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Balkan Devletleri, 
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Pazar Günü Söyliyece 
Kati Riayet Esasına Müs+e·nit 

İtimatlı Bir Teşriki 
Diikrcş, 22 (TAN Muhabirinden) - Balkan Antantı daimi konseyi 

bu sabah son toplantısını yapmış ve mesaisi sonnunda bir resmi tebliğ 

neşretmiştir. Bu tebliğde deniliyor ki: 
"Daimi konsey azaları şimdiki enternasyonal vaziyetin muhtelir 

veshelerini tetkik etmişler ve Balkan Antantı devletlerinin menfaatle

rini bilhassa alakadar eden meseleler üzerinde geniş noktai nazar tea

tisinde bulunmuşlardır. 

Daimi konsey azalan Balkan l\ntantının kuru1alıdanberi 
mi.ilhem olduğu sulh idealine derin bir surette bağlı olarak 
takip ettiği siyaseti her birinin tamamiyle ayni tarlda derpiş 
ettiklerini müttefikan müşahede eylemişlerdir. 

Daimi konsey, Balkan Antantı azalarını biribirine bağlıyan sıkı te-

ıııanüdü bir kere daha teyit ederek gayretlerine ayni zihniyet içinde 

devam hususundaki müttehit azimlerini ehemmiyetle kaydeyler. 

Bu hususta, dalıni konsey 31Temmuz1938 de Selanik'de 
aktolunan anlaşmadan dolayı memnuniyetini beyan etmek 
fırsatını bulmuştur. Bu anlaşma, antant azası bulunan dev-

Mesai Azmindedirler 
letlerin bütün Balkan Yarımadası devletleri arasında tam 
müsavat ve hudutlarına kati riayet esasına müstenit itimat
lı bir teşriki mesai aramak hususunda hiç bir şeyi ihmal et
memek azimlerinin canlı bir delilidir. 

Daimi konsey, son toplantısını tstanbulda 1938 Nisanında yapmış 

olan Balkan Antantı ekonomik konseyinin kararlarını tas\'İp etmi. \'e 

1939 Nisanında Bükreş'de toplanacak olan ekonomik konseyin yedinci 

içtima devresi mesaisinin Balkan Antantı memleketleri arasındaki 

ekonomik bağların daha 7.İyade sıkılaşmasına ve bu memleketler ara

sındaki münakalatın daha ziyade iyileşmesine imkan vereceği üınidrııi 

izhar etmiştir. 

Daimi konseyin senelik alelade içtimaı Belgrad'da Şubat ayında ya

pılacaktır.,, 

Daimi konsey azası, Franko hükumetini hukukan tanı
maya prensip itibariyle karar vermişlerdir. Bu tanıma için 
her devlete en uygun gelen merasimin tayin ve tesbiti ken
disine bırakılmıştır. 

'' lmpeks ,~ işine Ait 
Adli Tahkikat Bitti 

Saracoğlu 
Belgrad 
lYolunda 

Müddeiumumi /sin bnkara Müddeiumumisi! 

iç Yüzünü Anlatıyor 
Ankara, 22 (AX) -hnpelts işi hakkında kendisinden ma

lumat istenilen Ankara Cüınhuriyet müddeiumumisi Baha Arı
kan Anadolu Ajansının bir muharririne aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

"24.1.939 tarihli Cümliuriyet Halle Partisi grup içtimamda 
eski Başvekil sayın Celfil Bayar İmpeks işi hakkında beyanatt~ 
hı~lu.nı:nuş ve meselenin adliyeye intikal etmiş olduğunu bildir
ınış ıdı. Memuriyetimize tevdi edilen bu iş hakkında ariz amik 
tahkikat icra olunarak hadisenin şekli cereyanının şu ~uretle 
vaki olduğu teshit kılınmıştır: Baha Arıkan 
Şnkir Seden ve Kemal Seden nam-ı---------------------------

lannda iki kardeş, İmpeks namile it
halat ve ihracat işlerile uğraşmak ü
zere bir şirket tesis etmiş ve şirketi 
kanum merasim ile tescil ettirdikten 
aonra İngiltere piyasasındaki firma
larla alakadar olmak üzere, öteden
beri beraberce film işi yaptıklan 
Lonetrada "Kertermull" ismindeki 
zata müracaat etmişlerdir. 

Bu müracaat üzerine ıY' ~=>rmull 
de Londrada diğer uç :r:.:. ~ ~era
ber Anglo - Türkiş namın1'Jff.si a ir
ket tesis etmiş ve İmpeks ~ .... ~ihati 
\Unumiyesini Anglo - Türkişe ver
Jnek Anglo - Türkiş umumi vekale· 
tini İmpekse tevdi etmek suretile 
Yekdiğerir.i Türkiye ve İngiltcreae 
tenısu etmek salfilıiyetini iktısap ey· 
lE'ınişlerdir. Anglo - Türkiş vekrtle· 
tini İmpekse tevdi ederken İmpeksi 
ternsil etmek üzere o sırada Londra
da bulunan Şakir Sedenden kendisi 
v_e kardeşinin Türkiyede kimler ma
l"ıfetile tezkiye edilebileceğini sor
:rnuş, Şakir Seden de, Tü.rkiyede ta
:rtıdığı Etibank, Denizbank, Merkez 
B<ınkası ve Havzai Fahrniye gihi 
Yerlerde mevki işgal eden zevattan 

Denizbanktaki Tahkik 
Heyeti Sus Vapurunda 
da Tetkiklere Başladı 

(Sonu, Sa: 10; Sil: 4) 

Adana Va~isi Vekcilet 

Emrir;e Ahndı 
Ankara, 22 (Tan Muhabirinden)

~~ana valisi Tevfik Hadi Baysal, gö
rülen lüzum üzerine Vekalet emrine 
alınmıştır. 

Yerine Gaziantep valisi Ali 
za Çevik, onun yerine Elazığ valisi 

Selik Blc!oğlu tayin ed;;_ıf;~· 

\ . ı\. 
~ . 

Markaz, Suvat ve Trak Vapurları Muayene 

Ediliyor, Etrüsk Raporu Henüz Vekalettedir 

• 

Dün lıtinye havuzunda muayene edilen Sm vapuru 

İktısat Vekaleti hukuk miişaviri 
M. Nedim Göknelin riyasetindeki ko
misyon, Etrüsk vapurundan sonra 
Almanyada yaptmlan Trak, Sus, Su
Yaf-;ve Marakaz vapurları üzelerin· 

e de tetkiklere başlamı~tır. Koınis-

yon ayrıca mütehassıslardan mürek
kep tiıli bir komis.ron teşkil etmit
tir. Mütehassıs heyet dün İstinye 
havuzlarına giderek bir müddetten
beri havuza a~ş.olan Sus vapuru 

(Sonu: s.. ıo,. Sil. Z) . 

Bilkre§, 22 (TAN Muhamirln -
den) - Hariciye Vekili Şükrü Sara
coğlu, refikaları ve refakatindeki ze. 
vat bu akşam saat 23 te hususi tren
le Belgrada hareket etmişlerdir. Sa
racoğlu Bil.kreş istasyonunda saray 

1 
nazın, Hariciye Nazın Gafenko ve 
refikası, Türkiye elçisi Hamdullah 
'l'annöver, Balkan Devletycri Elçile-
ri. Romen hükumet erkiını, Bükreş 
belediye reisi, Türk kolonisi ve ka
labalık bir halk kütlesi tarafından 
teşyi edilmiştir. Bir kıta asker resmi 
s<..Jamı ifa etmiştir. 
Şükrü Saracoğlu, Belgratta bir 

giin kalacak ve yeni Yugoslav Baş
vekili Svetkoviçle görilştükten sonra 
Selaniğe hareket edecek ve orada 
kendisini bekliyecek olan Yunan 
Başvekili Metaksasla birlikte Atina· 
yı ziyaret edecektir. 
Şükrü Saracoğlunun Atinada ika

metinin üç gün sürmesi muhtemel
dir. Vekil P.ireden deniz yolile Tiir· 
kiyeye dönecektir. 

Saracoğlunun Bükreşten Atinaya 
g~çeceği haberi bütün Yunan meha
filinde hususi bir sevinç uyandırmış
tır. 

Saracoğlunun ıereline ziyafet 

Balkan antantı konseyinin bu sa
bahki toplantısını müteakip, Türki· 
yenin Bükreş elçisi Hamdullah Tan
rıöver Şükrü Saracoğlu şerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Bal
kan hariciye nazırları, Balkan dev· 
Jetleri elçileri, Yugoslav nazırları ve 
refikaları bulunmuşlardır. Akşam 

d& Yugoslavya elçiliğinde Saracoğlu 
~refine bir çay verilmiştir. 

(Sonu: Sa. 10, sü. 1) 

IAğırceza Dün Biri 
idam Kararı Verdi 
Biiyükçekmecede Zülfiye is

mindeki sevıllisint ve kızın ba· 
basını bıçakla yaralıyarak öldü-

. ren Ahmet Dolatan hakkında 

dün Ağırceza mahkemesi idam 
karan nnniJth. Bu husmtakl 
tahDiu dördilncü sayf anuzda 
bulacaksınız. 

.. 
ismet lnönü, evvelki gün Ankara Halkevinden çıkarlarken 

Ankara, 22 <TAN Muhabirinden) - Cümhurreisim 
ismet ln .. önünün~ Ame~ika halkına Ankara radyosund 
yapaca_gı mesayn tarıhi tesbit edilmiıtir. Husust sure 
te aldıg~.m .. malumata göre, Milli Şef, nutkunu 26 Şub 
paz~~ gunu ~a~t. 20,30 da söyliyecektir. 

Cumhurreısımız bugün öğle üzeri Keçiörene değ 
otomobille bir gezinti yapmıılardır. 

* 
Litvanyanın milli bayramı münasebetile Cümhurre 

simiz ismet lnönü ile Litvanya Reisicümhuru Smeton 
arasında telgraflar teati olunmuştur. 

