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~fngiliz Kabinesi Bugünkü 
Toplantısında F rankoyu 
Tanıma işini Görüşecek 

1 içtimai 
Muavenet 

Kont Ciyano, Metalip 
• 

Ne Demektir? 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya s-tJ 

Listesini Takdim için 
I• çtlma! Muavenet VekAletl ö

nümüzdeki yıllarda tatbik et
mek üzere bir program bazırlaJllıf, 
Gazete muhabirinin veJr.Ale:D 
aldığı malümata göre tçtıınal~ 
avenet işlerine 1:; halde 
1,304,092 lira sarf ind 3 076 SOO 
bu mıktar 1938 sen~ al ~ave~ete 

Berline Gidiyor! 
·Alman Seferberliği Martta Tamamlanıyor 

liraya çıkmıştır. İçüIJl x.aı 
sarf edilen para mıktannın ÇOe; -

Varşova, 14 (A. A.) - Yan resmi bir menbadan teyit 
olunduğuna göre, Kont Ciano 25 şubatta Varşovayı resmen 
ziyaret edecek ve burada üç gün kalacağı gibi Bialovizea or
manında bir av toplantısına da i~tirak eyliyecektir .. Kont Cia
no, Varşov~dan dönerken Berlinden geçecek ve Alman hüku
met merkezinde de bir gün kalacaktır. 

!···························· INöNO 
d 1 .. : .. bu işe daha fazla e -

ması, ev euu . .. . 
bemıniyet verdiğim gösterır. 
n- ,_Aletin yeni içtimai muaTeDet 
.. eıua ,_ •. h 
için düşünüşlerini bilme ... ı~ a -

ladığı programı aynen gormek 
~ır. Programın içine ald~ğı 
meseleleri bilmemekle beraber, ı~ 
timai :muavenet için yapılacak bır 
programın mahiyeti hak~ın~ ~~
kaç söz söyliyebilirim. Çunku, ıçti
mai muavenet, bütün dünyada ol
duğu gibi bizim memlekette de 
günden güne ehemmiyet alan bir 
meseledir. 

,.. - '-.:'... . 
:tayi tekimülü, şehirlerde sanayi 
amelesinin, köylerde ztrat amele -
ni.n mıktarını arttırdığı gibi, iktı -
sadi ve içtima! bünyede bir takım 
huzursuzluklar meydana getirdi. 

Deyli telgraf muhabirinin Ber - İtalyan planına göre Tunus babına 
tinden verdiği malumata göre Kont kati bir rol verildiği söylenmekte • 
Cianonun Berlini ziyaretten maksa- dir. 
dı, İtalyanın Fransadan taleplerine Almanyanın seleTbeTliği 
ait listeyi Almanya hükumetine tak- Diğer taraftan Liberal 1\lanches -
dlın etmektir. t er Guardian diyor ki: 

Berlinde zannolunduğuna göre, "Almanların askeri hazırlıkları -
İngiltere, İtalyan taleplerine müzahe nın bir yavaşlama vukua gelmiş ol
ret etmemekle beraber İtalya ile duğuna dair ortada hiç bir emare 
~Dl'\CUI ııırsı-ınıb lrnnı:ıra\r miir sı r!P - vn\rtıır A l mıınvadA..sP.SSlz. sedasız blr .. 
tır. fihver devletleri, bilhassa İtal- devam etmekte olan sefeberlijiıi, 
ya, İnailterenin bitaraf kalmasını is- mart bidayetinde tamamlanacalt 
temektedir. Fakat mihvere mensup tahmin edtlebilir. Londrada, İspan -
devlet adamlarının çoğu, İngiltere- ya hakkında bir karar almanın müs
nin bitaraf kalmasından şüphe etik- tacel mahiyeti kendisini göstermek -
leri için, Berline takdim olunacak tedir. Zira, geçen pazartesi günü B. 
metalip listesinin, İngiltereyi mü - Chamberlain'ın verdiği ihtarın Ro -
dahaleye davet edecek derecede Fran ma ve Berlinde anlaşılmış olduğu sa 
sacla hiddet ve asabiyet uyandırma - nılmaktadır. 
yacak mahiyette olması bekleniyor. (Sonu, Sa: 10; Sü: 4) 

Sovyet ve lngiUz 
Elçilerini Kabul Etti 

Ankara, 14 (A.A.) -Riyase
ticümhur umumi katipliğinden: 

Reisicümhur İsmet İnönü, 
Moskovadan avdet eden Sovyet 
büyük elçisi B. Tercntievi bu • 
gün saat 19.15 de hususi suret
te kabul buyurmuşlardır. Buka
bülde Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu da hazır bulunmuş-

... 
Ankara, 14 (A.A.)-JUyue

ticilmhur umumi KltipUjinden: 
Reiaicümhur İsmet İnönü, 

yakında Ankaradan ayrılacak 

olan İngiltere büyük elçisi sır 
Percy Loraine'i, bugün sa:ıt 

16.45 de hususi su.rette kabul 
buyurmuşlardır. Bu kabulde 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu da hazır bulunmuştur. 

· Fabrikaların kullanacağı amele 
mıktarından fazlası bir ipizler or
dusu yarattı, içtimai sefalet gün -
d güne arttı. Filvaki sanayi te -
k:ülünden evvel de her cemiye-
. htaçları vardı, fakat bunlar ======================================================== .............................. . 
~- m~ vazenesizlik fazla olma-
ıçtımaı ınu - ./'. · h . . kiliselerin, hukumetm, u 
dığı ıçın - ~·-elerinin yardım-

• h yırınu~ 
susı a t : .. e çalışılıyor, yine -

Esnafı Haftalığa Harita 
lariy le ta ını.a• d 

b" huzursuzluk mey a-
de sarsıcı. ırrdu Fakat sanayi mü-
na get~ı~o d~ gibi bir süratle bü 

Bağlayan Beş Meselesinin 
Memur Yakalandı Ak. 1 • esseseleriJllD el 1 t• · _ . ihtiyaç ve s a e ı, aynı 

yumesı bU uzU!SUZluğu arttırmış, 
zamanda b t ıneselesi Devlet 
i . . uavene 
çtımaı ın sanayicileri, en-
mekaniz:ınal~rı:undüreeek bir ma
tellektüellerı d un önüne geçmek 
b . 1 ..tı Bun 
ıyet a :ınıi-: tedbirler, sadece, 

için alınan ılk cemiyetleri teş -
fukaralara yardı;:ra meccani ha -
kil etmek, hasta ı vermek, işsiz 
kılmak imkanlarıı;ınek gibi sadece 
ameleye y~rdııtı e rperver) yardım
Philantropıe (ha~ti. Sanayi o ka -
lara inhisar et~ışf ediyordu ki, ce
dar süratle inlcı~a ını!laşmalar kes
miyetin içind~kı : huzursuzluk ce
kinleşiyor, içtırn• k bir tehlike ha
miyeti tehdit edece 
lini alıyordu. . Sa. ın. Sü. lJ 

(son"·--==-===-====-=-

Yeni ıorem 

Bir Komiser Muavini ile 5 Polise Rüşvet Veren 

llükkancılar da Bugün Adliyeye Verilecekler 

Ta t bikGtl . . . Haftalığa bağlanan Galatadaki lınnlardan biri_ 

. gaıetelerd~n b:·s~ Emniyet müdürlüğü, yiyecek sat.an dükkanları haftalığa bağla-
Dün akşamkı rnülkı, as erı makt hakk d tak"b ta "··l 

hükumetçe hazırıanaerırine dair ha- an auçlu bet polis memuru ın a ı a ._. amıfbr. 
sel Gala.ta Polı'a merkezı· mu··rettebatından belediye itlerine bakan ·ve devlet müesse tl<lk ınevzuu 

rcl..'lllerin esaslı bi~ 1939 mali Y1· ko~i~r ınua.vini Niyazi ile polis mem~ Ki.mil, ~a.hraman, Baha, 
olduğu takdir edile satfUlaıa~. edildi- Zeki ıaminde dört arkadat Galatada yıyecek ve ıçecek aatan kırk
lında tatbikındarı ..ı>ere gore yeni tan fazla dükkanı haftadan hafta.ya kendilerine bir miktar para 
ğini yazmıştır. BU }lziranından itibıı- (rüfvet) venn: e mecbur tutmutlardır. Dükkincıla.r da memurla-
b arem 1940 yılı }la rm vak"tli vaki:_. d""kkanlarına gelip temizliğe itina edilmediiin-

t tb"k 1 acalttJJ'· ~ız tah- d uıız u f"I 
r en a ı o un yaptlt.-··- . en veya ekmeklerin noksan olduğundan ı an bahiale ceza yaz-

Bizim Ankaradan ··ı b()yle _hır te-- ı-:n ve kontrolden az~ ade kalmak makaadiyle her 
kik ta .. . }lenu ""'eclıs açıl- ....... 

a gore ıse ~eııi l"~ • • bil 
hir karan yoktur. J. Jtati surette a bir miktar para vermeyı cana mınnet • 
dıktan sonra vaziyet PJJııw-.19 . .._,._.u.·- (Sonu: Sa. 10, Sil. 2) 

belli olacaktır. 

ıs erı 
Evvelki akşam Paris radyo

su gazetemizde çıkan harita mü
nasebetiyle Ankaradaki İtalyan 
sefirini hükumetimizi bu hu -
susta tenvir etmeğe memur et
tiğini bildirmişti. Dün akşam 
geç vakte kadar yaptığımız tah
kikata göre Ankaradaki İtalya 
sefiri henüz hükümetimize mü
racaatta bulunmamıştır. 

* Bu meselenin memlekette 
uyandırdığı akisler devam et -
mektedir. Hemen bütün gazete
lerimiz, bu vak'aya, layık oldu
ğu alakayı ve hassasiyeti gös
termişlerdir. 

Dün akşam Ankara radyo -
ınında günün meselelerinden 
bahseden Burhan Belge de bu 
mevzua dokunmuş, ve aşağıda
ki sözleri söylemiştir: 

"Türk topraklannda kimsenin 
hakkı ve gözü olamaz. Türk top
rakluında yalnız Türkün hakkı 

vardır. Ve Türk ordusu, icabın
da, kahraman gölsünü yeni m
ferlerin şerefile süslemiye Ama
dedir. Kaldı ki İtalya ile dost
luğumuz, çok sağlam esaslara 
dayanmaktadır. Gazeteler bu 

meseleyi bir heyecan mevzuu 
yapmamalıdır.., 

Yeni Müşteri Bu\mak Sanafi 
Tacirlere az zamanda ml\ştcrficrln!. artırmak usuUinll 

' ött etir. 50 Kı'ı· 

TAN Matbaası - İstanbul 

Melkiırenin Pariate olduğu anlaşılıyor 

E. K önig Varnada d 
Büyük Bir Kaçakçılı 
Şebekesi Kurmuş 
Üç Türk1e Bir Bulgardan Müteşekkil Olan 

Şebeke Efradı Hakkında Takibat Yapılıyor 

Meşhur silah kaçakçısı Ekrem König'in çevirdiği dalav: 
reli işlerin her gün bir başkası ortaya çıkıyor. Bu adamın sı
Jah kaçakçılığından çok daha evvel ve senelerdenberi memle
ketimizden harice altın kaçırdığı ve buna .nukabil de eroin ithal 
ettiği, yapılan son tahkikat neticesinde ortaya çıkmış bulun· 
maktadır. 

Bu işe ait olmak üzere temin ettiğimiz tafsilat şudur: 

Ekrem König'in mensup olduğu 

beynelmilel kaçakçılık teşkilatının 

Yakın Şark şubesi en ziyade altın ve 
beyaz zehir kaçakçılığı ile meşgul 

olmaktadır. Bu şubenin faaliyet sa
hası Soyfa, İstanbul, Rodos, Suriye 
ve Filistindir. 

Ali Nihat isimlerinde üç adamı il 
idare etmiştir. 

ltalyan vapurlannJan 
ütilaJe 

İşte bu şahıslardan m ürekkep 
lan teşkilatın Bulgar ve İtalyan v 
purlannda çalışan tayfalar arası 

- -~ 
__ _.._....__--\ .. .. -- .3.. .,~\;~ .. ~'"' ... " w 

ve Ekrem König'in adamfanndan rifetlerini bu vasıtalarla yaptrkla 
İsmail Sabri ı.mfnde biriai bu teıkı- tahkikat neticesinde anla§llmı§tır. 
latın fiili reislğini yapmaktadır. Bu simlerini verdiğimiz bu üç adam b 
adam evvelce kitapçı idi. Bilahare vapurlarla sık sık seyahat ederek t 
muallimlik te yapmıştır. Varnad:ı ve tanbuldan Varnaya altın yötürüyo 
Ziştoyda evi ve emlaki vardır. İsnıa- ve Varnadan İstanbula da eroin g 
il Sabri, kaçakçılık işlerini Dimitri tiriyorlardı. 
Paçarcief, Mustafa Mükerrem ve ( (Sonu: S11. 10 !:ti. .. 3J 

Nevyork Sergisindeki 
inşaatımız Nisanda 
Tamamlanıyor 

Amerikalılar Sergiye lştirakimizi Sevinçle 

Karşıladıklarmı Bildirdiler ve Takdirle 

NeYyork- "Tan,, karilerine, Nevyork dünya aergiaindeki Türk 

pa.Yyonlarmm bugünkü halini gösteren bir reaim gönderiyorum. 
Pa-yyonla.runız, etrafını çizdiğim sahanın içinde bulunacaktır. 
Pavyonlanmızı hazırlanuikta ne kadar gecikmi' bulunduğumuz, 
bu resme bakılınca da.ha iyi anla,ılmaktadır. Diğer milletlerin 
pa-yyonları tamamen hazırlanmıttır. Halbuki biz pavyonlarmıızın 
bir tanesini bile tamamlıyabilmiş değiliz. Fakat bu hafta Ne or
ka gelen Türk aergi komiseri Nizamettin Ali ite vaz'ıyet etm~ ve 
Dıtaata büyük bir hız verilmittir. (Sonu, Sa: 10: Sü. 4J 
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PENCEREMDEN 

Vereme Dair 
Yazan: M. Turhan TAN 

B e~ muhtelif sebep ayn a.~ za
manlarda beni veı:emle ilgılen-

Yardımcı 
Muallim 
Maaşları 

Manda, Keçi Eti Satan 
Kasap Dükkinları 

dirmiştir. • • 
İlk defa vereın kelimesıaın 

dilimizde yanlı~ kullan1ldıfııı1 anla -
yarak bu korkunç hastalıkla aLika -
landım. ÇünkU hocam, veremin "şiş,, 
denıek otduğlmu ve "ocak yıkan, can. 
tar yakan uğursuz hastalığa okur ya
zarların verem dememeleri lizımgel
diğfoj söylemişti. Onun ifadesine gö -

re verem hastalığının adı Sil'dir ve 
vereme tutulanlara meslfıl denmek 
g-2rcktir. Hocam, bir ipucu yakala
yınca sona kadar gitmeyi seven -
terden olduğu için ciğer ve.remine 
Silllirree, gırtlak veremine Sillül 
kasaba denildiğini de anlatmış ve sö
zünü vereme miiptela bir betbahtın 
ne müthiş ıztıraplar içinde derece de
rece söndüğünü tasvir ile' kapamıştı. 

Bu hatıra henüz canlılığını mu _ 
hafaza ederken gözüme bir ~rde 
şöyle bir beyit çarptı: "San bir gi.il _ 
dün ey adem çiçeği - istemezdim sa
na verem demeyi! .. ,>-

0 menhus hastalıkla beni ikinci defa 
hissen ilgilendi~n de işte bu beyit ol 
du. Artık günlerce ve günlerce göz 
bebeklerimde sarı Adem çiçekl'2ri do
Jaşıyor ve her birinden yüreğime ga
rip bir üzüntü bulaşıyordu. 

Zaman bu haleti benden gider -
mekte gecikmedi. Fakat Babürün hal 
tercümesini kendi kaleminden oku -
duğum bir sırada o vehmi müşahede 
yine tazelendi. Türk büyüklerinin en 
iloari gelenlerinden biri olan Babür 

. ' hayatını hikaye ederken şöyle di -
yor: 

Resmi orta mektep ve liselerde 
bulunan yardımcı muallimler, bütçe 
de tahsisat kalmadığından dolayı, 

kanunuevveldenberi maaş alama -
maktadırlar. 

Şehir Meclisi Bu DükkCinlara, 
Levha Konulmasına Karar 

Hususi 

Verdi 
Bir 

Gerek bunların, gerekse ücretle 
çalışan diğer muallimlerin vaziyetle
rini nazarı dikkate alan Maarif Ve
kaleti, Meclisin son içtimaında, büt
çede 300 bin liralık münakale hak
kında kabul edilen kanun maddesine 
ait muamelatı tekemmül ettirmiştir. 
Şehrimizdeki muallimlere ait havale 
bugünlerde gelecek ve ücretler tevzi 
edilecektir. 

Mektep Binasını 

Havra Yapmıılar 

. ~ehir Meclisi dün vali ve belediye 
reısı Dr. Lutfi Kırdarın riyasetinde 
toplanmıştır. Dünkü toplantıda, ba· 
zı kasap dükkanlarında manda ve 
keçi eti bulunduğu halde bu etleri 
diğer nevi etler arasına. sıkıştırılıp 
e~iketle.rini d_e halkın göremiyeceği 
hır şekılde gızledikleri anlaşıldığın • 
dan bahisle manda ve keçi eti satan 
kasap dükkanlarına (burada manda 
ve keçi satılır) levhaları asılması 

hakkında zabıtai belediye talimat -
namesine bir fikra ilavesine dair 
Mülkiye encümeni mazbatası okuna-

Maarif idaresi, son günlerde ida- rak kabul edildi. Bundan sonra Ye
reyi aldatan bir musevi mektebi mü- niköyde Simitçi sokağında pazartesi 
dürünü azletmiştir. Müdürü azledi _ günleri kurulmakta olan pazann cu
len Musevi birinci muhtelit mekte- ma günleri, şube binası karşısındaki 
bidir. Azledilen müdür de Madam arsada kurulmsaı hakkındaki teklif 
Gurland'dır. Azlin sebebi şudur: de okunarak mülkiye encümenine ha-

Musevi birinci muhtelit mektebi vale edilmiştir. 
bir sene evvel Maarife müracaatle Bundan sonra geçen sene bu za
mektep binasını tamir etmek istedi- manlarda hususi bazı eşhas ile bele
ğini ve tamirat bitinceye kadar baş- diye iştirakile teşkil edilen Et Limi
ka bir binada tedrisata müsaade e _ ted şirketine ait hesabatın tasfiyesi 
dilmesini istemiş ve bu müsaadeyi hakkındaki teklif okunmuştur. Bu 
almıştır. teklife nazaran dört ay kadar devam 

Fa.kat maarif idaresi bir se- eden bu şirketin faaliyeti esnaSlnda 
ne geçtiği halde mektebin ı belediye yirmi bin liralık bir zararla 
hala eski binasına geçme _ kurtulmuş bulunmaktadır. 

fa Mülkiye encümeninde görüşülmesi 
münasip görülmüş ve tezkere oraya 
gönderilmiştir. 

Beşiktaşta Abbasağa mezarlığı -
nın park haline getirilmesi hakkında 
ki makam teklifi müzakere edilirken 
vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar 

bizzat kendisi izahat vermiştir. 

Lutfi Kırdar bu hususta demiş -
tir ki: 

"- Şehrin parka ve çocuk bah -
çesine ne kadar muhtaç olduğu or -
tadadır. Nerede bir park, bir bahçe 
yapmak istesek bu bize yüz binlerce 
liraya mal olur. Uzun uzadıya istim
lake ihtiyıaç vardır. Halbuki Beşik
taştaki Abbasağa mezarlığı ismi al _ 
tında bir mezarlık var. Burası zaten 
park haline gelmiş bulunmaktadır. 

Tek tük de mezar taşlarına rastla _ 
nıyor. Mezarlığın bir köşesinde bir 
çukur var. Müsaade ederseniz bun -
ların içinde tar.iıhi olanları, şimdilik 

bu çukura toplayalım. Mezarlığın di
ğer kısmını de park haline getirelim. 
herde icabederse o çukur yeri de 
parka ilave ederiz. Buna müzeler i
daresi de müsaade eder.,, 

"Pek çok içiyordum. Hindistana 
beşinci seferimde bir gün sal ile or
dudan ileri gittik. İçtik. Dönüşte nez
leye tutuldum. Öksünneğe başladım. 
Her öksürdükçe kan tükürüyordum. 
Ateşim vardı, geçmiyordu.,, 

diğini gorunce keyfiyeti tahkik Şirkete ait hesabatın tasfiyesine 
ettirmiş, eski mektep binasının ta _ dair olan riyaset tezkeresinin bir de

Valinin bu izahatı üzerine meclis 
bu teklifi ekseriyetle kabul ederek 
içtimaa son vermiştir. 

Pazar Günleri Açık 
Dükkanlar Kalan 

Nahiye 
Terfih 

Kasaplar Diin 
Kongrelerini 
Yaptılar 

Dün kasaplar cemiyeti senelik 
kongresi yapılmış ve kalabalık bir 
toplantı olmuştur. Hesap rapo~u ls::ı
bul edildikten sonra faaliyet raporu 
okununca azadan birçokları idare 
heyetini tenkit etmişler ve 75 imzalı 
bir takrirle idare heyetini kasapla -
rın haklarını temin edemediğin -
den dolayı muahaze etmişlerdir. Ce
miyetin hiçbir şey yapamadığını ve 
narh yüzünden hepsinin zarar gör -
düklerini ileri sürmüşler, sakatçı -
ların, barsak ve tavukçuların cemi -
yetten çıkarılmasını istemişlerdir. 
Müzakereler r;•tt'.kçe harareti~ bir 
şekil almış '•• 1 unuyordu. ~miyet
ler mürakabe heyeti müdürü tenkit
lerin doğru olmadığını evvelce ve-

rilmiş bir kararla sakatçılarla diğer 

]erinin kasaplar cemiyetiyle birleşti

rilmiş olduğunu söylemiştir. İdare 

heyeti namına da reis tarafından ce

vaplar verilmiş ve azanın bir kısmı 

tenkitlerinde devam etmişlerdir. Ne

ticede. seçim yapılmış ve eski idare 
heyetinin yarısı tebdil edilmiştir. 

Tiftik ihraca+. 
Artacak 

İngiltereye takasla tiftik gönde -

ri1mesine müsaade edildiği takdirde 

mevcut 35 bin balyalık stokumuz 

kolaylıkla elden çıkarılacak ve yal -

nız Almanya ve Rusyadan maret ve 

kısmen Amerikaya inhisar eden alı
cılar artmış bulunacaktır. Müsaade 

verildiği takdirde İngilterenin fazla 

15 - 2 - 939 

Nevyork Sergisi 
Ne Vakit 
Açllacak? 

S - Nevyork sergisi ne va -
kit açılacak, ne kadar deuam 
edecek, en az kaç lira ile ser
giye gidip gelmek mümkün -
diir? Oraya kaç günde varı -
labilir? 

C - Nevyork sergisi nisan sonun
da açılacaktır. Altı ay devam edecek_ 

tir. Fakat bir seneye uzatılması ih

timali vardır. Nevyorka gidip gelme 

turist yol ücreti 370 liradır. Bu pa • 

ra ile İstanbuldan N evyorka kadar 

trende ikinci, vapurda turist mev -
kide gidip gelebilirsiniz. Nevyork -

taki masraf buna dahil değildir. Nev

yorkta da günde en aşağı on lira mas 

raf koymak lazımdır. Maamafih İs -

tanbulda Nata müessesesi sergi için 

ucuz seyahatler tertip etmiştir. Ora· 
ya müracaat ediniz. Çünkü vapurlar. 

da ba~a türlü yer bulabileceğiniz 
şüphelidir. 

* S - Samsun belediyesi ga .. 
zete kağıdından torba kağıdı 
yapılmasını menediyor. Bu 
yasak doğru mudur? 
C - Neşri hususi müsaade ile ol

mayan matbu evraktan torba ve ke
se kağıdı yapılamaz. Fakat gazete ve 
mecmua gibi imtiyaz ve müsaade a
lınarak neşrolunan matbu evraktan 
torba ve kese kağıdı yapılabileceği 
ve satımında mahzur olmadığı ka
nunen tesbit olunmuştur. 

Samsun belediyesinin yaptığı ka
nuna uygun değildir. 

* 
Babürü çok sevdiğim için bu söz

lerden içime adeta ateş düşmüştü 
ve onun kan tükürüşü gözümün ö -
nünde sabit bir tablo halini almıştı. 
Kendimi bu teessürden çok güçliikle 

mir edilerek havra yapıldığını an -
lamıştır. Bu tetkikat neticesinde 
mektep idaresinin musevi cemaatiy
le beraber bir taraftan Maarif ida -
resini aldattığı, diğer taraftan da vi
layeti aldatarak mektebe ait olan 
ve senelerdenberi içinde tedrisat ya
pılan bir binayı mekteplik vaziyetini 
saklavarak havra yapmak üzere rııh
sarname a!Cfıgı anıa:jumı~tır. lVJ.uı:ru-

Müdürleri 
Ed!liyor 

V 1. b ı d" · mal çekeceği tahmin edilmektedir. S M 
a 1 ve e e ıye reısi Ltltfi Kır - Dahiliye Vekaleti, nahiye müdür- - emleketimizde operet -

dar, son zamanlarda şehirde yaptığı !erini terfih etmek maksadiyle vali _ ler, rapsodiler ve saire yazan 
tetkikler esnasında hafta tatili mec- lerle vekalet umumi müfettişleri Yün Fabrikası Açmak bestekarlar var mıdır? 
~~İJ:~!~d~n i~isna edilen esnafın, adsında b"r anket açmıstır. Veka - istiyorlar C - Belediyenin operet kısmın~ 
memnu maddeleri de satmakta ol - mimi g.._~,nmiştir: müsaadesi verııctıgı taKaıru~ ıxııc..,~ ,, ,, · ·• · · 

J .. ,_,,,.___-1 __ ~ ....... _, ··-'··- -1 ... - - 'L. - - ' 
olup bizden uzaklarda yaşayan bir 

rün azli bundan .ileri gelmektedir. 
duklannı görmüştür. Bu maksatla "- Nahiye1erimizin bugünkü ha- bir firma şehrimizde bir yeni yün 

ler yazmaktaön-lar. Halk Operetinin gençle iı.tanbulda birleştiğimizden 
biraz sonra onun verem döşeğine düş
mesi ve akla sığmaz ıztıraplar ara -
sında kıvrana kıvrana ölmesi, şuur 

altına güçlükle atılabilmiş olan o es
ki tahassüsleri canlandırdı, ayağa 

kaldırdı ve beni yine evhama düşür
dü. 

Maaşlarını Veremiyen 
Mektepler 

oynadığı bazı operetlerin de bestele 
dün bütün belediye şubelerine gön - li cidden tetkike muhtaçtır. Maaşla- mensucat fabrikası kurmak istediği- ri Muhlis .Sabahattin tarafından ya-
derdiği bir tamimde belediye zabıta n az olan nahiye müdürleri için bir ni alfıkadarlara bildirmiştir. Diger zılmıştır. Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin

deki Türkçe, tarih, coğrafya ve 
yurt bilgisi muallimleri Maarif ida
resine müracaatle bir müddettenbe
ri maaşlarını alamamakta oldukla -
rını bildirmişlerdir. 

Maarif idaresi başladığı tahkika
tı kısmen ikmal etmiş, hazırlaıdğı ra 
poru Vekalete göndermiştir. 

memurlarının gece, gündüz kontrol- istikbal de mevcut olmadıg-ından he- b b' b"" ük il 
larda bulunarak kanunun bu husus- ecne i ır grup uy sermaye e 

taki hükümlerinin aynen tatbik.ine i
tina etmelerini bildirmiştir. 

