adamca, bundan 
dilin. Uyumuşum. Hayır uyumuş sonra, külde pişmiş ekmek, yağlı daha vicdanca, bundan daha vatandaşra, bundan daha. fikir 
değil de kendimden geçmiş, bayıl- mandıra peyniri ve ayran ile beni hürriyetince, bundan daha samimice ve ciddice ne söylenebi-
m.ıştım. ağırlıyan ihtiyarla yarenliğe dal - lir? 

Gözlerimi açtığım zaman saatim, ınıştık. Hıristo Korçef Norekoplu 7 - Aylıkların ancak bir gün geç ve yarım verilme8inden 
uykuda geçen zamanımı bana bil- imiş, bir kan davası adamcağızı kopan ters propagandaları tenkit eden benim; fakat ancak 
öirnuşti. Tam dokuz saat kımıldan Rusyaya atmış. Bulunduğu çiftli- bir gün geç ve yarım verildiklerini. çekiştiren ben değilim; 
madan oracıkta kıvrıllp kalmış, uy- gin sahibi olan Rus asilzadesine o- 8 - Aylıklardan bol keseden verilmişlerin indirilmesini uy-
kumu almıştım. Kalktun. Akşam tuz yedi sene çobanlık etmiş. Rus gun gören benim; fakat Denizbanktan önce teşekkül edip yıl-
güneşinin saçtığı ılıklık ile gündüzki tabiiyetine girmiş, Nikolayef şeh- lardanberi kıt ka.naat· çalışan biTllerce vatandaşın müktesep 
sıcaklığını muhafaza eden düz bir rinde evlenmiş, çoluk çocuk, mülk lıaklarının indirileceği şayialarını çıkaran ben değilim; ve ben 
taşın üzerine uzandım. Açlık tesi- ve para sahibi olmuş. Efendisi ge- • mildafaa haddim değil kaydile • bu mühim noktayı dikkate 
rlni göstermişti. Midemde sanki çen sene bir sürü bağışlıyara.k ken arzettim. 
solucanlar dolu imiş gibi, kımıltı- disini emeklileri arasına katmış. Dava; sayın Hüsnü Çakırın samimiliğinde, sertliğinde de-
lar hissediyordum. Vücudümdeki Halinden çok memnunmuş, fakat ğU, binlerce vatandaşın düştükleri endişeyi gidermekte ve re-
halsiz]iğin, dizlerimde ve kollarım- ne de olsa yurdunu özlüyor, yur· jim aleyhine soysuzca propagandalar edilmesinin önüne geç-
daki derm.ansızlığın arttığını fark- dunun adamlarını gözlüyormuş. mektedir. Yani kötü mü ettik? Yani, Birgen kadar iyi bildiğim 
ediyordum.. On altı yıl evvel de Köprülülü bir ve soyca kapı komşu hemşehrim olan muhterem Çakırın hatırı 

Bir saatten fazla olduğum yerde hemşehrisi ile yine bu çiftlikte kar için susalım mı? Söylenecek sözleri neidüğü belirsizlerin, BOU· 

kaldım. Ovadan bulunduğum sırta şılaşnnş. Hatırasını unutamamış sı.ızların suı'niyet dolu ag~ızlarına mı bırakalım? 
do.......,• otlıya otlıya ilerliyen sü - bir türlü. 5 ... (Devamı var) '-"' Elbette biz söyliyeceğiz, yani bu toprağın öz evlatları ve bu 
rüyü seyre~~~ Çobanı bekle • , ı:; mn.ı.a.uuın llauı~ neı erıen. 

Karnımızın içindeki Uzuvlar 
Vücudümüzün herhangi bir kıs

mı bizi rahatsız edebilir ama, en 
çok şikayetlere sebep olan karın· 
dır. Çocuk küçücük vücudündek.i 
k.ısıınbınn adt.nı öğrenince, he
men ilk şikayeti karın ağnsıdır ... 
Biraz daha büyüyünce mevsimin· 
de ham erik yese biraz sonra gene 
karın ağrısından ağlamıya baıı
lar ... İnsan büyüdiiğü vakit kar
nının hiç bir tarafında sancıdnn 
rahatsız olmasa bile, karnı ya~ 
toplar yine kendisinden bahsetti
rir.. Hele kadınlar arasında 
karnının bir tarafında ağrıdan şi
kiyet etmemiş bir tane bulmak 
mümkün olmaz. 

Onun iç.in kann, vücudümiiz
de en iyi tanımıya ihtiyacımız o
lan kuıımdır. Karnımızın yukarı
sında üzerinde, kenarında ağrı
ya h~p karın ağrısı derit, fakat hn 
ağrı han(!i u:ıuvdan geliyor? Her 
karın ağrısı l~in h.,men hekime 
ınuayene edil~ek Adet olsaY_dt ~a
nn jçerisfndekı uzuvları bılmıve 
insanın i1ıtiyacı belki olmazdı. Fa
kat bu heniiz adet olmamı"!. l{a
nn aç'.ısı ne olacak, kendi kendi-

e geçer. diye insan bekler. Fakat 
n nun da kendi kendine geçecek o
~anı ve geçmiyecek olanı vardır. 
Bunu kendiniz için merak etıne
seniz de. çocukta yahut eşin~zde 
karın ağrısı olunca ehemmıyet 
verınemiye hakkınız yoktur, e
hemmiyetin derecesini .takdir et
mek için de onun hangı uzuvdan 
geldiğini bilmek lazımdır· 
Karın ağrısını bir misal olmak 

üzere söyledim. !'alb~ki karnım.~z 
bize hiç a2'n hıssettırmeden bu
yük fenalıkla!' yanabilir. bilfarz 
cocuğun karnı ı:riinden ıaiine c~
kU,-or, bunun farkma varsam~ ~ı
le. helki ehemmivPt verme7-.•nız; 
Halbuki karnın çökmesi çocuklar
da en muhis bir ha.:t~lıihn ~ac;la
dıifına alamettir. Vakt•~de .dıkk~t 
eder, çocuğu hekime gosterırsenız 
belki kurtarırsınız... . 

mıya çalışacağım. 
Kurban Bayramı daha yeni 

geçtiği icin, koyun yüzülUrkt>n yıı
nında bulundunuzsa onun karnın
daki uzuvları gc>rmilşsilniizdiir. 
Fakat hayvanlar insana ne kadar 
yakın olsalar da onlarda görülen 
şeylere bakarak insan hakkında 
ahkam çıkarmak tehlikeli bir şev
dir. Eski zamanlarda insanların ü
zerinde otopsi yapmak yasak iken 
hekimler de yalnız hayvanlann 
teşrihine göre insanların uzuvla
rını anlatırlarmış, sonra otopsi 
yapmıya başlayınca şaşırmı~lar. 