Filistin Konferansı So 
Teşebbüslere Rağme 

Neticesiz Dağılıyor 
Bu Meselenin Hal Sureti Hakkındaki 

Nihai Kararı lngiliz Hükumeti Verecek 
Londra, 22 (Hususi) - Filis

tin Arap murahhasları ile Arap 
devletlerini tenuil eden diğer 
murahhular ve Yahudileri tem
sil eden murahhaslar Filistin me
selesi hakkındaki noktai nazar
larım tamamile anlatmaları üze
rine Konferaıuın birinci safhası 
nihayet bulmuttur. 

Müstemlekeler nazırı Mister Mak
donald, bugün Başvekil ılc Hariciye 
nazırına bu safhanın bütün hulasa
sını anlatml§ ve İngiliz kabinesi bu
günkü mutat toplanUsında Filistin 
meselesini görüşmuştür. EMiR FAYSAL 

Araplarla Yahud.lerin noktai na--, 

zarları kati surette gayri kabili telif •ı • ı d 
ad~edit:nemek:e ise de şi~~iki halde 1 n g 1 t e re e 
telif edilememış olduğu ıçın bu me-

selenin_ n~ s~reAtle halle~ilmesi Iaz~m Mu·. DAFAA 
geleceğmı hukumet tayın edecektır . 

Mister Makdonald bugün Avam 

kamarasında sorulan suallere cevap T d b • 1 • 
vererek konferansta muhaceret rne- e 1 r e r 1 
selesinin konuşulduğunu, fakat bu 
konuşmanın umumi mahiyette oldu- ~ 

ğunu söylemiş, daha sonra diğer bir Cliamberlain, "Silahlanma 
suale cevaben Filistindeki ihtilalciler 
tarafından kullanılan silfıhların umu- Programına Sonuna Kadar 
mi harp netcesinde terkolunan sil5.h- Devam Edeceğiz., Diyor 
lar olduğunu, bunlar arasında nadi
ren Alınan silô.hlan görüldüğünü an
latmıştır. 

Araplarla Yahudileri görüştürmek 
ve aralarında bir anlaşma zemini bul 
mak için mesai sarfolunmaktadır. Fa 
kat bu teşebbüsün bir netice vermi
yeceği gayet sarihtir. Arap devletle
ri tarafından alınan vaziyetin ve ku
rulan cephenin İngiltere üzerinde 
dc,rin bir tesir brraktığı anlaşılıyor. 

(Sonu: Sa. 10, sü. 1) 

Londra, 22 (Hususi)_ İngiltere 
hüktımeti otuz beş bin tonluk J<,.al 
Jorj ve Prens Dögal zırhlılarından 
başka 40,000 tonluk iki zırhlıyı da
ha suya indirecektir. (40 ,000l tonluk 
zırhlılar 16 pusluk toplarla müceh
hez olacaktır. 

Mister Chamberlain bu akşam söv
lediği nutukta İngilterenin silahla~
ma programını sonuna kadar götüre
ceğini, bu yüzden silahlanma işinin 

(Sonu, Sa: 10; Sü.: 4) 
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PENCEREMDEN 

Süveyşe . Ait: 
Hatıralar 

Yazan: M. Turhan TAN 

R oma - Berlin mihveri etrafında 
dönen korkunç dedikodular a

rasında SüY.eyş Kanalı da yer alıyor. 
Rivayete göre Roma, bu kanalın ida
resine kuvvetli bir şerik sıfatiyle ka
rışmak istiyormuş. 

Haberin doğru mu, eğri mi oldu
ğunu, itiraf ederim ki, düşünmüyo

rum. Çünkü biz Türklerin o pilfıvda 
da kaşığımız yok. Fakat Süveyş Ka
nalı üzerende canlanan ihtiraslar ha
na o kanala taalluk eden birkaç ha
tırayı düşündürmekten geri kalmı
yor. 

l\lalüm olduğu Oıere Süveyş Kana
lını açmak ilk çağlardanberi ya~ıynn 
fenni münakaşa mevzularından biri 
idi. Don \'e Volga nehirlerini birleş

tirmek suretiyle Karadeniz yolculu
ğunu Rusya içerilerine kadar götür
meyi tasavvur eden ve hattii Kırıma 
binlerce amele göndererek işe bile 
başhyan Sokullu Mehmet Paşa, Ak
denizle Kızıldenizj de dudak dudağa 
ve kucak kucağa getirmeyi düşiin

müştü. Ömrü vefa etseydi, şüphe 
yok ki, bu mühim işi başaracaktı. 

Fakat hain bir hançer onu lıayaltnn 
cüda düşürdü ve Süveyş Kanalı dii
şüncesi -Türk tarihi bakımından
suya düştn. 

Bununla beraber Ferdinand de 

Lesseps'in Süveyş Kanalını açması

na izin ,·eren yine Babıali idi. Mısır 
' yarı müstakil bir vaziyette olduğu 

için böyle bir teşebbüse -Babıalinin 

muvafakati olmadan- girişemezdi, 

\'e hiç bir şirkete de, kanalın açılma

sı yolunda, imtiyaz veremezdi. 

Hidiv İsmail Paşa, Fransa fmparn

toru Ü~üncü Napolyonun ibramiyle 

kanalın açılmasına razı olduktan son

ra Babıiılinin de nzasını kolaylıkla 

elde etti ve kanalın açılmasını miite

akıp ise şirketin hisse senetlerinden 

Yeni lngiliz 
Büyük Elçisi 
Dün Geldi 

Ingiliz Büyük Elçisi Sir Knatch
bull Hugessen, ref ıkası, kızı ve mai
yetiyle beraber dün sabahki eks -
presle şehrimize gelmiştır. Bi.ıyük 
Elçi Sirkeci garında eski İngiliz bu· 
yük elç'si Sir Pers Lorern, İngıliz 
General konsolosu sefaret ve kon -
solosluk erkanı ve İngiliz kolonisi 
tarnf ından karşılanmış ve Park ote
le gitmiştir. 

Elçinin yanında Çindenberl hiz -
metinde bulunan bır de Çinli hiz -
metçisi vardır. 

Sir Knatchbull Hugessen, öğle 

yemeğini Sir Percy Lorenle Elçılik 
binasında yemiştir. Yeni Buyük Elçi 
Cümhurreisimize itimatnrunesini 
vermek üzere pazar günü Ankaraya 
gidecektir. Sir Percy Loren yarın 
şehrimizden aynlncaktır. Romaya 
gitmeden evvel bir müddet Atinada 
kalacaktır. , 

Elçinin beyanatı 

Büyük elçi, dün Park Otelde ken
disini ziyaret eden bir muharririmi
ze şu beyanatta bulunmuştur: 

11
- Memleketimi Türkiyede tem

sil edeceğimden dolayı kendimi bah
tiyar addediyorum. 30 sene evvel de 
İstanbulda bulunmuştum. Tekrar ge
lişimde memleket lehine gördüğüm 

fark ve inkişaf 30 seneye değil 130 
seneye sığamıyacak kadar büyüktür. 
Tı1rkiyenin Büyük Adamı Atatürkü 
şahsen görmek mazhariyetine nail o
lamadığım için müteessirim. Fakat 
bu tecssürümü onun lıalefi ve en ya
kın arknda!'n İsmet İnönünü:: gör
mekle tahfif edeceğim. 

Büyiik Britanyanın Türkiye ile o

lan münasebatı her zamankinden 

daha iyidir. Bu münasebatın daha , 

Topraksız Köylü1 

• 
Toprak istiyor 

Y azeb ICöyUülerinden On 
Taşıyan Bir Mektup 

Kişinin lmzasırn 

Neşrediyoruz 
"19.1.939 giinlii Tanın ikinci çobanlıkla, civelckçilikle siirii-

sayfnsının birinci sütununda niiyoruz. flalbuki bu topraklar 
Mahmut Esat Bozkurt tarafın- şimdiye kadar yalnız hiziın ve 
dan yazıldığını okuduğumuz bizim giJıi topraksız olan ecda-
ynzıda memleketin efondisinin dımızın elleriyle siirülnıiiş ve e-
kö~·lii olduğu si>yleniyordu. kilmiştir. Bu adamiarın hu ha-

Köyliiyii topraklandırmak. reketleri, kendi topraklarını 
Teşkilatı Esasiyenin ihtiva etti- kendileri siirdüğiinü iddia ede-
ği esaslardandır. Hiikiimctin hu N?k, Toprak Kanunu çıkınca, 
~·ıl toplndığı ziraat ve köy kal- yanında ortakçı olmadığı ıçın 
kınması kongresinde alınan ka- toprakların taksiminden kurtul-
rarlardan da henüz. ses sada çık- mak sebebinden ileri gclmekte-
nıı~·or. dir. 

Üzerinde çalıştığımız arazi, Toprak J{anunu en kıc:a 7a-
Kilisten Murntsuyu kıyılarına nıan içerisinde çıkarılmazsa eli-
kadnr geniş ve mahsuldar bir mizdeki son imkiinlar dn orta-
topraktır. Birkaç sene ev\'el dan kalkacak ve fenalık her tn· 
Toprak J{ammu çıkarılacağı rafa sirayet edecektir. Bu tak-
hakkındnki haber duyulduktan dirde vaziyetimiz tam bir fcla-
sonra Yazı köylerinin geniş a• keftir. 

rnzi sahipleri, yanlarında yarı- Cümlıuriyct hiikiımetinin, 
cıhk ,-e · ortak~ılık suretiyle ça- yiiksek me 'ul adamlarının na-
lışan toımıksız ziraat amelesine zarı dikkatlerini celbetmenizi 
iş \'ermemiye başladılar. S~ne• rica ediyoruz.,, 
ler<"e kendi öz emeğimizle ka-

Bermı köyilnden Hamey: Behir 
rınlarını doyurduğumuz, kızla-

köyündcn Celil; Znnpır köyünden 
rına cihaz parası temin ettiği- Hasan; Aşağı Küneyse kiiyunden 
nıiz, oğullarının düğünlerini Mchli oğlu Durmuş; Berna köyünden 
yaptığımız bu biiyük arazi sa- Vnyıs: Kürele köyünden Mıhey; A-
hipleri, şimdi biz topraksız köy- şağı Küneysc köyiınclen Abdullah; 
1•• •• Gemrik köyünden Hüseyin; ayni unun elinden ya\•an ekmegı·'ni 

1 
köyden yine Hüseyin; rilhuyuk ko· 

__ de alıyorlar. A~tık, Azapçıh~.ı_a_, __ Y_u_n_d_cn_B_o_z_an_. __ 

BELEDiYEDE: 1 MOTEFERRlK : 

Yeni Açılacak 
Kütüphanelere 
Yer Bulundu 
Yeniden kurulmasına karar veri

len halk kütüphaneleri için Fatihte 
Tabhane, Şehzadebaşında Damat !b
rahim Paşa, Nuruosmanfye, Üsküdar 
da Ahmcd'ye medreselerinden baş
ka Eyüpte, Kasımpaşanda, Bcşik

taşta, Kadıköyünde de birer bina te
darik edilmiştir. Şimdilik açı1scak 

kütphanelcr 9 adettir. İlerrle ihtiyaç 
hissedilirse kütüphaneler çoğaltıla

caktır. 