Sıhhat Teşkilatı 

Genişletilecek 

vesleri ve ümitleri kırılmış bir va - Bursa mıntakasında son sistem bir 

ziyettedirler. Bir taraftan ilmi sevi- yün mensucat fabrikası kurmak için 

yelcrini yükseltmek, bazı nahıye teşebbüsatta bulunmuştur. 

---O----

MOTEFERRIK : 

Rumanyanın Yeni 
Ankara Elçisi 

* S - Ticarette Fob teslim, Sif 
teslim tabirlerini kullanıyor
lar. Bunların manası nedir '! 

Lakin uzun süren bir hastalık sı
rasında hekimlerden iki aziz dostun 
bende verem bulunduğu zehabına 
diişmeleri, o zehaba göre tedbirler al
maya kalkışmaları ve düşüncelerini 
saklamıyarak yüziime karşı söyledik
ten sonra beni -hasta hasta röntke
ne sevketmeleri, verem illetine kar
şı ömrümde hissettiğim alakalann en 
yamanını vücude getirdi. 

Maarif idaresi, muallimelere ma
aş veremiyecek derecede idareleri ve 
mali vaziyetleri bozuk olan mektep -
lerin kapatılmasını ve müdürleri -
nin azledilmesini Vekalete bildir -
miştir. Bu mektepler içinde iki de 
Ermeni lisesi vardır. 

Belediye, sıhhat ve içtimai mua -
venet teşkilatının tevsii için, bu se
neki bütçesine mühim mıktarda tah
sisat koymaktadır. Vali ve belediye 
reisi Lıitfi Kırdar belediye doktorla
rının mahalleleri dolaşarak fakir 

müdürlüklerine lise mezunlarını ge

tirebilmek, diğer taraftan da onlara 

ayni tahsil derecesinde bulunup ta 

diğer dairelerde çalışanlara baremin 

vadettiği feyiz ve terakki imkanla -

rını açmak ve bu suretle kendileri

ne iyi bir istikbal açılan nahiye mü

dürlerini vakit vakit kurslara da • 
vetle idari, hukuki ve iktısadi bilgi
lerini zamanın ilerleme cereyanları· 

na uygun surette arttırmak yollarınt 

aramaktayız. Kaymakamlıkların an

cak yüksek tahsil görmüş olanlara 

hasrı mültezim olduğundan bu yo

la g~tmiyerek nahiye müdürlerine 

C - Harice bir mal sipariş edil -
diği zaman hariçteki fabrika bu ma
lı ya vapurda teslim eder ve oradan 
itibaren masrafa karışmaz, bu takdir
de buna Fob teslim denilir. Yahut ti
carethanenin bulunduğu limana ka -
dar gönderir ve bütün masrafı üzeri

Rumanyanın Türkiye büyük elçi- na alır, buna da Sff teslim derler. 

Artık rüyamda hocamdan vere • 
min IUgat bakımından tahlillerini din 
liyor ve her ders sonunda da kan ku
san Babürle yüz yüze geliyordum. 

----o----- semtlerde oturan hastalarla meşgul 

Etrüsk Tahkikatı Bitti olmalarını, bunlardan icabedenleri 

Et ·· k h kk d f • tet hastanelere nakletmelerini münasip rus vapuru a m a enru -
kik ve talık ıklerde bulunmak üzere görmektedir. Bu maksatla sıhhat iş -
teşekkül eden mütehassıs komisyon l leri müdürlüğü kadrosun~ yeniden i
tetkiklerini bitirmiş ve raporunu ki doktor daha ilave edilmektedir. 
hazır'nmıya başlamıştır. Öğrendiği -
mize göre rapor bir cilt teşkil ede -
cek kadar mufassal olduğundan tan
zimi işi daha bir hafta kadıar süre -
cektir. 

Belediyede Ücretle 
Çahşanlar 

Dahiliye Vekaleti, belediyeye 
gönderdiği bir emirde, beledıye ve 
idarei hususiyetle ücretle çalışanlar 
hakkında verilen inzıbati kararların 
kanunen tatbik edilemiyeceklerini 
bildirerek bu gibi kararların Veka -
lete gönderilme:;ini beyan etmiştir. 

arzu edilen istikbali temin ıçin en 
münasip tedbirleri bulmak arzusun
dayız. Bu hususta umumi mü!ettiş 
ve vali arkadıaşlarımın yüksek \.-U -

kuf ve tecri.ibelerinden istifade et -
mek ıçın kıymetli mütalealarını 
mümkün olduğu kadar en kısa bir za
manda bildirmPnizi rica ederim.,, 

Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak 

İşte bu hal beni vereme ait yazı. 
ları okumağa sevketti. Verem olma -
dığımı anladıktan sonra fırsat düş -
tükçe o mel!lıı hastalığa taallıik eden 
kitaplar arayıp buluyordum idrakime 
yabancı gelen ıstılahlara rağmen o ki 
taplan §evkle, daha doğrusu merakla 
okuyordum. Bu meyanda eski ordu 
hekimlerinden Gevrekzade Hafız Hü 
seyin efendinin "düsturül'amel fi ted
birissıhatı vel ilel,, adlı eserini • bir 
kitaphanede ele geçirerek - gözd.en 
geçirdim, oradaki "Siltlirree,, faslını 
ise - dörtte üçünü anlamadığım için. 
belki yirmi defa okudum. Bele on se
kizinci asrın ortalarında (1175 H) ve
fat eden Vesim Abbas efendinin bir 
kaç bin sayfalık bJr eser olan düstu -
rundaki verem bahsini adeta ezber 

Terfi Edecek Hakimler 
Adliye Vekaleti dün telgrafla ba

zı hakimlere terfi ve b9şka yerlere 
nakil teklifleri yapmıştır. Müddeiu
mumilik dün bu teklifleri alakadar
lara tebliğ etmiştir. Başka yere nak
ledilmek şartiyle terfilerine muva
fakat edenler olursa Adliye Vekaleti 
derhal terfilerini yapacaktır. 

GÜNÜN RESiMLERi 

ettim. miyle mahfuz kalmak şartiyle - dok-
Lakin itiraf ederim ki vereme ait tor olmayanları da müstefit edecek 

bilgim, o metin öldürücü bir afet ol- bir şekildedir. 
duğuna inanmak derecesini aşmamış- Şimdi o mecmuaya abone olmak 
tı. Çünkü okuduğum kitaplar ve hat- üzereyim. Sıhhiye Vekaletiyle sıh -
ta makaleler, doktor olmayanların da hl mi.iesseselerimizin ve veremin ne 
veremi iyiden iyi kavramalarını yaman afet olduğunu bilip ondan ko
mümkün kılacak bir ush1bla yazıl - runmak isteyenlerin de mecmuaya il
mıs değildi. Ancak dün elime geçen gi göstermeleri çok yerinde bir hare
"Tllberküloz,, adlı bir m.ecmua yıl- ket olur. Eser, bası itibariyle dahi, 
Iardanberi bu mevzula boşuna yoru· güzeldir ve muharrirleri - İstanbu -
lan dimağımı birden inşiraha kavuş- lun en tanınmış - verem mütehassıs -
turdu ve beni gerçekten sevindirdi. Jarıdır. 
Çünkü orada veremin ve ve"llemle il- Her şeyin ilmi cehlinden evlidır, 
gili hastalıkların yapılan tahlilleri '"' diyenlerin doğru söylediklerine şüp • 
tesribleri - fenni klYmetleri tama - he mi var? Kaaplca dünkü hararetli toplantılarında rey ıJeriyorlar-

liğine Riga elçisi Staikanın tayin edi

leceği bildirilmektedir. Yeni büyük 

elçinin bu ay sonunda Ankaraya ge

leceği söylenmektedir. 

* Rumanya matbuat müdürlüğü

ne tayin edilen Ankara ve Atina mat
buat mümessili Dragu'nun yerine 

henüz kimse tayin edilmemiştir. 

Hamza Osman Afyon 
Hemıerisi Oldu 

Toprak mahsuleri ofisi umum 

müdürü Hamza Osman Erkan Af. -
yonkarahlsar müstahsillerinin mah

sullerini namına vaktinde mü -

bayaa edilmesinde ve köylüye yar

dım ve kolaylıklar gösterilmesindeki 

faaliyetinin şükran mukabelesi ol -

mak üzere Şehir Meclisinin karariyle 

Afyonkarahisar fahri hemşehriliğine 

seçilmiştir. 

iki Kadın Hakim 
Adliye Vekaleti şimdiye kadar 

Anadolııda vazife gören hukuk me
zunlarından bayan Muazzezle Nadi.re 

yi İstanbul mahkeme azalıklarına 

tayin etmiştir. İki kadın haklın de 

!stanbula gelmişler ve birisi asliye 

üçüncü ceza mahkemesinde, diğeri 
de altıncı hukukta vazüeye başla -
mışlardır. 

Menemencioğlu Gitti 
Hariciye Vekaleti umumi katibi 

Numan Rifat Menemencioğlu dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. 

* S - Mimar Binanın mezan 
nerededir? 

C - Mimar Sinanın m.ezan ls
tanbulda Süleymaniyede eski meşi
hat dairesinin önündeki müeselleste 
dir. Lahdinin üzerinde dört sütu -
nun yükselttiği çok zarif küçük bir 
kubbe vardır. Dış duvarının üstüne 
kendisine Tezkiretülbüyan adlı ese
rini dikte ettirdiği şair S~i'nin söy
lediği manzum ölüm tarihi kazıl -
mıştır. 

1 rA~vlM ve HAVA 1 
15 Şubat 1939 
ÇARŞAMBA 

2 nci ay 
Arabt: 1357 
Zilhicce: 25 

Gün: 28 

Güneş: 6,57 - Öğle: 
İkindi: 15,21 - Akşam: 

Yatsı: 19,13 - İmsak: 

Kasım: 100 
RumT· 1355 

Şubat: 2 
12.23 
17,41 
5,11 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan mal(imata göre, yurtta ha\'a, Trakya, 
Kocaeli bölgeleri ile Karadeniz ve Akde
niz kıyılarında bulutlu, diğer Yerlerde ac1k 
geçmiş, rüzgA.rlar şimal ve garp bölgele
rinde cenubi istikametten orta kuvvette, 
diğer yerlerde şimalden hafif olarak es
miştir. 

Dün İstanbulda hava az bulutlu geç
miş, rllzgAr cenubu garblden saniyede 2-4 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz
yikı 759,5 milimetre idi. Sühunet en yük
sek 14,2 ve en düşük 5,8 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 
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140 zırhlı, 500 den fazla tayyare ve 53,000 askerden müte
şekkil Amerika kuvvetleri Carribeon denizinde manevra ya
pıyor. Manevralar dört milyon murabba mil genişliğinde olan 
bir sahada yapılmaktadır ve martın ortalarına kadar devam 
edecektir. Amerika donanmasının külli kuvvetleri 36 saat de
vam eden münakaleden sonra Panama kanlının şark tarafın-

daki ağzında toplanmış ve harp tayyareleri de ayni mıntaka
da vaziyet almıştır. 

Amerika cümhurreisi Roosevelt de Honston kruvazörü 
ile manevraları takip edecektir. Riyaseti cümhur büroları 
Munaiye nakledilmektedir. Roosevelt Vaşingtona 4 martta 
dönecektir. 

İtalyan 
Filosu 

Hamburg, 14 (A. A.) - Bismarkın torunu Mme. Loe
venfeldt, ananevi şampanya, ile Almanyanın 35,000 tonluk ilk 
kruvazörüne "Bismark,, ismini vermiştir. Merasim, saat 13,10 
da yapılmııtır. Mme. Loevenfeldt, şöyle demiştir: 

"Führerin emriyle senin adını Bismark koyuyorum.,, 
Hitler, Göring, Himmler, başku - da donanmaya da şimildir. 

mandan Keitel, Amiral Racder, bir- Geçenlerde yirmi altışar bin ton 
90k rical ve 50,000 den fazla bir halk hacminde iki cüzütam denize indiril
kütlesi geminin denize indirilmesi es mişti, şimdi gözlerimizin önünde o -
nasında hazır bulunmuşlardır. tuz beşer bin tonluk kruvazörler fi-

Hitler, kısa bir hitabe irad ede - losunun ilk muazzam gemisini gö -
rek şöyle demiştir: rüyoruz. Hitler nutkunda Dismarkın 

''Almanyan ın askeri teceddüdü, kendisinden de bahsetmiş ve onun 
mevcudiyetimizi zaman altına almak " Nasyonal Sosyalizmi hazırlayan Al
ve milletimizin menafiini müdafaa manlann en büyüğü olduğunu s'Öy -

1 
etmek için zaruriydi. Bu teceddüd, ledikten sonra Nasyonal Sosyaliz -

Roma, 14 (Hususi) .- Papa on yalnız orduyu ve hava kuvvetlerini min Bismarkı mağlup eden kuvvet -
birinci Pius bugün defnolunrouş, alakadar etmemektedir, ayni zaman- leri yıktığını anlatmıştır.,, 
bu ınünasebetle Vatikan en m~~te- ======= = = ==== =========== = ==== 
tem ve heybetli merasimden bırıne GÜNÜN HABERLERiNE AiT HARIT A 

P. un 
18.hit o1ınuştur. Papa. onuncu ıus Japonya Halnan a-f-t~~::?!;---~-~-~~~llii~ '7 b ·yet et- dasını işgal etmekle o .... , ıoo 
J anı a~ına gömülmeyi vası 

· ti A vnıpalılan Uzak 0 mı, olduğu için vasiyeti yerıne ge - şarktan kAmilen at- c r N 
rilrniştir. Ceset, San Petro kilisesin- mak istediğini gllı- • 

den Bosilikaya naklolunmUŞ ve ce- termlştlr. Londra ile 
d · Paris, hAdise ile son 

nazec1e Kardinaller, peskoposlar, rp derece ala1ud.•r ol-

loınaııar ve saire bulunmuştur. Ce- maktadır. 
set Basilikada yakılan yüz ınum Çang - Kay - Ç.-k, 
ar beyanatta bıılunar:ık 

6 as?1a konmuş, ve burada mat~m Hainan'ın !~alinin 
Y.~ı Yapılmıştır. Ayini rnüteakıp, bilhassa umumt Bü

ınuteveffa Papanın akrabaları ilerli- yük Okyanus mese- ..... ':-'"'=~ 
Yerek ayaklarını ö müşler, daha 1 lesine taallQku dola
llOnra Pa P . kuna- ı yıslle muhim ve m~
tak b' Panın tercümeihalı o nidar olduğunu s5y-
nında1\ kutu içine kon.muş ve zaına- 1 lemiııtir. rının asılan madalyalarla ayakla- Japonya hariciye 
sonr Ucuna yerleşt!rilmiştir. Daha 1 nezareti Japon hü" 
tab a cesetle bu eşya tabuta konmuş kOmetinin mlıstak-

ut seltiı yeri d .. hürlenınil bel statüsile al~ka-ve nıe n en mu . 
ıatına indirilıni" ·şı· dar ve Büyük O!tya-

Aınern .. __ ır. ı 
lJaleJi p -Clll lyan ve mebusaıı ınec- ! nusta sulh ve nivı-
A-~ •paıı .... "t·· _ . •--lr mın fdameslle atl-
~ ..... o umu nıatemı ouıı-a . 
~ l>el'feınbe rüııüne kadar tatil tadar olmadıfını bil· 

~erdir. dUınifÜl'· 

Hainan, Kanton ve Formozaya dayanan ve Ka· 
rolin ile Ladrone adalannda manda sahibi olan 
Japonlar, Amerikanın Filipin adalanndaki piıtar 
hattını çen,ber içine alıyor ve Shıgapurdan 1nci
liz müstemlekesi olan Honı - Konc ile Şanghay'a 
&iden yollan kesiyorlar. 

Çinliler 
13154 Japon 
Öldürdüler 

Filistin 
Konferansı 

Londm, 14 (Hususi) - Mister 
Çemberlayn bugün Avam kamara
sında Filistin konferansına iştirak 

eden Arap murahhaslarının 1915 de 
Şerif Hüseyin ile İngilterenin Mısır 
fevka1ade komiseri Mac Mahon ara
sında mübadele edilen mektupların 

neşrini istediklerini, bu mektupların 
beyaz bir kitapta neşrolunacağını 

söylemiştir. 

Filistin Arapları, bu mektupların 
kendi lehlerinde taahhütleri muhte
vi olduğu kanaatindedirler. İngiliz -
lerse, bu fikirde değildırler. Çünkü 
Sir Mac Mahonun kend\Si de bu mu-
haberenin Filistinle alakası bulun -
madığ,nı söylemiştir. 

Bugün İngiliz murahhaslan ev -
veli Araplar, daha sonra Yahudiler
le müzakereler yaptılar. Araplar 
Mak Mahon mektuplan meselesinin 
konuşulduğu anlaşılıyor. 

Yahudiler bugünkü müzakere sı• 
rasında bugün 15.000 Yahudinin Fi
listin zabıtasına ve müdafaasına if
t irak etmekte olduğunu, Yahudi 
gençlerinin her zaman memleketi 

1 

müdafaaya hazır olduklarını anlat
mıştır. 

Mister Çemberlayn bugün Filis -
tin konferansına gelen Mısırlı mu
rahhaslardan prens Abdülmuazzam 
ile Ali Mahir Paşayı. Irak murahha
sı ve başvekili Nuri Sait Paşayı, Su
udi Arabistan murahhasları Emir 
Faysal ve Fuat Hamzayı kabul et
miştir. 

Altın Enfiye Kutusu 
Yazan: B. FELEK 

G üzel kıraat kitaptan &örüyo -
rum. Bunlardan bir tanesini 

hem okuyor. Geçende bunda te· 
tiğim bir parça pek hoşu • 

ler ya! Sade yaşta öğrenir der
yerde de öjreDJr 
cak. Çünkü fransızca 
zılmıı olan bu kitapta 

değil, her 
w u ola -

ya-
yat ve ahlik dersi olacak ~ 

var. 
Eğer başınızı ajrıtmazsam size 

beğendiğim o parçayı yazıvereyim: 
Zannederim Napolyon zamanında 

bir miralay alayındaki zabitlere bir 
ziyafet vermiş. Laf arasında da o 
gün satın almış olduğu bir g~el al
tın enfiye kutusunu çıkanp ıoster • 

miş~ . 
Aradan biraz geçtikten sonra mı-

ralay enfiye çekmek için kutuyu ara
mış, bulamamış. Her tarafı kanştır• 
mış. Kutu yok! Galiba kıymetçe de 
hayli yüksek imiş ki; hazır bulunan
lara şöyle söylemeğe mecbur olmuş: 

- Arkadaşlar! Demin size ıöster
diğim enfiye kutus~u ara~ •. bu • 
lamadım. Acaba içinızden bırısı dal· 
ıınlıkla cebine koymıq o~m! 

Bu sözü işiten bütün zabıtler der
hal ceplerinin astarlannı dışına çe • 
virmek suretile üzerlerine dillen va
zifeyi yapmışlar. 

Fakat enfiye kutusu meydana çık· 
mamış. Yalıuz davetliler arasında 
genç bir küçük zabit bu harekete it
tirak etmemiş. Sadece: 

- Askerlik terefim iizerine söy • 
lüyorum; kutu bende değil! demiş. 
Demiş ama, bu kutu kanatlanJp 

uçmadı ya! Tabii arkadaşlan, cep • 
lerini dışına çevirmiyen bu küçük 
zabitten ister istemez şüphe etmit • 
ler. 

Ziyafetten sonra yatak odasına çe
kilen miralay, soyunurken enfiye 
kutusunu üniforma astaruuıı ar&alll

da bulmUf ve ertesi sabah ilk iti 
genç küçük zabiti çağırmak olmUf. 
Demiş ki: 

- Delikanlı! Enfiye kutusun11 
U..-Uv• u.&a• 

mıa utanma içine dtlpnlif. Lilda 
anlat bana! e •e ND de diler u
kadafların ~bi eepleriııi çevirmedin 
de beyhude yere kendini ıttphe altı
na koydun! 

Genç zabit ıu cevabı vermi1= 
- Kumandanım! Ben fakir bir 

aile çocuğuyum. Aldıjun aylığı on -
lara veririm. O sebeple dışarıda, ı.. 
kantada yemek yemem. Beni hitfea 
sofranıza davet ettijiniz &ün cebim
de o stınkil yemetim olan blr parça 
ekmekle biraz sucuk vardı. Eter 
ceplerimi herkes ~bi ben de tersine 
çevirseydim, bmılar meydarua çıka • 
cak ve mahçup olacaktım. 

Miralay bu cevaptan pek mtlte
haaais olmUf, haksız yere ıüphe et -
tiii delikanlıyı her &ün kendiyle 
birlikte yemek yemeie davet ettiii. 
~bi, bir büyük ziyafet tertip ve ev
velki ziyafette bulunmUf olan bütüa 
zabitleri davet ederek altın enfiye 
kutusunu bulduğunu ilan ve çocu .. 
tun üzerinde na hak yere dolaşan 
fÜpbeleri izale eylemiı, üstelik en -
fiye kutusunu bir nevi tamir olaua 
diye ona hediye etmit-

Gü.zel parça! Çocuklarımızın böyle 
ilicenabane hareketleri daha küçük· 
ken ötrenmeleri ilerideki hayatlan 
için, hemcimleriniıı rahatı. istiraha· 
ti ve selimetl namına çok faydalı. 
Çtlnkü :hepimis insanız. Nasıl hepi· 
mizin hakan yere bir ıilphe altına 
glrmemis mümJdbı ise, hepimhin de 
haksız yere ve iyi niyetlerle bir te
mis adam hakkında şüpheye diit -
memb mümkün. 
İmanlık makinesbıhı salıpna tek· 

li ve dilnyanuı dönüt istikameti biç 
birimizln bu tilphelerden ve bu yan
htlıldardan kurtulmamıza imkan 
vermiyor. Yani kaybolmuş bir enfi
ye kutusu oldu mu ziyafette bulu -
nanlann hepsi az çok şüphe altına 
giriyor. 

Lakin reva odur ki; enfiye kutusu 
bulununca, şüphe altında bulunan -
lann masumiyetleri derhal ilan edil
sin. Çünkü bir memleket için haki • 
katen namussuz adamın tehlikesi 
mahduttur. Herkes onu bilir ve ona 
göre tedbir alır. Tehlikeli olan şey; 
namuslulann namussuz ıibi, ve na
mussuzlann namusl11 cibi görün
melerindedlr. 

Bunlan ayırdetmek her fazilet sa
hibinin, vatan ve vicdan borcudur. 
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Çalan Adam 
Malıkum Oldu 
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IAllN HllSIZI 
• DUOAUX • .IOLll aıRRY 
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B07Wc-.ı 

3 
BlyQk San'atkArm 
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BOJ(lk eMl'1nl OJDUJOI'. 

IA 

ve:KADI 
ı 1.011TT A rou •• 

lS·Z·PI 

ANKARA RADYOSU 
t'lldd7t ltad;r~ POltalan 
ftrkbe a.17 ... Aakara a.Qo.a 

Dalp Uamlata 

ım m. ıa ııcee. 120 Kw. 
T. A. Q, ll,7t m. 11191 Km. 10 ltw. 
'l'. A. P. ll.'10 m. MH Kes. to ltw. 

ÇarfGmlta, 1 &. 2. 1939 

1J,JO Prosram. 11,11 Ttll't mtlzfll -
PL U Memleket .. t ~. aJam. mete
oroloji habslerL 1s,10 14 llOzlk (Rln• 
RtlcOmhur Bandom - 8ef: IUan ltQn
c->. l -Marlo Kosta (Maq) 2 - Deli• 
bel ~ betellnhı polka ve rnazur
ISML 1 - Keler Bela (Sen ~l ti• 
•enGrl. • - B. K•Jmenn (Çudmf prm
wl GP•etln4ea potpırt). 

18,IO Procram. 18,11 llQdk (Cu
bant - Cfıan) Lanq Orkeltruı. 19,15 
'l'lh't mQzlll (tnce saz fulı) CeW Tok
-. llakb Derman, P.tret Kadri, Rum 
GOr, Hamdi 'l'oUJ', Batrt Utler (Mahur 
l'Ull) IO ~am, IDNorolojl baberlerl, 
mut bonuı (f17at) 20,ıa Tark m6* 
Çalanlar. Vecibe, J'ahlre l'enu, IWiJt 
Ferwı, C. Cal1a. OkuJ'anlar: Mustafa 
CalJar, Semahat ÖZdem& ı - Kanuni 
Arif - luJtanf 19llh Plll'"t, 1 - De
de Etımd1 l!laltanl 1'llllb • -ut 
(Nlhml ettba.) 1 - Santllrt n.n .. 
teadl ,.... lllı'la (GCUı.r ~) ' - t1-
dl Ahmet Efendi J'ealh ..-kı (Yarada 

.. miiiiıjliıiııiııım ıt,,18 JU8tmıf kil S t..n'tnln 7edh (An
._ ~ ıthdel). 1 - MUltafamn 19 
db (AIJaa ltuanbk ~) ., - Ka
mml Arif - (Su .-nalai) • Mllhmld 

Tevfik lcmfndıt fdtr btr adam Sabıkalılardan Hayri ile Vehbi ,-----~~--------·-------------------~ D Zaril 181'1a (Aldı aJdmu bir aanoe ı.b) dün l8ıbah Köprünün OatGne otura- dün sabah Çarp içinde bir ppkacı 1 U C9 O t-LqlA Bamm Rilzum prla <ıı, ...,._ 
DlUf, elbl8ellnhı liS1dllUntı dilanele dükklmna prmiflm' ve atm almak 1 hı hGIDO an) 10 - hı. Acem kOrdl tar-

baflaDllf ve içinde kırir bet kW'Uf üzere üç eprp betenmiflerdir. Pa - p E K A.T E $ Ç E M BE 1 :...: ::S.J!:e =-~ti:: 
bulunan kırmızı mendlllnl de yanı- ket yaptınp ceplerine koymuşlar DUllD8 (Jılliab .. u> ıı,ıo ........, tu\'l. 
na koymuftm'. Btr erabk mendlltnln sonra ela cbpnya ç*1mflar ve vitri- llt. kambVo • malnat -.. <ft7at) 11,11 

yok oldutunu görilnee hemen ayala ni tetkik etmlye başlamışlardır. Ma- Sl••lllGlt11cla Temsil CSuDı mOjdectaı) Kcımed1 (Yma 
kalJrmıı ve önGnden ... den adamın ,..,. ..... sahibi bu v.sıır.ıı ve hayırlı mü..._ .. ı ....a 1nı s. Bebzat) 

21 
MQdk <JdlcOk orkestra -

&• .. - .1-s Y Sinemada gölteri m-ı ve g6Jati il• blJ6k HADtsESt olan Set: Necip Afkm). ı - .Johann sım. 
pepnden kOflDIYA m,ı.mıı " beiJr- terlı.riD daha bqka f8Yler belene - EYECAN • FEDAKARLIK • VAT ANSIVllRLllC ve IOYOK llR Acı MA 1 111n bir .- cvaı. encUıo> 2 - aotWJ'Q 
mır. ceklerinl lanllllf. fakat biraz ecmra 1 u 1 T Cmnbalar <hbt .. trot) ı - Comaü 

- Rımzdll' yakalayın... bunlarm uzaldaşmıya başladıklannı Ayrıca: YEN T RK YE ATATORK'Gn H ... ı ha,atlarma dair tarihi Vb'ana Atla (potparlle) t - Undre 
Kalabalık kaçan adamın peflne srörQnce arkalar1ndan seslenmis. bun n ebedi almeler ~ve111;::.ı:s~u) ~=!"°':) 

taJrılmlf ve bu adam yablenacatı- 1ar tabanlan bldırmıf, kaçmıya Amerikalı Rejüıör terafmdan en ~ bilgilerile filıne abp Amerika Cilmhur Refslne takdlm Aft ft1ll c) Baı basa Cltumba) 4) Oedb-m an1aymca mendili denize fırlat • bqlalDIJlardır. bml de y.ıc.r..n..4: eWk1eri Film. ti•> x..,..m" bmfma. 11 Jıftlzllı: (en 
1D1f ve sonra da gelen polile teslim vermişlerdir. Sultanahmet u"V-- bant) tl,M. 24Sona,ıanababll'ledn18-
olmuştur. teU mahkemesi. dün bunlann I01' - •nld prcııpw 

Sultanalımet üçihıcll ceza mahke- gulanm yaptı. hd8t de hitdlseyi ta- .--- iNSAN SiNEMADA 
mesi dün bu davaya baktı. Renllz bir mamen tnklr ediyorlar ve Hayri: 

• 
it sahibi olımyan ve faket nı.mtı ol- - Arkadapm Vehbi bana eşarp u· • i i k v. 
dutunu söyliyen suçlu Mehmet ten- llltllcaktı. biz puarlık ederken ma- y 
ctiıdnl"fhildafu ii&dm: p ..ıu~t bı.imı iiatüm(iıtt -1dt 

ıwn vaM.Jprmw bJr. lt:.'l'lr Bunları kendJslnden ea1dığımızı san ..... -19------------.~ 

HN,ONILIR: 
18,ta Prq: Mozartm eeert~ llft• 

fmıL 
HA,11' KONll .. LIRI 
7,10 ........... 