Bugiinliik, karnımızda bulunnn 
uzuvları hatırlıyalım: 

Bir kere, çocuklara da, çocuk 
olm1yanlara da kendisini en ('Ok 

ve sık sık hissettiren mide. 1\1es
hur hika:vedeki bahtiyar cohan 
iki tane ~iıfosi olrlui?unu, onların 
da diz kapııkla,.ında buhındu2-unu 
samrmış. Fakat o zamandanberi 
mir1enin tek olıfolrtmu ve kAmı
mızın en yukan kısmında dokuz
da sekhi solda, dokuzda biri de 
sağda olduğunu herkes ö~enmiş- 1 

tir. - Sağ tarafta da koskocaman 
karaciğer bulundu~nıı kimseye 
öğretmiye lüzum yoktur. 

Mideden sonra kırk bayıl' bar
sağı - daha sonra ince barsak, 
kör barsakla meshur apandis, en 
sonra kalın barsak .. 

Pankreas ile dalak ta, tabii, ha
tıra gelir. 

Daha aşağıda ve iki tarafta böh· 
reklerle onların üzerinde iki tane, 
bunlar da yakında pek meşhur o
lan, iki j!."udde -iki böbrekten me
saneye giden iki idrar yolu- me
sane. 

Kadınlık uzuvlanntn hepsi ka
nn icindeifir. Onun için havanla
rın kanıı kendisinden daha çok 
bahc:ettil-ir. 

Koca koca kırmtzı ve kara lcan 
damarları. - Bir cok sinirler ve 
en sonra da hütiin ~zuvlan tamam 
yahut az çok örten karın zarı 
ve iç yağlan .•• 

Dedim ya temiz münakaşanın zevki başka oluyo1, 
Dostum Birğen, eğer bu temiz ve kısa münakaşayı açmazdan 

önce Hüsnü Çakırın fikrini sorsaydı şu cevabı alacağına şüphe 
yoktu: 

- Bu dava, şahsımın ddvcun değildir. Rejimin ruhi ve idari 
emniyet davasıdır. Şahsımın hesabıma hiçbir münakaşaya gir
mek doğru olmaz. 

ltalya Tehdit Ediyor 
(Başı 1 i'•c•ı!c J 

Franaanın, ltalyanın tabii e
mellerini tanımaktan imtinaı, 

bizzat Franaa ve Avrupa için 
m~m olacaktır. Eğer ita/yanın 
emelleri müzakerat yolile tatmin 
eclilmiyecek oluraa bu İ.f silah 
kuvvetile yapılacaktır. Franaa 
hükUmeti, iki f&ktan birini ihti
yar etmelidir.,, 

Bu gazete, bundan sonra İtalyanın 
- yukarda zikri geçen - mutalebatmı 

saymakta ve İtalyanın tarihi olarak 
kendisine ait olan şeylerden ne fazla 
ne de eksik hiçbir ~ey istemediğini 
ilave eyl~ınektedir. 

Paris. 11 ( A.A.) - Ayan meclisi, 
milli müdafaa encümeni. üç gün mü· 
zakel'elerde bulunduktan sonra, bir 
tebliğ neşrederek Fransanm orduları
nın kuvvetine mutlak surette iti -
matları olduğunu beyan etmiştir. 

Müzakereler esnasında alakadar 
nazırlar, kendHerinden istenilPn bü
tün malt1ınatı vermişlerdir. Ancak, 
istihsalin tensiki müsaadesile sarfe -
dilmiş olan gayretleri memnuniyetle 
kaydetmiştir. 

Encümen muhtelif harp sanayiinin 
randm1an kabiliyetini vakit geçirmek 
sizin takviye etmek maksadile itti -
haz P.tmiş olduğu tedbirlerden dolayı 
hiikumete fömadını beyan etmiştir. 

"Endi,eli el evre yaşıyoruz,, 
Londra, 11 (A.A.) - Milletler ce

miyetine müzaheret birliğirun Liver
polde yaptığı toplantıda bir nutuk 
söy liyen eski hariciye nazırı Eden, 
demiştir ki: • 

berlı:ıin'in Avam kamarasında yaptı
ğı beyanat ve İngiliz müdafaasının 
mütemadiyen kuvvetlenmesidir. 

Plymouth, 11 (A.A.) - Sir Samuel 
Hoare, bir nutuk iradederek demiş
tir ki: 

''Eğer mfü:takbeI ihtilafların sebebi 
iptidı:ı.i maddeler tedariki meselesi o
lacak ise bu meseleyi müzakere ve 
münakaşalarla mümkün olduğu ka
dar erkenden halletmek muvafık o
lur." 

Hatip bu mesele hakkında 1935 te 
Milletler cemiyetine yapmış olduğu 

tekliflerin muteber olduğunu beyan 
etmiştir. 

İngiliz siyasetini tarif eden hatip, 
İngilterenin sulhü muhafaza için e
linden geleni yapmıya azmetmiş ol
duğunu, fakat ayni zamanda bıitün 

menfaatlerini ve bütün dostlarını hi
maye etmiye karar vermiş bulundu
ğunu söylemiştir. 

Hatip, bu münasebetle Chamberla
in'in geçenlerde İngiliz - Fransız te
sanüdüne müteallik olarak yapmış ol· 
duğu beyanatı hatırlatmıştır. 

Sir Samuel Hoare, İngiliz impara
torlugunun müdafaası lüzumuna i
şaret etmiş ve şöyle demiştir: 
"Eğer İngiliz imparatorluğu ciddi 

surette zaafa düçar olacak ve yahut 
bir çok parçalara ayrılacak olursa 
sulha ait beynelmilel en büyük .nut 
asırlarca ortadan kalkmış olur." 

Hatip. İngiliz bahriyesinin satve
tinin bahri test ibat sahasındaki terak 
kiyatı göstermiş olduğunu beyan et
miştir. 

Mumaileyh, sözüne şu suretle de
vam etmiştir: 

Fakat Mussolininin büyük 
Roma hayali, Akdenizde a

laka ve menfaati bulunan bütün 
milletleri alakadar eden büyi.ık bir 
davadır. Bugünkü Akdeniz, Roma 
devrindeki Akdeniz değildir. Ak
deniz sahillerinde yerleşen millet
lerin hak ve menfaatleri büyük 
Roma hayali ile tezat teşkil eder. 
İngilt<?re Akdenizde. Hindistan yol
larını ve Süveyş kanalını kapıyan 
bir İtalyan hakimiyetine mtisa~de 
edemez. Akd~nizde, İtalyan haki
miyeti Fransanm da şi.:r1ali Af:~.a 
ile muvasalasını tehlıkeyc duşu
rür. Bu sebeple İtalya, büyük Ro
ma iımparR.torluğu hulyasında Fr~
sayı, İngiltereyi, ve bütün .. Akd:ı:ız 
milletlerini karşısında go:ece~i 
hesaba katmak mecburiyetınded.ir. 

Büyük Roma hulyasınm bizi ala
kadar eden kısmına gelince, Musso
lini bu projesini ilan ettiği zaman 
Anadolunun haritada görünen ~ 
unlarını da Roma imparatorlugu

s . . almayı düşiınmüştü. Fa
nun :ı.çıne T .. ki-
kat karşısında kuvvetli bir ur. 