Müstakil Olan Mektepler 
Maarif Vekaleti şimdiye kadar, 

Kadıköy birinci orta mektebine bağ
lı olarak tedrisat yapan Pendık, Ve
fa orta mektebine bağlı Zeyre!<: orta 
mekteplerinin badema müstakil bi
rer orta mektep olarak tedrisat yap
malarını maarif idaresine bildirmi~
tir. Bunlardan başka vekület şimdi
ye kadar birer şube olarak tedrisat 
yapan cümhuriyet kız, İnönü kız ve 
Çamlıca orta mekteplerini de müs
takil bir hale koymuştur. * Maarif şurasında konuşulacak 
meseleler hakkındaki hazırlıklar ya
rın akşama kadar ikmal edilecektir. 
Pazartesi günü Beyoğlu akşam kız 

sanat mektebinde saat 15 de İstan
buldaki bütün orta mektep, lise, mu
allim mektepleri ve sanat mekteple
ri müdürlerile ilk tedrisat müf~ttiş
lerinin iştirakile umumi bir toplan
tı yapılarak bir rapor hazırlanacak 
ve Maarif Vekaletine gönaerilecek
tir. 

* İlk tedrisat müfettişlerinin 932 
senesine ait meıı:ken bedelleri tahak
kuk ettirilerek kendilerine tevzi e-

23. 2- 939 

SUAL· CEVAP.:?' , .. _ .. ,. 

Y. M. C. A. 
Nedir? 
S - l".111. C. A ne demektir; 
Burası bir mektep midir, biJ 
pansiyon mudur? /(imler ta 
rafından idare edilir? Nerey« 
bağlıdır. 

C - Y . .l\f. C. A, İngilizce Young 
Men's Christian Association isminin 
birinci harflerinden al~nmış bir ta
birdir. Genç Hıristiyanlar Cemiyeti 
demektir. 

Bu cemiyet ilk defa Amerikada 
misyonerler tarafından kurulmuş

tur. Maksadı Ameriknya hariçten 
gelen muhacirlere bir melce temi~ 
etmek, bunlara Protestan terbiyesi 
vererek Amerikalılaştırmaktır. Son
raları hizmeti ve maksadı genişlemiş, 
ve faaliyeti artmıştır. Amerikanın 

her tarafında, hatta her büyük şeh
rin muhtelif semtlerinde muhtelif 
şubeleri vardır. Her şube bclÜnduğu 
muhite göre muhtelif işler görür. 
Bir işçi mahallesinde bulunan Genç 
Hıristiyanlar Cemiyeti işçilerle, ü
niversitelerde bulunan cemiyet şu
beleri de yabancı talebelerle meşgul 
olur. Asıl hedefi Protestanlık propa
gandası yapmaktır. Fakat bu gayeye 
varmak için mensuplarına her türlü 
kolaylıkları gösterir. Kütüphaneleri, 
jimnastikhaneleri, konferans sa
lonları, dershaneleri, oturma odala
rı, hatta bekarlar için yatakhaneleri 
vardır. Buraya girenler her türlü fi
zik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının 
tatmin edildiğini görürler. 

Cihan Harbinden sonra bu cemiyet 

Avrupanın muhtelif yerlerinde ve 

bu meyanda İstanbulda da şubeler 

açmıştır. Buradaki şubesi yirmi se

neye yakın bir zamandanberi faali

yet halindedir. Buradakinin de ga

yesi Protestanlık propagandası yap

maktır. Merkezleri Amerikadadır. 
dilmiştir. Memurları oradan gelir ve oradan * Maarif idaresi, ilk mekteplerde maaş alırlar. Kısmen de mensupla-
talebeye gösterilmek üzere bazı ter- van'dai 

rının verdikleri aylıklarla 

-miktarını hatırlamıyorum- mü-

himce bir kısmını Sultan Abdüliu:i-

ze takdim etti. Bu suretle saray, Sii

ven Kanalının idaresinde rey salıihi 

oluyordu ve her yıl, kanal varidatın

dan müstefit olmak imkanını elde et

miş bulunuyordu. Ne yazık ki bu se
netler, çok ucuz bir fiyatla İngilizle

re satıldı ve SüvcyŞ' Kanahyle aliıkn

mız bu suretle de suya düşürülmüş 

oldu. 

çok iyi alınası ~in elimden gel n 

gayreti sarfı bir vaz.ife bilirim. Pa
zar günü Anknraya gıdlyonım. Orn
da Hariciye Vekili Şükrü Snraco lu- , 
nun Bükreşten dönmesine inti:mr e
deceğim. Bir kaç gün içinde itimnt
namemi Cümhurrcisinize takdim e-

1 

Ankarada bulunan vali ve bele-

Vali An.<aradan 
Dönüyor 

diye reisi Lütfi Kırdar cumartesi 
günü şehrimize dönecektir. Liıtfi Kır 
dar Ankarada, Dolmabahçede yapı
lacak stadyomla, Taksim kışlası ye
rinde yapılacak olan binalar t hak
kında alakadar vekaletlerle temas e
decektir. Hazırlanan avanprojeye gô
rc Taksim kışlasının yerinde, bir ti
yatro, bir konferans salonu, bir hal
kevi binası, gazino ile beraber bir o
tel, şehir klübü ve şehir gazinosu 
yapılacaktır. 

Şoförler Cemiye~i 
t>ün ~ cp~andı 

Motörlü kara nakil vasıalan ce -
miyeti ismini alan şoförler cemiye

blyevi filmler getirtmiş, maarif me- . 
murluklarma teni ettirmiştir. Bu ten,ı~ ederler. 
Jilm lernep hicisi (]:fikroskoo nltmda -h _ Jt/.. 
VCclZ<''lcr "l"!:mTI'[t ~~a~~aıu:~-aız:.. a:>~ ı=s - l'J8kı }" QTın !JQZC e l 8tl-
filmde mikrop ve ruşeyımlerın neş\'U hibi Arif O •rm B l • t • 

1 .. .1 kt d' ı ~ u garıs an 
nema safha an gosterı me e ır. d d'" d""kt l an on u · en sonra ne o -----o-

ti, dün saat 14.30 da cemiyet mer - VILA YETTE : muştur? 'Nerededir? 

Bu menu üzerind~ üçOncü bir lıa
tıra da -tabir caiz ise- lisani olup 
şu §ekildedir: Ferdinad de Lesseps, 
kanaldan geçen gemilerden -kendi 
dileğine, kendi içtihadına göre- re
s~~ alıyordu. Bu yüzden Babıaliye 
şıkayetler vulrua geldi ve 1856 da De 
Lesseps'e verilmiş olan imtiyaz fer
manındaki Tonne de Capacite tabiri
nin tefsiri istenildi. O zamana kadu 
Türk dilinde bu tabirin karşılığı yok
tu. Babıali hayret içinde işi bir ko
misyona havale etti ve komsiyon da 
-Merhum Cevdet Paşanın himme
tiyle- o tabirin "miktarı istiabi,. de
mek olduğuna ve bu miktarın da İn
giliz mikyasına göre tesbiti lazım ge
lip De Lesseps'in keyfi dahilinde re
sim alınamıyacağına karar vermio;ti 

Bu karardan bir iki yıl sonra y~p;. 
lan ticaret kanununda da ton ve Ca
pacitc'nin 40 İstanbul kilesi olduğu 
tasrih olunmuştu. 

deceğimi sanıyorum.,, 

----o---
Bir Kadın, Mütearrızı 

Ağır· Yaraladı 
1zmir - Bayındırın Kurumnl köyün
de bir hadise olmuştur. Ali Şen is
minde bir adam, gece yarısından so:l· 
ra saat ikide, İbrahim karısı Kadri
yenin evine, duvarı aşnrak girmiş ve 
tabancasile kadını tehdit edip tnar
ruzda bulunmak istemiştir. Kadriye, 
tabancayı Alinin elinden almış ve 
üzerine ateş ederek sırtından ağır su
rette yaralamıştır. 

Yaralı memleket hn!'ltanesine r,eti
rilmiştir. Kadriye, zabıtaya teslim 
olmuştur. 

---oı---

Vali Konağı Caddesi 
Genişliyor 

Belediye, Harbiye ıle Nişantaşı a
rasındaki Vali konağı caddesini 25 
metre genlşletmiye karar vermiştir. 
Bunun için Yedek Subay mektl"bi 
duvarının geriye çekılmesi icnp et
mektedir. Belediye bu husus hakkın
da İstanbul komutanlığı ile anlaşmış 
bulunmnktndır. Formalitesi ikmal 
edilir edilmez duvar 10 metre geri çe
kilecektir. 

Bu plfına göre belediye imar mü

<llirlüğıi bir tatbik projesi haz.ırl:ı-

maktadır. '.r.atbik projesine nazaran 
bu inşaat 3.645.000 liraya mal ola
caktır. Lütfi Kırdar Ankaraya gider
ken plfım da beraber gotürmüştür. 