.._ __ dil buld Hosumı grttı Ni aı. :vı~ çanııau.- - groı guDl 1'11'" l'1DD % a 'I 6' 

men um. otum• · - Hlldm lldsini de tevkif etti ve WI STllN si, 18,45 Berltri kıSa dalgası: Neşeli pllt -
p-1Wiı• hediye eunek ~ alchM. BU pbttlerin çaiJrılnıuı lçln muhake - .M EL~ .. ~ Stnemasındl ıar, 17,10 BrGno: Stüdyo orklltrUI, 11,tl 
aclamm oldutunu b1lınlJOl'dum. Pe - meyi befka bir ,on. bıraktı. ~~ bulunm yeni MIRROFONIK maklnelerlyle Berlln ima daJıası: ı..oau __.. (19,10: 

::ı::: ~~ ~ t Ş 1 T M E L 1 D 1 R :U~ ::!n S::kl~ ~;'":!..C::: oJdalumı bl1mlJoı'um. Dedi. Saym ............... " •ıe1•r. Yeni mualkl (ltlebard Trunt), 19 Dnt.P-
8QID Barı I~ Jluc.OW!en itibaren 3 ncü zafer BAn'ASI BAŞLIYOR ______ .. beri= Akfam muaftdal, 11,25 Praı: Cm· 

BbW, fllb.ltlerl dtn'edt. Sutu •- t.umı&k clolaJlllle matauın•s bl- l•••İlll··~ •IKCA'ıı Suvseler lila J91'1eriaill ~en aldırınız. Tel: 40888 • ilk ID\llDdll Mll'l1at. IO 1~ Teal 
Wt t6rdl- IWrtntla bir., hapla• tlllk zahlNcil8I' dzmtr) 80katına t__....,;. ____ ,.....-....-..ıo..ı----~....;---------------·------:-- ..-Jd koalerl. • VU'fC)ft: .,_ --
Sml ~ ft dıtdla1tıwldf9lU. natlolumQftUJ'. 30 leMdttlbert biz- IDd8I. IO llambms ...,._. •Ulllld. 20. 

leN ,e.terdlllnlz emnı,.etln denınt• Sa.._ il l ~---------~ 11 ,.._Cilan cır~_. Prq: M• 

Potta iki alha ene1 Slıbclde ıc.. 
~ ..,_,oda ma.teböen Wr 
fDm pted1irbn cOımll methut J&P 
mıpı. Sinema mGateclıi Pertevl8 
9'ikln"tl Alber ~ 
~· S1mma .-hlbl '* m.. 
mla ....,..,,,., k-'lalnln ı. • 
b.n RJvnmedıp 8Gyı.ntptt. KU. 
delumgnpHlg d6la SmalJet mtld~ • 
JQiladm fÜelUU'!I f11mba ele p. 
~ ~· l'ilm pWUrı
- ._.. mçka'ar hpk1rmde bir D
rar verilecektir. 

nı rica u. d.rtn ~ ıND•· DeDll Lev•• nB A " at bando, 21,40 ar.ıau: --. ımul-
.... A l111a l e111lsve11• tta11te" DAIKOYIÇ • tı,40 l'elle: Llll adldldil, n "'1m: 

81"1.. eaatlerl de,..u Bando mGdla. n 818l1lna: Dam W idi' 
ıı:mın&ıo - tatanbul M. M. V. Deniz merkez utmal· ve S•I. banlar, 21.IO llubteıif Alman PGltllanı 

ma KomiayonundaD: = ~-=-= ~::... vı: 
Ankara Aaliye Mehkemesi lkin· 

el Hukuk~: 
839/tl 
latanbul'da Halıcıollunda Ye -

.. ..., Olmhmda A$•1ik 
hbılMUnl &Oren Ne1bhn tiki Mü
fettitl Klplı t.kender Oilu Ek· 
rem•e. 

Ziraat Veklletl Nmnna hazine 
avukatı Becal T8l:men tanflndn 
mektep muntı olan 193 lira 19 
kUl'UfUll " 9 fatz ve JDuarlfl IDU 
böeme de birlikte taJwlllM dair 
931 u mnnara altında açtıtı aı.. 

ak daYlmUa ima '"'"""' muha
kelnethtü: 
İJwDet&&huma ı6nclerDen da

vettJe nraba ~\& 
meçhul oldulandaa do1aJı bll& 
teblll t.de edildtll .. AsUrl Bu
., Okulundan aJft)dıktaa llGDn 
da~ • .,,,.....,. ha-
ber veı:medllJnlwlen t1'nen ..... 
ıat lcruma Janr verUmif " 
nmbılgMM pfl c:le l'l/2/- pa-
IU'tlll aaat ıo a blnkı1mat oldu • 
IUDdan vütt mnktrda biaat ... 
,. bllftldle Ankara Allı,. !JdD. 
el Hukuk Mıhkemetlnde ham 
bulumem• akal halde baJEkım:r-
da ll19P kann ~ ıeblil 
mekemına kaim olmak O... ll&
Mll tıeblil olunur. (480) (978) 

• Otolllatlll A•ltalll • 
Makin .. inci• 

Çalıpn.tk flzere fnhtqr llpra 
matinelerinde, Çlkulata .mı. 
1Aj maldnelerincle çalıpnlf bir 
makiniste ihtl1•9 vardır. Ta
liplerin Yeni POltane karpam· 
da Kınla7 ham 1an11Mla 28 No. 

ya müracaattan. 

ı - Tahmin edilen bedeli :=• Vapur Ace ... lliı muaikW. 

100.000 Ura olan iki adet romorkö- MODDM •JCHULDT • ORllNT • LIN•• 01t1AALA"' -•RITLIR: 
ri1n kapalı zarfla miln•kısuı 1 '7-2 L'OIUI ..._.,. &loet)oe nıldl ldn 1er1 ,.....: so.ıı ~ l'Uednlnln <Madlnt _...,. 
939 tarihine rasila,.n euma ptl .. ARIC • GA .... HATTI CRambarl. fb') ...... n. llDb« (ne.ta Arlleld• 
saat 14 de Veklltlt btnı.m.ta ftltl• ~en. Anven, Yuıumlstan. 'l'lr- _, ..... •Roma: CMM-. 'bbe) 1-

.~ ~119 BuJıal1ltaD ..... ...,. " .... ..... ...... &ıl ~va: ........... 
t•lrlrn ~-- lara .. det. ...,......_ 11 UUc w.....-ıa <Waı-
cllleoBtll' T rll MHdlft llrbtlllClea: kin> opına. 

1 - ... UN ~ a. ...... $lrkatlmlaln htuedarlan umwnı .,!::_ tallllJ9ll - Wdlnen ,._ OPA ıuıtl Klllı 
.... - ... .......,.... ama. .. _ ...... ---- ... A--A p-ı..- G lt,11 Varpa: Yqb 111111' laalltel. 21 &RJ;Jııı:rW --- - _.. ... ..... _.,,. luckaburs ftpaftl IO ....... ~- ~en~ 
M1lı JC(lnil .. t ıs - de .sıuttmtmn tdat'e .l'U. RlllTALLIR: 

1 - lllD__,. atrmö tltl- merkezi olan Galetacla. Kürekçiler- Da1*ra ftPUl'U 11 ..... cMılru- ıt.ıa Bedia-. •'t ..,_ __.. 
,enlerin belli l8nde mtlMk .. • .ıı-, AJaeD ve llOnih Ban•nm 4 üncü 1111 (llletlWJ:a), •• ... .__ ~ ba.e 

....... ...... t -ıa-.. .._ .. _ us l'ahmD lefn beklenen .. ~ --~ --auugea uu- .. ~ _, katmda ı ve 2 numarah yuıbanedf' .aan. ıı ORrna: Dllca flll')alln. 1l.tl 
IUO Urabk Dk temlNtı ft u• Acil tmette ıopı.nacakar. llUBl7IO V&llUftl 11 8Ubata Wru- o.tr.v-= Armonik m'llllkW, n V-.on: 
ntml bel&e1ertni ,bnt Dpeh tek- Gl.UCUMJO ftllU1'9 ... ...,_. Clıopbı'ln _.lertnden Pb'IDD l'llltl1f, 
Uf .uflanm makbnl makabtun- v-..wen ..,. ualeten an u ıoo · A dotru. u.ıa Pnlpbeq: Zbftbd llNllldal. 
de kondqona wlerl poebıda O- ..,..,. ablp olanlann h1ae ...U.. OANI MUllKl•I: 

lacak ..,uan.ıer katnaı ecUlmeL dal lcdma dn&ndm bir hafta "" H. PAJKURIC il: St.atlutı ._ a.ua lai8 •dı ı ' * (l492) ftl ~ ldue merkezine tetJtm ::.._ ~ • v__.. il.ile De 
U. ......,•inde makbws almılan ri-M. M. V. Delds mllt.tubliMd' _, __ 

n...ı. e1mrlanma ta,111 1lel- - --· 
ftrt lll1Ü " cllDta ....... tüy-
11 lAclwrt P1* elblleldr kmnat
lan ile paltoluk t1J18 1ra1m 1W -
Ywt .. ,. kumq1mmn ftll( ft 
..,. ,_..,_ tetkik .. ......,. 
edlı.cetttr ............. .... 
tı o. .... fabrDra " &'ıwraM 
• IDlflUl mtltıllllhltJer bir .. 
NdmllPlı ...... a...~ 
nıda V.ıw.t .,... ~ de• 
aJa --- ...,.. mldörlQGM 
1bru ve Wdtf ..-.ı.rı lmlD11 • 
lana .,n 8Jll tMklll obmup ... 
JudaD bir ft1& bir kep•ın IDUhap 
Ohmank bilDa ... IUDdllt bir 
bmaf bba1 ......... - .... 
dan b&Jle denlS ordulU kmMt mG 
bqeatmm bu~ tip ve na -
fı Oaerlnclen 71pdaca1Jm w tallp
lerlD nümuneler de birlikte en 
10D 20/Şubat/939 tarihine bdu 
milracaatlan Ulzmnunu bUdlrtrlm. 

(335} (898) 

v.,. ....... 
"ZlftlCA ltLOYID•A A. 09 dl 
IC ...... llclll .... 11111 J1t•ıt1tllr 
ıco11ı ....... ..a ._.. ..,, ... _..... 
"•llcantk e.et. aa,,a1r totce .......,. 

"LOVCIN 

Ko• •llft 11f n 
Diba alır oaa m•"k--0 M ko

müniatlik tehrlklta J8Phk••n iddia 
oluna Ali r...-, ...., llUlta-
ta. Conb Ali, MaYN. llmtafa. Hı. 
rlato. Retat. BaUt lrpt. Ahmet ft 
Huemn muhaUmelerlne llzll ola
rak devam .Wdi. Mubekeme P99D 
........ •bit YUk1lf tddkatınm .. 
mali ft ~ lteeep ollu A
linin Ruyada ~ al~ ot
"""11ımn IOl'll1ıDM1 t~ ka1nuftı. 
Diba de pbMleriA ptınlmua için. 
bir ecll1dL 



=== 15 - 2 - 939 -====:-:======.-=-=~~~~::~::~~~~=~ T A N ··························•·····•·••·•• ·····························ı ~AN r........ .. ....................... . 
Günd~azete M A S A B A S \ 

:TAN'ın hedett• H b ~ • 

de. flkl • • .,. K A J 
t 

1 
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olmıya catıımaktır, 

ABONE BEDELt 
'J'ürkiye Ecnebi --t400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
1so ., 6 Ay 1503 • 
400 • 3 AJ 800 
ıso " ı Ay 300 : 
MılleUerarası l>OSta ittihadına dahil 
oımı1.an memleketler için abone 
bedeli mQddet sırasi:rle 30 16 9 
3,5 liradır. Abone bedeli ~~dlr~ 
AdreJS değioUrrnet 2S lruruatur. 
cevap için tnektuplar 10 kutu1-
luk pul lllıvesı l~zımdll'. 
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Biz Vazifemizi 
Yaptık, O Kadar 
Bir yabancuıın babanıaa kartı 

suikast yapnıağa bazırlandıj'ı· 
m haber aldığınız zaman ne yapars•· 

d'sl • nız? Derhal babanıza koşar, )ten 1 

Dİ hazırlanan suikastten haberdar e • 
dersiniz. Bu sizin evlatlık, ve ıosaıı • 
hk vazifenizdir. bir 

Biz de vatanı:mıu aıö• ko=duk. 
)'abancınm hu.ırladıiı pl8JU., nıada 

J d• ..,o Bu plan son saman ar tarafın· 
ltalyanın propaganda ~J)ella Ra· 
dan neşredilen La oılfeıua 

• de çıkan, ve 
sa ismindeki gazetesiJI · 

'bOY•Yan yenı 
rilıldyeyi de siyaha it bir bari • 
Roma imparatorlufuD• ;ÜJ'k olarak 
tadır Bunu görünee bir hük' A 

. . ·ııeti ve "' -
biz.e düşen vazife ~ etmekti. Bu 

ti h dao habeıvar 
me . ~n. a tık. Bunu yaparken de 
vazifemızı Y P Imamağa sesi-
bislerimlze mailOp 0 

,, ' 
• . f--' yUkseltmemege, sadece bu 

mızı BZJ8 

hadiseyi izaha çalıştık. 
Şimdi bu ne~riyat Oz~e ~stan -

bul gazeteleri arasında hır münaka-
baslamı' bulunuyol'. Biz bu müna-

şa :ı: ı;,lü ·· u 
kaşalar• karışmaıı;a zum gorm yor 
ve bu ınilnasebetle hakkımızda söy
lenen sözlere kendimizi muhatap te-

'!1-........ u .,, ... .uau~a ı l't::nncıue Yaz.ı • 
temizi yaptık, o kadar. Ondan ötesi 
artık bizi alikaclar etmez. 

Et Niçin 

Yükseliyor 1 

* 

E t fiyattan son ııflnlerde 7en1den 
yilbeldL 

zaten narh konmQf olmasma rat
et belediyenin koıJ'duiu fiyat -

nıen;atılmıyordu. Ya kasaplar, kendi 
tan ·ı · h '-:'--t' ·· li dık nıüşten erıne &LUU1 ı soy • 
taJll k yüksek fiyat alıyor, yahut narh 
yere ıatnıai• mecbur olduğu kim. 
fi ya~ etlerİJle bir fOk sakatlar koy
sete;ııı ıııecbur oluyordu. Dernek ki 
ınaga ııarb fiyatı hakikate ve va-
konulaJS yordu. 
eziyete 111111a -.... 11. ti -

O halde 11.....-• 5vl'Dlek: '\Pe ona 
.. dbit ,.ııoek lizım Pliyordu. 

ıgore te _.Jır" Niçin et pahalıdır 
Hakikat .. ~. . 

ılarB 90rananız size bir 
Toptanı:, pyarlar. Biz de et nıe

!fOk ~ebeb d• yerdifimiz izahat ile 
eelesı b.WO k ,ebebler döktük. 

ıertaya bir ~lesini köktinden hal. 
Bizce et davanın öniinil alın k 
_..ı:ı.- bO a 

'etmeuıar yacaktır. Bu davay 
UınkilnO~a ~ ı m re ortaya Ç arı Ziraat 

halletmek ııeiaıdilik pek zayıf oldu. 
KurunıunOJl f. bO işte pişmiı ınu. 
ğu, ö~n1Jerl sahipleriyle boy ölçü. 
esses menfaat de bulunduğu an 

d re'!e -
şemiyecek e JJurad• bulunduruıa • 
!aşılmaktadır. urla bu dava halledi. 
cak bir iki aıeJJl 

leme:s. t ıcorıunu, belediye i. 
Bi:ı~ Zir•• ;şe eiddl surette el 

le birleıerek, bO da dönen oyunlara 
koymalı ve ort• ~ ~kilde ortaya 
b. 'h t '"erec ır nı aye hclıt• 
kuvvetli çıkıll1 -

rbıyesl Umum 
Beden Te .. Bir Tebliği 

M üdürlüğiirt1111 
rJuhabirinden) 

Ankara 14 ('fa~ umumi müdürü 
- Beden Terbifeldı .. faZla bulunan 

uı e.. ' . 
mevcudu beş Y ·· e:!!Sese ere JlOn • 

'ını.J d T re"mi ve hususı ne Be en er -
derd · ği bir teıkereaıükümlerine uy -
biyesi kanununun .. açılmasını, ka
gun bir şekilde Jtlll~ıeri v{icude ge
palı ve açık spor. Y~r. J3tl ar~da Ve-
tirilmesini istemı~ tetJ'ere gonderil-

kaletlere de aytll 
miştir. 

n inkılaba 1 uygun kanunlar, başka memleketler için yapılan kanun· 
lann hazır esvap gibi kopyası olmamall. masa başında yapılma· 
malldır. Türk milleti, ihtiyaca uygun kanunlarla neler başaramaz?" 

ıcsrakaplı kitap lıleminin, ha -
iki bayatın canlı gidişini cansız 

k ııer içine hapsetmek için kul
~ığı en büyük vasıta, bir kısım 

YAZAN: 
Ahmet Emin Yalman 

a bacı kanunlarıdır 
ınas ~ ... ~~.,...,...,...,.....,..., .... ,..,....,. ........ .,..~ Bir kanundan asıl maksat şu ~~~~~~ ................ ~ • 
ibi şeylerdir: Devletin hedef tut- Bizde taraf taraf umumi mü-

fuğu gaye ve vazifeleri en kestir- fettişllk teşkilatı yapılması ve 
ıne ve zahmetsiz şekilde tahakkuk Tunceli hakkında hususi bir ka-

sahalar hakkında hususi tedbirlere 
ihtiyaç duyulduğuna delildir. Fa -
kat bu ihtiyacın icapları sonuna 
kadar yerine getirilmemiştir. ettfrmek, devlet makınesinin iş- nun kabul edilmesi, geri kalmış 

k~ş~w~~ın~rek~wm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nasebetlerini o gayelere uygun 
bir halde bulundurma~ a'azifeleri 
tayin etmek, hakları korumak için 
kaideler, emirler, yasaklar koy
ınak ... 

Bunların sayesinde yarın he • 
sap kabul eder bir hale gelir, Öl

çüsüz, keyfi hareketlerin önüne 
geçiliı', umumi hayatı ihtiyaca ' 
göre inkişaf eder. 

Kanunun tabii mekanizması şöy
le olmalıdır: Ortalık ta hükum sü
ren bir takım vasati şarlar ve ih- ı 
tiyaçlar var. Bunlara filan gayeye 
göre düzen koymak lazım... İlk 

adım, mevcut şartları iyice araş -
t ,rarak hareket noktası yapmak -
tır. Bundan sonra en lüzumlu ka
ideler, az yer tutacak, en küçük 
bir inkişaf karşısında hükümsüz 
bir hale düşmiyecek, umumi ha -
yatın serbest akışına engel olmı
yacak şekilde yapılmalıdır. Bir 
kanunun ömrü için zaman haddi 
kurmıya imkan yoktur. Fakat mu· 
vak.kat bir işe mahsus olmıyan, 

umumi münasebetlere düzen ko -
yan bir kanunda herhalde normal 
bir yaşama kabiliyeti farzotmclt 

,;,...\0V..b-.P9U.0-~·1.ıy.h.'Un-

se ve hakikı hayatın caplanndan 
uzak• asıl vaz.ife.fl yapılmamı~ ka· 
lır. Yani yarının hesaplarını ay -
dınlatmak ihtiyacı bakımından 

bir cemiyet unsuru değil, aksine 
olarak bir emniyetsizlik kaynağı 

olur. 

l 

MiLLiYETPERVER 
FRANKOYA: 
l 
........ wcw ueaa4••=••••• 

YAZAN: 

NACI 
1SADULLAH l ............................ i 

Hayatının en mesut dakikası: 

İspanya üzerine İtalyan hayra• 
ğını çektiği gün 

Bir memleketin muhtelif ka
nunları yani sürat ve ölçüde inki
şaf geçirmemişse, memleket için· 
deki şart ve ihtiyaçler bir tek va-
sati ~kllnde ifade kabul etmiyor- s ayın general, Açlarla, çıplaklar)~, kucakla1'ın· 1 

sa böyle bir memleket için umu- Eter son ıelen havadislt!re da çocuklarile silngillenmlı nna· 
mi kanunlar kabul etmek, kendi inanmak lazım gelirse, iki buçuk larla, ve daha analarının karnm-
kendimlzi aldatmak, geri kalan yer yıldır peşinden koştuğunuz z.afel'e dayken bıçaklanmış yavrularla ... 
leri hususi bir inkişaftan mahrum kavu~cağınız günler hayli yaklaş· Birer clhansümul mamureyken, 
etmek, ileri sahaları gelirlere ayak mış bulunuyormuş. Bu zafere ka- yanmış, yıkılmış, ve birer clh:an-
uydurmıya mecbur etmektir. Ay- vuştuğunuz takdirde, bütün beşe- şümul harabe haline glrmiş şehir-
nl yol üzerinde hem kağnı, hem riyetin tanıdığı hü\'iyetinizi, res· lerlc, kasabalarla, köylerle, ma· 
de otomobil işlerse o yol üzerin - men tanımıyan otorite de kalmı· hallclerle, sokaklarla dolu olan İs-
deki vasati sürat otomobilden z.i- yarak. panyayı tas\•İre yeltenmek, kalbi-

ade kağnıya yakın kalır. Bu sizin hakkınızdır: Siz, kcn· min de, kafamın da harcı değil. 
y Bir ınemleketin hiç şüphe yok dinizi bütiin dünya otoritelerine Çilnkil iki buçuk yıldır size bütün 
k' b" tek milli kanunu olur. Fa· tanıtabilmek uğrunda, tam iki bu- dünyanın isyanını duyurmaya ça-
k 1 t : mın mevcut diye farzetti- çuk yıl uğraştınız. lışmış olan parlak kafalar, ve duy-
ı<ı; _:~ ihtiyaçlara he~üz var- Fakat bana sorarsanız, sizin için gulu yürekler, beni beceriksiz bir 
6 'F" w k lar için hususı kanun- unutul.mak, tanınmaktan çok daha katip bırakacak kadar sanatkar· 

ımıyan ;sun Oradaki vatandaşlar, zor, hatta imkansız olacak. dırlar. 
ar yapı ır. · · Tanınnuyacak hale &"irmiş mcm· Dü manlannız., insanlara ölü-

tnuayyen bir inkişaf sevıy~lın~ ~ı- Iek t' t l"' d ı k k d kendi muhıt erının e ın anınmış genera ı.... mü sevdirecek ka ar &'İiZt' dö,·iiş· 

i 
ınbcıya .~ ea~dare edilir. Kendile- Zaman size, peşinden koştuğu- tiller. Eğer zaferiniz tahakkuk e· 

ca ına gor • b" ar nuz şöhretin, umduğunuz. katlar derse, inanın ki onlar, insanları 
rl hakkında adeta hususı .1.r y • 1 ti' 1 

ı rt ezze ı o mıyacağını gösterecek- mağlübiyete imrendirecek kadar 
dun devresi. kurulur. 1\- cvzıı şa • . 

. de mem _ tır sanırım. Çünkil bütiin düuyıı güzel yenilmiş olacaklardır. Ve nç 
lar, bu tedbirler sayesın 1 d' otoritelerinin resmen tanıyacakla· karınlarını kurşunla do~·urarak, 
ı""':ket ı'çı"n v~"tı• diye kabu e

1
. ı- hfi · ı· · · bil ·· d b '"' _,,.. n vıye mızı, tun ilnya insan· "ırçıplak göı;,iislerini arut ate~n-

b" hale ge ın· ); 6 • 
len seviyeye uyar ır 1 tarı hiç te iyi tanımıyorlar. le ııntarak dövüşmüş olan düşman-
"""' h 1 k nunlar kaldırı ır. V b d ..... usus a ları e ütün Unya otoriteleri tara- Jannızın kahramanca mağlubiye-
:rnernleketin umumi kanun fından resmen tanınmanın lezzetli ti, size hiçbir 7.aman, zaferinJ o 
hilkürn sürmiye başlar. . gururu, size, biltiin dünya insanla· mestcdici gururunu, lezzetini, if. 

Anglo Sakson memleketlerın ~ n tarafından fena tanınmanın aza· tiharını tattıramıyacak! Bu zaferi 
de bu zaruret açıktan açığa k~bu hını, unutturamıyacaktır. Ve tıız, kazanırsanız, içinde bulunncağınıı 
edilmiştir. Bugün Amerika Bır - kendinizi tanıtmaya olduğu kadar, kanlı viraneyi teftişe çıkacaksınız. 
leşik hükumetleri arasına geçen kendinizi unutturmıya da çalıı· O zaman, adım başında ayağınıza 
bir takım hükümetler vardır ki y~· mak ihtiyacını duyacaksınız. takılacak olan ölülerin açık kal-
kı_n bir zamana kadar federal hu: Fakat hayat size, unutulmanın, mış ıözlerine dikkatle bakın. Gö· 

bkuınetin idaresi altında hususı tanınmaktan daha büyük bir maz· receksiniz. ki, ölülerin gözlerinde 
il' sah .. u·· şıer • hariyet oldu•unu da iabat edecek·. b·ııe 'aşı ·a ,· · • i · k ı 1 d" a muamelesi gorm • ., ~ n man, sızın çın yı ı. 

t ll'. Rendilerinden bir takırn va • Bctcriyet siz.i, unutulmak ümidin- mış İspanyanın ürpertici manzara· 
b~ndaşlık vazifeleri beklenmemiş, den, unutulmak tesellisinden ebe- sandan çok daha korkunçtur! Çiln-
t~r k takırn siyasi haklan musllflk: 1 diyen mahrum bırakacak. kü öldüremedifiniz 0 imanı görUn-
ke ~lrnış, umumi münasebetlerı Eğer dünyada sizi milliyetper· ce inanacaksanı:ı ki, zaferinizin if-

lldı iht· b. ce- ver tanıyanlar türerse emin olun reti tahtı ao'"nm b. lk kilde . ıyaçlanna uygun ıT -s , ez ır vo anın 
ler ıdare edilmiştir Fakat usul· J<l benim gibi birçok kimseler, kraterine kurulmuştur. Henilz Y•· 

' Rayeye k · t tul -'ıllı'vete düşman kesileceklerdir. kayamadıinnız. ka ı 1' • · k rnuşıur . o adar uygun u • ... "' - ... n ı e ınız.ı sı ma· 
2atnand kı hususi sahalar, en kısa çünkü bir millet için, milliyet düı- yı'ımı mazur görün. Tali sizi, bu 
~ Birleşiık hükumetler manlığı bile, sizin milliyetpervu- Hferinizden daha acı mağlubl-
katılah·ı e tarn ve müsavi bakla )iğiniı kadar tehlikeli değildir. yetlerden korusun sayın a-eneral' 1 

lll\işt~ ~~~~-iiiiii!!!!!!!ii!Bii!!ii!i!i!i!i!i!i!iiiiii!iiiiiiili~~~~~~~~i!!i!!!!~~ 

Vaziyeti olduğu gibi görmek -
ten çekinıniyelim: 

Bizim nesillerce fena idare edil
miş, nakliye sistemi ve temas im· 
kanları itıbarlyle bir milli kül ha
line gelememiş bir mcmketiıniz 
va.r ki başka başka kısımlan muh· 
telif amillerin tesirlerine bambaş
ka bir şekilde maruz kalmıştır. 
Bu memleketin bir tarafında en 
yüksek şekilde bir modern ruh 
inkişaf etmiş, diğer köşelerinde en 
iptidai b ir feodal hayatın şartları 
ve icapları devam etmiştir. 