_ .. e bu programını tadıle ye gorunc . İ 
mecbur oldu ve 1932 de o vakıt -
tal ya Hariciye Nazırı bulun~. 
Grandi, Ayan meclisinde irade~gt. 
bir nutkunda şu teminatı vermıye 

Iüzu.nı gördü: 

''ltalya siyasetinin manda .,. 
müstemleke meselesindeki~ 
günkü hedefi Afrika, münha. 

sıran Alrikculır.,, 
Bu teminattan sonra İtalya Ha

beşistana te-veccüh etti: Onu._aldık
tan sonra da diğer Afrika mustem
lekelerine göz koydu. 

Filvaki bu teminatın verildiği 
tarihtenberi aradan altı sene geç
miştir. Fakat bu müddet zarl~da 
İtalyanın Türkiyeye karşı mute
caviz bir siyaset takip etmek iste
,.\:..ğ:..-.t !ı<;.,.~=..-x "-'-"\hUı Q~"a sa~ 
memiş, bilakis iki memleket müna
sebatı do!'tluk safhasına girmiştir. 
tki taraf biribirini dostluklarına ve 
hfü;nüniyetlerine inandırmıştır. 

Muhayyel Roma imparatorluğu 
içinde topraklarımızın bir kısnu 

da dahil görünmektedir. Fakat İ
talya, şimdı daha mühim işlerle 

meşguldür ve Türkiye de toprak
larını müdafaa edecek kadar kuv
vetlidir. Şimdilik endişe ve teliı.şa 
mahal yoktur. 

Türkün Emniyeti 
Tecavüz Hedef
lerinin Dışındadır 

(Başı 1 incide) 
miyet, bütün vatandaşlar tarafından 
kavranmak ve anlaşılmak lazımdır. 

C. H. P. nin söz ve iş başında bulu
nan bütün azaları, olanca dikkat ve 
gayretlerini bu gayeyi elde etmiye 
sarfetmelidirler. Memleketimiz da
hili ve harici görünür hiç bir tehlike 
karşısında değildir, fakat bu masuni
yeti ona şimdiye kadar temin eden, 
ve yarın nasıl cereyan edeceğini bil
medigimiz hadıseler arasında da te
min edecek olan amil, hürriyetini ve 
davasını müdafaa etmek icap eder
se, bütün kuvvetlerini siyasi ve as
keri tek bir kumanda altında ve tek 
bir istikamette kullanacağı keyfiye
tinin muhakkak olmasıdır. 

Başkalarının harp ve sulhuna ha
kim olamayız, fakat bizim sulhumuz, 
kendi elimizdedir. Kahramanlık fazi
letleri her tecrübede tanınmış olan 
Türk milleti, fikir ve his yekpareli
ği manzarası gösterdikçe, onun emni
yeti bütün tecavüz hedeflerinin dısın
da kalacaktır.,. 

kalm1yacağımıza kaniinı." 

Hatip. Amerikanın donanmasının 

kuvvetli olmasından dolayı memnu 
niyetini beyan etmiş ve sebep olarak 
İngiltere donanması ile Amerika do · 
nanmasının sulhu muhafaza emelinde 
olduklarını söylemiştir. 

ileler da a °"/. 
tepecikler, derec kuyucula-
atladım. İnanınız sayın do dondum. 
nm, ne yoruldum ne e gili tstan 
Yürürken hayalimde dse;u batırh
bulu yaşatıyor. e~: os . düSiinÜ
.,,......ııl.ftl ~,.oflııo dhnn>f!Yl 

Bu bahis üzerinde bir kaç gün 
sabretmenizi rica edeceğim. Kar
nımızm içindeki uzuvlan anlatır
ken maksadım, bunda teşrih der
si ;apmak ta hiç değildir. Yalmz, 
sağlıjmızı korumak için bilmeniz 
feydah olacak noktalan hatırlat-

Bu uzuvlardan her birinin ye
rini iyice öğrenmek için füraz taf
silata katlanmak zaruri olacaktır. 
Fakat ondan önce karnın şekli, 
derisinin hali de sağlık bakımın· 
dan pek ehemmiyetlidir. 

"Endişeli bir devre yaşıyoruz. Bu
nunla beraber yüreklerimize ferahlık 
verebilecek iki alamet belirmiştir. 
İngilterenin Fransa hakkındaki hat
tı hareketini tesbit yolunda Cham· 

"Tahtelbahirlerin tecavüzüne ge
lince. büyük harpte maruz kalmış ol
duğumuz tehlike kabilinden bir teh
li keve karşı koymak mecburiyetinde 

MumJ1.ileyh1 İngiJiz donanmasının 
imparatorluk yollarını açık bulun
durmaktan ibaret olan esas vazife
sini görebilecek derecede kuvvetli ol
duğunu beyan etmiştir. 



Katalonya 
Tamamen 
İfgal Edildi 

(Baıı 1 incide) 
ett"rılecek mücadelenin iki hedefi 
gerçckleştirm ye çalıştığını söylemiş
tir. Bu hedeflerden birincisi, ispan
yayı yabancı istiladan kurtarmak, i
kincisi İspanya halkını :istedikleri 
hukumete kavuşturmak ve intikam
lardnn korumaktır. Bu hede!ler, Fı
gıırcas'da toplanan milli meclıs tara
fından kabul olunmuştur. Cümhuri
yetçilerin dah Jiye, münakalat, adli
ye, ziraat ~ nazırları bu sabah Tou
loz Vt! Valensıyaya gitmişlcr:lir. 

FranJdstlerin tayyareleri bugün 
bir kaç kert! Va'cns"yayı bombardı -
man etmiştir. Lim:mdaki İngıliz ge
milerinden birinin battığı anlaştlıyor. 
E igante de bombardıman edilmiş
tir. 

Gener1tl Frankonun llerlin•leki se
firi, bugün Her Hitlere, Frankonun 
şahsi bir notasını vermiştir. Notanın 
nedeu bahsettigi malum değildir. 

Fransa Hariciye ~azın Bonnet, bu 
gün Alman sefirini kabul etmiştir. 
Fnnsanın Berlin sefiri de Par:ste bu 
lunmakta ve Bonet ile görüşmekte
dir. 

İngiltere ileFransa hükumetleri İs 

panya meselesi üzerinde temaslarını 
muhafaza etmektedirler. Fakat vazi
.yette henüz bir inkişaf yoktur. 

iltica etlen askerin 

Alman hükÜ.IT\eli Frankoya bir 

milyon marklık buğday ve saire gön

dermiştır. ~ .. ransa 15 bin hasta mül

teciyi tedavi lçln bir kaç gemiyi has

taneye çevirmiştir. 

Parısten gel"n bir habere gört?, 

Fransaya iltica eden askerlerden 20 

bini Frankoyn iltihak etmek ıstedik

leri için Toulozdan gönderilmekte • 
dirler. 

İsveç hiikllmeti, 75 bin sterlini mu 
hacirlere yardım için tahsis etmiştir. 