Yeralt. Helôları 
Belediye, önümüzdeki sene zarfın

da şehir dahilinde yaptırılacak yer 
altı heltıları için, 939 mali senesi büt
çesine 50 bin liralık bır tahsisat ko.y
mıya karar vermiştir. Harbiye ve 
Taksimde yapılacak olan helaların 
masrafları bu ycküna dahil değil-

dir. * Tepebaşı bahçesinin arkasında
ki Aşıklar mezarlığının bir çocuk 
bahçesile bir gazino yapılması kn -
rarlaştınlmıştlr. Çocuk bahçesi lÇin 
maarif mimarı bir proje hazırlamak

tadır. 

Ceyhan Kaymakamına 

Rüşvet Teklif Edilmiş 
Ceyhan - Kaymakam Nurettin 

Özcebeye rüşvet teklü eden bir kaç 
kişi hakkında takiba4.. icra olunmak
tadır. Hadise şöyle geçmiştir: Ayasın 
Kızılılgın köyünde iskan edilen ~s
mail, iskiın işinin yetiştirilmesi için 
Yumurtalık nahiye müdür vekili Ali 
Rızaya müracaat etmi5 ve ondan kay
makama bir mektup almıştır. İsma
il bu mektubu bir akşam kaymakam 
Nurettin Özcebeyln evine götürmüş, 
vermiş, kapıda cevap beklemiştir. 

Kaymakam zarlı açınca içinden mek
tuptan başka bir numara kağıdı ve 
150 lira da para çıkmıştır. 

GOrıilrı 

Tutulan İsmail ile buraya getir
tilen nahiye müdür vekilinin ifade
leri alınmaktadır. Bu işe dair bir kaç 
memura da sual tevcilı edildiği söy-

lenilmektedir. Yeni lngiliz Büyük Elçisi dün aab.ah geldi 

kezinde umumi heyet toplantısını 

yapmıştır. 

Kongrede bir senelik mesci rapo
ru okunmuş ve hesabatın tetkiki 
için 3 kişilik bir komisyon seçilmiştir 

isimleri Değiş irHen 

Köyler 
Yapılan seçimde idare heyeti aza- Dahiliye Vekületi, Yeşilköy ve 

lıklarına Hakkı Demir, İsmail, Ziil· Mahmutbey nahiyelerine bağlı Avns 
fü, Ekrem, Ahmet ve Kadri seçil - köyünün Ateş alanı, Litros köyüniin 
mişlerdir. Esenler, Vidos köyünün Giingören. * şoförler cemiyeti belediyeye Çıfıtburgaz köyüntin Dağcılar. Aya-
müracaat ederek eski Vali ve Bele- pa köyünün kirazlı, Nifos köyünün 
diye reisi Muhittin Üstündağ zama- Kocasinan, Ayayorgi köyünün Kaya· 
nında menedilen klaksonların tek - başı adile isimlendirilmiş olduğunu 
rar otomobillere takılmasını istemiş- vilayete bildirmiştir. 
ıerdir. Cemiyet, klakson yerine oto- 6 M y •tdi emura Ceza erı mobillere konulan kornelerin ipti - i 
dai olduğunu ve şoförlerin korneyi Vilayet memurin inz.ibat ko~ syo-

d .. . . H"dai Karata-
,.almnk için ikide birde direksivonu nu un vali muavını u 
~ " . l narnk bazı 
bir elle idareye mecbur olduklarını banın riyasetınde top a i_ t . 

' . k tetkiıı.: e mış-
bu yüzden kazalar oldug·unu ı"lerı' memurlara aıt evra ı lık 

f e devamsız · 
sürmektedirler. Belediye .::ofo"rler ce tir. Komisyon vazi ey . 

:ı uru teczıye et-
miyetinin bu müracaatını tetkik !arından dolayı 6 rneın 
edecektir. miştir. 

. • İngilt~re .Har~iye Nezareti İs- :;-Kırıldı 
tıhbarat Daıresı Reıs Muavini bu sa- Baca9 . k 
bahki Avrupa trenile Londradan Şehzadebnşında ca:;; .

1 
so ~ğında 

şc..hrimize gelecek ve akşrun Anka- oturan 15 yaşında A ı ~·e ~r ·adaşı 
raya gidecektir. Hamza arasında çıkka~ol ıbr ağvgada 

düşcrc aca ı kı 
• Zabıta dilencilik yapan çocukla- Hamza yere 

1 
Cerrahpaşa h -

1 t Yara ı asta • n top amıya başhımıştır. Dilenci ço- rılmış ır. 1 ış Akif yak 
1 k• · . · kaldır• m · a ana • 

cu tarın vclıleri hakkında takibat nesıne . ata başlanmıştır. 
yapılacaktır. 1 rak tnhkık 

Şoförler Cemiyeti Jiin •enelik umumi heyet toplanhnnı yaptı 

C - Bulgaristandan döndiikten 

sonra bir müddet İstanbulda gorün

müş, fakat sonra görünmez olmuş

tur. Halen nerede olduğunu bilmiyo
ruz. 

* s- Yeni Adam gazetesi ye• 
niden çıkacak mıdır? 
C - İsmail Hakkı Baltacıoğlu, ço

cuğu kadar sevdiği gazetesini yeni

den çıkarmak için hazırlanmaktadır, 
fakat ne vakit çıkacağı malum de
ğildir. 

·* 
S - Uzvi ve gayri uzvi kimya 
kitaplariyle, bilhassa kimya 
meselelerine ait eserler hak
kındfl. umumi bir katalojjrı 
har'"'i kiitiip'uıneden tedarik . .. 
e<!· t: .:vm? 
rlef ed-:stanbulda Libreri Mondial 

adr~~ne müracaat edilir. 

TAKVİM ve HAVA 

23 Şubat 1939 
P E R Ş E M ·B E 

2 ncl ny 
Arabi: 1358 

GUn: 28 

Muhnrrem: 4 
Günes: 6,45 - Öğle: 
İkindi: l 5,29 - Akşem: 
Yatsı: 19,22 - lmsAk: 

Kasım: 108 
Rumi: 1355 

Şubnt: 10 
12,27 
17,51 
5,06 

Yurtta Hava Va~iveti 
Yeşllköy meteoroloji istnsyonundan •· 

lınan malılmata göre, hava yurtta Doğu 
Anadolu bölgesi ile Orta An:ıdolunun 
şark taraflanndn buluUu, Cenup doğusun
da çok buluUu ve mevzU ynğıslı, di,l'(er 
bölgelerde kapalı ve yağışlı geçmiş, rılz

gfırlar Karadeniz: kıyılarında cenubl, dtCer 
bölgelerde şimali istikametten, Erı:e, Mar
mara deni:üerlnde kuvvetlice, diğer yer
lerde orta kuvvette esmiştir. 

1stanbuldn hava kapalı geçmiş, rOzg!ır 
şlm:ıli şarkidcn snnlyedc 7-9 metre hız
la esmiştir. Saat 14 te hava tnzylkı 757.8 
mlllmetre idi. Sühunet en yüksek ı0,7 ve 
en düşük S,5 santigrat olarak k~dcdll
ıntstlr. 
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j BUGÜN 
lngiliz 
Silahlanması 

Yazan: Omer Rıza DOCRU L 

ı ngiltcre hük<imeti bir kaç gün 
önce, Avam Kamarasından, 

silahlanma programını tatbik için, 
dört yüz milyon sterlin borç almak 
salahiyetini istemiş; Avam Kamara
sı, bir kaç gün süren müzakereden 
sonra hükumetin iı>tediği salahiyeti 
vermiştir. Bu suretle İngiltere hü
kümeti daha önce aldığı salahiyeti, 
yeni salahiyetle takviye etmiş ve 400 
milyonluk borcu 800 milyon sterline 
çıkarnııştır. İngiltere Maliye Nazın 
bu münasebetle yeni salahiyet saye
sinde yeni sene içinde yeni bir vergi 
tarhına lüzum görrniyeceğini anlat
mış bulunmaktadır. 

İngiltere hilkCımeti, beş yıllık si
lılhlanma programının ikisini geçir
.nıiş •e üçüncü yıla ıirmiştir. 
IBükfunet, borç almak salahiyetini 
'kullanarak ancak 200 milyon sterlin 
-:ıarfetrniş olduğu için borç alarak te
darik edebileceği paranın 600 mil
;)'onn henüz elindedir. Bundan başka 
!gelecek senenin müdafaa bütçesi 588 
llnilyon stertin tutmaktadır. Önü
!Jntndeki 1'ene zarhnda borç almak 
~uretiyle tedarik olunacak paranın 
ırnühinı bir kısmı kullanılacağından 
lıngilterenin dördüncü silahlanma 
yrbna girdiği sırada bu paradan hiç 
olmazsa 200 milyonun elinde buluna
cağı tahmin ediliyor. Esasen dördün
cü 'Ye beşinci yıllarda masrafın bir 
hayli azalacağı tahmin olunduitın
dan İngilterenin silahlanma progra
nuru kati bir muvaffakıyetle tatbik 
edeceğinden zerre kadar şüphe edil
Dliyor. 

Şnyet arada beynelını1el nziyet 
•aliih bulacak olur.ıa İngiltere de ıi
tahlanına programını tadilde zorluk 
~eknıiyecektir. Fakat İngiltere, silah
lan azaltmak için beynelmilel bir 
anlaşma yapılmadıkça, teslihat prog
raınını tatbike devam edecektir, 

Ciano Bugün 
Varşovaya 

Gidiyor 
Roma, 22 (A.A.) - Kont Ciano, 

üç gün kalmak üzere, perşembe günı.i 
Varşovaya hareket edecektir. 
Varşova görüşmeleri esnasında or

ta Avrupa meseleleri mevzuubahis 
edilecektir. Bundan başka, Kont Ci
ano, İtalyanın Fransadan talepleri ü
zerine Akdenizde vaziyetin vahim -
]eşmesi takdirinde Polonyanın ~iyet- 1 

!erini anlamak için bazı sondaJ larda 
bulunacaktır. Polonya.nın müstemle
ke taleplerine de, göı·üşmeler esna -
smda temas edilecektir. 