Bu iki kutpu müsavi derecede 
hesaba katacak bir vasıta tasav. -
vur etmiye ıbnkan yoktu. Bunun 
için nesiller.ıe müddet kanunları -
mız, memleketin hakiki şartlarını 
hareket noktası diye kabul etme -
mişlerdlr. Bu kanunlar, ya başka 
memleketlerin kanunlarını kısmen 
tercüme suretile memleketin ih
tiyaçlarına tamamiyle uzak ve ya
bancı bir şekilde vücude getiril -
miştir veyahut hayali geniş kırta
siyeci dimağlar masa başına geç -
mfşler ve en uzak ihtimalleri bile 
düşünmek ve her pürüze çare bul 
mak iddiaslyle kağıt üzerinde ken
dilerince dört başı maur eserler 
yaratmıya kalkışmışlardır. 

Böyle kanunların neticeleri ka

nun mefhumundan beklenen neti

celere tamamiyle aykırı çıkmıştır. 
Kanunlann dayandığı umumt 
prensipler, şaşmaz birer ölçü ol
mak lazım gelirken, sayısız husu

si kanunlarla bu umumi prensip -
, ___ lrn" "'' 1s.tis.nnln1' vATntı1muı 

prensiıbin ruhu bu surette hiçe 
:bıdfrilmlftir. 

Bu vaziyet karşısında bir me -
murun prensibi bellemesi kafi gel
mez. Birbirini bozan istisnaları da 
bellemesi lazımdır ki böyle bir işin 
içinden çıkabilecek dimağ yoktur. 

Bundan başka kanunlar hakiki 

ihtiyaçları hareket noktası diye 

ele almadığı ve en küçük teferru
ata g'ttiği için hakiki hayat, bun -
Iarın içine sığmamış, yer yer taş
mıştır. Bunun üzerine tefsirler -
den. tAdillerden, zeyilterden, ek -

Ierden ibaret dağınık ve sisli bir 
alem vücude getirilmf§tir. 

Bunlara rağmen bile kanunun 

hayata uyamadığı yerlerde şer'i 

hilelere mahsus karışık yollara gi

dilmiş, kanunun asıl ruhu çiğnen
miştir. 

Memurun, vatanda§ln her ka
nunu bildiği farzedilir. Bugünkü 

kanun alemi için bir iddiaya im -
kan yoktur. Orta çağların akla 

sığmıyan, esrarlı bilgi sahalarına 

nasıl bir takım tefsirciler hakim

se karakaplı kitap dünyasının de· 

vam ettirdiği bir takım kanun şe

killeri de, böylece içinden çıkıl -
maz bir alemdir. 

Türk inkılabına uygun kanun -
lar, başka memleketler için yapı -
lan kanunların hazır esvap g"bi 
kopyası olmamalıdır. Masa başın
da yapılmamalıdır. Memleketin 
vasati şartlarını hareket noktası 

bilmelidir. Bu şartlara henüz ay -
kırı kalan yerler için hususi ve 
muvakkat kanunlar yapılmalıdır. 
Kanunlar, en zaruri umumi esas
lar kurmakla iktifa etmeli, ha -
yatın iptidadan tahkim kabul et
miyen ihtimallerile alakası olan 
tatbik ve takdir meselelerini sata. 
hiyetli dairelere emniyet etmeli -
dir. 

Kırtasiyecilik zihniyeti ile yapı
lan kanunlar, umumi hayatın ak
masını kolaylaştıracak birer mec
ra değildir. İnikş:ıf yolu üstünde 
kurulmuş engellerdir. Yeni kly -
metler yaratmak için kullanaca -
ğımız taze enerjilerin büyük bir 

• 
tFiK .. R ALA R 
i ........................ . 
Yardımların 

Yarası 
Yazan: ŞükUle Ni~ 

Gazetelerde sık sık yardun 
rumlan tarafından himay 

~ tı.euklann grup halinde resi 
rınl n . 
se, yen~ı. Bu yav~ular, ~·enı 
da sıcak bir ı gıymenın; Y 

bii hakları arasll\8 bulmanın 
minneti giz.Ji gibidir. İşte bugii 
bir gazetede bunlardan bir tablo 
rüyor ve altında da şu satırları 

yorum: 
"... Kazası Esirgeme 

menfaatine bir balo tertip 
ve temiz bir muhit içinde sabaha 
dar çok cğlenilmiştir. Balo has 
fakir ve kimsesiz çocukların yard 
mına sarfcdilerek fakir çocuklar 
,•indirilmiştir. Gönderilen resim, 
vindirilen yavrulan göstermek 

dir.,, 
Hayır cemiyetleri, kurumlan 

sik olmasınlar kimsesiz, fakir ya~ 
rı düşünüyor, onlan korumak 
çalışıyorlar. Lakin, bunu dünyay 
lan etmek neden? 

Zavallı, masum ve tesadüfün 
besine kurban olan bu yavruları 
koda )arı arasında teşhir, neden? 

Fakir olm:ık ayıp değil, 
hepimizin gönlünde ''izzetinefis,, 
nilen bir ince nokta ,·ar; koruyu 
lanmız, hayukarlıklarını ve va 
lerini yaptıklarını isbat için bizi 
bire kalkarlarsa verdikleri lokma 
ğazımızda kalarak bizi boğar •• 

Parası olanlar bir balo gec 
de sabaha kadar eğlenmişler ve 
nun sadakasını da eğlenmek d 
yaşamak için kuru ekmeği bile 
mayanlara uz.atmışlar ... Onlar 
eksik olmasınlar; başka türlü 
olur? 

Hayır işlemek bile bir me 
karşılığıdır! Lakin, eğlenenlerin 
dakası ile beslenen bu yavruc 
büyüyünce, akıllan erince her t 
\'esileyle karşılanna çıkabilece 
lan bu korunma • koruyan el ıe 
bir cemi7eti.n, eli de olsa - mesel 
acı bir ıekiJde yaralanmayac 
mı? 

Yahut, bu yardım görme ahşk 
lığı, onlarda "izzetinefis,. d~nilen 
yük kıymetin kaybolmasına sebep 
mayacak mı? 

Vaktiyle bir mektepte acı 

vaka ile kar'11aşmıştım: Paralı, 
mck yiyen talebe, yemekhaneden 
tıktan sonra parasız., yemeksiz tal 
beyi çağınyorlar, onlara artan y 
meklerl veriyorlardı. Zavallı ya 
lar ilk günlerde bu ](Ufa isyan e 
mişler; bir sırada oturup çalııt~la 
se\ iştikleri arkadaşlardan arta kal 
yemekleri yemektense, yemek va 
kitleri ortadan kaybolarak aç kal 
mayı tercih etmiıler; Jlkin zam 
geçtikçe, sıcak bir yemek yemek i 
tiyacı üstün gelmi§ ve yemekhane 
gitmeğe razı olmuşlardı •• Bu kada:ı 
kalsa, iyi, ilk gtinlerde 0 kadar ma 
rur, izzetinefsini korumak için açlığ 
razı olan ıenç çocuklar, aradan b. 
kaç ay daha geçince, zengin talebe 
nin çıkmasını beklerken artık ye 
m~khanenin kapısına koşu§arak gel 
mıye; daha evvel girebilmek için bi 
birlerini iterek, gliliiJerek içeriye hU 
cuma başlamışlardı. 

İşte, bir lokma ekmek için mab 
vettiklcrimiz! ... İşte cemiyetin dil • 
şfincesizlikleri; usulsüzlikJ.eri ... 

Mekteplerde, hayır cemiyetlerin 
de koruduğumuz yavruları iftihar 
makamında te hir etmek ıöyle dur. 
sun onların heniiz inki af etrnemiı o
lan izzetinelis duygulannı mahvet • 
ınemek için bu yardımları doğrudan 
ailelerine yapmalı; tocuklarının yi. 
yecck ve giyeceğini, kendileri yapı
yorlarmış gibi, onlar temin etmeli .. 

l\fadd~mizi tamir ederken mane
viyetimizin yaralanmamasına dikkat 
edelim. Bir cemiyetin yüksek insan. 
lar yaratabilmesi için buna mutlakıı 
ehemmiyet verilmek lazımdır 

kısmını bu engelleri aşabilmek 
için kullanıyoruz. 

Bütün bu engelJere rağmen bu· 
~nkü. neticelere varabildiğirnize 
gore, ihtiyaca uygun rasyonel ve 
basit kanunlarla Tlirk milletinin 
neler başarabileceğini düşünmek, 

cok ferahlı bir seydi!'. 
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Arayan Ya Mevlôsını Bulur, Ya BelCisını 

Alman Boksörü Şimeling T aliini 
Denemek için Amerikaya Gitti 

Amerikalı spora sermayesini ya -
urırken merhametini kalın bir kasa
ya kilitler. Amerikalı organizatör i

çin mücadele sporlarının heye<:anını 
arttıracak her türlü tesadüf, her ne
vi kaza ve bela makbuldür. 

Bit' boksörün daha ziyade şöhret 
bulması için rakibini bir yumrukta 
öbür dünyaya yollamasını için için 
istemeyen organizatörü yeni dünya -
da fenerle aramak lazımdır. 

Eski cihan şampiyonu Dempsey 
şöhretinin en yüksek mertebesine, 
Billi Brenov isminde genç hasmının 
gafasını çatlatıp öldüren yumruğu -
nu vurduktan sonra erişmişti. Billi 
Brenov hastahanede can verirken 
Demseyin organizatörü iki ay sonra 
yapacağı maçtan ve temin edeceği 
büyük hasılattan bahsediyordu. 

Yeni cihan şampiyonu :zenci Coe 
Luvi:zin fiyatı Alman boksörü Şi 
meling'in belkemiğini kırdığı gün -
denberi iki misline çıktı. 

Kazalı ve belalı müsabakaların se 
yirciler üstünde derin tesirler bı -
raktığı malıimdur. 

Yaz mevsimi yaklaşıyor. Ameri

kada mücadele sporlarına konan ser

mayenin şahlanması haziran, tem -

muz ve ağustos aylarına tesadüf e -

der. Çünkü o aylarda açık hava mü

sabakaları yapılır. Yağmur, fırtına 

gibi müşküller az olur. Yani maçın 

tehiri yüzünden boksörlere ve saha 

sahiplerine binlerce dolarlık ta:znıi -

nat vermek ihtimalleri hafifleşir. Ka 

palı salonlarda yapılması mümkün 

olmayan seyirci rekoru temin edile
bilir. Velhasıl yaz mevsimi organi
zatörlerin oihan. ~w.r-ı;r- 1 • 1 ..ıı.-

gözledikleri büyük bayramdır. 

Bugün temaşası çok değerli gö • 

rülen bir zenci boksör meydana çık • 

rnıştır. Amerikalı organizatör harıl 

hanl reklam ettiği zencinin en yük-

Yazan: Eşref Şefik 

Alman ikinci dövüsünde siyah kaplanın önünde mum , 
gibi böyle erimişti .• 

----------------~-------------------------~--~----~ sek kazanç vasıtası olmasını tabia -ı 
tiyle istiyor. Fakat zenci yüzünden 
halkın parasını sıroırabilmek için la
%1.m olan esaslı şartlardan biri orta -
dan kalkmıştır. 

Coe Luviz'e layık, ahaliyi hıza 

getirecek kıratta bir hasım bulama-

Güreşçiler 

Ankarada 
Toplanıyor 

Fener bahçe 
Güneş Maçına 
itiraz Etmiştir 

mak vaziyeti meydana çıkmıştır. Avrupa şampiyonasına hazırlık Fenerbahçe spor klübünün Gü -
neş-Fenerbahçe maçının neticesine i
tirazla bir puvanlarının geri veril -
mesi hususunda futbol federasyo -
nuna müracaatte bulunduklarını ev
vela bir haber olarak yazmış ve dün 
de bu itirazlarının halen tatbik edil
mekte olan Türk spor kurumu nizam
namesine göre çürütmenin imkansız 
olduğunu kaydetmiştik. 

Son zamanda ortada zenciye ra _ olmak üzere Ankarada kurulan gü -
kip gibi görünen ağır sikletlerden reş kampına bundan evvel Çoban 
hiç birinin boks meraklı! a1 _ Mehmet, büyük Mustafa davet edil-

annı ev · 1 · · 1 d' 
lendir . ği d" _ ül' .. mış er ve gıtmış er ı. 

emıyece uşun uyor. Aha -
li · hal t• ruh' · 1 1• ik Dün de milli takım güreşçilerin-
nın e ı ıyesıy e ast top gi-

bi oynamağa alışmış olan organiza _ den Adnan ve Kenan kampa girmek 

törler buna bir çare düşünüyorlar. üzere Ankaraya gitmişlerdir. 
Siyah kaplana bir rakip icat etmek Öğrendiğimize göre milli takım 
mecburiyetinde olan Amerikalılar güreşçilerinden Yaşar, Saim, Yusuf 

kurban olarak Alınan Şi.meling'i seç- Arslan bu kampa iştirak ettirilmiye
ıtiler galiba- ceklerdir. Bu hususta bazı idari se -

Okuyuculann tabii hatırlanndan behler ileri sürülmektedir. 
çıkmamışbr; Coe Luviz'in ilk kar - 0 __ _ 

şılaşmalan Amerikayı altüst edecek Bölgedeki Kayıtlar 
şekilde neticelenmişti, Herkes zen - Silinecek 
cinin galebesini beklerken Alman on 
ikinci devrede zenciyi yere serdi İstanbul bölgesinde eski tescile 

İkinci müsabaka büyük bir me _ göre kayit muamelesi yedi bini aşar-

Dünkü Akşam refikimiz, gazete -

mizdc çıkan bu havadisin yaptıkları 

tahkikatta doğru olmadığını ve bu. 

husustaki neşriyatın hayretle karşı -

landığını yazmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında verdiğimiz 

haberin doğruluğunu isbat etmek 

mecburiyetinde kaldık. 

Bundan dört beş gün evvel İstan-
rak havası içinde hazırlandL İkinci 
müsabakada yine Alınanın galebesi 
beklenirken o sefer de zenci hasmı
bl mahvetti. Belkemiğini catlatacak 

ken yeni tescilden sonra bütün klüp- bul Beden Terbiyesi Direktörlüğü 

ler tarafından kaydettirilen faal a- merkezinde Fenerbahçe klübü idare-

tekilde dövüştü. 

O iki müsabakanın da heyecanlı 

ve kazalı neticelenmek yüzünden a -
·hali de derin bir tesir bıraktığını he
saplayan Amerikan sermayesi üçün
cü müsabakayı tertip etmek istiyor. 

Almanı bu maksada yanaştırmak 
üzere Amerikaya çağırdılar. Dolar -
ların yeşil gözlerine dayanamayan 
Şimeling arzusile kendini bekliyen a
kıbete doğru yola çıktı. 

Yaza kadar ihtimal Almana bir 
iki müsabaka kazandıracaklardır. Bu 
suretle üçüncü müsabakanın hızı art
tırılmış olacaktır. Eğer üçüncü mü
sabakada bazı para sebebleri rol oy
namazsa, Şimeling'in işi bu defa da
ha feci olur sanının. 

fkinci dövüşte belkemiğini çatla
arak kurtulabilen Alınan ihtimal bu 

za adedi ancak bin beş yüz kişi ka

dardır. 

cisi Bay Şakir Beşe mıntakanın sa -

lahiyettar erkanı önünde Güneş -Fe-
Genel Direktörlük İstanbul böl - nerbahçe maçı neticesine itirazda bu

gesine verdiği bir emirle yeni tescil lunduklarını, bir puvanlarının veril-

edilenler haricinde kalan bilumum mesi icabcttiğini, esasen futbol fede-
müseccel azanın kayitlerinin iptal e

dilmesini bölgesine bildirmiştir. 
rasyonunun yaptıklar ıitiraza müs -

bet veya menfi bir cevap verm~iği

ni, Ankarada bulunan murahhasları 

vasıtasiyle yaptıklar tahkikatta fe -

derasyonun bu meseleyi F. İ. F. A. 

Bu emre göre bir klüp tarafın -
dan yeniden tescil edilmemiş olan -
lar herhangi bir klübe müddet bek

lemeden girebileceklerdir. 
dan sormağa karar verdiğini öğren -

üçüncü vuruşmada hayatını güç kur- diklerini bizzat söylemiştir. 
taracaktır. Akşam refikimizin bu yazısı üze -

Bir söz vardır "arayan ya mevla- rine dün aynca Fenerbahçe klübü 
smı ya belasını bulur,, derler. Bana idare heyetinden bir zatla da görüş

öyle geliyor ki, bugünkü Coe Lu - tük. Bize şunları söyledi: 
vizle beli kırıldığı günden daha ihti- "-Biz bu itirazı yaptık ve bugü
yarlamış olan Alman dövüşürse, ne kadar da müsbet veya menfi bir 
mevlasını bulmazsa belasını behme- cevap almadık. Yazdığınız haber doğ-
hal bulur. lrudur.,.. dedi 

1 Gazetelerle -
. .., ...... ..... 1 
f..ŞAKALAR. 
Hafif Neşriyat 

Yazan: Naci Sadullah 

T Ürk toprağına göz diken. 
ler vardır da, en büyük 

v~ en ciddi gazetelerimiz ni • 
çın susarlar? Yoksa "Cumhu
r~yet'',.uSon Posta,, gazetele
r~ Faşıst '!'idirler, ve yabancı 
bır devletın emellerine mi hiz 
met ederler?,, 

* Yukariki sualleri d" k" "Cum" • un u • 
huriyet,, gazetesinde okudum; 
"Cümhuriyet,, gazetesinin, içine 
Türk topraklarını da alan Roma 
imı>aratorluğu haritasından hah _ 
setmemesini gören okuyucular, ken 
di kendiJerine yukarki sualleri sora 
caklarnıış. 

"Ciimhuriyet,. gazetesinin bu tah 
mini, bende evvela hayret uyandır
dı: 

Çiinkü şu giinlerde ben, hiç 
kimsenin; ''Cümhuriyet,. gazetesi -
nin Faşist olduğundan şüphe ettiği
ni duymadım. 

Sonra yine bu arkadaşın. kendi
sini "Tiirkiyenin en büyük, gaze · 
tesi,. sanışına da ~a~tım : 

Florinah Nazımın zavallı başın
daki güJünç kıratlık tacı, bu kabil 
biiyükliiğiin iddialarına kalkışma _ 
sının cezasıydı: 

Bu gidişle, bu refikimiz de ay
ni cezaya uğrayacak gibi görünü -
yorlar. 

Faşistliğinden şiiphe olunduğu

nu sanan evhamlı refikimiz, ne -
dense, kendisini mi.idafaa etmek lü
zumunu du~·muş. 

Sayın refikimiz, kendi hakkın -
da beslenen şüphelerin kokusunu 
benden daha isabetle anlayabile . 
cek mevkide bulunduğu için, bu 
tahminlerinde yanıldığınt iddiaya 
kalkışamam Bu itiharla, refikimiz, 
sadece kendisini mlidafaa ile ikti
fa etseydi: 

"- Hakkıdır!,, deyip geçecek -
tim. 
ıuulfıNfN .. mfik..i.w,i'\uflM":'<~-JJ..N.n: 
fına taarruza da kalkı~ıyor. Bu 
maksatla: "Hafif neşriyat,, başlık
lı bir yazı yazmış: Guya, refikimiz 
yazıyı, Ankaradan telefonla al -
mış. Ankaradan, telefonla bildirdi
ği iddia olunan bu haberlere inan -
mak lazım gelirse, bizim neşriya -
tımız, Ankarada fena bir tesir u -
yandırmış. 

Neşriyatımız, hakikaten Anka -
rada "hafif,, görülmüş olabilir: 

Çünkü, Türk topraklarına göz 
koyanlara karşı, daha "ağır,, bir li
san kullanmamız 18.zımdı. 

Biz buna rağmen, soğuk kan -
lı davranmayı tercih ettik. 

Fakat refikimiz unutuyor ki, neş 
riyatımız menfi bir tesir uyandı -
nrsa, Devlet edindiği intibaı, 
"Cümhuriyct,, refikimizden çok ev

vel bize bildirir! 
Cumhuriyet gazetesi, İtalya -

nın topraklarımızda gözü olmadı -

ğını da yazıyor. 
Bizim, neşriyat yaparken, bü -

yük bir sabırsızlıkla beklediğimiz 

ve istediğimiz netice, çok kati bir 

lisanla tekzip edilmekti: Fakat res
mi ve temsili bir sıfatı olmayan 
"Cumhuriyet,. gazetesi tarafından 
değil, doğrudan doğruya alakadar
ları tarafından! Çünkü "Cumhuri
yet,, in Romayı müdafaa etmesi, 
halen mer'i olan avukatlık kanu • 
nunun ahkamına uymaz. 

'"Cumhuriyet,, refikimizin bi • 
ze taarruz eden sütununun serlev
hası da şuydu: 

"Kendi kendimizi tenkit!,, 
Halbuki, altındaki yazılar, bu 

serlevhayı tekzip ediyor: Çünkü 
refikimiz, o serlevha altında, ken
dinden ziyade başkalannı tenkit 
ediyor. 

Halbuki, refikimizin neşriyatı, 
bu sütuna hergün mevzu olabile -
cek gaflarla doludur. Mesela, ev • 
velki günkü nüshasında "Server 
Bedi,, imzasiyle intişar eden şu sa
tırlara bakın: 

"Şimdi, bir çok Fransız gazete • 
leri, İtalyanın müttefiki general 
Frankonun büyiik, ve muzaffer bir 
kumandan olduğunu yazıyorlar. 
Fransada, general Frankonun bu 
kadar alkışlandığını görüp de bu -
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[EKONOMil 
ithalat ve ihracatımıza 

Müteallik Kliring 
Muamelesi Esasları 

lthalatçılarımıza Müteallik 

Muameleler 

Rliring mukavelelerinin tatbiki 
ve hesaplarının takibı Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilmiş bir vazi
fe olduğundan kliringi, memleket -
]erden ithal edilecek her malı güm
rük idaresi teslim etmeden evvel 
kliring muamelesi yapılmak üzere 
sahibini Merkez bankasına sevke -

der. 
Merkez bankasına ibraz edilecek 

vesaik şunlardır: 
ı - Gümrüğün tezkeresi, 
2 - Fatura, 
3 - Menşe şahadetnamesi (her 

kliring muamelesine merbut nümu
neye tevfikan karşı memleket ma -
kamatınca verilmiş ve Türk güm -
rüklerince damgalanmış menşe şa -
hadetnarnesi B nüshası) (1) 

Mal bedelinin peşin ödenmesi 
şaTt ise Met'kez bankası parayı der
hal tahsil ederek kliring hesabına 
geçirir. Merkez bankası mal bede -
lini tahsil ederken fatura bedelini, 
mukavelenin tesbit ettiği şartlara 
göre: 

1 - Ya muamelenin t~sbit ettiği 
muayyen bir rayiçten, 

2 - Ya Merkez bankasının tesbit 
edeceği rayiçten, 

3 - Yahut bilahare taayyün ede
cek kat'i rayicin tahakkukunda he
saplaşmak üzere muvakkat bir ra
yiçten hesap eder. 

Mal bedeli V'adelere raptolun -
muşsa, keyfiyet ya imzalı fatura ya
hut herhangi imzalı mektup veya 
banka mektubu ile Merkez bankası
na isbat olunmalıdır. O takdirde 

alacaklı olan memleket müvaredatı
na azami 6 ay, 

B - Türkiyedek:i kliring hesabı 
borçlu olan memleket müvaredatına 
azami üç ay. 

Vade kabul edilir. Kliring hesap
larının alacaklı veya borçlu olduğu 
her on beş günde bir bankanın gaze
telerde neşrettiği kliring hesap va -
ziyetlerinden takip edilmelidir. Ha -
len (B) kısmına giren, yani kliring 
hesabında bize borçlu bulunan m~m 
leketler şunlardır: 

Almanya, Estonya, Polonya, Yu
nanistan. Binaenaleyh bu dört mem

leketten ithal edilecek ıstihsale ait 

makinelerden başka mallar için aza
mi üç ay, diğer kliringli memleket

ler müvaredatına azami altı ay vade 
verilir. 

Türkiyeye bilahare satış yapıl -

mak üzere emaneten (en consignat -

ion) gönderilen mallara umumi • 

yetle altı ay vade verilir ve altı ay 
sonunda da ancak bir banka garan

ti mektubiyle daha altı ay temdit 
edilir. 

Devlet dairelerinin kendi namla

rına ithal edecekleri eşY;anın mua -

yeneden sonra tesellümü için müh
let verilmektedir. 

Kitap mecmua ve gazete bedelle

rinin her ay şahıs başına 25 lirayı 

geçmemek üzere Deniz bankası ta -

rafından kliring yoliyle gönderil: 

mesine müsaade olunur. 

Gerek kıymetsiz olduğundan ge
rekse hediye veya herhangi bir su
retle bedeli ödenmeden ithali icap 
eden eşyanın ithaline ait müsaadeyi 

Merkez bankası satıcının verdiği va- Merkez bankaSl değil, kambiyo mü-
deleri müvazi vadeleri tesbit .eden lcdürlükle.ri verir. - ~ 
meıer. vaaesınuc pauuuu l\..ıııu•5 ,..... de Merkez bankasınaa muameıe lı!C- ..,__ _ _ 

sabına yazılacağına dairdir. Taah - mal edilince, banka malın ithalinde 
hiitnamesini beraber getirmiyen tüc bir mahzur olmadığına dair bir tez-
car icra ve iflas takibatına değil kere verir ve ancak bu tezkerenin 

Türk parasını koruma kanunlanna ibrazı suretile mal gümrükten tesel
muhalefetinden dolayı hukuku am - Iüm olunabilir. 
me takibatına maruzdur. ,. . Eğer mal henüz Türkiyeye vasli 

Ancak Merkez bankası, vadeli olmadan peşin olarak bir miktar pa
muamelatta bazı prensipler~e h:Ue- ra gönderilmesi lazım geliyorsa Mer 
ket etmektedirler. Bu prensıplerı şu kez bankası mal bedeline mahsuben 
iki noktada tophyabiliriz: kliring hesabına yazılacak olan bu 

ı - İstihsale. yarıy~an. makine.l~r, nevi paralan da kabul eder. Thlmz 
ziraat makineI.:_~ı, t_ıbbı cihazlar ıçın malın üç ay zarfında ithal edilece -
satıcının verdıgı vadeler ne kadar ğine dair bir taahhütname iırnza et
uzun olsa da sayam kabuldür. tirir. Veyahut tediyeyi konşmento 

2 - Bunun haricindeki mallar fatura ve sair vesikalarının tevdii 
için: mukabilinde yapmayı kabul eder. 