İngiltere hükılmetı lldncl defa 40 bin 

sterlin yermi§ ve Oçüncü defa ayni 

parayı vermiye hazır olduğunu bildir 
mıştır. 

Fransanm Pirene hududu üzerin

de İspanyollar tarafından tahkimat 

yapılıp yapılmadığını tetkik eden 

Fransız generalleri heyeti raponınu 
ınrıniş, bütün hudut üzerinde gerek 
ıteda.füi, gerek tecavüzt hiçbir tahki
mat izine tesadüf elıne•Uklerlnl bil
dirml§lerdir. 

Cezıdr, 11 (A.A.) - Cnmhuriyetçt 
llspanyollara ait Carmenrlco gemisi 
:De Minor adasından yiızlerce mülteci 

ve dokuz subayla yirmi kadar da as
lker buraya gelmipe de yolcular bu

raya kabul edilmemiş ve mOltecllere 

tahsil olunan Orana sevkedilmiftir. 

Banelon vali.i F raıuq 
lıoMOloaınıı tanımıyor 

Burgos, 11 (A.A.) - Fransıunn sa
bJk Banelon başkonsolosu, mümessil 
sıfatmm tanınmasını talep etmesi 
Gzerine, Barselon umum! valisi ken
disine aşağıdaki telgrafla cevap ver
mf§tir: 

MJ'ransa hO'kthn4!ti tarafından İs
panyada yegAne Dle§l'U hüktımet ola 
ra.k henüz tanınmamış olan nasyona
list fc:panyanm Barselon milmessili 
6lfatlle, devlet reisi ve hOkılmetlntn 
cxeqaturun vererek sizi Fransız mü
messili akredıtc etmedikçe, ıW baş
konsolos gibi tanıyamıyacağım gibi 
her h:ıngi bir şekilde konsolosluğu
nuzun mevcudiyetini de kabul ede
:miyeceğimi bildirmekle kesbi sercf 
ıeylerim."' 

ltHJDfere ve Fransanan 
Aldığı Tayyareler 

Vaşington, 11 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti fngiltereye 1939 tkincik&
nı:nu zarfındıt 4.471,471 do~•r kıy

metinde askeri tayyareler satılması 
iç'n ruhsatnameler venniı olduğu
nu bildirmektedir. 

İkincikanun esnasında fngilterede 
ynpılan tayyare vesair harp malze
mesi sevkıyatı yekWıu, 1,443,200 
dolara baliğ olmuştur. 

Fransaya satış yapılması içJn 
verilmiş olan ruhsatlyeler .Yekunu, 
569.366 dolara ve Fransaya yapıl.ın 
scvkiyat yekunu da 1,289,746 dolara 

bsliğ olmuştur. 

Mançisterde 
Büyük Bir 

Y angun Çıktı 

Sıhhiye Vekaleti Dün 

Sene&k Mühim Bir lı 

Programı Yap+. 

TAN 

ŞiRKE Ti 
12. 2 - 939 

HAYRIYEDEN: • 

Bu Yangının da İrlanda 

Tedhişçileri Tarafından 

Çıkarıldığı Sanılıyor 

. 
! ! (Batı 1 incide) 

timai yardım teşkilatlandır. Mühim 
vilayet merkezlerinde on doğuın evi 
açılmış, elli yataklı tesis edilmiş bu
lunan Heybeli verem sanatoryomu 
250 yatağa çıkanlmı§tır. 175 i Sıhhat 
Vekaletine ait olmak üzere 340 dis-
panser, 6 verem mücadele dispanseri 
gibi müesseseler vücude getirilmit
tir. 

Londra, 11 (A.A.) - .Manchcster- 62 vilayetimizde 146 hastanemiz 
de 20 senedenberı görülmemiş olan mevcuttur. Çok çocuklu ailelere yar
büyük ve şiddetli bir yangın, şehrin dım içfo her sene bütçeye konan ve 
merkezindeki Kendal Milnes mağa- müstahaldara dağıtılan tahsisat ge
zalarının dahilini tao/ip etmiştir. A- çen sene elli bin bu sene 75 bin lira
teş o kadar süratle binanın her tarafı- dır. Balıkesirde, Konyada köy ebe 
na sirayet etmiştir k' , binanın beş ka- mektepleri, İstanbul, Elazığ, Manisa
lının birden ayni zamanda tutuşup da hepsi 2250 yataklı akıl ve sinir has 
yanmakta olduğu gorülebiliyordu. tanelerlmiz vardır. Bulundukları yer_ 
Yaylım tüfek ateşi patırdısını andıran lerde bütün sıhhi ve içtimai hizmet
esrarengiz infilak gilrı.iltuleri i~fl- Ieri bir araya toplayan ııhhat mer
miştir. Bu esnada itfaiye efradı yan- kezlerinden çok istifade edilmekte
gını söndürmeğe uğraşıyordu. Maa- dir. Yapılan ifler vasıta ve imklnla
mafih Manchcster zabıtası, yangının nmıza göre, mühim olmakla beraber 
lrlandalı teth · Her tarafından çıka- memleketimizin coğrafi ve içtimai 
nlmamış olduğunu beyan etmekte- vaziyeti ve ihtiyaçlarımızın çokluğu 
dir. bakımından bütün bu müesseselerin 
Diğer taraftan bu sabah Skengne-· çoğaltılıp kuvvetlendirilmesi elzem 
'd B ı· H l"d gorülmektedir. Bu maksatla VekAlet es e ut ıns o ı ay Camp'ın ye- lik · b" · 

on sene yenı ır ış programı yap-
mekhanelerlnden birinde de bir yan- t 

mış ır. 

gm çıkmıstrr. Yangın süratle bastı- 3 _Yeni iş programında bir taraf-
rılmıştır. Yangından evvel. bu ye- . • . . .. 

kh ed ·· · f J!.'- k 1 . tan v\layet hastanelerının devlet but-me an e uç ın ı i.lA vu ua ge mış-
tir. çesi içine alınması düşünülmekte ve 

Zabıta, tahkikat yapmaktadır. 41 vilayette yeniden 250 yataklı bl-

- ----o----- rer hastane açılmaaı tesbit edilmiş 

iki Japon 

Tayyaresi Düşürü~dü 
Şungking, 11 (A.A.) - Bir J apon 

keri makam"arı, düşman fi.los ınu kar 

şılamıya derh:ıl hucum t yyare1eri 
gönderm"şlerdir. Bu tayyareler. düt
man fil<MNnun yalunu keserek tehU-

keyi önlemiştir. Vukua gelen hnv:ı 

muharebesinde duşm.:ının bir bom

b:ırdıman bir de a \ cı tayyaresi düşü· 

rülmüştür. 
Dh-~ • CCA'l:ı:n: aınran :mu u ~ un"I 

cenubundaki Japon h tlarını bura-

daki demir y olunu Şungking daghk 

bulunmaktadır. 

~ Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: (Kancabey Bandırma yolunun 

2 + 500 kilometresindeki Karadcre köprüsünün ahpp olarak inf.ıSJ.) 
dır. 

Keşif bedeli 12500 liradır. 