Kont Ciano, Varşovadan cloğrudan 
doğruya Romaya dönecektir. 

Parlamentonun leıhini iıtiyen 
Suriye muhalifleri reisi 

Doktor Şehbender 

fran Veli 'ıdinin nisanlısı Prenses Fevziye yengc:.i Mısır Kraliçesi Feride 
ne" birlikte bir hC'ykel salonunu geziyor 

Suriye Kabinesi 
Kurulamıyor 

Ettiği Fransamn Suriyede Takip 

Araplar Tarafından Protesto 

Siyaset 

Edildi 
Alevilerin idaresini Fransa Ele Aldı 

Şam, 22 (Hususi) - Manda makamlannın, yeni bir hüku
met teşekkül etmediği takdirde bütün idareyi ele alacağına dair 
verdiği ültimatom üzerine, Cümhurreisi Haşimülatasi, milliyet
çi Mazhar Paşa Arslanın bir kabine teşkil etmesi için ısrar etmiş, 
fakat Mazhar Paşa bütün teşebbüslerine rağmen muvaffak ola
mamıştır. 

Fransa 
ve Iran 

Münasebatı 
Reisicümhur Lebrun 

Bir Telgrafla Şehinşaha 

Hissiyatım Bildirdi 
Tahran, 22 (A.A.) - İran Veliah

dinin yakında yapılacak evlenme me
rasimi dolayısile, Fransa Reisicüm -
buru Lebrun, Şehinşaha bir telgraf 
çekerek kendilerine Fransız milleti
nin lrım milletine karşı olım dostluk 
hissiyatından teminat vermiştir. 

Lebrun, bu telgrafında, lki mem
leket arasında diplomatik münasebet 

Doktor Şchbenderin riyaseti al
tındaki muhalefet, bitaraf bir 
kabinenin iş başına geçerek Fran
sa ile yeni bir muahedeyi mü
zakere etmesini istediği için Cüm
hurreisi temyiz mahkemesi reisi .Mus 
ta!a Bermadayı yeni kabineyi teşki
le memur etmiş ise de henüz Mus
taf a Bennada bazı istişareler yaptık
t' n sonra kabineyi teşkilden vazgeç
mişt ir. 

Kahirede çıkan Elahram gazetesi
nin Şamdan aldığı malumata göre, 
Doktor Şehbender, parlamentonun 
feshini, seçimin yenilenmesini iste
mektedir. 

Elmısri gazetesinin istihbanna gö
re Filistini müdafaa heyeti Fransa
mn Suriyede takip ettiği siyaseti 
protesto etmiştir. 

Alevi topraklarının valisi Cablri, 
istifa ettiğinden Fransız fevkalade 
komiserliği bir emirname neşrederek 
oradaki idareyi vekaleten komiser
liğin ele aldığını bildirmiştir. 

.JflE 
Ters Adam 

Yazan: B. FELEI 

B u tAbiri, uluorta kullanırız 
ma ifadesinin genişliğini p 

te ölçmeyiz sanıyonım. 
Ters demek bir şeyin yüzünün 

kası demektir. Fakat doğnınun z1 
da terstir. Doğru yoldan gelmi 
birine: 

- Sen ters yoldan gelmişsin! 

nir. 

Çorabı ters giymek yüzü nyağn 
lir şekilde çorap giyrniye deri 
Şimdiki kadınlık aleminde ucuz. 
raplnnn tersi yüzünden dnha do°' 
ve makbul olduğu için ~ayanlar k 
di çoraplarını ters giyiyorlar. Bu 
bir şey diyemeyiz amma kocaların 
başına çorap örmelerin8 veya onl 
külahı ters giydirmelerine de eyv 
lah! diyemeyiz. Şimdi lafı o taraftı 
uzatmıyalım da şu ters adnm b 
ne girelim . 

Ters adam odur ki tatlı dilden, 
ler yüzden ve mülayim sözden an 
maz. 

Böyle bir Ermeni haklonda m 
buat kanununa takılmadan anlatı 

mıyacak bir hikaye bilirim ki; anl 
tabilsem alimallah giilmekten gö 
ğiniz çatlar. Ne fayda mümkün 
ğildir. 

Ters adam, tramvayda herkese y 
yan bakar. Bir yere girerken önü 
geleni göğüsler, rastgeldiği ad 
kızar ve hakaret ohmn diye onun l 
züne bakarak yere tükürür. Ters 
dam alışverişte de beladır. Pazar 
kalkmadan evvel on kuruşluk m 
kırk para verir. Ve eğer satıcı da t 
hammülü az birisi ise iş curcuna 
biner. Belki polis kanşır. 

Ters adamlarla başa çıkmak iç 
bir tek ı;are vardır. Ondan da te 
ondan da lanet, ondan da beter 
mak. 

İngiliz siyasilerinin bu münase
l>etıe anlattıklan bir hakikat, silah- --------.,....-------.---------..,---------, Ierln munkati bulunması dolayısile, Beden Terbiyesi 

Mükellefiyetine 
Tabi Olanlar 

Benim bir arkadaşım var. Yara 
lışı itibariyle dünyanın en lanet, 

ters bir adamı. O kadar ki bfitün ö 

rünü Kınah adanın hücra bir kö 
· ~· --- --- --., -... ._ ... _._.._ 

lliklara katlanmanın tarihte eşi ıö
lriihnenıiş bir budalalık teşkil ettiği
ıclir. 

Komlntern Aieyhlndek1 
Pakt Kuvvetlendiriliyor M4uter ChamberJaln de dahil ol

ırnak üzere bütün İngiliz siyasileri a
!§ağı yukarı bu sözü söylemekle be
ıraber, bugün ancak ıdlahlanma saye
sinde yeni bir harbin önüne geçildi
ğini de takdir ediyorlar. 

İngilteredeki muhalefet partisi ise 
lıfikUrnetin kollektif emniyet dava
auu öldürdüğünü, bu yüzden İngiliz 
bıükellefinin bu kadar ağır yükler 
altında ezildiğini söylüyor ve İngil
tere hükUıneti tarafından daha sağ
lam, daha emniyet verici bir harici 
ııiyasetin takibini lüzumlu görüyor. 

İngiliz muhalefetinin bu noktai 
nazarını İngiliz hükfun~ti de kabul 
ediyor, fakat İngilterenin tek başına 
bunu ba~ramıyacağını, herkesin 
böyle düşünmesi ve böyle hareket et
ınesı lazım geldiğini, yoksa bu yolda 
lek taraflı hareketin tehlike doğura
eağını söylüyor. 

Ve netice ~u oluyor: İngiliz silAh
ı.nınası devam ediyor. 
SilahJanrnanın en hızlı devresi an

tak gelecek senenin sonunda niha
P'et bulacağına göre İngiltere de o 
tarnan beynelmilel vaziyetin salaha t:z. tutmasını wnmaktadır. O zaman 

gıltere ıilnhlanma programının 
dördüncü senesine girecek ve prog
ranun en esaslı maddeleri tamam· 
lnnınış olacnktır. 

lr;.f~~-P~ramız i Tedavül Edecek 1 
1 Antakya, 22 (A.A.) - Mal ı . i 1 sandıklarınca Türk parasının : 
t kabulü kararlaş-tınlmıştır. Ma- i 
i llyece tediyatm Türk parası Ü· i 
5 Zerinden ödeneceği de haber a- ! 
e hnnuştır. i 
-----·-------------------------= 

Bombardımanından 

Teessürlerini Bildirdi 

Japonya, Hongkongun 

Dolayı lngiltereye 
Tokvo. 22 °<Hususi) Hariciye Nezareti Almanya. İtalya ve 

Japonya · arasında bir askeri ittifak aktedilcce~ine d~ir. Fr~n~ız 
kaynaklarından verilen haber!erin asılsız oldugunu ?ıl.dırmı~tı:· 

Diğer taraftan da Ayan Meclisinin bütçe encümenmın ~a.fı .. hır 
celsel'inde, antikomintem misakını takviyeye mat~ ola~ ıtı~af~n 
yalnız komintem aleyhine müteveccih olacağı temın edılmıştır .. 

Siyasi mahafilce komintcrn aley- talimatı ~ararlaşbrm~şt~r. 
hine müteveccih bir askeri yardım Bu talımatta, tethışçılere ve sui
itilafı yapılacağı teyit edilmektedir. kast faillerine yardım eden beynel
Bu mahafile göre bazı mahdut ah- milel mıntaka mcmurlarınıı: derhal 

ide Roma ve Berlinin Tokyodan tevkifi ve haklarında kanunı mua -
:kli ebilecekleri müzahereti tasrih melenin tatbiki istenmekt~ .ve Japon 

d yk olan' bir uzlaşma metninin hükumetinin mtntaka . polısı makam-
e ece .. k .... a 
t · · · · Tokya Roma ve Borlin larının hadıselerın te errurune m · anzımı ıçm . . • . . . 

d üzakerclcre devam oluna- ni olmak için sammıı, teşrikı mesaı-
arasın a m ·~· . b·1d· kt dır· terini arzu ettıgını . ı ırme e . caktır. .1 t , k tı ı-

1 b. •tTf 'rozasına mü- Beynelmı el mm ai<a ma ama 
M~telme kırıt ı ad.ılnmaı ba!ilin ih- ciz kaldıkları takdirde Japonya kuv-

teallık o ara mu e 1 
• • • b k ı kt 

• h k tl ri Japon zi- I vct ıstımalıne mec ur a aca ır. tiyatkarane are e e , 
mamdarlarınm Avrupadaki vaziyeti Hainanın ifgali meselesi 
çok ciddi telakki etmekte oldukta- Şongking, 22 (A.A.) - Çin gazete-
rmın nişanesidir. leri, Hainnn adasının işgalini Guam 

J "lterenin proteatoıu adasının işgaline bir. başlangıç .. te-
ngı lakki etmektedir. Çın gazetele.rınhı 

İngiliz sefareti müste~n Doı.lds, fikrince, Pasifikte harbın ne suret-
Hariciye Nezareti nezdin_de Hong- le ilerliyeceğini kestirmek için vakit 
kongun Japon tayyarelerı tarafın - daha erkendir, fakat üçüncü bir dev
dan bombardıman edilişini protesto Jetin müdahalesi olsun olmasın, Ja
etmiş, Japon askeri makamları da ponyanm, ansızın yapacağı hücum
Hongkongtadik Japon ba~onsolosu- 1 la Guam adasını işgal etmeyi istiye
nu Büyük Britanya ma~~ları nez- ceği muhakkaktır. O zaman, Japon 
dinde bombardıman hadısesınde? ~o- donanması '!:arka dağru ilerliye:-ek . .. 1 • . bıldır ... 
layı Japonyanın t~sur erını • ve Havayı' ele geçirecektir. Pasifik-
miye memur etmlştır. . te bir harp çıktığı takdirde ister is-

Japonya, fngiltereye ait arazmin temez, Amerika birleşik devletleri 
bombardıman edildiğini kabul et- faaliyete geçmlye mecbur kalacak-

me eve 

Daşvekil, Kıztlay 
eisliğ{nden A yrlldı 

kt Japon makamları bu hu - lardır. ~ ~ 11 l•l'I 
susta tahkikat yapmaktadırlar: . . 