A - Ti.ırkiyedeki kliring hesabı 

na kızanlar, artık yalnız komünist
lerdir. 

Öniimdc, bu iddiayı tekzip e - . 
den yazılarla dolu Fransız gazete
leri var: Hepsi de, Fransanın en 
çok okunan gazeteleri. Bunların a
rasında, yalnız komünistlerin ga -
zetesi yok. 

Server Bedi, bu gazetelerde, 
Frankoya hitap eden yazıları oku -
sa, Frnasız dilinin bütün küfürleri

ni öğrenmiş olur. 
Haydi, Server Bedi, bunları an

layacak kadar Fransızca bilmiyor 
diyelim. Çünkü Peyami Safa ağa
beysi, meşhur Paris seyahatine, o
nu da beraber götürmemiş olabilir. 
Fakat bu delikanlı Türkçe de bil -
mez mi? Tramvayda, kahvede, ga-. ., 
zinoda, halka kulak vermez mı· 
Milletini ve vatanını satan bu a -
dama karşı, vatanına tapan Türk 
milletinin, Türk halkının ne his • 
settiğini de mi anlamaz? Yoksa, 
Frankoya aşık olmadığı için, bü • 
tün Ti.irk miletini, hatta Faşist 
dünyası dışındaki bütün insanları 
komünistlikle mi itham edeceğiz? 

Boşuna gayret etıne Server Be
di! Frankoya sempati toplamak, 
halka Cingöz Recai'yi sevdirmek 
kadar kolay değildir: 

Çnkü, Frankonun İtalyan tang
lan, İtalyan topları, İtalyan tayya
relcriyle, ve onların yanında çok 
zavallı bir silah olarak kalan se • 
nin kaleminle zaptedemeyeceği sa
yısız kalelerden birisi de: İnsanlı· 
ğın kalbidir!!! 

Not - Almanyadan ithal edilecek eşya 
için menşe şahadetnamesi ararunaz. 

, 
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ÇEKLER 

Londra 5.927S 

Nevyork 126.48 

Paris 3.35 

Mil an o 6.t3550 
Cenevre 28.67 
Amsterdanı 67.7725 
Berlin 50.7375 
Brüksel 21.3175 
Ati na 1.0825 
Sofya 1.56 
Prag 4.3325 
Madrid 5.9275 
Varşova 23.8925 
Buda peşte 24.9575 
Bükreş O.i>050 
Belgrad 2.8350 
Yokohama 34.6050 

Stokholın 30.5425 

Moskova 23.8625 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk borcu II Peşin 
Ergani 
Sıvns - Erzurum III 

\... . 

19.25 
19.75 
19.10 

., 

Yugoslavya • Alman Maçı 
Belgrad, 14 (A.A.) - Ayın 26 sm

da Berliide Yugoslavya ile Alınan -
yıa arasında beynelmilel bir futbol 

maçı yapılacaktır. 

Glazer, Hugel, Lehner ve Koko
toviç'in Berline gidecek olan milli 
Yugoslav ekibine iştirak edecekleri 
mu.hakkak addedilmektedir. 
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ı ANADOLUDA MEYDANA ÇIKAN ESKi 

Olmadığı Halde Almanlar 
140steınlekeler bu 1 ' nan idare 

.,den rnemleketler i"in k. lı b" 
'd' ., B .. "l' ar ır if mı ır . u ınunakaşa 1 

d
.. YI en evve 

açan, unyarun en bü "k !--"' . t la yu m~u 
edebıya çı rından Mark T i •. 

Ş . di wa n o. 

Niçin 
Mütemleke 

muştu. ~ ~e kadar yapılan ma· 
li teşebbuslenn en köı ·· .. Am ri-

k ş1· . . usu (> 

k~ e 1 ıçın Kristof Kolornba 
verilen ~aradır, iddiasında bulu
nan Twaın şöyle diyor: "BanA 
inanmazsanız kaleıni kağıdı etini· 
ze alınız ve siz hesaplayınız. A,ra
gon Kralı Fel'dfnand V'in, Krfltol 
Kolomba geıniler hazırlatacatııD 
d~ye sarfettiği para bu ünün rai· 
eıle 1500 İngiliz lirası :utar. Şiın
di bu parayı bu sergüzeşt uğr\lnd• 
çarçur edeceği yerde bir baııVY• 
yatırmış olsaydı, aradan geçen 
dört asır içinde mürekkep faiz be
sabile bu serınaye ne nıikta!'8 v~
rtrdı , b unu bulunuz o zaırıan go
receksiniz ki bu meblağ, içertsinde 
Birleşik Devletler de bul~~ 
üzere bütün Amerika rnllletletlnın 
bugünkü servetleri yektlnunu pek 
çok geçecektir ... " d 

B 
ka aı-

u hesap ne d~ 
doğru, orası bize lAJIJll deJil, Y.~1-
nız şurasını hatırlatalDD ki mus-b. i 
ternlekeciliğin para getirir . U' •• ş 
olmadığında bütün ekonoını m~-
tehassı ittifak etrnil gı"bi go-slan .. 

.. .. ])ijer cihetten mus-
runuyorlar. . b .. 1 tem lekeci rneınleketlerın. utçe e-
rinde bu ~ idaresi ı~ri hep 
açıklarla kapatılabiliyor. Domini-

Jarl gı"bi dahili işlerinde müs
i:ı ve J{lııdistan gibi mali işleri 
ayn bir bütçeye bağlı olan yerle
ri hariç tutulduğu halde İngili:de
rin müstemlekeler bütçeıfindeki 
açığı senede 3 milyon İngiliz lira
sıdır. Bu açık Fransa için 9, Ho
]lf.»da j~in .1! P?rtek~z .için yarur. 
JDilyon ı.~gıliz lirası ımış. 

lVJ w;~~-:--~'iı ;•;.,o~:;. 
~nt ve XVIII incıl uttlarda bu 
işleri husual firketler görürdü. 

istiyorlar 

ftlOslemlekelerin boş. 
plan için "·çalışmak 

üzere yet ışerı 

çocukları 

ken 1890 - 1903 Boer muharebesi 
yüzünden, tarihte müstemleke se
ferlerinin en pahalısı sayılacak 

derecede masraf edilmişti. Bu 
harp İngiltereye 223 milyon İn
giliz lirasına mal olmuştu. Yalnız 

İngilizler bu masrafı pek te he
sapsız göze aldırmış değil idiler. 
O zamana kadar Boerlerin işletil
mesine mani oldukları altın ve el
mas ocakları beş sene içinde bu 
masrafı kapatıvermişti. Fakat her 
yerde bir Cezayir Beyinin hazine-

sini ve Transvaalin altın ve el

maslanm bulmak mümkün olur 
mu~5 'Ru r.ihet le kQ1nn·h m11b:ırPhf' 
ve • maıannın çogu, ans mem-
leketlerin b(Uçel,rinde kapanması 
güç delikler açmakta devam et
mifti. Hatıl bazı tetebbüsler kor
kunç bir macera halini bile almış
tı. 1881 de Uçüncfl Napolecm'un 
yaptığı Meksika seferi gibi... Bu 
ter.UZeft Avusturyalı bahtsız 

Prens Maxlmilia'nın başını yedik

ten başka Fransız hazinesine 1 

milyar 800 milyon franga otur
muştu. 

Bunlar gemiler hazırlatır, aybklI 
askerler tutar, dünyanın uzak yer
ler.inde sahipsiz araziyi lfaal eder, 
yahut yerlilerin elinden zapteder
di. Önceleri çok dağınık olan bu 
konak yerlerinden, müstemleke 
şirketlerinin toplayıp merkeze fle
tirdikleri kıymeUi mallann sıııU
şı büyük menfaatler teınin eder
di. Şirket iılettiği bir yerden artık 
para çıkaramıyacak olursa orasını M üstemlekelerin devlet butçe-
bırakır, bqka bir noktada çalışını· sinde açtığı rahnelerin ta-
ya baflardı. Hindistan bile XIX dını vaktile Almanlar da tatmış-
uncu asrm ortalarına kadar böyle lardJ. Meseli 1908 de Cenubu gar-
bir şirket tarafından istismar ~1- bt Afrikada Herero'lara karşı a-
mişti. çılan harp be3 sene içinde 15 mil-

SonralaJ"I . hük~etler, koloni- yon İngiliz lirasını yutmuştu. Za-
ler zaptetınıye ıbaıladrldan vakit ten eski Alman müstemlekelerin-
önceleri bu~ UcUZa ınal olması· den hiçbiri kendisi için edilen 
na dikkat ettiler ve ~a ılan -asraflan kapatamıyordu. Bu-

edil .J P mas- ..... rafın, işgal en Yerlerden çabuk nla beraber Alrnanyanın eski 
karıl.ın861Dl teınine nrnu~...+ernlekelerinden bekled1ği 

çt ıarııı 1830 C çabftılar. wr• Fransız ezaytr aeferi faydalar, büyük menfaatler var-
ıtQ rnilyon franga nıaı Obnu. f or. şaht Almanyanın ham 
:> Cezayir Beyinin .,., a- dır 
ltat 

50 
milyon bu~inde rn~deler sebebile müstemlekele-

bulunaJl . ı...cnntnT '-- lllaarafın d n bahsederken al 

b~ ük bıt ~---- -Pabnıttt t . ihtiyacın a -
uy . Ceıu.rbl Afrika . n· rıne addenin ismini ileri SÜrmiiş-

gilizlerUl ......k masraflı ı!:._!laı. tı rn tardaJl üçü yeraltı zengin-
leri önce "-v- 0 --uuı t. tü; bun 

__ .. YAZAN: 

Faik Sabri 
Duran 

························--
ilkleridir: Bakır, petrol ve kö

mür, fakat bu madenler eski Al

man müstemlekelerinde yoktur. 

Geri kalan üç ham madde: Yiin, 

pamuk, kauçuk ise bu müstemle

kelerde ticari ve iktısadi bir e

hemmiyet teşkil edecek kadar ye
nştlrı ı.tnııJvı . ou~un r ;ı ......... -~ " ' 

mandası altında olan Kamerun'un 
başlıca ihracatı kakao, kahve, yer 

fıstığı, muz ile bir miktar kalay, 
Togo'nunki yine kakao ile kopra 
ve hurma yağıdır. İngiliz manda
sı altındaki Tanganika ise sisal 
keneviri, pamuk, kahve, yer fıs

tığı, deri, elmas ve altın çıkarıyor. 

• J şte burada nazik bir nokta-
ya dokunmuş oluyoruz. Dr. 

Şaht ta bir nutkunda buna temas 
etmiş ve "Dünyada bazı bahtiyar 
milletler var, bunlar topraklannm 
altından istedikleri kadar altın çı
karabiliyorlar ve bizim gibi kapı 
kapı dolaşıp şuna buna avuç aç
mıyorlar" ve bir başka defa da 
"Almanya müstemlekelerini kay
betmemiş olsaydı, Reichbank'tn 
altın mevcudu bu kadar azalmı!'J 

olmazdı ... " demişti. Hele son sene
lerde eski Alman müstemlekele
rinde yeni yeni altın ve elmas ma
denleri keşfedilmesi Almanları 

büsbütün kızdınyor. Vaktile Tan
ganikadan 1890 dan 1935 e kadar 
45 sene içinde ancak 1240 kilo al
tın çıkarılmış iken yeni keşfedilen 
filonlar yüzünden 1936 senesi içfn
de çıkarılan altının miktan b~t'-

den 4.000 kiloya yükselmiştir. Di
ğer cihetten malumdur ki İngiliz

ler, Transvaal almaslanru kıy

metten düşürmemek için bulunan 

yeni elmas yataklanna kimsenin 

el sürmesini istemiyorlar. Hatta 

bu mkasat ile yeni elmas yatak

larını sıkı bir muhafaza altına a

lırlar. Meseli 1928 de Cenubi Af

rikada eski Alman müstemlekesi 
hudutlan içinde Nami.be çölünde 
bulunan elmas madeninin etrafı 

üzerinden elektrik cereyanı geçi.

rilmiş tel örgülerle çevrilmiştir. 
.A. 1 ou::ıvaaıuax1 eınıa::> 

m,.,\I ıWe ar.ak bir ıq kaim•· 
dılı vakit bu yeni madeni ftlet
mek üzere bunu bir ilıtiyat depo 

olarak saklıyorlar. 
İşte eski Alman müstemleke

lerinin krymeti buradadır. Bunlar 
Almanyanm istediği bam madde

leri karplıyacaklan için dejil, fa

kat sinelerinde sakladıklan altın 

ve elmu itoklan bakımından e
hemmiyetlidir. Bu cihetle hiçbir 

İngiliz Batvekill tasavvur edile

mez ki Avam Kamarasına gelsin 
de, meseli: "Hük<kmet, Tangalika 
veya Cenubu garbi müstemleke-
sinin Almanyaya terkini muv:ıftk 

gördü. Bunun için hazırlanan ka

nun projesi yüksek tasvibinize ar

zedilmek üzere flmcli okunacak

tır ... " diyebilsin. Çünkü İngiliz
ler bu müstemlekeler eski sahip
lerinin eline geçer de bu yüzden 
Tanganikanın altınlan Berlin ban 
kalarma akacak ve Almanlar Na
mibi çöllerinde uyuyan milyarla
ra kavuşacak olurlarsa kim bilir 
başımıza ne beliler çıkarırlar, di
ye korkup endişeye düsmekte pek 
haklıdırlar. 

Anadolu eski. medeniyetlerin yatağıdır. Burada her gün eski me

deniyete ait zengin eserler meydana çıkmaktadır. Menderes nehri civa

rından Palatea köyünde yapılan hafriyat, Ege medeniyetine mensup 
Türklerin yaptıklan yeni bir şehiri meydana çıkarmıştır. Burası evvel
ce zengin bir ticaret merkeziydi. Miliddan 500 sene evvel kurulan bu 

şehir 
0 

vakitki medeniyetin )·üksekliğini gösteren bir örnektir. Görü· 

len duvarlar, bu şehrin binalarındaki azameti göstermeie kafidir. 

Bu resim, bu zengin şehrin mabedine ait harabeleri göstermekte

dir. Bu harabelerde görülen güzel eserler, bize o ,•akitler mimarinin 

ne kadar yüksek olduğu hakkında bir fikir verebilir. Sütunlann inee

liiine, başlıklardaki işin zarafetine dikkat ediniz, Mabedin bıf"'4* W 

azametini bu h~abeye bakarak tahmin edebilirsiniz. 

AnacJo~ucia meyc;ana çı:Carı~an es:CI zamana a•t • • ou muazzam ~ 
fzmir civannda Belkis kalesinin harabeleridir Eser ar d b' 1 ' · • a an ın erce 
sene geçmit olmasına rağmen hemen de bozulmamıı bir haldedir. 

Bu eserler, Anadoluda son seneler içinde meydana çıkanlan eski 
devirlerin pheserlerinden yalnız bir kaç tanesidir. Anadolu sahilleri 
battan bap bu tarihi eserlerle süslüdür. 

:;;:ttl ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 11e1sre n Hocaya Sorarsoııız: ı llctılıas Halclcı Malıfuzdur ı 
--------=::::::------- :::::::;;::;:::::::::;::::::;~::-~:::::::::::::::::::::~=========--==========---=-------~~--~---=;..:...~------~Y~a~p=•n::~a:A:L~l~H~------~~--

ııoe•Jl1.·· Ben seni, •1111. 
_ Ey~,11 . Jlalbuki sen de ı._ '--

raftan bi~ .Uahlanm blle~o~ 
hazırlanı1~ 

beD harbe hazırlanmı· 
Hoca - Jl•yıt'' altJJll Ustüne ıetirmek 

yorum, dünyanın 

• •• A vrapahlana Jıuırladıklan ıiüh
lan ıörüp_ · 

• • • lmanlan tabiatla bat başa kal· 
maktan mahnun buakaıı hidiseleri dil· 
eöndtik~ 

••·Nerede bir (ihtiras) kelimesi var
ı~, • onu kazıyıp çıkarmak için baba ya
dıgan bıçatum bileyonun!. 

iclıı-

ha!-
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TAN 

Maliye Vekaletinde Yunanistanda 

N k•ı T rf l Ağaç Dikme Bayramı a ı, e i ve Tayin er Atina,H(A.A.)-Bütünhalkın 
Maliye VekAletl, merkez ve tqra memurlan araıında ~:~~!!;~r~ğ:ı!~me yap~:ası:: 

bazı tayin, nakil, terfiler yapmıı ve bu arada baıı memurlan· tören esnasında, bizzat kral ikinci 
nı Vekilet emrine almııtır. Terfi, tayin, naklolunan ve vek&- Georges açmış ve kendi eliyle bir 
Jet emrine alınan memurları sırasiyle yazıyoruz: fidan dikmiştir. Başvekil Metaksas 

Terlik ettirilenler muru Nihat Güral, Ankara muhue- ile tören~e bulu~an hükumet azası 
be mümeyyizi Abdullah Ecer _ ve kor diplomatilc azası da birer fi-

•- ' mer d d:,_ . " . 
.aatanbul hulne avukatı Ahmet kez muhasebecililf. I. ci milmeyyi • an IAmış.ır. 

Rasim Eamerer, Borsa ve Osmanlı zi Şevket Güleryüz, Muhuebat U MektepWer ve kütle ~linde halk 
bankası komiserliği kambiyo Md. Md. I. ci Ş. 2. el mümeyyizi Al~ t~rafından biltün Atina civannda tim 
mümeyyizi Cemal Tokgöz, Borsa ve Köymen, Muhasebat U. Md. ı. el ş. dıye kadar USO ataç dlldlmlftir. Haf
Osmanıı bankuı komiserliği kambi- memuru Fahri Can, D. D. Y. u. Md. ta sonuna kadar dikilen ağaçlann 
yo ve nukut Md. memuru İhsan Malatya muhasebeli s. 2. veznedan mıktannın 359 bine çıkacaaı tahmin 
İmer, Muntazam B. u. Md. memuru İhaan Hamit Özgüler, Ankara leva. edilmektedir. 
Ali Mustafa Candaı Kilis hazine zım Amirliği muhasebecilill muha • --oQ.---
avukatı Salih Sipahi, ~ütçe ve mali sebe kAtl~i Gü~ln ~ut_tan, ~uhase - yeni Sıhhiye 
kon u Md mum·· · . K~ bat U. Mud. mutercımı Nedım Abut 

· · · eyyızı amran İ t ' T yl 
Arat, İzmir varidat müdürü Talat s anbul Va. Müd. muavini Ali Ke- G nlerl 
Tekeli, İstanbul müşavir avukatı Ri- mal Berkman: İstanbul Va. kontrol 
fat Ahm t a· d Al d memuru Salahattin Beliren 1stan- AnkaN, 14 (Tan Mubabtrinden)tahakkU: f~r;;.lını ~m ar şubesi bul Tahsil Ş. şefliği Kizım 'Büyük- Aredler hnk6met tabiplerinden Ze. 
başı şubesit~h~uk Göf~ç~~i::e~ çelik, Tokat varidat müdilrü Osman ki Çoruma, Maraı hilkamet tabibi 
Serdaroğlu İstanbul~ .. / Akverdi, Rize varidat müdürü Şük- ı Mesut Zekiden inhilll eden yere 
hassısı aas'im Soyd :ı_sa~ m~t~ - rü Yücel, 8. ci kor muhasebeciliği: Çermik hillctlmet tabibi M111tafa .Ma
terdan Mustafa Erı: S anısa ~ 

1
- muhasebe katibi Vasıf Yılmaz, Ev _ rap, Kawzman hilktlmet tabibi Or

terdan Ali R S , amsun e - rak müdürlüğü daktilosu Münevver han Çelik Erzurum seyyar frengi ta
Müd. memun:z~~~faı:· A Tahs;lat Pekelmen, 1. el kor muhasebeciliği biplijfne, Ovacık hillrllmet tabibi Sa
mir Basmahane ş. ~akku:ş::İı ~;_ muhasebe katibi Kadri Kendirli, m:ih İnal Ballya, Kuruçay hükumet 
man Nuri Erkan tzm· h .. Balıkesir muhasebeıi s ı memuru tabibi İsmail Amuyaya, İzmir mem-

' ır esap mu - · · 1 
tehassısı Abdürrahman Filcri Akur _ Ali Şemsettin Ermete, 12. el tümen eket hastahanesinden Derviı Afyo-

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
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HUGV~KV BULMACA 
ı ı a • a e 1 e g ıo 

ı 

2 

3 ı-
4 

6 • e 
1 
8 

l 

lCi 

IOLDAN IA6A ve YUKARDAN A!JA· 
61: 

1 - YUrU7erek giden e İmamın bqıı
na nrdıtı. 

2 - ÖleQ e BOyQk e Şu delil, bu de· 
IJl. 

1 - N111t e İtikat. 
' - Bozukluk e Bir hart e Bu deill, 

o detJL 
IS - Eaı, emtia e Dasitani. 
• - İçilir e Mımrda bir nehir. 
7 - İyi kaJplle Şu değil. bu değiJ. 

8 - Bir nıWet • Tütün içilir e Bir 
harf. 

Beyhude lztırab Çekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridir. 
---o---

BiR TEK KAŞE 

NEV~10ZIN 
Bu muannid bat ve dit ağnlarıru 
ıüratle izaleye kafidir. Romatiz· 
ma evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıztırapları NEVROZ1N'le tedavi 

edilir. 

Nezle, Grip ve Bronfİte kal'fı en 
müeuir iliç NEVROZIN'dir. ~" 

NEYROZiN'i tercih ediniz. 
icabında günde iiç liaıe ahnabilir. 

ismine dikkat, taklidlerinden aa.kınmız ve Nevrozin yerine 
bqka bir marka .erirlerse tiddetle reddediniz. 

gal, Hukuk Müş. muhakemat me _ muhasebecisi Remzi Ataol, 2. el süv. na, drahom milcadele rela vekili Ra
muru Recai Tüzmen, Amasya vari _ T. muhasebecisi Haris Atalay, G. fit mezkllr daire reillijfne, lltanbul 
dat Müd. Mehmet Özer, Hukuk Müş. Antep tahsilit şefi Seyfettin Sodan, Hıfmaıhha la:boratuvan mütehaaıa 
müşavir avukatı Hilmi Reşit Ya • Zonguldak tahsilAt tefi Hüseyin HU.. mildüril Fehmi İstanbul kuduz tecla
man, Hukuk müşavirliği müşavir nü Yılmaztürk, Tekirdağ delterdan vi müeuesest miltehusıslılına, İç • 
a:ukatı Sad.ık Arda, Zonguldak tah- Hüseyin Hüsnü Poray, Tunceli del- timat Muavenet lfleri daireli tedrl· 
sıllt kontrol memuru Şahap Dem - terdan Cemal Gölge, Muhasebat U. sat şubesi mütehassısı Nurettin 1s
ren, S~o.J? varidat müdürü Mustafa Müd. mümeyyizi Mehmet Tacettin tanbul hıfzıssıhha laboratuvarı mü -
Fazıl Tuziln, ~~f tahailat K ... Me. Alparman, Nakit işleri um. Müd. tehass~lığına, hıfzıssıhha işleri da1· 
Vehbi Aksu, butçe Um. Md. mudür mümeyyizi Saim Koçak, Çorlu mal- resi sari hastalklar şubesi mi.ltehas- 9 - Bir har.t • Esatfrr bir kahra-
muavfni Cahft Akış, Orhaneli hazi- üd.. il tb B hrl men • İçilir. 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Ankara Belediyesi için aan model iki adet imdadı sıhhJ oto

mobili alınacaktır. 
ne avukatı İsmail Anbarcı, Varidat :ü ur ra.~fm G?ne~, Tah!lftAt sısı a mezkftr daire reisi mua • ıo - Misafir • Sobada :yanar. 

Um Md 3 Ş .. d .... N" Ki d. I. ci mumeyyizı Mustafa Vu - vinliğfne. Tekfrda.ıt menıl@ket hasta-. . . . mu uru azım • 6 

~ - Bu arabalar benzinle itler her türlü fenni ve sıhhi şartlan 
haız ve hastayı sarsmıyarak nakledecek evsafa malik b' · · b" d" _ 

per, Darpane ve damga matbaası baş ral, İstanbul Def. muavini İbrahim hanesinden L~tfi Boluya, Haydar • 
kimvageri Mükrim Camcıoğlu, Ma- Seberm~, D. D. Y. Balıkesir mu - paşa Nilmune hutahanesinden Asım 
zıdağı malmüdürü Kazım Tezel, Mu- hasebesı memuru Ahmet Hulusi A- Trabzon verem mücadele dispaneeri 
hasebat Um. Md. I. et mümeyyizi ~aman, İstanbul milli emlak Müd. baştabipliğine, Ayancık (Boyabat) 
Muhtar Sözen, Muhasebat umum Izzettin Tekin, Bütç~ ve mali kon - frengi müacdele tabibi Mete Kurdoğ 
müdürlüğü birinci mümeyyizi Bekir, trol U. Md. mümeyyizi Şakir Özmen lu Samsun frengi mücadelesi tabip
Aksoy, İstanbul defterdar muavini Eyüp maliye Ş. tahakkuk memuru liğine, sağlık · propagandası umum 
Baha Horozojlu. Ahmet Cevat Barlu, Fatıh maliye müdürlüğü mütehassısı Ekrem içti-

N aklen ta)'İn olıiiianlar şubesi tahakkuk memuru Mustafa mai muavenet işleri dairesi tedrisat 
Numan Fahri ÖzbuL Kadıkijy .J\lbell subesi mütebassıslııttna. acıktan ec-

İpsala malmüdürü Kamran Kurul- tahsil memuru- Hazım Eren, ıstan - ıacı ıTINru~ ıuu,-.aa.; ···---- __ 

tay, Suruç malmüdürü Ali Şalcı, Bu- bul inhi~arJar Md. memuru Necdet ğumevi eczacı ve Ayniyat müteh• 
lanık malmildilrü Fevzi Furat, Posof Beyender, Beşiktaş Ş. tahakkuk me- sıslığına, açıktan kimya.ger Methi 
malmüdilrü İhsan Buğra, Kağızman muru Yakup Lemi Taner, Galataıa· merkez hıfzıssıhha müessesesi kim· 
malmüdilril Muharrem Tayfur De • ray fUbesl tahakkuk memuru Yqar ya şubesi mütehassıslığma tayin edil-
m·ralp, Refahiye · malmüdilrü Celll Tömbek. mişlerdir. Konya memleket hasta -
Erçetin, Ergani Ma. malmUdürü Ya- • hanesi kulak mütehasssı Haşimtn is-
şar Esen, Ovacık malmüdürü Zahit y enülen tayin olunanllll' tifası kabul edflmlştlr. 
Gören, Aşkale malmüdürü Rüftü 
Haytaotlu, Kuruçay malmildürü th- Hukuk mezunlanndan Saim Alta-
san Arıkan, Erün malmildürü Fahri ca, ortamektep mezunlıırmdan Ta
Özhim, Şmark malmüdilrü Abdur _ cettln Aksel ilkmektep mezunlann
rahman Taşkan, Denizli ·merkez ha- dan Asım Yıldınm Sever, lise me

allim mektebi mezunlanndan Bebi· 
ce Özdemir. 
V elıalet emrin• alınanlar 

zine avukatı Etem Mutlu, Zongul - zunlanndan Necati Geriş, ortan.ek- Divriği malmüdürü İbrahim Gazi
dak varidat K. memuru Memduh tPp mezunlanndan Ahmet Naim Er- l'ğlu, Balıkesir Varidat müdfuii Ce
Aslan, Tunceli tahsilih K. memuru bll. Lise mezunlarından Ahmet Or mil Acar, Babaeski malmüdUrü 
Halfl Emre, Edirne tahsllit ıube şefi hun Bakır, Borsa buğday koruma Haydar Duman, Pasinler malmüdO· 
lıınu•U Özay, Ankara tahst1At K. me- eski memuru lımıtl Çaktrsoy, mu- ı rü Sevki Kasar. 