2 - Eksiltme 3 3-1939 Cuma günü saat 16 da Bursa Nafıa Mil
dürlüğü eksiltme komisyonu ocfasmda kapalı zarf uaullyle yapıla· 
caktır. 

3 - Bu işe alt metraj, keşif. proje fenni, huausl, kal>ah zarf usu
liyle eksiltme. Bayındırlık genel şartnamelerile mukavele projesi 
Nafıa dairesinde ~onıl ceği gibi lstiyenler 63 kuruı mukabilinde bi
rer nüshalarını alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 93'7 Ura 50 kuru§ m• 
vakkat teminat vermeleri, üçüncü maddede yazılı evrakı kabul T8 

imza etmeleri, bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikdlftl 
(Bu vesika eksiltme yapılacağı giındtm en az sekiz gQn evvel bir 
istida ile Bursa Vilayeti makamına müracaat edilerek Nafıa Mildllr
lüğünden alınacaktır.) Taliplerln 1939 yılında alınmıı Ticaret Odası 
makbuzu ile birlikte teklif mektuplannı 2490 numaralı kanunun hG
kümleri dahilinde hazırlayıp 3-3- 1939 Cuma günü saat on 'Jete 
kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri t1An ol~ 
nur. Postada vuku bulacak geclJmıeler kabul edilmez. (883) 

• 

37 47 13825 13838 
155 257 13915 13940 
290 315 14194 14218 
600 615 14~7 14285 
701 737 14448 14583 
895 896 14826 14680 

1219 . 1241 14720 14723 
1371 1400 14926 14928 
1439 1447 15037 15080 
1565 1575 15134 15194 
1718 1776 15334 1W3 
1898 1945 15458 15561 
1979 1981 15690 15703 
2065 2088 15867 15966 
2201 2212 16127 16183 
2344 2515 16436 16452 
2724 2767 16510 16514 
2967 2972 16724 16752 
3056 3067 16900 16905 
3247 3281 17100 17117 
3330 3349 17,262 17268 
3490 3492 17400 17414 
3706 3725 17629 17659 
3914 3992 17754 17770 
4132 4154 17965 17973 
4398 4419 18119 19159 

18248 18263 
18439 18558 
18651 18761 
18893 18905 
19167 19190 
19335 19365 

tstanbul Belediyesi ilanları 
h b l Belediyesinden: 
;~ 72 Şubat 1939 tarih~nden itibar~ perakende et satıştan içhı 

teabit eclilnıif olaıı Azami fıyatlar aşagıda gösterilmiştir. 
Karaman 45 KurUf 
Dağlıç 48 " 
Sığır 38 " 

2 _Toptan et satıştan için mevzu Azami flatlar görülen lüzum fl
zerine Jtalc:lınlınıftır: 

3 _ Keyfiyet alakadarlarca bilinmek üzere llAn olunur. 

Keşif bedeli 2271 lira olan 0rt!öy deresinin yan duvarfle yall 
kaldınJDl!ll!l tamiri a~~ eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakiyle 
prtııaıneıl levazım. Mudurlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
p,nunda yazıb vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden ve Ti
caret Odasından alacaktan vesikalarla 170 lira 33 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubu ile beraber 28-2-939 Sah günü saat 14 
buçukta Daimi Encilınende bulunmalıdırlar. 

27245 
27418 
27666 
27731 
27868 
27966 
28202 
28381 
28543 
28604 
28804 
29178 
29350 
29461 
29707 
29773 
29986 
30026 
30311 
30472 
30619 
30758 
30919 
31135 
31318 
31484 
31709 
31877 
32069 
32227 

27273 
27432 
2768' 
27787 
27871 
28020 
28255 
28387 
28560 
28693 
28850 
29215 
29375 
29473 
29712 
29878 
29993 
30073 
30327 
30519 
30640 

30764 
31005 
31208 
31416 
31502 

31737 
31882 
32093 
32248 
32423 
32612 
32820 
33005 
33264 

33473 
33613 

33738 
33880 
34083 
34157 
34327 
34481 
34624 
34786 
34884 
35004 
35207 
35339 
35409 
35502 
35669 
35817 
36110 
36250 
36468 
36622 
86819 
37m1 
37331 
37423 
37519 
37848 
38036 
37240 
38384 
38558 
38700 
38946 
38983 
39145 
39260 
39384 
39511 
39678 
39841 
39937 

27300 
27440 
27692 
27812 
27905 
28027 
28276 
28462 
28567 
28699 
28882 
29222 
29377 
29478 
29760 
29885 
29995 
30172 
30415 
30531 
30670 

30783 
31089 
31212 
31423 
31621 

31795 
31885 
32136 
32345 
32433 
32626 
32821 
33046 
33304 
33505 
33630 

33740 
33904 
34086 
34213 
3433'7 
34486 
34626 
34788 
34907 
33007 
35226 
35343 
35412 
35536 
35691 
35832 
36144 
36348 
36494 
36675 
36851 
37173 
37367 
37446 
37620 
37851 
38038 
38243 
38483 
38564 
38728 
38953 
39037 
39173 
39273 
39449 
39520 
39778 
39873 
39942 

27318 
27479 
27694 
27816 
27921 
28060 
27287 
28502 
28575 
28722 
28898 
29299 
29380 
29572 
29766 
29948 
30018 
30201 
30430 
30602 
30677 

30835 
31103 
31278 
31451 
31629 

31856 
31947 
32205 
32355 
32540 
32710 
32847 
33152 
33307 
33537 
33667 

33800 
34009 
34094 
34222 
34354 
34543 
34651 
34806 
34944 
35009 
35241 
35356 
35440 
35604 
35708 
35849 
36147 
36349 
36558 
36691 
-36862 
372157 
37368 
37468 
37645 
37893 
38115 
38300 
38492 
38590 
38797 
38957 
39023 
39186 
39295 
39480 
39527 
39817 
39880 
39951 

ı ...:... 'l'ahmin edilen bedeli 
(86700) lira olan (1000) ton Mo -
torin 28/Şubat/939 tarihine rast
lıyan salı günü saat 14 de kapalı 

zarfla alınmak uzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - llk teminatı (5585) lira ~ 
lup prtnamesi her gün komisyon
dan (434) kuru§ bedel mukabilin
de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayıh ka
nunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecelderı kapalı zarflan belli gun 
ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpqada bulunan komisyon 
bafkanlığına makbuz mukabilınde 
vermeleri. ( 751 ) 

ikinci Nevi Ekmeğin 
Rapora Hazır 

lutan mağazada satılacaktır. Teklıf edılen 
İstanbul 4. neti icra memur • bedeller muhammen kıymetin % 

Beledi,.tn ikinci llevl ucuz ek
mek tç~Z:dığı nünıunenbı tah-
Ull bel~..,... ıyahanesı taraf 

dan: 38/ 4650 sa~ d~ada mahcuz 75 flni bulmadığı takdirde satış ikin
olup paraya çevrilmt~mdee kar129arparve- ci arttırmaya talik olunarak 21/ 2/ 
rilen 474 lira kıyme m -
çadan ibaret elektrik salon avize - 939 Sah günü ayni saat~e ve a~I 

Umıa1 edllnüşıir. N~ ttıdan 
uınuııeye ait tah

ll raporu yarın belediye iltt t 
müfawn heyetine ısa \'e 

~kttr. 