Harbiye Nezaretinin neşrettıği b_ır 
tebliğe göre, salı günü saat 11 ,de Çın Sir Gemi Torpillendi 

. . atılan bombalar yanıl§lıkla N evyork, 22 (A.A.) - Radyo Kor-
arazısıne B. pore,yş:in'e Amerika bandıralı Tulsa İngiliz arazisine düşmüştür. ll' 

bomba da bir tren katarına isabet et- vapurundan gelen bir telsiz telgrafa 
göre, Pecc işaretini veren bir vapur 

Ji',.An~~ın bu mesut htıdiso-ye iste
diği gibi iştirak edemiyeceğinden do
layı da teessürlerini bildirmiştir. 

Majeste Şehinşah, verdtği cevapta, 
Reisicümhur Lebrun·e teşekkür et
miş ve bu fırsattan bilistüade diplo
matik münasebetlerin inkıtaı ı;ebep
lerini bir kere daha bildirmiştir. Bu 
inkıta hadisesi, yalnız, Fransız mat
buatında görülen bir kaç zem ve ka
deh mahiyetli yazılar neticesinde a
lınmış değildir. Fakat bir kaç sene
denberi, Tahrandaki hisseyat, Fran
sanın İranda vukua gelen de.ğişlk -
likleri tanımadığı ve İran haklonda 
Hakgu bulunmadığı merkezindedir. 

Fransa, bugünkü lrantn hakiki e
hemmiyetini takdir etmek arzusunu 
izhar edince, diplomatik münasebet
lerin yeniden tesisi mümkün olabi
lecektir. Lebrunun şahsına karşı o
lan hürmetinden dolayı, Şehinşah, 

mazivi unutmıya ve diplomatik mü
nac;ebetleri yeniden tesise haZlrdır. 
Bu sebepten dolayı Şehinşah, bu'mü
nasebetlerin, istikbalde şayanı tees
süf hadiseleri tamamile ortadan kal
dırabileçek karşılıklı itimat sağlam 

esas üzerinden tesis olunacağını ü
mit eylemektedir. 

* Paris, 22 ( A.A.) - Fransa ile İran 
arasında diplomatik münasebetler 
21 şubatta tekrar resmen başlamış· 
tır. 

[~~~~ "HABE~~~~] 
Ankara, 22 (TAN Muhabirinden) -

Muallimlerin mesken bedellerinden bun
dan sonra yalnız muvaz:e~ ve hava kuv
veUerine yardım Tergllm kesilecektir. 

e Müvaune vergisi kanununda son 711-
pılan tadll!bn tatbikı tal7.lna dair Maliye 
VekAlcti bir lıahname haz:ırlamııtır. 

e VekAletler bütçelerini haztrlayıp Ma
liye VekAletine venn~lerdlr. Vekiller he
yetinde bütçe mOzakcreslne hatta aooun.. 
da başlanacaktır. 

e Bayburt kurtuluşunun yirmi birinci 
yıldl!nfunQ merasimle kuhulanmtetır. 

e Teklrda~ında ağaç dikme bayramı 
yr.pılnu~br. 

e Sofya Üniversitesinin btr heyeti Leh 
Reisidlmhuru Mosciklye Sof1a Universi
tesinin bOtOn fakültelerinin :fahrl doktor
luğu dJplomasını tevdJ ebnlştir • 

Ankara, 22 (Tan Muhabirindcn)
Beden terbiyesi kanununun tayin et
tiği beden terbiye mükellefiyeti için 
1945 senesine kadar 12-23 yaş ara
ı;ındaki sin erbabı tahdit edilmiştir. 
Yalnız İstanbulda bu yaşlarda olan
!arın mevcudu 84 bin kişidir. Bun~ 
larm 14 bini askeri spor yurtlarında 
27 bini memleket teşkilatında çalı· 

şacaklan için sivil klüplere tevzi e
dilecek 43 bin kişi kalmaktadır. Bun 
ların da mevcudu federe olan ve ol
mıyan klüplere girdiğinden daha 40-
50 klüp açılması zaruri görülmek
tedir. Beden terbiyesi mükellefiyeti 
için bu yaş erbabına haftada altı sa
atlik faaliyet tayin edilmesi dü~iinül
mektedir. 

Dolmabahçe Stadyomu 
Ankara, 22 (Tan Muhabirinden)

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu· 
lunan İstanbul vali ve belediye rei
si Doktor Lutfi Kırdar, hükumet er
kanHe temaslnrına devam etmekte
dir. Lfıtfi Kırdar bugün beden terbi
yesi umum müdürü general Cemil 
Tabirle görüşmüştür. 

İstanbulda yapılacak Dolmabahçe 
stadının, bir taraftan Ankara stadını 
yapmış olan İtalyan mimara, diğer 
taraftan Türk mimarlar birliğine bir 
plln ısmarlanacağı haber al!nmıştır. 
Bu planların yapılması için müte -
hassıslara verilecek stadyom evsafını 
tayin için İstanbul sporcuları ve be
lediye fen heyetinden mı.irekkep bir 
komisyon kurulacaktır. 

sinde tek başına yaşıyarn 

hayatta bu tersliği izhardan kendi 
menettiği için bu kisbi kabuk zorl 

nıp kaldırılmadıkça tersliği meyd 
na çıkmaz. 

Kendi nakline ve başkalarının 
şahitliklerine dayanarak onun b 
hikayesini anlatacağım. Bu size b 
ter~ adamın nasıl yola getirildiği 
rina gösterir. . 

Bu arkadaşım bir dostuyla birlik 
mutasarrıf olduğu bir evi bir tnlib 
ne sntmışlar ''e bu satış muamelesi 
tekemmül ettirmiş olan tellala d 
komisyonunu vermişler. Fnkat dah 
evvel bu eve ayni miişteriyi kör llfü 
seyin mi, kör Nuri mi pek bilmiy 
rum. Herne ise Janetliğini şemnilil 
izah eden isimde) birisi de getirmi 
imiş. Fakat arkadaşımın istediği h 
deli vermiye alıcıyı kandıramadı
için iş olmamış, sonradan başka bi 
tcJlal alıcıyı ikna etmiş ve işi bitir 
mi~, komisyonunu da almış. Bu böy 
le iken kör Nuri komisyon almak 
için dircnmiye başlamı. . l'umuşn 
bir adam olan arkadaşın şerikini: 

- Para vermezseniz kan çıkar! 
Şeklinde tehdide başlamış, bu teh
ditleri işiten bizim mün~v\'er ters 
arkadaş bu musaJlat komisyon~uyln 
göriişmek istemiş n bir tcnhnlıkta 
mülakat tayin etmiş, komisyoncu 
gelmiş. Önce gayet mazlum görünen 
bizim arkadaş yumuşak ''e korkak 
eda ile: 

- Siz ne istiyorsunuz, diye sor
muş. 

- Sattığınız evin komısyonunu. 
- iyi amma biz onu falanca tel-

lala verdik. Papa Seçiminde 

Eski Bir Anane 

Terk ediliyor 

- Ben anlamam! Ya komisyonu 
verirsiniz. Yahut bu iş biiyür. 

- Knç defa komisyon "erelim. Bi
ze de günah! 

- Anlamam dedik ya! Yoksa bu 
i~te kan çıkar. 

Bu söz iizerine bizimki birdenbire 
ayağa kalkıp kalın ,.e diri bir sc le, 
kanlı gözlerini açarak sor.r--~ 

- Sen kaç yaşındasın? 
- Neden sordun! 

Ankara, 22 (A.A.) - Başvekil Dr. 
ltefik Saydnm 1925 senesindenbcri 
bilfiil ifa ettiği Türkiye Kl7.llay ce
:rniyetı riyasetinden bugünkü vazife
si dolayısile istüa etmiş ve bunu bir 
lhektupla cemiyet genel merkez baı
kanıığına bildirmiştir. 

miştir. * Asor adalannın 200 mil cenubunda 

ki H i iye Nannnın öldürül bir denizaltı tarafından torpillenmi~ Nan n ar c . , old 
i d 1 ile hük'.lmet, Şanghay- tir. Telgrafta Pecc in batmakta U· mes o ayıs • ildirili 

daki Japon makamlanna yerilecek ğu b yor. 

e 19 İtalyan cMUslukla itham edilerek 
l"ranıı7lar tarafından tevidf edilmiştir. 

e İtal)-anm Londra sefiri Kont Grandi, 
~ hafta içinde Cçiı.nd1 defa olmak Ozcre 
Rmna7a sftmlştir. 