AKA GÜNDÜZ 

- Sana itidal ve ıilk\ln tavsiye etmek Lı:;terim. 
- Sana dikkat tavsiye etmek isterim. 
- Elimi sıkmıyacak mısın? 
- G~ü gelince neyi sıkacağımı ben bilirim. 
- lkincl tehdidi de olduğu gibi kabul ediyorum. 

Bu seyahatim sana, düşünmek ve bir karar vermek 

zamanını da kazandıracaktır. 
YUrildil, başını çevirmeden çıkıp gitti. Vurgun 

bir kaç saniye ayakta durdu, sonra birdenbire kol• 
tuğuna çökerek çocuk gibi hıçkırmağa başladı. 

Meli gibi bir kadına karşı gösterdiği zaaftan 
utana utana, fakat kendini zaptedemiyerek uzun 
zaman ağladı. Sevgisinin yıkılı'1na mı, yok.ill düş
tüğü ıefll acze ml ağlıyordu. Bunu kendisi de kes• 
tiremedi, ıadece ve acı acı ağladı ... 

iki AyrıhlC 
Perihan Soydangell ağustos sonuna kadar sav

.ınıftı. Bunu yapabilmek için epeyce üzüntüler çek
ti. Kiraladığı yazlıkta bir türlü rahatça oturama
dı. Misafirlikten misafirliğe sürttü durdu. Bir. gün 
küçük bir ıatıet yüzünden Perihanın eline düştü. 
Fena halde sinirlendi. 

_ Macerasa, bir kaç aylık macera yeter. Görü-
orsun ki bend• lltediğin çapta heyecanlı macera 

~abiliyeti yok. Macera değil de aşk ve sevda ise, 
büsbütün geç! Ben buruşuk Meliyi seviyorum. 

·· - e kar söy-

TEFRiKA No. 40 
!emekten neye çeküıeyim? Ben o perişan ruplu, 
mide bulandıran kadım ölesiye seviyorum. Neye 
ağlıyorsun? Benim için yaptığın hiç bir fedakarlık 
yok. Odeşmedlfimlz hiç bir tarafımız kalmadı. 

- Benim neler çektiğimi biliyor musun? 
- Yaz nezlesi çok kötüdür, bir türlü geçmez, 

kurander de ... 
- öylesi değil! kürtaj, kilrtaj! 
Ve bir tanınmış ebe adı verdi. 
- Sus! Sen her şeyi yapabilirsin. Nitekim yapı.o 

yoraun. Fakat hlç kimsenin temiz adını, köt\l mari
fetlerinde kullanamazsın. Adını verdiğin zatı ben 
de tanıyorum, ötede beride adını söyleyip durma, 
sonra karnındaki yumuroalı bırakır da senin canı· 
nı alır! 

- A, ne mtnasibet! Neme nazım! Ikl elim yanı
ma gel~elc, yalandan korkarım, sen yanlış anla
dın, ben ona lf,ttim, sadece gittim, muay~ne etti, 
hanımefendi dedi, siz Uç aylık olmuşsunuz, kırk bir 
kere fetebareke, dedi 

- Karnın kırk altı aylığa benziyor ama, dedi
ğin Uç aylıktan fiipheliyim. 

- Bir ay hastalıktan sonra tabil bir şeycikterhn 

kalmaz. 
- Anlat gibi oluyorum, haminnene müracaat. 

Konu komşu. Teyze, eltl, görümce, dadı filAıı ... 
- Nasıl da bildin. Once kara dut dallarını iyice 

kaynattık. Suyunu içtim. Nafile. Haminnemin el-

Nafıa VekCileti 
- . :1-. ırısı ır, ı 
gen lAl yataklı olacaktır. 

Radyo Fabrikaları ile 

Temasa Geçti 

. ~ - F in~ı.lann kendi arabalarına ait evsaf ve şartlan ve bedelle
rın~ ve teshm şekillerini bildirir tekliflerini nlhyet 15/ 3/ 939 nıha-
yetıne kadar Belediye Encümenine göndermeleri (386) (772) 

Ankara 14 (TAN muhabirinden) -
Nafıa Vekaleti tarafından halka u
cuz radyo temini maksadile hazırla
nan kanun lftyihası yeni meclisin ilk 

Babaeski Belediyesinden : 
Babaeski belediyesinde mevcut proje ve fennt şartnameler dahilinde 

elektrik tesisatı yaptınlacaktır. Münakasa kapalı zarf usulile il"ta edi· 
lecektir. Taliplerin 2490 numaralı kanuna tevfikan muvakkat. ~emimıt 
• .,.,.,, ~~-aaiW'>J,telmJe birlikte ....... ~ ·~mlaü 
etmeleri şarttır. Muhammen bedeli (23.128) lira 45 kuruş olan işt>u te· 
sisatı ait proje ve keşifnameler (On) lira mukabilinde Babaeski bele<lı-

ırünlerin..t.. -~~-.. ı.. ..dıı-.ıe, gv•""""• .:a.~-t~ıl:!t"'·.rduyonnt'r-" 

rikelM'rlıa muayyen tip ve şartları 
haiz radyo makinelerini ne fiatla sa
tabileceklerini sormuştur. vesinden A Iınır. (705) 

-
w • • •• • •• • • - • • • • • • - - • • 

' 

RADYOLiN 
ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dltlerinizl fll'Çalaynnz. 

tisi bir ihtiyar kadın var, o salık 'Verdi, nişadır fi· 
tilleri bire bir geldi. Ama her sef&rinde ölüyorum 
sandım, dünyada lohusa bile bu kadar sancı çek
mez. 

.. -:. Sen onu da mı denedin? Oyle ya, çekmiş gibi 
soyluyorsun. · 

- Söz misali canım.Ne diyordum, efendime ·· _ 
liyeyim, çok tükür kurtuldum, günlerce döşek~;;
de serili kaldım da bir telefon çekmedin. 

- Bu lohusa ölçüsünde çektiğin acılan kimin 
prefine çektin? 

- Hila mı anlıyamadın? Tee&1üf eder' 
- Nasıl anlayım? Seni karakola şikay:· eden 

eski mebusun şerefine mi? O kasket· · li . ~ · ı sırma şerıt 
delıkanlının ugruna mı? Yoksa N ded" ... e ın ne de-
din? Şimdi ayaklarım suya erdi! Hele h 1• 1 E 
So ' D ı S ' e e. y .... nra. ur. en sus, ben senin so··yı· kl . . . . ıyece erını 
tamamla;ım: Benım ıçin bu kadar canla başla fe-
dakarlık. Mahallede koparılıp kaynatılmadık kara 
d~t dalı kalmadı! Mısır çarşıaında fitil edilmcdilc 
nışadır kalmadı! Bütün bunlara kar" d" . 
latenıl ? N" . .,.ı ne ıye senı 

yo~: ıçın ~aim~ surette yanımda tutmı-
yacalun. So!lemek ıstedilderin bu değil mi? Ben 
Mmyorum kı şurada geren '··-- g;; .. 1 im' 
aaızd ~ Y ıuaa uu er ız rnac~ 

r "i .. ~· ?1eger neler olmuş. Sen bunlan Holivut 
re, sor enne anlatsan alimallah il 1 1 Hem dalı . 

1 
m yoner o ursun. 

. a ne ıst yorsun? Maceraya bayılıyordun, 
ı§te macera. Zevki, eğlencesi, acısı oo'"z ya•ı şı-. 
dide k ik ahn '" ., .. "" ~ om s esi.. Hepsi \781'. Artık yorulma• 
dın mı· Şu son perdeyi kapayıverelim. Bana bak· 
ma. Benim başka işlerim var. Burada fazla durma. 
kadın, erkek misafirlerim gelecek. 

- Beni onlarla beraber bulundurmağa tenezzül 
etmiyor musun? 

- Estağflnıllah. Onlann yanında bulunmak 
una yakl§lllaz da, sonra haminnen duyarsa kızımı 
baştan çıkanyor, ya nikihlasın ya bu ifi paklasınl 
diye yaygarayı basar. Sen onlarla oturmağa ran
sm ama, onlar aşağılık şeylerdir, senin huzurunda 
pek utanırlar. Neye tatsızlık çıkaralım. 

4 
---~ 

- Galiba sen beni üstü kapalı kovuyorsun! Ya
zıklar olsun bunca gün verdijlm emeklere, çekti
ğim acılara! 

- Hakkın var, hakkın var, bak vapur karşı is
keleden kalktı, beş dakika sonra buradadır, geç 
kalma. Sil gözlerini. Ne de bol yaflarl iki damlaıı
m olsun Meli'ye ödünç versene. 

Perihan Soydangel'in gururu kabardı. Geniş k9' 
narlı pilce şapkasını, bej rengi kan>usyerini ka· 
pmca yürüdü. Kapının önünde durup döndü ve 
lirik bir sesle: 

- Hoşundu, böyle olsun! dedi. Bir gün gelir yine 
beni ararsın, o uman kuşu kafesinde bulur musun 
bulmaz mısın? Sonra anlarsın. 

Ve birdenbire kızdı, •sız dolusu haykırdı: 
- Hain! Intafsız! Mendebur moruk! 
- Ha şöyte aslına döıı de yürü! 
- O Meli midir, netameli midir nedir? Allah 

onun canını alsın. 
- Amin! Amin! Ama sen yine yürümemezlik 

etme, yürü bakalım? 
- Ben ne ettim de senin gibi muşmula herife 

aşık oldum? Gençliğime yazık ettim! 
- Perihanlarl llk hedefiniz sokak kapısı. Ileri! 
- Madamcığım, Allaha ısmarladık. Ne mi na· 

zım, senden bir fenalık görmedim, sen bana iyi bak
tın, sana Allaha ısmarladık derim. Bu, evde olmadı
ğı vakitlerde gelir seni görürüm. 

- Ben her gün evdeyim her gün! 
- Sus! Seninle konutmuyorum . 
- Vapur düdük çalıyor, kaçırayım deme! 
Dlrran! Kapı gümbürtü ile kapandı. 
Vurgun glilümserken durdu, kaşlannı çattı ve 

önüne baktı. Ani bir vicdan azabına tutulduğunu 
hissetti. Bu yan dejenere mahllıka karşı iyi mi 
yaptımı fena mı? diye düşündü. ihtiyar madam 
sanki bu görünmez ıztırabını sezmişçesine mut
faktan seslendi: 

(Devamı Var) 
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Talat Paşa Beni Görünce Şaşırdı 
Koca Göbeğile Yerinden Bir Top Gibi Fırladı, ve 
Biz Seni Ölmüı. Berhava Olmuı Sanıyorduk, l dedi 
B ulgar nöbetçilerini kuş -

kulandırrnamak mübarek
yurdun dıvarı dibinde felc?ğin ters 
bir cilvesile karşılaşmamak için 
tedbirli davranmağı muvafık bul
dum ve bir çayırlığa sokuldum. 

Ortalık iyice kararmış, gecenin 
sessizliği sınır boyunu kaplamıştı. 
Hafü hafif esen gece rüzgan
nın salladığı çalılar biribirlerile 
fısıldar gibi hlŞU'dıyordu. Sindi
ğim çalılıktan silkinerek kalktmı. 
Kırk dakika sonra sınırı aştım. 

Aylardır ayrılık acılarile yanıp kıv 

randığun sevgili yurdumun mis gi
bi kokan toprağına kapandım. Öp
tüm, öptüm. 

Hudut bölüğü kumandanı yüz
bqı Süleyman Bey, beni tanıma
makla beraber çok iyi kabul et
miştL Edime polis müdürü ile gö
rüfmek hususundaki dileğimi der
hal kabul ile telefonun mikrafo
nunu eliıne vermişti. İki dakika 

90nra polis müdürü Rifat Beye 
kendimi tanıtırken, maceralarımı 
kısaca anlabrken yüzb&fl Süley
~ Bey de pşkın şaşkın yüzü -
me bakıyor, sözlerimi dikkatle, bi
raz da saygı göstererek dinliyor-

du. 

O n dört saat sonra F.dirnede, 
poli:: müdürü Rifat Beyin 

odasındaydım. Bu eski ve kadir 
bilir meslek arkadaşım, iki gün 
evinde misafir etmek, perişan kı
yafetimi düzeltmek, Babaeskiye 
kadar hususi bir araba, İstanbula 
kadar yolluk ve harçlık temin et
meı gibi unutulmaz yardımlarda 
bulunmuştu bana. 

~i .. 'k~L !!., ....... , •a•·HıtJ-o ..!!!'!T.:.:? 
benı JUU"fUlYan eı osıun .Yıu.&CA~-

ni çok süzük, 801gmı balmtqtum. 
Hepsi ele beni mgibi zayıf ve der
mansmh. Yoksulluk, sefll1iJr OD -

lan da yemif bltirmifti. Ellınl sı
kanlann gülÜ§lerinde bile acılık, 
hallerinde bile ümitsizlk seziliyor
du. Kısaca herkes yelsll, herkes 
kederliydi. 

1stasYCJncian bir arabaya atla • 
mışmn. Sirkeciden Şeref efendi 
sokaim• kadar Msa~a, solumda 
yüzlerC9 bap, yuzu sarılı eli, kolu 
bağlı yurtd~ elsiz, ayaksız. 
toısuz. ))acakm kara bahtlı kar
deflere rastladım ve icin icin d-

Jlıdım. 

F ırbDDl mmmı! merkezine 
girdiğim zaman, neye ya -

lan söyllyeyim, biraz f8f8]adım 
Tanıdık]anm gerçi biraz gamlı, 
kederli gibi görünüyarlardı am -
ı:na, içlerinden hiç te soluk ve sü
zült yüzliit cılız ve zayıf vücutlu 
yoktu. Batar gibi göze çarpan kan 
dan kıZ&l'JlllJ dolgun çehreleri, 
göbekleri fırlamı§ fifkin gövdele-

. ile fırka merkem bahtiyar in -
- ait bir klübü daha ~yade 

dırlyordu. Harbin Y•ilandırdı
: feıatetlerin semirttiği ~ ko -
dı:m.nıara gül~i~erek Talit 
paşanın odasın• girdım. 

Rahllletli P• beni görünce, 
koc• vücudiyle yerinden bir 

0 ·bi fırladı ve haykırdı: 
top gıSadık. Senin sağlık ile Edir-

- geldiğini, Rifatın telgrafın-
neye d.. b. .. ırenınce unyaya ır çocu -
da 

0 gelıniŞ kadar sevindim. Biz 
ğum d .. ·· ·· ~ıa seni öldü sanmış, ovunup 815 -

ınıstık· 
Dedi. Boynuma sanldı, zayıflık-

·rsüyen vücudümü bağrına 
tan t Po solgun yüzümü öpe öpe kı
bas tı, göı y~şlan ile de ıslattı. O 
zart 1' k. · k bul tm " odasına mseyı a e e-
~ Fabrikayı nasıl uçurduğumu, 
dı. on bir ay, on yedi gün süren 
:;n1seyahatımde başımdan ge~p 

u nleri büyük bir alaka ile din-
geÇC a· dikten sonr . 
le _ Biz "Okn ·ııa,, fabrikasının 

t ldıınnı müttefiklerimizin umu-
a ı e.- ..... d ·· .ıı..-.. -i..+n. • karargiUım an 0 15 .. """.&&.&.&'"9....-. 

:~kovada, senin hareket ve te • 
sebbiiJlerini eok yakından takip 

eden İsveçli bir Alman casusu, 
muvaffakıyetini bildirirken senin 
de fabrika ile beraber havaya 
uçanların arasında bulunduğunu 

yazmış. Uzun zaman haber alama
yınca biz de buna inanmış ve çok 
yanmış, acınmıştık Sadık. lşte ta
rihe geçtin, müttefikler arasında 
milletimizin başına da şerefli bir 
muvaffakıyet çelengi geçirdin. İf
tiharla göğsümüzü şişirdin. Varol 
kardeşim. 

Sözlerile gönlümü almış, 

göğsüme de bir Osmanlı ve bir de 
Alman harp madalyası takmıştı. 

Bu hizmetimin biricik mükafatı 
olan bu madalyalan hala sakla -
nm. Arasıra içimi çeke çeke ba -
kar, felAketle nihayetlenen acı 

günlerin hatıraları ile yüreğimi 
yakarım. 

U-- sküdar taharri dairesi baş 
memurluğu vazifesine tek

rar başlamış, çok sevdiğim aı ka -
daşlarıma kavuşmuştum. Harp, 
şehrin hayatında, halkın ahlik ve 
idetlerinde yaptığı değişiklikler 
gibi suçlan ve suç sahiplerini de 
başkalaştırmıştı. 

Polisliğe yeni ve esrarlı sahalar 
açDUflı. Bilhassa İstanbulda, düş
manlara casusluk etmek gibi bir 
hainlik yolu açılmıştı ve bu yo -
lun gizli yolculan oldukça da ço
ğalmıştı. 

Cephelerde, Çanakkalede bü • 
tün şidcı tiyle yanan harp ateşi -
nin tutuşturucu kıvılcımlan İs -
tanbula bile sıçramıştı. Boğazdan 
Marmara denizine giren bir kaç 
denizaltı gemisi, arasıra tepemize 
çullanan sürülerle dü§Dlan tayyare-

.. • -'-J -b• ..., .... AU.&.AU -UYCUJ• 

dırmJfb. 
Bir takım soysuzlann denizal -

tı gemilerine gi%lice erzak ve ben
zin vermek, telsiz makinelerile 
haberler uçurmak ınıreüle düş -
manlanmıza hizmet, yurt ve ulu
sa hiyanet etmekte olduktan söy
leniyordu. Bu pyialar ilişikli ma
k•mlan, tabii pek haklı olarak, 
çok dÜ§Ündürüyor, titizlendiri -
yordu. 

V Qcudüm dinlenmif, kuvvet -
lenmipi. Altık vazifemin 

icap ettirdifi günlük meguliyet
ler kiti gelmemep, beni oyala -
yıp kandıramamap başlamı§tı. 

Açıkçası rahat ve ukinJfk bat -
mı§tı. Heyecan)andıncı, uğraştırı

cı maceralar yine gözümde tüt -
meğe başlamıftı. Dairede, masa -
mm ba§uıda her gün dilfünüyor, 
atılacak bir if arqtırıyordum. 

Yine böyle düşünce ate§leri ile 
kavrulduğun,ı günlerden biriydi. 
Cephelerden birine gitmek, yurt 
koruyuculan arasında bir yer 
edinmek ve biraz da oralarda di -
dinmek aklıma gelmiştL Bu ar -
zumu bir dilekçe ile imirime bil
dirmek üzere kalemimi eliıne al
IDlf, istiyeceğim cepheyi tayin 
için düşünceye dalmıştım. O es
nada odamı tiz bir feryat ile dol
duran telefonumun mikrofonu 
bir müjde çınlatmıflı kulağıma: 

- Sadık. Alacağın ikinci bir 
emire kadar TalAt Paşanın emri 
altında çalışacaksın. Vazifeni bat 
komisere bırak. Hemen git Paşa
yı gör. 

I• ki saat sonra, tatlı ve heye
canlı bir hayat kaynağı say

dığım Talit Paşamn odasında 
idim. Paşanın ak ve pak yüzünü 
biraz kırışık görmü§. içlenmiştim. 
Pınarlarından elem sızan gözleri 
ile birkaç saniye beni süzdükten 
eonra: 

- Sadık. Dedi. Bugün bir ara
lık umumi karargiha git. Alınan
lar seni görmek, gönlünü hoş et
mek iltiyorlarınıf. Sana biraz pa
ra vereceklermif galiba. 

Pqa önüne bakıyor, belli ki 
benden bir cevap, beDd de sevinçli 
bir tefekkür bekliyordu. Fakat ba 

teklif benim pek gücüme gitmi1t 
onuruma dokunmuştu. İnanınız sa
yın okuyucularım, Almanların be
ni profesyonel bir çeteci sayma
ları, millet ve memleketimin nam 
ve şeref ine gördüğüm bir hizme
te bedel kabul edecek kadar düş
kün sanmaları pek hırslandırmıştı 
beni. Ayni zamanda Talat Paşa
nın bu küstahlara uyması ve bu 
yakışıksız teklife layık olduğu ce
vabı vermemesi de benı gücendir
mişti. Alnım1 kırıştırdım, yaşa -
ran gözlerimi sildim ve: 

- Paşam. Dedim. Almanların 

beni, çeter.iliği geçim vasıtası 

edinmiş bir serseri sanın.alarm -

dan pek acı duydum. Millet ve 

memleketimin ölçülmiyecek kadar 
büyük ve yüksek şerefini, Alman

lara avuç açmakla yerlere düşü -
rüp süründürmek, herhalde ben
den beklenilrniyecek bir hareket -
t ir. Bunu sizin de pekala bildiği
nize, yapılan bu yakışıksız teklifi 
beni denemek için söylediğinize 

ve hele Almanlara layık olduk -
ları cevabı verdiginıze hiç şüphe 
etmiyorum. 

Talat Paşa menunluk saçan bir 
tavırla güldü. Ve: 

- Ben. Dedi. Seni bunun içın 
çağırtmadım ki. 

Sevinçle sordum: 
- Ya ne için Paşam? .. 
- Sana mühim bir vazife ver-

mek için. 
Dedi, k:a.lktı ve odanın içinde 

gezinerek sözüne devam etüt: 
(Devamı vaz.) 

KAR I N 
Gerçekten sallık halbule 'bah· 

dyar lnaan karnmm hiçbir tarafı
nı hissetmez. Karnının içindeki n
zavlardan blçbtrbıln farkına vaT
mu. Yedqt yemekleri humetti
j:lnden ha'berl olmu, 'böbrekleri 
işlerken hiçbir rahatsnlık ver
mezler. Kadın da olsa muayyen 
günlerinde bile hiçbir sancı duy
maz. Kaman bir tarafında kendi 
kendine, yahut üzerine buıldıtı 
vakit •in duyulunca ağrı olan 
yerdeki uzavda bir bozulduk, ra
hatsızlık var demektir. 

Bereket venin ki, ağrının '9d· 
deti bozuklutun şiddetine delllet 
etmez. Meseli en sık ve en çok ra
hatsızlık veren 'banak atnlarnula 
insan banaklar gibi ınkılryor, bU
kWtiyor, yahut yutrlıvor gıöi atı
rap Çt'} "'r. Ona hafı'Jetmek için 
Od büklüm olur, tilrlU tilrlil ve 
acaip vaziyetlere ıfrer. Tabii, ha 
ntll'aptan dolayı merak ta eder· 
RalbQ)d ha kadar "ddetli ain ba
Yair bir haznmn:lıktan da gelebi
lir. Karnın flzerlne ıncak saya ba
tmlmq besler konulunca ge(er ... 
Zateb böyle yapmadan da blru 
gurultudan, cazlar çıktıktan, ya
hut kendi kendine relen bir ishal· 
den 10nra geçen karnı ainlan da 
çoktur. 

Banak ainıunm, 'banak dtl· 
liimlenmesl, yahut kurşundan ze
hirlenme gibi alır 'bir hastalıktan 
Deri ıeldlilne hilkmede'bllmek i
çin •innın yamnra 'başka allmet· 
ler de bulanmak lbnn4ır. Banak 
ağnlanmn en çoia ehemmiyetsiz 
olanlanbr. 

Karactter tarafından relen b
nn airılan da çok ntlrap verir. 
Karadier atım safra yolunda 
'büyük bir kum pa~uınm, 'bir saf
ra tBfPDIJI çılwnamasmdan lled 
rellr. Ağrı sai tarafta, ka'bUl'P 
kemiklerinin altinda, 'buılannda 
boş böttlrde, yahut göbeibı etra
fında baıtlar. Alrtyaa yerin ilzerl· 
ne basıbnca •in şiddetlenir. Ora
sı :vırtrlacakmış gl'bl olur. Atmım 
kendi kendine sat omma doina 
yayddıir da pek çoktur. Da atn
BDl da iberlne acak ..,. 'batınl
ma 'bealer lr.onalımea haylice ha-

K öyden çıka • tam kırk beş 

sene olmuştu ... Hayat'- onu 
sele kapılmış. bir saman çöpü gibi 
şehirden şehire, kasabadan kasa -
baya, sahilden sahile alnuş, gö -
türmüş, sürüklemişti... Fakat, iyi 
veya fena bir tesadüf. onu, kendi 
köyüne, doğduğu, gençliğinin ilk 
yıllannı yaşadığı topraklara, biraz 
olsun, yaklaştırmamışıtı 

Çıktığı gündenberi, köyünü oz
lemişti. Rüyalarında onu görüyor, 
istikbale ait hülyalarını hep onun 
üzerine kuruyordu. 

Askere gitmiş, tezkere alınca -
ya kadar dolaşmadığ: hudut bo
yu kalmamıştı İstibdal olunca, 
eski fımirler:nden birinin bulduğu 
işe girmişti. Köyde. ne bu para
yı kazanabilir, ne de bu hayatı bu
labilirdi. 

Aradan kırk beş yıl geçmiş ol
masına rağmen, köyünü, dün çık
mış gibi hatırlıyordu. 

Ah, orası, ne şirin, ne güzel bir 
köydü. Yeşil zeytinlikleri. uçsuz 
bucaksız mer'alarile cennet gibi 
idi. 

Akşamlan, ölü dalgalar kıyı
lara sokulurlar. güneş. arka sırt

taki değirmenlerin beyaz kanatla
rını kana b(>yıyarak, ağır ağır çe
kilirdi. 

Küçücük beyaz camiin bodur 
minaresinden ezan sesleri, köyün 
durgun havasında titrek aki61erle 

, ovaya doğru dalgalana dalgalana 
uzanır, sönerken, çar~ıdaki dük -
kanlar kapanır, ekserisi tek kat, 
tahta, basık evlerin pencerelerin
den ışıklar yanardı. 

Ali Osman, kırk beş yıl ayrı -
lıktan sonra bile, akşam ezanlan
nın sesini duyuyor, dükkanlann 
nasıl kapandıklarını, ışıkların na
sıl teker teker uyandıklarını gö • 
rüyordu. 

flfler. Sıcaklık tap safra yolan
dan reçm•lnl kolaylaştrnr. 

Böbrek tarafından gelen atn da 
rene orada hasıl olan bir taşın 
'böbrekten mesaneye gtden iclnar 
yolandan ge(ememeslnden Deri 
gelir ve pek şiddetli olar· insan 
kamının derinllibıde yanan ya
hut yırtılan bir şey vannıs gibi 
hlueder. Ain mtltemadt olmakls 
beraber arada mracla artar. B•!l
lanırcı 'böbreitp 'bulandutu yerde 
oldutu halde kasıklara doiru ya
yılır. Evde banyo vana hemen sı· 
cak suya girmeli, yoksa ağTry'aa 
yere gene sıcak suya batrnlmıs 
besler koymalı .•• 

Apandis Otihabrndan gelen ka
nn ainsrnın yeri, ıöbekle sat ta
raftaki bUyilk kalea kemiğinin siv
ri ucu arasrntla fanedflen ~
nln tam ortamdadır. Oradaki ai'
nya sıcak su olmaz. Onu hemen 
hekime göstermek IAnmchr. 

Mide atnlan da fnsl\DJ pek sık 
1'1lbatsn eden afnlardandır. Bu 
ainlann sebepleri pek eok oldu
tandan 'buııriin onlan hulisa etmek 
kabil delildir. Mide ainlanna da 
sıcak su çok defa lyf gellr. 