ı ri, • ve plAklan açık ve mahalde tekrar ve 2. ncı suretıle e gramo.ıon fst" 
1 

· 
birinci arttırma suretile 18/2/939 satılacağından almak .. ıyen enn 
cumartesi günü saat onda Çarşıkapı mahallindeki memura muracaatlan 
tramvay durak yeri 83 • 95 No. lulüzumu llAn olunur. 



12 - 2 - 939 
TAN 

# Saç bakımı --•ltıı 1 Güzclliiin en birinci f&J'b. 

1 ~~!!:~~. ~!~~..w edavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

OKADAR KOLAY
Her akpm bu tekilde Diıbç 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu
ğundan: İpotek cihetinden paraya 
çevr.ilmesine karar verilen ve tama
mına 7428 lira kıymet takdir olunan 
Tophanede İlyas Çelebi mahallesin -
de türbe sokağında eski 10 müker -
rer yeni 12/1 numaralarla murak
kam ve sag tarafı Galip vereseleri 
arsası sol tarafı Bahaettin hanesi ar
kası Nusratiyye camü meşrutahane
leri cephesi tariki am ile mahdut 
bahçeli hanenin 12 hisse itibariyle 
9 hissesi açık arttırmaya konmuş 
olup 15/ 3/ 939 tarihine müsadü çar 
şamba günü saat 14 ten 16 ya ka-

dakika içinde yapacafmız dar dairemizde bırinci açık arttır -
ZA yt _ Tepikiye askerlik P- ması icra ve arttırma bedeli mu -

ihtiyat uf ak bir Muaj &İze ıençliii- kadder kıymetine nazaran satılığa çı-
besinden almış olduğum 109 kanlan hisseye musip kıymetın % 
sıra numaralı terhis tezkerenıi kaY- Dizi kazandıracakbr. 75 ini bulduğu surette alıcısı uhde -
bettim. Yenisini çıkartacağundanures sine ihalesi yapılacağı aksi halde 
kisinin hükmü olmadığı ilin °1

un · Krem Pertev• in arttırma 15 gün muddetle temdit o-
selinik 1311 dopml11 lunarak 30/ 3/ 939 tarihine tesadüf 
Murtaza oğlu Şükril 'fese!' eden Perşembe günu ayni saatte dai-

Y arım uırlık töhreti remizde yapılacak olan ikinci açık 
Mobilyacı; Döşemeci; Yorgancı ve beyhude değildir. arttırmasında mezkur gayri menkul 

Hallaç Esnafı Cemiyetinden: çatış _ , hissesi en çok arttıranın ustünde bı-
İdare heyetimizin 938 Yıhtkik ile ~!!!!!!i!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!lii!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!'!!!!!~l!i!i!!!~~!!!!~~~!i!i!!!~~!!!!!l!!!!!!!!!!! rakılacaktır. Satış peşin para ıledir. 

maiannı ve hesaplarını te lan _ Artırmaya girmek istiyenler takdir 
müddetlerini ikmal eyliy~ı::8 ı .. fn edilen kıymetten satışa vazolunan 

. __ ,._..ı-ı inwu-P ~ mezkiir hisseye isabet eyliyen kıy-
ınızın yerme Y~- 939 pa - metin % 7.1/ 2 si nısbetinde pey ak-umumi hey.-timiıJn 20/2/ Cinsi Mıktarı Muhammen B. Temi- eksıltmenin ı• 

1 1 
b 

zartes. .. .. ıaat oııda topıanaca - Lira nat akçe çesi veya u usa ır bankanın temi-
ı gunu _ e on ikiye ka - nat mektubunu. vermeleri iktiza 

ğını ve rey libufon bildirir ve _ _ _ Lira Şekli saati eder. Hakları tapu sicillerile sabit 
dar devam edilecefinl nalın iftirak- Cibali F. İçin tahta 532 M3 22001 1650 K. zarf 15. olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
cemiyette mukayyet 8IL Paşa bahçe F. için 300 M3 13200 alacaklıların ve irtifak hakkı sahiple 
lerini rica ederi& tahta 990 K. zarf 15.30 rınin bu haklannı ve hususiyle faiz 

•• leleri 1 - İdaremizde mevcut şartname ve ebat listeleri mucibince Cibali ve mesarife da'r vuku bulacak iddi-Maden KöınUr s alarmı ilan tarihinden itibaren 20 fabrikası için Cibaliye teslim şartiyle 532 metre ve Paşabahçe fabrika-
T A. ş. ndeıı : 

• · (TAN) gazetesile 
h k l rfl ı k "lt gün zarfında evrakı müsp teleriyle mız için 300 metre mikabı ta ta ayrı ayrı apa 1 za ar a e sı me su- birl kte dairemize bildirmeleri la -

2'8/l/939 tarihli 
ilim edileD fll"ketimizin alel:ide He- retiyle satın alınacaktır. . . .. zımdır. Aksi takdirde haklan tapu 

il - Muhammen bedellerile temınat akçeleri hızalannda gosteril- s cilleriyle sabit olmıyanlar satış be-

miştir. delinin paylaştırılmasından harıç ka-
in _ Eksiltme 15/ 2/ 939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizala- lırlar. 

ü umiye toplantısı tadilen aşa-
ye ~ ........ ilen tarihte yapılacaktır. 
ğıda guo-.. . t " 

Al lide He;y'eti Umumı;ye ıç ımaı 
ş· ~etimizin 1938 senesine ait 
~de Hey'eti umumiye .içtimaı 
13/Mart/ 939 tarihine musadü pa -
zartesi saat (14) de Ankarada şırke
tin merkezi olan Türk.iye İş Banka
sında aktedilecektir. 