Roma, 22 (A.A.) - Kardinallar 
kongregasyonunun aldığı bir karara 
göre, Konklav toplantısı sonundn 
yeni bir papanın seçildiği, anane mu
cibince bacadan çıkarılacak beynz 
bir duman ile değil, fakat radyo opar 
lörleri ile ilan edilecektir. Menfi ba
lotaj netceleri, yine eskisi gibi, siyah 
duman ile bildirilecektir. 

Halen 250 kadar işçi, Konklav i
çin 62 kardinalin höcrelcrini hazır
lamakla meşguldür. 

- l .. azım. Hele bir söyle bakayım: 
- Elli yaşındayım. 
- Ulan kerata! Elli ya ına kadar 

sen kaç ki i öldürdiin ki, kandan 
(Liıtfen sayfayı çevıriniz) 



• 
A1l. a· n le e ~ e ı er ele 

Dün Ağırcezada Bir 
idam Kararı Verildi 

-

Güyükçekmecede Sevdiği Kızla Babasını 

Ö!diiren Ahmet idam Olunacak 

TEŞEKKUR 
Sevgili refikam n annemiz Bayan 

Mihrimah Akovanın \refatı milnue
betile gerek cenueye lft1rak ve p
rek mektup ve telcrafla tut,.ı ı~ı. 
funda bulunarak acıJanrnıza l§tlrak 
eden kıymetli dost ve arkadatları

mıza derin ~ran n mlnnellerimi
zin iblağına muhterem ,..tenlziD 
tavassutunu rica ederiz. 

Mehme-t Ali Akova 
Hüseyin Beaim Akova 

Mustafa Besim Akova 

İstanbul 'Üçüncü İcra Memurlu
ğundan: 

Mahcuz ve ı>araya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına 3162 
lira kıymet takdir olunan Beyoğ
lunda Kamer Hatun mahallesinde 
Simitçi sokağında eski ve yeni 2 
kapı numarasile ınurakkam bah
çeli kargir bir evin yirmi hisse iti
barile üç hissesi açık arttırmaya 
konmuş olup 3/ 4/ 939 tarihine mü
sadif pazartesi J{ünü saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde birinci a
çık arttırması icra ve arttırma be
deli mukadder kıymetten satılı
ğa çıkarılan hisseye musip kıymP.· 
tinin r~ 75 ini buldu~u takdirde 
alıcısı uhdesine ihalesi yapılacaj!ı. 
Aksi halde son arttıranın taahhU
di.ı baki kalmak üzere arttırma 15 

Kıatil Ahmet mahkemede ölüm karannı dinliyor gün müddetle temdit olunarak 
Ağırceza. mahkemesi dün saat on bu nıudafaayı kabule ı:ayan gonnU- 18/ 4/ 939 tarihine müıadif salı gü-

sekizd B ük ek n1 A ıı nü keza ayni saatte dairemizde ya-
c uy Ç mece n tarşa yor ve sucun sabit oldugu neticesi- pılacak ikinci açık arttırmasında 

.koyı.inden Ahmet Dolaşan isminde ne varıyordu. fşte hafifletici bir se- mezkur ~ayri menkul hissesi en 
bır geı:ıce olum cezası ile beraber bep te bulunamıyordu. Mahkeme, çok arttıran üstünde bırakılacak
on sekiz sene ~e ha~is cezası verdi. Zülfiyeyi kaçırmak bahanesiyle öl- tır. Sah$ peşin para iledir. Arttır
Suçlu idam. edıleceğ.ı için ikinci ce- durdugü için suçluya ceza kanunu- maya girmek isteyenler takdir e-

t tbik h ıı Im d dilen kıymetten satışa vaz0lunan zanın ~ ma a ı o a ığından nun 450 inci maddesine göre, olum hisseye isabet eden kıymetin yilz-
duşmesıne karar verHdJ. cezası veriyor. Aliyi i.asten oldürdü- de yedi bU<;u~ nispetinde l)eY ak

Ahmedi ?arağacına kadar götilre- ğü için 448 inci ru ddeye göre, 18 çesi veya milli bir bankanın temi· 
cek olan hadise tek taraflı bir a§k sene hapse mahkum ediyordu. Suç- nat mektubunu vermeleri lizım-
yuzunden çıkmı§tır. lu oh.ime mahktlm olduğu için de dır. 

Ahmet Dolaşan Ata,... köyilnOn ikinci ceza tabiatiyle tatbik oluna - Hakları tal)u sicnlerile sabit otmı-
• :r- yan ipotekli alacaklılarla diğer alA-

çobanıdır. Kom§Ulanndan Alinin mıyordu. kadarlarm ve lnifak hakkı 1abiple-
Jozı Ziılfiyeye göniıl venni§tir. Zül- Suçlu ayni zamanda her lkl ıu • rinin bu hklan ve hususile faiz ve 
fiyenin bundan hiç haberi yoktur. çundan dolayı Alinin ve Zülftyenln masarlfe dair -nıku btılacak iddia
Agustosun on dörduncü günü Ali vArlslerine biner lira ölüm tazmlna- larını ilan tarihinden itibaren 20 

Jeiln zarfında evnalu milsbitelerlle 
karısı Fatma, kızlan Zulfiye ve tı vermeğe mahkfun edlllyordu. birlikte dairemize bildirmeleri ik· 
Merycmle beraber Çukur tarlaya Zabıt katibi bu karan okurken, tıza eder. Aksi halde haklan tapu 
arpa çıkarmağa gitmeğe karar ver- suçlu iki jandarmanın önünde np - sicilleriyle sabit olmıyanlar utı, 
mi ler. Ahmet Dola'811 bunu bir san bir heykel gibi duruyordu. Ba- bedelinin pay\a~a.sındarı hane: 

l d K kalırlar. Mezkur .ıavrl menkul<ln 
gun evvel haber aldıgı~ için hastalan- kı~lannda manasız ık var ı. arar 

nefsinden doğan birikmiş bilcümle 
dığını bahane etmiş ve koyunları ot- bittikten sonra, Reis Refik: vergi rntikellefiveti ve dellaliye 
latmaga g tmemiştir. Ali ailesile be- - Oğlum karar böyledir. Istcrsen resmi borçluya ait olmak üzere sa
raber Çukur tarlaya g'tmiş, ikindi- temyiz edersin, dedi. tış bedelinden istifa olunur. 20 se
ye kadar çalışmışlar. Ahmet Dola • Suçlu yerinden ayrılırken' jan - nelik vakıf taviz bedeli ise alıcıya 
san da tenha bir yerde mısır tarla • darmalara sordu: aittir. 
-sına ~aklanarak bmllarm aomrreıel1- - On sekiz seneye mahkum ol- Evsafı amumiyesl: 

ni beklemiştir. dum, değil mi? m~t': ::::a:ır~1a~ 
Meryemle Zulfiye kolkola girmiş- Ona: diğer odaya kapısı bulunan bir o-

ler, annelenle beraber Çukurtarla - - Evet! dediler. Gülüyordu. da, musluk ve helA.. 
dan donuyorlarmış. Ahmet Dolaşan Davacı yerinde bulunan Ziılfiye- Zemin kat: Sokaktan a:vnca btr 
ellnde b r saldırma ile birdenbire ntn anası da karan anhyamamı§tı. kapısı vardır. Karo!iman bit m.ut• 
yollarını kesmış ve Zülfiyeye: MUbaşlr Kadri ona anlattı: fak, bir tulumba, çamanr tekneli. 

- Haydi Zülfiye dut önüme, be- - Kızını ve kocanı oldunmi asa- bir kömürlük, abrinç, bir mikdar 
raber gidecetizı demi§. Zülfiye ma- caklar .. Öyle karar verildi. ~~ kat : Merdiven \berinde 
nasız ve çirkin teklifin karşısında bir kiler bir sahanlık üzerinde blr-
irkılm 1· Ahmet Dolqan Zülfiyenin birine ı~llr üe oda. 
ustune atılmış, uzuıı saçlaruu eline Sahte Veraset tıdntl kat : Merdiven nzmnde 
dol~mış ve ~ır terlaaına do~u bir hela, bir camekAn ile bölün-
suruklemek istemiştir. Zulfiye her- Senedi yapanlar milş sahanlık üzerinde üç oda bir 
şeye rağmen mukavemet edince, 0 kiler, merdiven başında küçük 
cıa saıdırmaamı selifi 1\17.eı zavallı Mahkum Oldular matbah. 
kızın her tarafına 18Plaınaia batla- Üçüncü kat: Bir çatı arast, zemt-
mı,tır. Biraz arkadan ıelen Ali kızı- Aiırceza mahkemesi dün, varissiz ırl karosfman ve duvar korkuluk· 
nı kurtarmak için, Ahmet Dobfa _ olarak olen ve bankada 9 bin li- lu tara!hr. M~zkQr ıayrl men1aı• 
run üst e atılmak · t lün ahşa'P kısımları ya•lı boy.tı 

un 
18 

em f, eline ıe- ra para bırakan Sava Emanetoglu - ve içinde elektrik, terkoı tesisatı 
çird'gi bfr taıl~ ~ kafasına vur • nun bu paralarına korunak için sah- mevcuttur. Umum mesaha11 86 00 
~uşturb .. Gokzlelı:ıb do~eb~ Ahmet, Zül- te noter senedi tanzim eden ve bu metre murabbaından ibarettir. 
fıy~ ır a ur i 1 1 cansız yere lenetle paralan almağa teşebbüs Bundan ftO buçuk metre muı-abbaı 
serdıkten sonra, ba~asının üstune eden noter kAtlbi Şefık, vapurcular- bina baldyye kalan 28,~ metre 
yurumuş, onu da ı ı yerınden yara- dan Ömer Ltltfl AU Haydar R1f t murabbaı iM bahçedir. 
lıyarak oldurmüştur. Bundan sonra \re avukat Mel~l haklanndakt ~- Hududu: Bir tarafı ömer LCatfi 
ıkl gun izini kaybetmeğe muvaffak vayı netlcelendlrdt. Mahkeme evvel- menzili ile Mayınun tokaıı Te bir 
olduktan sonra, Kuçiıkayazmada ya- ce suçlulan suç de ...... eler ne ..Jı.re tarafı Nikola Hıristo menzili ve 