Bayanlann blr~otanda, en zi
yade renç kızlarda, muayyen gün
lerde çocuk yatalnun bafunduıu 
yerden afnlar ıellr. O gtlnlerde 
bes yerine pamuk tutunmak, ~ok 
defa, ainlann önüntl alır. Evli 
Bayanlarda çocuk yataimrn ba
lunduta yerin iki tarafından co
len kann alnlan yumurtalıklarda 
Otaaptan ileri ceUr. Onlan geçf.r
mela: için mtltehusa hekime teda
Tl ettirmek llmnchr ••• 

Afnlar, bazılarında, karnın 1(8-
rlalnde deilJ, tlzeıfnde, derinin a
rasında yahut hemen altında aibl 
olar. Bunlann çotu bayalr sinir 
atnlandır. Soluk algrnbimdıtn 
sonra, röiilıte oldula rl'bl kamada 
da iiyle sinir atnlan meydana ti· 
kablllr. 

Bir de, midenin etrafı lllkıbyor
mu, gibi ntrrap veren kann atnsr 
vardr. Bu tfirltt ain pek ehemmi
yetlidir. e .... se'bep olan hastalıtı 
teşhis ettirmek t• mtttebauu d· 
nir hekimine muayerae edilmekte 
ihmal etmemelidir. 

Yazan: Mallmut YESARl 

Köyde, ernmisinin oğlu Çalık 
Mehmet vardı. Çalık Mehmet, iki 
koldan miras yemiş, kasabada sa
yısız mala konmuş, tüylenmışti. Ali 
Osmana mektup yazıyor, onu, kö
ye çağırıyordu. 

O nun, göreceği geldiğinden 

çağırmadığını, çağırmıyaca

ğını Ali Osman, biliyordu. Varlı
ğını gösterecek, övünecekti. 

Ali Osman, Çalık Mehmedin 
mektuplarına cevap veriyordu, o 
kadar ... Fakat Çalık Mehmet, ölün
ce bu kuruntusu kalmadL 

Çalık Mehmedin oğlu Yusuf, 
nişanlanmış, düğüne Ali Osınanı 
da çağırıyordu. Ali Osman, buna, 
sevinmişti. 

Köye gidecektL Yalnız, aradan 
yıllar geçmeden kararını vereme
di. Köyde, hiç değilse, bir ay ka
lacaktı. 

Vapura bindiği gün. kalbindeki 
tam kırk beş yıllık daussılanm ağ 
rısı, sızısı diner gibi olmU§tu. 

Knyil, nasıl bulacaktı? Kırk bet 
ı:ıc;ucuc1 h li_y tu.. ol..:gı~w~ı~ vlllldb& 

kabil miydi? Fakat ne kadar ele -
Aifiıe, riizglrlannm kokusu, de -
nizinin rengi, güneşin kızıllığı d& 
ğişmezdi. 

Hep eski tanıdıktan, birlikte 
gezdiği, koşup oynadığı çocukluk 
arkadaşlarını düşünüyordu. Onlan 
bulacak, şaşırtacak, karşılıklı kah
kahalar atacaklardı. 

Eskisi gibi, bir kayığa atlayıp 
balığa çıkacaktı. Değirmene gf -

dip Hasan baba ile yirenlilc ede
cekti. 

Topallann Recep, ne PflJ'acak
tı kim bilir? Ona ettiği muzipllde
ri hatırladıkça, kendi kendine gü
lüyordu. 

Yalnız Topallann Recep mi! 
Aktarın Sıtlo, Uncunun Abdul • 
leh, Tekinlerin Memi§... San Ay

şe... Çıkrık Emine... Hep eski ar
kadaşlar, komşu çocuklan. .• 

Köyde, arabadan inince, etra
fına baktı. Burası, yepyenı bir 
kasaba idi. Evlerin ekserisi iki 

katlı ve boyalıydL Çarpdaki dük• 
kinlar da, tamir görmüşe benzi.. 
yorlardı. 

Çalık Mebmedin oğlu Yusuf, 

Ali Osmanın koluna girmişti. Ali 
Osman, herşeye, ayn ayrı dikkat 
ediyordu: 

- Tekinlerin Memiş, hesabı 

öğrendi mi acaba? Babası, hep ta
kaza eder dururdu. 

Yusuf, ona, biç .&eV&P verml : 
yordu. Gece, sofraya otur

dular; Ali Osman, bir çocuk gibi 
Def'ellydi.' 

- Yarın, köyü bir kolaçan ede
yim. 

Yusuf, gülümsedi~ 

- Emmi, ben, seni gezdiririm. 
- Yok oğul ... Ben. köyümü ka· 

~ıl,;"1ş bilirim, sen, boşuna yo-

Ve sabahleyin, herkesten evvel 
kalktı, sopasını aldı. sokağa çık -
tL Vakit erken, daha dükkanlar, 
yeni açılıyordu. İşte Attarın Sıtkı· 
nın evi, karşısındaki kara tahta 
evdi. Kapıyı çalıp soracaktı. 

Başörtülü bir kadın kapıyı aç -

mıştı: 
_ Kimi istiyon ki? 
_Attarın Sıtkı, evde mi? 
Kadın, Ali Osmana acayip aca-

yip baktı: 
_Burada, öyle adam yok, de-

di, kapıyı kapadl. 
Ali Osman düşündü; Attarın 

Sıtlu, evi deiİştirmiş olmaliydi! 
Yoluna devam etti. Değirmene gi
den yolun alt başındaki dükkin. 
yeni açılıyordu. Tahta kepenkleri 
sırtlayıp içeri giren kır saçlı ada
ma yaklaştı: 

- Meml.§ be! .. Tanımadın mı; 
ülen? 
Kır saçb adam, bana mı 90l'U ; 

yorsun? demek ister gibi süzdü. 
- Hele hele, tanıma bakayım.. 

Ali Osman be! .• Çakırların Ali O. 
man ... Daha da tanımadın ım? 

- Tanımadım 

- Yal?. Burası, Tekinlerin Me-
mlşln dükktmı delil mi? 

.ıl'...nl-W-.. 'l'c.ld.n.lorbı. ile -

mit, dfUrlr•nı Huqıitlere devret • 
mifti, ben de ondan satın aldım. 

- Peki, Tekinlerin Memiş ne -
rede? 

Kır saçlı adam, mezarlık tara-
fını gösterdi: 

- Öldü! 

- Demeyhıdl? 
- On yıl olur ö1ell! 

Tekinlerin Memip acnn•fb. 
Ne iyi çocuktu! 

Yan eokala saptı, San kne7e 
uğrıyacaktı. Kimblllr, onda, ne ha
vadisler vardı? 

San Ayfellhı eıvinin kapm 
önünde iki çocuk, toprakla oynu -
yorlardı. Ali Osman, çocuklardan 
büyütüzıe: 

- Ayıe nine, nerede? Dedi. 
Evin içerisinden bir kadın sesi 

cevap vermişti: 
- Hangi Ay§e nineyi soruyon 

ki? 
- Hacılann San Ayşeyi..: 
İçerden ses veren kadın, bap

nı uzattı, hayretle Ali Osmana 
baktı: 

- San Ayıe, Harmanlıya ge
lin gitmifti. Orada sizlere ömür ..• 

- Sarı Ana, öldü ha? 

- Yirmi yıl oluyor ..• ICemikle-
ri bile kalmamıştır. 

Ali Osmanın neş'esl kaçmap 
oa§lamıştL Uncunun Abdullahı 

görecekti. Dükklnına uğradı. Çı -
raıklar, güldüler: 

- Abdullahı soruyor, be? Yet
mişinde öldü o... Yedi yıl geçi -
yor ••. Sen, ne dlyon emmi? 

Ali Osman, artık sormadı, sor
aıata cesaret edemedi. Köyde, ne 
bir ahbap, ne bir tamdık kal
mıştı. Köy mü ona yabancılaşmış
tı, yoksa, o mu köyün yabancısı 
olmuştu. .. 

Omuzlan düşük. eve döndü: 
- Oğul, kasaba treni kaçta kal

kıyor? .. Vapur beklemesi zor ... 
- Ne var emmi? Hemen gidiş 

mi? Hani bir ay kalacaktın? 
Ali Osman, içini çekti: 
- Bir ay, çok uzun ... Bir gun-

de, göreceğimi gördüm ... İstanbu-
lu özledim._ Sen, sen arabayı koş
tmt, kasabaya gideJim. .. 
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içtimai 
Muavenet 
Ne Demektir?· 

( BCJ.§ı 1 incide) 
Sırf yardım teşekkülleriyle bu 

işin önüne geçilemiyeceğini an -
layanlar, bunun hududunu geniş
leterek içtimai muaveneti hususi 
cemiyetlerden, kiliselerden alıp, 

doğrudan doğruya bir devlef-.t.teş
kilatı haline koymayı veya bu teşki 
!atları da devletin kontrolü altına 
vermeyi düşündüler. İçti.mat mua
venetin basit bir yardım işi değil, 
içtimai bünyedeki hastalıklan teş
his ve tedavi edecek, umum içti -
mai faaliyetlere ilmi bir metodla 
cevap verecek bir içtimaı tedavi i~i 
olduğunu iddia ettiler. Bu cereya
nın başında bilhassa birçok içtima
iyat alimleri vardı. 

Bunlar cemiyetin iktısadi, 

içtimai büyük bir huzursuzluk i
çinde olduğunu, birçok içtimai has
talıkların cahil ellerde süratini art
tırdığım, bunların sebebleri araş
tınlmadan muvakkat tedbirlerle 
fayda yerine zarar verdiğini iddia 
ettiler. Bunun önüne gelişi güzel 
yardımla değil, bütün içtimai mü
esseseleri randıman verecek, me -
saisini rasyonel bir şekle sokacak, 
ferdleri müstahsil haline getire -
cek, ilmi bir faaliyetle geçileceğini 
mevcut şeklin, hayır ve şefkatin ce
miyetteki tufeylileri arttırmaktan 
başka bir netice vermiyeceğini, bu 
şekilde bir çalışmanın içtimai has
talıkları, içtimai meseleleri tama
men olmasa bile daha kuvvetle hal 
ledeceğini söylediler. İçtimai mu
avenet bu suretle philantropie ma
hiyetini kaybetti, ilmt esaslara da
yanan içtimai bir şube oldu. 

• 

1 çtimai muavenet, cemiyet i-
çinde faaliyette olan bütün 

müesseseleri içine alır. Hatta bir 
bakıma göre ne siyaset, ne iktısat, 
ne ilmi ve hayati hiç bir müessese 
içtimaiyat sınırlarının haricinde 
değildir. Çocuk meselesi, sıhhi yar
dım, içtimai hıfzıssıhha, hastaha -
nelerde içtimai yardım, amele me
selesi, köy iktısadiyat ve içtimai -
yatı, iktısadi huzursuzluklar, di -

magi ve ruhi hastalıklarla müca -
d-1-r :ı..ü.14:".- U-1...-ı.-~, 1-r'-1--

neler, ıslahhaneler, timarhaneler, 
dispanserler, hususi ve umumi yar 
dmı cemiyetleri, Halkevleri, ame
le evleri, amele sigortalan, içtimai 
sigorta, iş büroları, köy odaları, 

Communit merkezleri, müesseseler 
arasındaki faaliyeti birleştiren ve 
tanzim eden merkezler, hülAsa ce
miyetin müşterek faaliyetini mey
dana getiren bütün bu müesseseler 
ve faaliyetler içtimai muavenetin 
sahasına girer. Bu sebeble içtimai 
muavenet sadece bir yardım işidir, 
veya sadece bir sıhhi bakım me -
selesidir demek, içtimai muavene
ti az semere vereceği dar bir saha
ya hapsetmek olur. Ve gayesine biz 
mette sakat bırakır. .. 

I timai faaliyetleri azami ran-
dıman verecek bir sekle 

sokmak için, bugün her nevi faa -
liyete yol gösteren ilmin usulle .. 
rinden istifade etmek lazım. 

Cemiyetteki hastalıklar, müs • 
bet ilmin ortaya koyduğu hakikat
ler kadar riyazi bir vukufia keş -
!edilemezse bile, bugünkü terak _ 
kiler mıkyasında bunlan da iç .. 
ti.mai ve ilın.t uaullerle idare 
mümkündür. Bir doktor bir fer • 
din üzerindeki hastalığı, has -
talığın menşeini, irsi amilleri tet -
kik etmeden, hastalığı nasıl tef • 
his edemezse, içtimai işlerde çalı
şan herhangi blr memur veya mü
tehassıs da elindeki vakanm mahi
yetini, menşeini, amillerini tetkik 
etmedikçe, ilmi ve kati bir hüküm 
veremez, teşhis koyamaz, tedavi 
edemez. Bu sahada çalışacak bir 
adamm içtimai bir kültüre sahip 
olması şarttır. Bu sebebledir ki A
merikada, İngilterede, bu işlerde 
çalışacak personeli yetiştirmek i -
çin mektepler açılmıştır. Bir dok
tor şahadetnamesi olmadan nasıl 
doktorluk yapamazsa, içtimaı kül
tür ve şahadetnamesi olmayanlar 
da bu işlerde çalışamazlar. İçti -
m ai hastalıkları teşhis ve tedavi i
çin muhtelif metodlar vardır. Bun
ların en esaslıları Case Method va
kıa usulü ve içtimai tetkiktir. 

1 çtimai faaliyetleri tanzim .e
decek her hangi bir teşkı • 

!atçının, içtimai bir amelenin, ü
::r:erinde çalışacağı muhiti, bu ınu-

TAN 
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Esnafı Haraca 
Bağlayan 
Şebeke 

5. K ~n i g Varnada l n g iliz Kab ine si ~l!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!ttoO<A!!!!:: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
da Bır Kaçakçıhk Franko işini 
Şebekesi Kurmuş Görüşecek 

(Bn..<ı't. 1 incide) (B • .,.. a.71 1 • . f 
Istanbula gönderilecek olan ere- J •

1 
b .. l7lCk!e) 

(Başı 1 incide) 
1 Bu iş böylece devam edip gider

ken evvelki gün Galatada fırını olan 
bir adam Emniyet müdürlüğüne mü
dürlüğüne müracaat etmiş ve hadise
yi böylece anlatmışlardır. 

Bu şayanı dikkat iddiayı dinliyen 
Emn~yet müdürü ilk iş olarak isim
leri zikredilen komiser muavini ile 
polisleri müdüriyete celbetmiş, bun
dan sonra ünüorma giydirilen 3 si
vil memur Galataya gönderilerek 
haftalığa bağlanan dükkanlardan mu 
karrer haftalığı almıya meur edil ~ 
mişlerdir. Bu memurlar bu dükkan 
ve fırınlara uğrıyarak eski memur
ların başka yerlere tayin edildikle
rinden, badema haftalıkların kendi
lerine verilmesini söylem.işlerdir. 

inler münhasıran Bulgar vapurlari- ngı tere ugun karar verecek! 
le getirilmiş ve bunlara Dimitrl Londra, 14 Hu~usi) - Yarın top- v. 
Paçarcief refakat etmiştir. Eroin pa- lanacak olan kabıne, Frankist !s- ı 
ketleri muhtelif partilerde ve beşer panyayı tanımak ~.eselesini müza -

1 
C E p 

kiloluk boyalı ve kapalı teneke ku- kere ed~ce~ ~e bugu_n toplanan Fran ı • 
t l · · · d 1· t b 1 ı· ilm" sız kabınesının tetkiklerini ve ka 1 "ıtaplarının 1 

• 
Yirmi Sej 

Sonra u ar ıçerısın c s an u a ge ır ış- - 1 

tir. Bu kutular Bulgar vapurları rarlarını da nazarı dikkate alarak 16 
. _ ' . . bir karar verecektir 1 

( 
Rus muharrirlerinden 
~V!ih Zoşçenkonun bu 

nc.fis hlkftyelerini 
okuyunuz. 

Bu parayı vermeyi gayet tabii ad 
deden esnaf o gün tahsilat günü ol
duğunu düşünerek derhal vermekle 
mükellef bulunduklan haftalıkları 

vermişlerdir. 
Resmi elbise giydirilmiş 3 sivil 

memur bu suretle kırka yakın dük
kandan bir hayli para tahsil etmiş -
lerdir. 

Ünüorma giymiş sivil memurlar 
böylece paraları toplarlarken arka -
Jarında dolaşan diğer sivil memurlar 
da resmi memurlara rüşvet veren es
nafı birer birer yakalayıp müdüriye
te görüşmüşlerdir. Suçlu memurlar 
ve esnaf bugün adliyeye teslim edi
leceklerdir. 

Istanbul bogazına gıreceklerı sırada, F .. ~ . · 
Kilyos açıklarında bazı balıkçı kn- [ ransız hukumetınin içtimaı bir j 
yıkı t .. h t"" 1 . buçuk saat devam etmiş ve Franko 

arına ve enezzu mo or erme .. . . 
akı diJ.m k t .1 h kul hükumetını tanımak meselesi her n e e sure ı e se re so -

~ bakımdan tetkik olunmuştur. 1 
muşlardır. 

Bu suretle getirilen eroinlerin be
delleri olan altınlar da Varnaya gön
derilmekte ve ya İsmail Sabride, ya
hut ta ayni teşkilatın Varnadaki 
mutemetlerinden biri olan İsviçre 
tebaasından J. Miliç adında bir Ya
hudi tarafından saklanmakta ve bi
lahare de İtalyan vapurlarile Rodcs 
ve Suriyeye sevkedilmekte idile':". 

Hariciye nazın M. Bonnet mesele
yi uzun uzadıya izah ederek Franko 
hükumetini hukukan tanımayı tav _ 
siye etmiştir. Hükumet, geçenlerde 
Burgosa giderek müzakereler yapan 
ayan azasından Berard'ın bu müzas 
kereleri intaç etmek üzere tekrar 
Burgosa gitmesi kararlaşmıştır. 

1 

NevgorkSergisi İşler bu suretle muntazam bir 
şekle sokulduktan sonra ortaya Mn~ 
rinesco isminde Rumanyalr bir Ya- (Başı 1 incide) 
hudi çıkmıştır. Bu adam şe-bekeııin Amerikalıların inşaattaki süratle-
esrarmı öğrenmiş ve şantaj suretile ri malum olduğu ve hiçbir fedaka ·. 
para çekmeğe başlamıştır. Ortada lıktan da kaçınılmadığı için pavyon· 
dönen rivayetlere göre, Marineo:;co larımızın yetiştirilmemeleri korkusu 
evvela şebekenin fstanbuldaki a15- kalmamıştır. Bugünkü faaliyet tar- j 
kadarlarına müracaat ederek tehd~t- zına göre pavyonlarımız nisan ba-
lerde bulunmuş ve fakat bir takrip şmda hazır bulunacaktır. j 
ile hudut haricine attırılmiştır. 1'.fa· Dün, sergi idaresi, Türkiye serg· 
rinesco hudut haricine attırıldıktan hE::yeti şerefine bir ziyafet verdi vr 
sonra Rumanyaya gitmiş, oradan da bu ziyafette Türkiyeyi sergi komise· 
Bulgaristana geçerek İsmail Sabri ri Nizamettin Ali temsil etmişti. 
ile Miliçi tehdit etmiş ve bir hayli Ziyafet, son derecede mükel\efti, 
para kopartmağa da muvaffak ol- j ve çok neşeli geçti. Nevyork dünya 
mu~tur. Bundan sonra da Sofvava sergisi umum müdürü Whalen tara-

:> • 

gjderek Bulgar emniyeti umumiye- fından verilen bu ziyafete, 50 kişi 
sine ihbaratta bulunmustur. iştirak etti. Whalen, ziyafet sonunci::ı 

Bulgar emniyeti l~aliyette söylediği nutukta: 

hitteki hastalıkları, ihtiyaçları, a
milleri bilmesi lazımdır. Bu sebeb
le içtimai tetkik faaliyeti yukar -
da yazdığımız umum müesseseler, 
ve faaliyetler üzerinde, yine il -
mi metodlarla yapılır. Kitle ihti -
yaçları bu suretle tesbit edilir. Te-
davisi için lazım olan amiller araş- Bu ihbar üzerin~ faaliyete gecen 
tırılır. Bulgar emniyet teşkilatı Çar Ferdi· 

"- Bence, dedi, TürklyenJn bil 
sergiye iştiraki, Amerikan m'.lle
ti için, çok sevinmeye değer bir 
h.aclisedir. Yeni Türkiyenin son. 
terakki ve inkişafları, ve Türk\ye
yi idare eden mllstcsna simaların 
beynelmilel şöhrctlcrj nazarı tllk
kate alınırsa, sergideki Türk pav
yonlarmın ehemmiyeti ve yUk
sek mevktleri daha kolay anla~p-

İçtimai müesseselerin eline dü- nand vapurunda yaptığı araştırma 
sen her münferit vakıa da vakıa u- neticesinde kaptan kamarasında ka
sulü ile tetkik edilir. Her münferit çak döviz bulmuş ve kaptan da hu 

dövizlerin İsmail Sabriye ait olduğu-hadisenin içtimai kökleri, şartları, .. . . .. . 
· • • ·11 · h"t" ·· 'nde yap nu soylemıştır. Bunun uzerıne İ'.lma-ırsı amı erı, mu ı ın uzerı 

tığı tesirleri vardır. Bu vakıa içti- il Sabrinin evinde de _araştırma yrı.-
. ·· · ı· e du··şıu·· ~u·· da pılmış ve 1800 eski zınet altım ile 

maı muessesenın em c. - l 
kikad "tiba en. bütün mazisini bin liralık banknot bulunmuş ve 

ve haI~1l ~esbSft edeceK araşıırmaıaı- - , • - - · · · • • ,_ - ·•.-..-~ _, 
ır ve elde edilecek delillere tın ile eski Osmanlı Bankası bank

y~pıl h .. k-
1 

T tedavi notlan çrkmıştır. Bulgar emnıyet 
gore ~ um er Gverı kır,f ved. k teşkilôtı faaliyete geçtiği sırada İs-
çarelerı aranır. ere er ı va a- . . , 

k k"tl f ı· tl "ni bu maıl Sabrı ortadan kaybolmuş, Mc.s
yı, gere ı e aa ıye erı .. . . 1 metodla tesbitten sonradır ki, va- tafa Muk:rrem _ıle Ali Nıhat tutu • 

k . f' t dbirler alınabilir. muşlar, dığerlerı de kaçmışlardır 
ı veya şa ı e ıs· 'l eo.b . ı Ek K"" . ,. 

İçtimai muavenet mektepleri- maı ou nn._n . rctn onıg ın 
nin öğrettiği en mühim usuller adamlan vasıtasıle bır ay zaı:tında 

b l d Varnaya gönderilen 60 bin bnltk un ar ır. 
• banknotu da tez elden sattığı, bu 

1 çtimat muavenet bir şefkat tahkikat sırasında meydana çıkarıl~ 
işi telakki edildiği devirler - mıstır. 

de bu faaliyetleri tanzim eden bir Ekrem König'in Holandaya kaç-
merkez yoktu. mış olduğu ve hl11 orada bulundu. 

İçtimai muavenet, içtimai ilimle- ğu hakkındaki haberler teeyyüt et· 
rin bir §Ubesi olduktan sonra, bu işi mektedir. Ankara müddelumumili· 
hususi müesseselerden, kilise - ğ nin Holanda hükumetinden Ekrem 
den alıp devlete mal etmek cere - König'i istemesi ihtimali vardır. Fu
yanı kuvvetlendi. Bugün Avrupa kat Ekrem König mütemadiyen y€'r 
cemiyetlerindeki temayül bu 01 • değiştirmekte ve seyahat etmektt.
duğu gibi, İngiltere ve Amerikada dir. 
birçok faaliyetlerde doğrudan doğ- Mefktırenin Amerikaya gitti~i 
ruya devlet kanaliyle yapmak da- hakkında ailesi tarafından veı•llen 
rüyorµz. 

Bizde içtimat muavenet daha 
başlangıçta oldu, hususi müesse -
selerin faaliyeti büyük bir yek\ın 
tutmadığı için bu işi doğrudan doğ
ruya dvelet kanaliyle yapmak da
ha doğrudur. İçtimai Muavenet 
Vekaleti bu faaliyetlerin umumi 
rehberi olabilir. 

malUmat teeyyüt etmemiştir. Mefk\l
re ile İstinyede komşuluk eden bir 
aile dostu iki hafta evvel Mefki'lre
yi Parlste Kafe de la Paix'de gör· 
müş, ve kendisine selAm vermeden 
hatta telaştan masa üstündeki çan
t:ısını unutarak kahvehaneyi terk,,t
tiği için bundan müteessir olan ~ 
tinyeli genç, bu mü~ah~esini burR· 
daki ailesine yazmıştır. 

Zaten Mefkure, bizim tahkikatt
mıza göre, kocasının izni ve muva-

1lur.M~c 8\}8hAı11e~ııl<J l'rasmaa'Rı 
ticari ve kültürel müna·ıeba

tın artmasrnda büyük bit' rı,ı 
oynryacp~tır. Bu bakımlar -
dan, Tiirk pavyonlarının, layık 

oldukları muvaffakiyetleri kaznn
malarını; çok derin bir sempati 
ve çok büyiik bir samimiyetle tt>

mttnni ederiz." 
Sergi umum müdürünün bu sami· 

mi nutkuna, pavyonlarımızın komi
seri Bay Nizamettin AH cevap ver-
miştir. Bay Nizamettin Ali, çok al· 
kışlanan cevabında, bu sergiye işti
rakimizin sebeplerini şu cümlelerle 
hül~a etmiştir: 
"- Genç Türk Cümhuriyetiııin, 

1939 Nevyork sergisine iştirak et
mekle takip ettiği gaye; Amerikayı, 
yeni faaliyetlerimize yabancı kal
maktan kurtarn'llya ~alışmaktır. Bu 
sergi, Amerika ile Türkiye arasın

daki dostluk bağlarını .kuvvetlendir
mek vazifesini de görmüş olacaktır. 
Türkiye, bu ehemmiyetli dünya ser
gisinin muvaffaıkiyetine hizmet et
mek vesilesini kazanmış bulundu
ğundan dolayı da bahtiyardır.!" 

fokati olmadan İstanbuldan ayrtldı~ı 
icin, bir daha kocasına mektup gön
dermemiş ve adresini de bildinne
miştir. Kocası Emin, hala karısrmn 
nerede bulunduğunu bilmemekte. 

dir. 

Fakat bu işe tahsis edilen pa -
ra ile, bu işleri başarmak daha bir 
çok seneler beklemeğe mütevak -
kıftır. Bu kadar geniş bir sahada 
randıman vermek için ilmi usul -
leri memlekete getirmek icabettiği 
gibi, daha evvel bütçesini kabart -
mak lazım. ~u iş için de yine es -
kidenberi iddia ettiğim gibi yapı
lacak iş Evkafı içtimai muavenete 
devretmektir. Evkafın içtimai ga
yesi, bu içtimai yardım faaliyetle
rini yapmak, hayır ve şafkati da -
ğıtmaktır. Evkafın kanuni şartla -
rı. vakıfların muhafazası aartlyle, 
Evkafın varidatiyle diğer içtimai 
faaliyetleri tanzim mümkündür. 
İçtimai muavenet varidatını ço -
ğalttıktan sonradır ki, memleke • 
timizde yapılacak bu fa~liyetlere 
hız verebilir, mektepler açmak 
mümkün değilse bile, Üniversite -
ye konulacak kurslarla personeli 
yetiştirebilir. Bu suretledtr ki içti
mai muavenete modem ve ilmi bir 

Betonqrme Köprü lnıaatı 

Nafıa Vekaletinden: 

çehre verebiliriz. 

1 - Bolu Vil!yetlnde Düzce - Hendek yolu Uzer inde ahşap. Met'kiç
melen köprüsünün betonarme olarak inşaatı (107.000) lira keşit bedeli 
üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmışı~~· .. 

2 - Münakasa 3/ 3/939 tarihine müsadif Cuma gunu saat (15) de 
Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği o~ası~da yapılacaktır. 

3 - :Münakasa §nrtnamesi ve buna müteferrı dıger. ~vrak (53~) ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabıhr. 