Buznameyi nıüzakerat: 
ı - 1938 senesine ait Meclisi ida

re ve mürakıp raporlarının kıraat 
ve tasvibi, 

2 - 1938 bilinçosunun ve kar 
ve zarar hesabı ve faizi muhassas 
ve hissei menfaat hesaplarının tet
kik ve kabulü ile meclisi idarenin ve 
miırakıplann ibrası ve temettüun I 
sureti tevzii, 

3 - Nizamn•mel eaa1n1n 12 nci 
maddesi mucibince ımüddetleri bi -
habı, 

4 - 1939 senem mQnkıplanmn 
tayini, 

5 - 1939 senesi alelAde Hey'etl 
wnwniyesine kadar muteber olmak 
üzere mecliai idare azalannın hak • 
kı huzurlan ile 1939 seneaı müra -
kıp ücretlerinin tesbitL 

Ticaret kanununa ve esas muka -
. tevfilcan sahibi rey velenamemıze 

olan hissedarlarımızın asaleten veya 
k •1 t ·,.+;mada hazır bulunma • ve a e en ı'J"~·· . . •t hisse 

1 bunlardan hamılıne aı 
an ve . . liakal bir 

sahiplerinin hisselerını . te dil 
hafta evvel şirket merkezıne v 
ile mukabilinde rey pusulası alma-

lar 1.. . ve ilan olunur. 
ı uzumu rıca ld 

Meclisi are 

nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV _ Cibaliye ait şartname ve listeler .. 110 kuruş muk~bilinde ve 
Paşabahçeye ait olanı parasız olarak her gun levazım ve mubayaat şu-

besinden alınabilir. A • • • 

v _ M"' akasaya iştirak etmek istiyenlerin kanunı vesaıkı . temınat 

k ~~uz veya banka mektubunun ve ayrıca kapalı f iat teklifle-
& çası ma .. k . .. d k 
rini ihtiva etmesi lazım gelen kapalı zarfiann muna asa gunun e e. -
siltme saatlerinden birer saat evvelirıP. kadar yukarda adı geçen komıs-
yon reisine makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (717) ____ _ 

Kiralık Depo Aranıyor 
1800 ili. 2200 metre murabbaı sahumda deniz kenarında 

-

• • 'I ' 

1 LAN 
TURKİYE ŞEKER 
FABRİKALA 1 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

1 Mart 1939 tarihinden itibaren Ş"rketimiz namına memle

kette ithal edilecek makina, alit ve edevat, İllf&&t ve itletme 

KiLiMLi KÖMÜR malzemesiyle sair bilcümle etyanın gümrük muamelesi ve ter-

MADENLERi tip edilecek fabrika Ye mahallere kadar aevki münakaaaya 

T. A. Ş. nden :' n koomuttur. b C . .. .. t 
28/1/939 tarihli (TAN) pzetes e Teklifler kapalı zarfta olarak 25 Şu at umartesı gunu saa 

nan edilen firketimizin ale1;ide ~-: t t de ieteklilerin önünde tetkik edilmek üzere lıtanbulda Bah-
yeü Umumiye toplantısı tAdilen ata d 42 d k bul dT 
tıda gösterilen tarihte yapılac~tır. çekapı Tat han a numara a a e ır. 

Alelade Bey'eti umumiye içtıın~ isteyenlere prtnameai parasız olarak yukandaki adresten 
Şirketimizin 1938 senesine. aıt verilir. 

alelade Hey'eti umumiye ~çtunaı L;;;~~!iiiiiliii[l~~ıııı-~--llllilii----... -liiil!lll!im~lliiliiiiiiiiiiiiiiii~=l 
13/Mart/939 tarihine müsadif ~ -
zartesi saat (14,30) da Ankarada şır- :-:;;;..--------~----------~. -
ketin merkezi olan Türkiye 11 Han Levazım Amirliği Satınalma 
kasında aktedilecektir. 

Bumameyi müzakerat: Komisyonu ilanları 
1 - 1938 senesine ait Meclisi fda· 

ft! ve mürakıp raporlarının kıraat 
, ve tasvibi, iIJlevlerı ıçın 16107 metre tela 

2 - 1938 billnçosunun ve kAr ve Dik Pazartesi günü saat 14,30 
zarar hesabı ve faizi muhassastk~ 14/21~39 

1 
satın alınacaktır. Tah-

hissei menfaat hesaplannm te da pazarlık a . 
ve kabulü ile meclisi idarenin .. ~e min bedeli 4026 lira 7~ kuruş ılk te
mürakıplann ibrası ve temettuun 

30
2 Ura bir kuruştur. Şartna-

minatı d .. "l sureti tevzii, 1 .. unesı komisyon a goru e-. ı inin 12 ne nıe ve num 
3 - Nızamname ~s 1 i bi _ 1s ekrlerin kanuni vesıkalarile 

maddesi mucibince mu~de~ e.r . ti- bilir. t 1 e Levazım a-
ten azaların yerine yenılerınuı ın belli saatte Tophaned . 
habı . r ği satınalma komısyorıuna gel-

4 :_ 1939 senesi mürakıdannın mırı 1ri. (496) "708,. 
t · ı, mee ayın H 'eti 

5 - 1939 senesi alelade ey ak * umumiyesine kadar muteber 0~ _ 

iızere meclisi idare azalan~n ürakıp 
kı huzurları ile 1939 senesı ın 
ücretlerinin tesbiti. rnuka· 

Ticaret kanununa ve ~ibı rey 
velenamemize tefvikan 

1 
t ıı ve • 

olan hissedarlarımızın 818 e e bulun
ya vekaleten içtimada h~. _, a it 
malan ve bunlarda~ ham~tlaakal 
h isse sahiplerinin hısseler . e tev
bir hafta evvel tirket merke:ID al 

. . . d pusulası -dıı le mukablın e rey . 
1 

nur. 
- - 1-- lüzumu rica ve ıIAn oldu 
~" JıleclW are 

8 X 10 ebadında on adet bıran-

0 .. rtüsü alınacaktır. Pazarda e§Ya 
Wda eksiltmesi 17 /Şubat/939 cu

.. ü aut 14 de Tophanede 
magun ı k · 

~-irliA>ı satına ma omıs
levazım aıu a• 
yonunda yapılacaktır· Tahm.in be
deli bin lira teminatı 150 liradır. 
Şartname ve nümunesi Komisyon

da görülebilir. tsteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber belli saat -

te komisyona gemelerL (501) (7136) 

* Tophanede askeri fınnda birik-

miş olan 1379 kilo fırın kınntı ve 

kazıntısı 17 / 2/ 939 cuma günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
levazım imırliği satınalma komis-. 

yonunda pazarlıkla satılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 20 Ura 68 

kuruştur. Temınatı 310 kuruştur. 
İsteklilerin belli saatte komisyo-

na ıelmelerL (507) (781) 

* Amirliğe bağlı kıtaat ve müesse-

sat için bin liralık kadar kuru ka

yısı 13/2/ 939 Pazartesi günü saat 

14 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin kat't teminatlarile 
Tophanede levazım lmirliji •tın 
alma komisyonuna müracaattan 
nümunesi komisyonda görülebilir. 

(495) (707) 

1 LAN 
Hasköy Piri Mehmet Paşa mahal

lesi Dere sokağı 28 No. hanede Aron 

olarak kayıtlıyım, bu kere ismimi 

mahkeme karan ile Hanri olarak 
tashih ettirdiğimi llln ederim. 

Galatada Okçu Musa caddesi 56 
No. Rqel Hanı 7 No. da Hanri Afu
moda. 

Lira K. Lira K. 

24000 1800 

- - 26450 1983 75 

Anteb birlik le. 22500 1687 50 

• • 1~000 1125 

" • 18000 1350 

K. zarf 24/2/939-14 
cuma 

" 27 / 2/ 939-14 
Pazartail 

" 27 /2/839-11 
Pazartem 

" 28/2 939-10 
Sah 

;; 28/ 2/ 939 14 
Sah 

1 - Eksiltmeye konulan mevadı iaşenin miktarlan muhammen be-
delleri muvakkat teminatları eksilbnelerinin şekli ve icrası tarih ve 
saatleri yukarıya yazılmıştır. 