4 - Eks"ltmeye ancak bir taahhütte en aı Altmıf Bin_ Lira bed~Ui 
betonarme bir köprü veya buna benzer bir yapıyı taahhüt ederek ıyi 
bir surette ikmal ettiğini ispat edenler gire~ll~~ğinden lsteklll:rin 
eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bll' ıstıda ile Naf~ Vek~le
tine müracaat ve bu evsafı haiz olduğunu isbat ederek alacagı ehlıyet 
vesikasını göstermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikasile (6600) liralık ~uvakkat te. 
minatlarım havi olarak 2490 11ayılı kanunun tarifatı ~airesınde hazırlı-

. dded yazılı vakıtten bir saat ev-yacaklnrı kapalı zar!larını ikincı ma a 
veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz m~_abilin~e v:n;:e:e;:ı .~uk
tazidir Postada olacak gecikmeler ve mühürsuz zar ar 8 u ı meı. 
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ıncısı bugün 
Çıkh 
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Umumi bilgi va mallimahnızı genişletmek isterseniz 

Senede 100 kitap çıkaracak olan 

CEP KITAPLARINI 
TAKIP EDİNiZ 

ŞiMDiYE KADAR ÇIKAN KiTAPLAR: 

17 men-1 - Atatürk'ün Hayatı: 

Ziya Şakir 
2 - Rip Wan Winkle 

Wetlngton irvln.ı 

inci kitap 
9 - Uykulu kuytu 

kıbesJ: 

2 - Kobuğuna çekilmış 

adam A. Çekor 

Yirmi Altı 
Erkek ve 
Bir Kız 

Wıtlngton lrvln;:ı 
1 O - Nasrettin Hocanın 

hayatı ve hlkfıyeleri : 

Ziya Şakir 
11 - Demokrasi ne de

mektir? Jame• Bryce 
12 - Demokrasi ne de

mektir? Jamea Bryc;: 
13 - Büyük Katerina v~ 

aşkları: Leo M arkun 
14 - Karmen: 

4 - Markö Polo'nun ser
güzeştleri: 

Çarlea Tlnger 

5 - Acemi bir köylü lnzı: 

A. Pu1'<in 
5 - İspanyada Engizis-

Yazan: 
Woksim Gorki 

fürkçeye 
çeviren : 

yon: Clement WooJ 
7 - Ka:r.azede: 

Guy de MaupıMant 
8 - Nefse itimat: 

B. Deniz Proıp6re Merlm! 
15 - Kannen: 

Proap~re M erim<! 

Waldo Emerso·ı 
Cumartesi 16 - Yirmi sene sonra: 

•------·------ Gü.nü çıkacak ------M•l•h•Z•o•s-ce·"-".o_. 

Cep Kitaplarının 
Abone Şartları: 

lstanbul Satıı Yeri: 

Yeni Kitapçı, 

No: 85 . 
Ankara caddesi 

Senelik abonesi: 8 lira. 
Altı aylık abone: 4,5 lira. 

Senelik abonelere küçük bir kü
tüphane hediye edilir. 
Adres: Ankara caddesi, Reşit Efendi 

Hanı Birinci Kat 

Ankara satış yeri: Bilal AKBA. 

Konya satı§ yeri: Yeni kütüpane. 

Bilecik satış yeri: Nail Kitabevi. 

İzmir satış yeri:: Devrim kitabevi. 

lllT.ARIN 

Bir Demiryolu lnıaat Mühendİ5İ Ahnacakhr. 
Orman Umum Müdürlüğünden : 
Umum Müdürlüğe bağlı Devlet Orman işletmeleri Revirlerinde 

dar demiryolu ve diğer inşaat işinde istihdam edilmek üzere yerli 
veyahut yabancı bir mühendis alınacaktır. 

Talibin Nivelman ve güzerg8.h tayini ile dar demiryolu inşaatına 
ve dar demiryolu köprülerinin yapılışına müteallik bilumum teknik 
işlerde çalıştığına ve muvaffak olduğuna dair vesikalarla birlikte ni~ 
hayet 26 Şubat 1939 tarihine kadar Ankarada Orman Umum Mü
dürlüğüne bizzat veya tahriren müracaat etmesi lazımdır. 

Müracaat edenlerden aynca şu vesikalar istenir. 
1) Hüviyet cüzdanı, 
2) Orta ve Yüksek tahsil diplomaları, 
3) En son ikamet ettiği yerde mahalli zabıtasından alacağı iyi hal 

ve tezkiye vesikası, 
4) Tam teşekküllü resmi bir hastaneden umumi sıhhat raporu, 
5) Halen çalıştığı ve evvelce çalışmış bulunduğu müessese veya 

resmt bir daire varsa bunlardan alacağı durum vesikası ve bon
servisi, 

6) Kendilerini tezkiye edebilecek tanınmış zatların sarih adresle
rini gösterir muhtıra. 

7) Gelirlerini ve en son kazanç miktarını (irat veya maaş olarak) 
gösterir bir not varakası. (677) 

lıtanbul 
Yapılacak iş 

Oniverıiteıi A. E. P. Komisyonundan: 
Muhammen Teminatı İhale tarihi ve 

bedeli saati 
Lira Kr. Lira Kr. 

Kadın ve do~um kliniği 15299.55 
madeni eşyası 

1147.47 3/3/939 cuma saat 15 

Göz kliniği madent eşyası 6295.50 
Kulak, Boğaz ve burun 5445.
kliniği madeni eşyası 
Tedavi kliniği madeni 
eşyası 

11244.-

472.20 
408.38 

843.30 

3/ 3/ 939 
3/ 3/ 939 

3/ 3/ 939 

" ,. 

,, 

15.30 
16 

16.30 

1 - Yukarıda gösterilen kliniklere yaptırılacak madeni eşya ayrı 
ayrı karşılığında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - istekliler şartname, liste ve malzeme nümunelerini her gün 
Rektörlükte görebilirler. 

3 - Zarflar ihale günü saat 14 de makbuz mukabili Rektörlüğe ve
rllecektir. 

4 - 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 150 yataklı 
bir hastahanenin bu gibi madeni eşyasını iyi bir surette yaptığına dair 
vesikaların da zarf içerisine konulması l!zımdır. (875) 

GalataıGray Lisesi Direktörlüğü~den: . 
Üçüncü taksit zam.anı 1/Marl/939 dır. Taksıtlerln vaktınde yatınl-

ması lüzumu ilan olunur. (956) 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden : 
108 lira ücretle blr lngilizce öğretıneni alınacaktır. Okula müracaat 

edilmesl (913) 
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Kadın, erkek, berkea Ye her yqta 
.. b..Jılan aç karnına bir 

kabYe kqıiJ 

MAZON 
MEYVA TUZU 

almalıdır. 

Sağhğınızm nizımıdır. 

HE SABAH !.-
DAHA GENC 

GÖRÜNÜYORUM 
Pariıte: 

Bayan Grebert diyor ki ı ---------- . "Uyanır uyanmaz, hemen el 
aynama sanlıyor ve yüzilm
deki buruşuk-

luklarımla çiz-
gilerimin gün
den güne kay
bolduğunu ke
mali hayretle 
görüyorum.." 

"Bir hafta zarfında mucize 
denecek bir tarzda gençleşip gü
ze~leşmeme cidden şaftım. Bil· 
tün arkadaılanm buna nasıl 

muvaffak olduğumu aoruyorlar 
ve beni candan iebrik ediyor
lardı." 

Bu usulü tatbik etmiı olan 
binlerce kadınlar, bir hafta zar
fında birkaç yaş gençlepniş bu
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru
şukluklarla çizgileri tamamen 
kaybetmişlerdir. Alimler, buru
şukluklanmızın ancak ibtiyar

lamağa başladığımızda meydana 
çıktığını keşfetmişlerdir. Çün
kü, cild ihtiyarlayınca bazı ha-

l Jdj besleyip iriniz, 
. i.&n tazeleyip paçletfr. lfte, 

TAN 

Hazımsızhijı, mide 
yanmalannı 

Atızdaki tataızhk ve fena kokuyu 
izale eder. Fazla yemekten M>nra 

Kanı tasfiye ed•, varis .,. 
basuru• tedavisine 

kuYYetli ıurette yardım eder. MiDE ıiderir, bazıımızlıktan gelen uyku
auzluiu defeder, Mide Ye Bar

l&klan bofaltarak Ye vücudunuzda hissettiğiniz 
Hiçbir mümasil müatahzarla 

kıyas kabul etmez. 

KABIZLIGI Ağırlığı 
izale eder. derhal hafifletir. 

Karaciğer, böbrek, taı ve kwnlann

dan miltevellld .. ncıl3rınız.. damar 

sertlikleri ve flpnanlık flklyetleri
Dizl U R l N A L ile geçiriniz. 

MAZON iıim HOROZ mark&lma 
dikkaL 

MiktanMuhammen bedel ~ 7 ,5 muvakkat 
Metre Lira Teminatı 

Lira 

-----U R 1 NAL İnce ve kalm çivili kayıı 2400 Sif 4320 324 
I - Şartname ve niünuneleri mucibince yukarda yazılı kayışlar açık 

~tmeye konmU§ ve muhammen bedellle teminatı akçası blzalannda 
gôl rilmiştir. Vilc:udda toplanan utd 6rlk ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti bot. ahnlDUI ko

"'~llli""- taydır. Yemeklerden IODra ranm 
bardak IU lçerllinde aluur. 

~. INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - tSTANBUL 

Devlet Derniryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanları 
o -! :! ~ • 
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23036 12996 917 5536 

1YJJPkutU~11 Rdın" tnnn -ur HrMr tonu kurUj Belb1" tonu 
(Ö kuruş 

ldaremlzin Haydarpaşa limanında bir sene zarfında tahmil tahli
yesi icra edilecek olan maden ve kok kömürlerinin tonajlan takribi 
olarak her ameliyenin altında gösterilmiştir. 

27 /2/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de Haydarpaf& 
gar biıfası dahilinde 1 işletme kom· syonu tarafından pazarlıkla iha
lesi icra edilecektir. Bir senelik maden ve kok kômürünün tahmil 
tahliyeli için 8745 lira 56 kuruş muhammen bedel konmuftur. 6H 
lira 08 kurut muvakkat tesminat ile ayni gün saat ona kadar komla-
7on reblltine müracaat edilmesi ve bu ife ait şartnamelerin H. Paşa 
Uman rıhtım bqmüfettlfliğinden parasız olarak alınmaaı illn olu-
nur. M 

• Muhammen bedellerile miktar ve evsafı qalıda yazılı 4 gurup mal· 
..._ ve 911a her pup apı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında ya
sılı sün ve ... tıerde Haydarpaşada gar blnaaındaki komisyon tarafından 
açık eblltme uaa!Ue satm alınacaktır. 

II - Eksiltme 27/2/939 tarihine rastlıyan pazartesi gilnil saat 14 
de Kabatap levazım ve mubayaat fUbesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

m - Şartnameleıri parasız olarak her gün sözil geçen ıubeden ah· 
nabilecelf gibi nümuneler de gorülebilir. 

IV - lateklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat paralarile 
birlikte meZkOr komilyona gelmeleri ilin olunur. (852) 

* 1 - idaremizin Papbahçe Fabrikası için prtnamesl mucibince sa-
tın alınacak "1,, adet devvar ve seyyar elektrikli iskele vinci 17/1/939 
tarihinde ihale edilemedllfnden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli ıtf lstanbul "13.000,, Ura ve muvakkat te
minatı "975,, liradır. 

m - Eksiltme 31/3/939 tarihine ruthyan Cuma günil ... t 15.30 
da Kabatap Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen Şubeden alına
bilir. 

V - Eksiltmeye lftirak etmek istiyen firmaların mufassal fenni tek
liflerlle beraber kataloklannı, kaldırma indirme ve fren tertibabnı 

açık olarak gösteren resimlerini, birinci sınıf bir firma olduklarını 
gösterir evrakın ihale tarihinden en az "7,, gün evveline kadar Inhi· 
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünü mutazaınmın vesika almaları IAzımdır. Aksi tak
dirde eksiltmeye l$tlsa1 edemezler. 
vı - Mühürlü teklif mektubunu, kanun! vesaik ile 8. et maddede 

yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7 ,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek • olan ~apalı zarf la~ 
.. ~rH.t:mo aiıni. n"" <Y''1 n .. ot: 1.4..20 o. lc.o.d.a.r ttuı7.1cur k.omu;-yon ba§kanlıgı.-
na makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. (984) 

• Malın cimi Miktan Muhammen Muvakkat T. Eksiltme 
B. Lira Kuruş Sekli Saatı 

Lira Kuruş 

Kristal yazı 40 adet 580 80 43 56 Pazarlık 15,30 
takımı 8 
parçalı 

1 - Şartname ve nümunest mucibince satın alınacak .. 4011 adet Kris
tal yazı takımına ait 7 /2/939 tarihinde elde edilen fiat liyık hadde gö
rülmediğinden açık ekıiltmesi 10 gün temdit edilmiştir. 
il - Eksiltme 17 /2/939 tarihine rastlıyan Cuma ıünü yukarda yazıh 

saatte Kabatafta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo-
nunda yapılacaktır. • 

III - İsteklllerin % 7,5 muvakkat teminatlarile birlikte mezktlr Ko-
misyon• gelmeleri ilin olunur. (983) 

Viyana Uıılventtest profesörle
rinden doktor Stejskal'fn pyanı 
hayret keşfi olan ve BlOCEL 
tabir edilen ve genç hayvanlar
dan istihsal edilen clld hOeeyre. 
len hülisnı bul(ln pembe ren
gindeki Tokalon kremi terkibin
de mevcuttur. Her akfalll yat
mazdan evvel tatbik ecltnlz. Sis 
uyurken cildinlsl betleytp ten~ 
leştirir. Ve buratukluldan lld• 
rir. Bir hafta nlha~ on Jaf 
daha ıenqJııırtt l&'Gnecekltnl&. 
Gündüsı.rt ele beJu nnctndeld 
Tokalon kNmlnl kullanınız Si· 
yalı noktalan eritir, açık ....,. 
meleri sıklafbnr 99 btrbq ,on 

mda en esmer w aert bir cil 
beyazlatıp Y'UIDQfatacaktll'. 

Bu ife fl,rmek latiyenlerin kanunun tayin ettill vesaik ve her guru
ba alt hbalannda yazılı muvakkat temlnatlarile birlikte eksiltme günü 

, .. tine kadar kombyona müracaatları lizımdır. 
Cinai Milrtan 

... 
Muham-
men 8. Muvakkat T. Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kurut Şekli Saati 

KA&ITÇILll 
ve Matbaaclldi 

Tüık Anonim Şiıketlndmı 
KA~çıl~ \Pe Matbaacıhk 'l'Grk 

Anonım Şırketi Hiasedaranı 1889 
ftlı Martınm 25 inci Cumartesi ıilfttl 
saat (lO) da Galatada Tünel cadde-
11inc:1-S 12 DWnarab m.ehalde ktin Şir
ketin Merkalncle Rretl Adiyede 1(
tiına eyliyecektir. 

25 H" c:!-ısse ._ııedlne malik olup 1(--
tiınada hazır bulunmak istiyen His
sedaranm Ticaret kanununun 371 in
~i maddesine «<n. 11\ae Senedatım 
ıçtimadan Bir Hafta evvel Şirketin 
Merkezin •.eslim etmeleri u __ 
lir. uw.uu ge-

KoaufU)acak itler 
1 - 1938 hesap yılma ait Meclisi 

İdare ve Mürakıp raporlaruwı okun
muı; 

Bu lflere alt fai'bıameler Haydarpqada gar binasındaki komisyon 
tarafından param: olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 18 adet huta sedyesi, 13 adet hasta muayene masası muham
men bedeli 1825 Uraı muvakkat teminatı 144 lira 38 kuruş olup açık 
ekllltme.t 27-2-1839 pazartesi günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

t - 40 kalem muhtelif ebatta demir perçin çivisi muhammen be
deli 854 Ura. muvakkat teminatı 64 lira 5 kuruş olup açık eksiltmesi 
27~1939 puartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

3 - Pamuk filte. küçük ve b:.ıyük baş yastığı ile yatak ve vor'{$D 
çarptı ve küçük ve büyük yastık yüzünden ibaret 8 kalem muhtelif 
miktarda yatak eşyası muhammen bedeli 2719 lira 85 kuruş. muvakkat 
teminatı 203 Un 99 kunıf olup açık eksiltmesi 28-2--1939 salı günü 
saat 10.30 da yapılacaktır. 

4 - 150 adet maaşapka katar tathlratçı gömleği muhammen bedeli 
930 Ura muvakkat teminatı 69 lira 75 kuruş olup açık eksiltmesı 28-
2-1939 salı günü saat 10.30 da yapılacaktır. (823) 

* Muhammen bedeli 58703 lira olan '19 kalem bina ve vagon camlan 
3/Nisan 1939 Pazartesi günü saat. 15,30 da kapalı zarf usulil ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4185,15 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği veıikalan ve tekliflerni aynı ıün aaat 14,30 a kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnaıııeler parasız olarak A.nlcarada Malzeme Daire8inden, Hay· 
darpqada Tesellüm ve sevk Şeflillnden daiJtılacaktır. (927) 

Motör 2 adet 10.850 - 198 75 Ka. zarf 15 
1 - idaremizin (2 ve 8) numaralı tekneleri için prtnamesi mucibin

ce 2 adet motör kapalı zarfla satın alınacaktır. 
n - Ekıiltme 3/4/939 tarihine raıtlıyan pazartesi günü saat 15 de 

Kabatqta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

nı - Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen 
bedeli ve muvakkat teminatı yukarda yazılmıştır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Şartnamen"n (7l nci ma_ddesi mucibince taliplerin tanzim ede

cekleri plln ve fotoltafiler münakasa gününden uç gun evveline kadar 
Cibali nakliyat §Ubemize vermeleri lhımdır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7.5 güvenme parası makbuzu 
\'eya banka teminat mektubunu havi muhurlu teklif mektuplannı iha
le saatinden bir saat evveline kadar (aaat 14 de) mezktlr komisyon baş-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (965) 

lstanbul ve Mülhaka+t Motörlü Kara Nakil 
Vasıtaları Cemiyetinden: 

Cemiyetimizin senelik heyeti umumiye toplantm 17 • 2 • 939 günü 
saat (14) te cemiyet merkezinde aktedilecejinden bilUnıum azanın ha
zır bulunmalan lüzumu llln olunur. 

2 - 1938 yılı hesabatmnı tudUcl 
Mecu.t İdare basının tbrası, Teme~ Nafıa Vek~letinden •• GUmrik Mullafasa Genel Komutanlltı lstanbul 
tüatın ıevztt hakkında Meellai tela.re. U Sahnalma Komisyonundan: 
nin tekli:~; t/Nlsan/939 Cumartesi süni1 laat 11 de Ankara'da Nafıa Veklletl 1 - 1, 2, 3, 4, & ve 8 •yılı mot6rler için alınacak 18 kalem lterllJll 

3 - Meclisi fdarenfn ~ btnaanda Malzeme Müdürlütü odamnda toplanan Malume Eksiltme kost ıart marka yedek maklna parçalarile 40 •yılı motıör lçln alma· 
4 - Meclisi İdare Azuma verf!e- Komisyonunda cem'an 3058 lira muhammen bedell1 22 adet Mon tipi cak 5 kalem MH • 280 modeli Buda marka yedek makina parçalannıiı 

cek hakkı huzurun tayini fmktan: t.Jll'af niak ln kapah sarf usulile eksiltmeal yapılacaktır. Muvü- 2/3/939 perteJnbe l(lnil ... ı 18 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
5 _ Şirketin İdarei Umumiyesini kat teminat 2 .e lindır. 2 - Şartnameslle cins ve mlktannı gÖlterir listeleri komilyondadır 

ifa etmekte olan haya verilecek ile- ll:biltme prtpamesi ve teferrüab Ankara'cla Nafıa Veklletl 1111,. g6r(lleblllr. 

AS1P1N KENAN 
Romatizma ajnlan 
için en iyi ilaçtır. 

•DiKKATi 

APIKOGLU 
SUCUKLARINI 

Terclll ecllnll. 
Haliı koyun ye ııtır etin

den mamuldür. Bütün bak

kallarda aablır • 

Taklltlerlnden ıak11unız. 

~~~Telefon: 24340 ·~~~ 

Harici Askeri 

Kıtaat 114nlan 

Hepsine tahmın c.dılen fıyatı 
50,500 lira olan 1,500,000 metre 
gaz idrofil 22-2-939 çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarfia satm alı
nacaktır. İlk teminat 3775 lira o
lup prtnamesi 253 kuruf8 Anka· 
rada Ko. dan alınır. f.ksıltmeye gi· 
recekler kanuni teminat ve 241l0 aa 
yılı kanunun 2 - 3 cü maddelL'nn
de yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplatmı ekSiltme saatiııden 

bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
aatınalma komisyonuna vermeleri 

(748) (6) 

* Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı 25 kuruş olan yuz bin adet 
aşkabı bakır sahan kapalı zarf U· 

ıullle milnakuaya konulmuştur. 
İhaleai 20/Şubat/939 pazarte8i ıü 
nü saat 11 dedir. İlle teminat 1875 
liradır. Evsaf ve prtnameai para
aız olarak M. M. V. Satınalma ko 
misyonundan ahnablllr. Eksiltme
~ ıtreceklerin 2480 aayılı b.nu • 
nun 2 ve a üncü maddelerinde p 
terilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M.M. 
Vekaleti aatınılma kombyonuna 
vermeleri. (803) (68&5) 

• Hepsine tahmin edilen fiyatı 
20.000 lira olan 23 kalem tllç ve 
malzeme kapab zarfla eluiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 17 /2/939 
cuma ıünü saat 1& de Ankarada 
M. M. V. satınalma komilyoııun • 
da yapılacaktır. Şartname ve Us -
tes1 Ankarada lto. da g6rülebillr 
ilk teminat 1500 liradır. Eksiltme 
ye ıtreceklerin kanuııl teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü mad
delennde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarım ihale saatm
den behemehal bır Hat evvel Anka 
rada M. M. V. satmalma komia • 
yonuna vermeleri. (800) (642) 

• Harp okulu için pazarlıkla M 
baş Binek hayvanı 17 ,ubat 939 
ıünü saat 15 de satın alınacaktır. 
Bu hayvanlar toplu olduju pi 
perakende ıuretile de alınabilir. 
Satılık hayvanı olanların pazarlık 
gün ve saatinde hayvanlan ile 
birlikte Aııkarada M. M. V. •tm
alma Komıayonuna gelmeleri. 

(807) (712) 

* Ambalaflık ild metre mD.Abı t. 

ret miktannın tayini aalihiyetlnin me Mildürltıtun'ln parasız olarak alınabilir. 3 - Tahmini bedeli (8059) lira ve ilk teminatı 805 liradır. 
Meclisi İdare ~e~v~e~ri~lm~es=iL; ~~~-L~..t..ı~us-...a..-..ı1JJ:L.a-ı.:taııWllll.ftll-D'ltwra&1_.._.......ı.~-----_...._...._.lnda..._L.....---t1L-~Iata:lrlillaadn-.~ii"'D--'aks:lltıııı.e...sıuwı:ııa.ı:ıt1-1:w'ı:...aıaaı_urJEe.UJML-lauiar_ 

reste ile 150 kilo çivi alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmeli 18-2 8 
perfembe günü .. at 14 de Top 
nede İstanbul levazım lmlrllji 
bnalma komisyonunda yapılacak 
he t .... -~ıu--:- ~...ıı- t.& "'--ı-.. t 
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Çocuklarınızın Midelerini Bozarsınız. Allahın 

OZLU 
Terkibi Mechul Gıdalarla 

M 
Yara ttıaı Hububafln 

NLA 
15 - 2 - 939 

Özlerinden Yapılmıs 

E 
ÇOCUKLARINIZI B 0 Y OT ON O Z • 

Vitamin Pirinç 
• • 
Ozu 

~~ Kalori Yulaf .... 
il 

e 
ıra Mercimek 
r~ Gıda 

il 

Çavdar 
rıı 

a 

il 

Kuvvet 

Kudret 

İrmik il 

Buğday il 

Nisasta 
" ' 

Sıhhat 
Patates il 

Arpa 11 

Turlu 
'' 

Enerii 
Mısır il 

Bezelye il 

Badem il 

Fıstık 
,Çocukbr HASAN özlü unlarına bayıhyorlar. Çok iştahh oluyorlar ve severek yiyorlar. Bütün Çocuk doktorları buna 

daima diplomalarla musaddak birinciliği kazanmış+.r. Bu kadar yüksek evsafa inalik tabii gıda ancak HASAN 

il 

ıehadet eder Avrupada 
ÖZLÜ UNLARIDIR • 

• j 
-~ 

• Grip, nezle, enfloenza, ırtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BlOGENINE • ı 
kan ve derman haplarile aigortalaymız. • 

• BlOGENlNE; en birinci kan, kuvvet, ittiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

• bir devadır. • ı 
BlOGENlNE; daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, halsi:diği giderir ve hariçten gelecek =' 

• her türlü mikroplan öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlafhrır, ze- il 
= ki.yı yükseltir. Bel gevfekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. il 
• BlOGENINE· kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesin
• den müteeaair ol~lar. Çünkü vücudü her zaman genç ve J.inç bulu~durarak hariçten ge= lece.le her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle netıcelenen GRİP. nezle, 
• enfloenza, aıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, = 
• öğle, aktam birer, sekiz Ya.tından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BfOGENlNE B 

almalıdır. Ha.ata olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• bulunur. 1111 1111 llll;JllllDllll'11111mll11111111Dllll 

SPORCULARI 

Daima yaralanmaya mahkum
sunuz. Düştünüz, ve bir yeriniz 
sıyrıldı mı biraz 

VIROZA ~!ı~. 
Mikrobun yaşamasına üremesine 

kat'i ve muhakkak mani olur. 

( ~ • 

Nefis "!fe Leziz 

MAKARNA 

Bu ~inirlcrdcn kurtulunuz. 

B.r ka~ık 

bir güzellik kremi değildir, miltchas~ns kimyagerler tarafından, fenni 
ve sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 

Sinir ağrıları. asabi öksü . 
rükler, Baş dönmesi, Baygın • 

yemek isterseniz : !ık, Çarpıntı, \"e S t N j R • 

İZMİRİN o E N ileri gelen bütün rahat- 1 

Her Eczanede Bulunur. A Ş Ç 1 8 A Ş 1 sızlıkları iYi EDER. 

ı ... M .. ar•k•a•y•ı•t•er•c•ih118S~e•d•in•i•z ..... ı .................... .. 
KABIZ Vücutte kaşıntı, sivilce, Eğzenıa 
yapar. KABIZ çekenlerin ciltleri pörsür, 
Saçları dökülür. Ak~mları bir adet 

KiSSİNGA 

ŞUBAT SAYISI BUGÜN ÇIKTI 
Yuvasında bir (Ev - Iş) bulunan her insan hayat huzurunun, bah

tiyarlığın ilk merhalesine varmış sayılır. Bir kadına, Genç bir kıza 
şahsi evi ve ailesi için geregen bütün mevzuları en iyi şekilde işle
yip veren EV-İŞ'i siz de bir kere görünüz. 

--··TÜRKİYE YAYINEVl, Ankara caddesi 36 İstanbul •11--
hapı yutarak bunlara mani olunuz. Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik işleri Umum 

Deposu: Kemal ve Reboul Eczane'i Bevoğ-]u Müdürlüğünden: 
~-~~~~ .. ~~~~~ .. ~~ .. ~~ .. ---~~ ~are~aity~ia~t~~~Dftbm~nclp~~üreriM karo~rı 

imali 21/2/939 Salı gunu saat 15 de eksiltmeye konacağından mukave

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halll LdtfU DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

le ve şartnameyi almak ve evvelce şartname almış olanlann da yapı
lan tadilatı anlamak için isteklilerin Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (869) 