2 - İstekliler şartnamesini her gün Urfada tümen satınalma ko
misyonunda okuyabilir. Ve komisyondan Una ait olan şartname bir 
lira otuz kuruş mukabilinde ve diğerleri parasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfada Tumen saıtınalma komisyonunda yukarda 
yazılı şekil, tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

4 - Teki "f mektuplan eksiltmelerin yukarda yazılı açma saatin
den bır saat evveline kadar satınalma komisyon reisliğine makbua 
mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar kabul 
edılmez 2490 sayılı kanunun 34 ci maddesine uygun fekilde pc»ta ile 
gonderılecek teklif mektupları kabul edılir. 

5 - Şartnamenin 4 nci maddesinde Jstenilen vesikalar muvakkat 
teminatı konulduğu zarf ıçersine konulacaktır. (745) 

Şose lnıaafı ilanı 

Erzurum YilCiyetinden : 
1 - Trabzon - Iran transit yolunun takriben 48 + '148 kilometre 

uzunluğundaki "Şeyhbop - Iran Hududu,, kısmının tesviye, mıal 
imalat ve şose inşaatı birinci eksıltmede yapılan teklifler haddı Jl
yık göriılemediğınden tekrar kapalı zarf usullle eksllbneye çıkarıl-
mıştır. • 

Keşif bedeli "6158il,, lira "88,, kuruştur. 
2 - Eksiltme 6 Mart Pazartesi giınu saat .. 15,, de Enurumda 

Transit Yolu lkınci Mıntaka Başmüdürlüğiı odasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak .. 30., lira "'80" 

kuruş mukabilinde Karakôse'de Naha Müdurlüğiınden ve Erzurum
da Transit Yolu !kinci Mıntalta Başmüdürluğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin "28383,. lira "67,, ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum Valiliğinden alın
mış ehliyet ves"kası gostermeleri llzımdır. "Bu vesikanın istihsali 
için eksiltmenin yapılacağı gunden en az sekiz gün evvel bir istıda 
ile isteklilerin Erzurum Valiliğıne muracaatlan ve istidalanna en az 
bir kalemde iki yiız bin lira kıymetinde Nafıa inşaatı yaptığına dair 
işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştinneleri muktazıdir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremi
yeceklerd r . ., 

5 - l$tekliler teklif mektuplannı ihale günü olan 8 Mart Pazartesi 
giınü saat "14., e kadar eksiltme komıayonu reialiğme makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ('130) 

NORVEÇTEKİ Ticarethanelerle münasebata girişmek arzusunda 

bulunan ve taze yemiş, soğan, Zeytin yağı ve Hayvan yemi gibi za

hirecilik ihracatiyle müştagil ciddi müesseselerin en geç 17 Şubat 
939 za kadar Galatada Frenk hanmda kain NORVEÇ UMUMt KON· 

SOLOSLUÔUNA müracaatları rica olunur. 



Avrupanm 140 kuruşluk mevva tuzlarına mukabil 

Şişe: 25 iki mis(i 40 Dört misr. 60 Sekiz misli 100 Kr. 

MeyvaOz 
lştihasndık • Ha
zemsızhk • Şişkin- 1 

lik • Bulantı • Gaz • 
1 

Sancı • Mide Bo-
zuk;uğu • Dil • Bar· 
sak Ataleti - lnkı· 
baz • Sarıllk • Saf
ra • Karaciğer • 
Sıkıntı • Sinir • 
Horlamak ve bü
tün Mide ve Bar- l~~( J 
sak rahatsızlıkla- r- L;(f:'\ 

rına karşı d 
~ ~ 

HASAN MEYVA Ll , .. ~ 

ÖZÜ Kullanınız 
Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yanın bardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı 
Yarını bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYV A ÖZÜ 
meyvalardan ve meyvalann özlerinden yapılmış bir harikai san'attır. 
Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kati
yıetle sabitti~. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha u· 
eu:zdur. BASAN MEYV A öz(} yalruz bir türlü olup şekersizdlı ve çok 
.köpürür. , 

Çocuklarda iştahsızlık, büyüme 
tevakkufu, Lenfatizm, Skrofüloz 
gibi bünyevi ve umu.mt hastalıklar-
da kalsiumun azalmasının tesirin- _ 
dendir. Diş çürüklüğüne, diş çıka

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

ran küçük çocukların suhuletle çıkarılmasına yardım eder. Her eczanede satılır. 

TAN 

ELEKTRİKLE Y z. i i • 

1 

Ko~ayDak - Rahatlık 
20 Kopye 

12 - 2 - 939 , ______ _ 
ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

BEL 
ve bütün ağrılara karşı 

1 
Ku11anmız. 

Çabuk fil ayı bulursunuz. 

Dr. A. KUTİEL 
Galata Topçular Caddesi No. 43 

,. Dr. Cevad Sargın 

1 Cilt Hastalı.klan mütehassısı 1 
J Ankara caddesi 47, hergün 4-7 

ASI ATA~ 

• Sürat 

Galata: Voyvoda caddesi, No. 40 • 42 Ziyaettin Sait Erim. Telefon: 43225 

~------- - ""~-=-~--~~~~------~--~-----~~~~ 

GUZELLIGINIZ 
ICIN 

Bütün dünyaca takdir edil
miş sıhhi' güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz tçin 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususi \razo ve tüplerde satılır. 

L K 
ANKARA Memurlar Kooperatif Şirketi Tarafından Getirilen En iyi 

ALMAN KOKU DEPODA TESLİM 
'1-orıu 25 Lira.dır 

Kurşun Mühürlü Çuvallar içinde Evlere Kadar da Teslim Edilir. 

Müracaat Yeri : ANKARA Memurlar Kooperatif Şirketi 
tSTANBUL irtibat Bürosu 

Sirkecide, y ahk~kü caddesinde, Liman Ham karşısında Mühürdar Zade 

Hanmda No. 32 TELEFON: ı3o74 

DE~OSU : KuruçepneJe 'Altın Çapa&a 2 No. lu K.,oooeratil 
r' Deposu T elelon 35 • 69 

V/AM vı; Ol<URLAR PAZARJ 
h. ş nses r .. s t 1 k Konkasör, ' 

11
• Or. Sup 1 

1 "em ....... : l!er ~· ö~leden1:'!'.:ı:' ~~·R; 1 
l ldraryoııarı h•-;'::n:S. karşısı Lek-1 No. telefon f'OilmPc;İ 

Beyoğlu Yıldız nF klrlr .. " ,.,,....,.,,~ 
rııırtm"lan. a 

!Pr ~ Tel. 43924 ı Sahibi Ve Neırlyat MüdUrü Halil ı_ı)tfl 
DÖRDONcO Gazeteclllk ve Neırlyatı 

• T, L. Ş. Baaıldıljı yer TAN Matbaası 