•""'" av bir tarafı Anna Yaraslmos ve Ma-
knlanmıştır. muhtelif cezalara mahkum etmif v~ ~ arsan ve tarafı nbö Sfmttc:l 

Suçlu mahkemede kendisini mü- fakat temyiz tnahkemesl bu karan sokalt Ue mahduttur. Gayri men-
dafaa ederken: ~zduğu için yeniden muhakemele- kul kendisine ihale olunma Jcbue 

- Ben mısır tarlasında yatıyor • rıne karar verilmlftl. Celse a,..hr derhal veya verilen mühlet i~lnde 
1m -w· ı>arayı vermez ise ihale karan fe-

dum. Zu1fıye başıma taşla vurdu. açı az suçlulardan Şefık hakkında allı olunarak bndtaiudm nvel 811 

61--.. Yann Mr,..,. TURAN TiJW.troecmd•.----. 
San'.dı&r Okuyucu Baran SAFiYi •• Arkadatlan 

ızzn GAZiNOSU 
SAZ HEHY'ITI m 

lrtuğrul Sadi Teli 
ve hey' eti temsiliyesi 

KARMAKARl$1K 
Yeni Vodvil 3 perde 

S. ATILLA RIVUSO Te ayak ~yunlan büyük n.ryete 
• TatıUAt el 1l4nlarında, Telefon: 22127 •••••• .. 

•Bu Akıam SARAY SinemaS1nda • 
Bütün Aınerfkada ve Avrupada çevrilen Filimlerin en Fevkalidesi 

ALiCE FAYE 
TYRONI POWER 

D O N A M E C H E 
tarafından harfll:uIAde bir tarzda yaratılan 

B U Y U K CAZ 
Silper rtlmln ilk iraftl lffesldir. Bu filme 5 ORKESTRA, 1000 Ft
GU'BAN lftldk etmiı n 70.000.000 milyon sarfedilmişt.ir. ALiCE 

FAYE, bu flirnde İngilizce şarkılar teganni etmektedir. 
Yerlerhıb:ln evveld~n aldırılması rica olunur. 

~ ............... , .................. ... 
Bu Hafta S U M E R Sinemasmda 

Senenin en etıenceıı, en n.,•eu · en fazla danslı 
' 

NEŞ'E YAGMURU 

RAY 
emsalsiz nlmlndekl 

YENTURA ve 
arkadaılan 

Göriip dinleytnl7, M•t olacabınu. 

leyoilu Tapu Slcll Muhaflzlılında11 : 

CAZI 

Oalatada Be7azıt rnahallealnin Kafnçt aokalmda Mkl 12 yeni 24 kapa 
No:h ve bir tarafı Emine Kadrinin arabacı dükklnı ve ub ıaratı ara
bacı Melımedhı evJ ve bahçesi b1r tarafı H1iar yani tokalı an tarafı x... 
fesçi lokatı ile çevrili bir ktt'a ananın ecdadından intikal l\INtl1e ,._ 
netsiz olarak Ayf8 Sıdtkanm uhdninde oldulu ve 314 de ..tatile kızı 
Naaıraya mGnhama bulunduğu iddia edilmekte olmuından HlD No.lı 
kanun nlznmnamat mucibince mahalllnde 3/3/939 ıllntlnde senetsiz 
tasarnıfafa kıyuen tahkikat yapılacajmdan ıa)'rl menkule tasarruf iddia 
edenlerin bu müddet ~inde evrakı müsbitelerlle birlikte 611 No. ile 
Beyoğlu tpu sicil Muhafızlığına veya tahkikat gününde mahallinde bu
lunacak tapu memuruna müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. (1196) 

15, 18/2/1939 tarı • • ya 
muhammen bedel muvaklsat te'minat ve nukdarlan e cins erl ve ek-
siltme eünü ve s~ti aşatıda yazılı kayın traversl~r. her liste !11u~tevi
yatı ayn ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulu ile Ankara da ıdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin u.teei hizuında yazılı muvakkat te'minat 
ile kanunun tayin eıtilti veaikaları ve tekliflerini ayni gün eksiltme aa• 
atinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri liznndtr. 
Şartnameler paruıı olarak Haydarpaşa, Ankara, tzmiı' ve Ealdfdll'-

de idare mağazalanndan dağıtılmaktadır. (1187) 
Liste Mlkdatl "elnli Muhammen MaTakkat Ekllltme 
No.- Adet bedeli Teminat Gtıml Sud 

1 

2 
3 

4 

5 
8 
7 
8 
9 

10 

U 02S X ayrn makas 
traversi 

3195" " " 
6608 Kaym köpril 

tl'a\rersi 

Beher • decU 
Kuruı 

500 
420 

320 
24892 Kayın cari hat 

traversi 140 
S929 " " " 11lS 
5880 " • .. 255 

80410 " " it 185 
12771 " " 

,. 
215 

28333 " " .. 175 
93317 " " • 2"5 

Lira 

4008,25 ) 
1008,42 ) 

) 

1S85,92 ) 
) 

2813,88 ) 
778,18 ) 10/31939 

1124,SS ) cuma 
8837,93 ) 
2059,32 ) 
34!58,21 ) 

12681,33 ) 

Sultanahmet lölı• Santat Okula Sattnalma 
komlıyoaundan : 

Ne.t Mlldsn 

19.30 

Sızan kanlar gözümı.i bürüdüğü için adU tıp işleri milesseses nden gelen ~ teklifte bulunan Jdmseye ar-
ıtan acısiyle gelişi rfizel b1çağımı sal bir tezkere okundu. Müşahedehane ~= ~~~=ııe.~ı:!: Elmya aJAt 51 eiDI t81 Ad. 
'8mağa başladım. Tesadüfen Zülfi- mildilrlilğü Şetlkte ruht bir inhitat mazsa 15 J{Ün müddetle tekrar art- ft tabD19 ' 

Tahmin bedeli Osfltme ilk T. Şe1dl 
I.Jra Ku. T- G. S. Ll Ka. 
ıae3 05 2/3/939 120 84 Açıt 

,eye ve babasına rastlamıştır. Bt!n buluyor :ve f~kat bu hastalığın d~- tırmaya çıkarılarak ea qok arttı- takım.lan 
mlan öldilrmek istemiyordum, dl- ruşmasına mani olmadığını gösten- ran uhdesine ihale olunur ve iki Kimya eczaıı 48 kalem 21• 91 
ordu. Mahkeme dünkü karannda yordu. ihale aruındaıd faı1c ft ıec:en ., 

' Tezkere okunduktan sonra Şeflk müddetler için % 5 ten hesap olu- 1608 55 

bahsediyorsun? söz aldı: nacakhfaiz ve di~er masarifat ay- Elhıf, Edime, Trabzon, Manita; JCadıJW7 Kız enst!tttı.c l;ln ktmya 
nca ükme hacet kalmabızln ve tabU- letl...... ko u1rn ..+ 

- Yoo? ~topla! - Ben yatak hastası değilim. Ru- memuriyetimf7.ce eski alıcıdaıı tah- J .. a ~n Ye kimyevi ecza euiltmeye n u,vur. Mikdar ve 
- Ulan al ,u tabancayıt Oldilı· hen hastayım. Artık bu tevkifhane- sil olunur. Daha faıla nıalömat al- ~ bedelleri yukanda \re alınacak bu eaanın cinsleri IArtnaınesinde 

ınezsen dünyanın en alçak adamuım. de kalamıyacatım. Hastalığımın de- mak isteyenler 2/3/939 tarihin- göıterlhnlftfr. Ekslltm• Calalolltmda Yüksek okullar Dıuhuebecilip 
· d d den itibaren dmrembde a-"' .... a- binumda, wapıtac .. ,~ eleyip öoilne bir de tabanca atınca reces nı sorunuz, e ı. nh b "IA ... .,. J -ur. 

berikinde hopfın 1ağı keailmiı- Zabıt kltibl bundan sonra karan nam~l::':U~s7ıs;ıt~ Ebiltmeye girecekler 2490 numarah kanunun istediii şartlan haiz 
_ Aiabeycijim, ben feaa bir teY okudu. Şefik üç sene, üç ay bir gun, dasyaeına miitaeaatla icap eden olmaları ve ticaret odasmın belgeıdııt tapmalan lAznndır. İatekliıerin 

iemedim ki... Meleni bet 1e11e, bet ay, Ali Hay • malOmat ve izahatı a1mıt ft 61• beW ,on ve saatte aftzü geçen :MuJıasebecilikte bulunmaları ve Ticaret-
- Öldür, diyorum. Sana! Halli öl- dar, dört sene iki ay, ömer Lut- remnit oı.cak>m Ub olunur. hane naınma ~ler vektlft:name ibraz etmeleri, f8ltD&ıneyi görmek 

iür bakayım. fi iki sene altı ay, Rlfat bir sene (1137'7) tst.yenlettn de okula başvmmalan UAn olunur. (D&4) 

_ Canım öfkelemu 7ahu! Ben dört ay 20 gqn hapee mahküm olu- ,--~~:-;-:--:--:-:•-::~-:-·-:~~~~~~~~~~-':~~~~~~;;;;;;;: 
ıa~.Ö1dnnene btre alçak ıaıaa man yortardı. I A H I S I I I 1 R F. 1 L M 1 N 4 Mil H A il T A S 1 

falanca manca herif! IDlllllllHDf Tıl'H:~~=~:DA DııtAM ~ ~ ~LEK Sinem•11n. da harik.alı bir A 
İçeriye bir aslan ıibi ıbmlt olan Bu aktam .. at ıoao da ~. A.L.J ff k 

kör Nuri bu beklenmedik tenlik kar- ı~ıı - ANNA KAREN°IN muva • ıyetle baıladı. 
~::~d:11.::;~~uçlarıa1 ten pyip ter1 ,.ııı it~=D~~ı:;~ 8 D' y D' K v A 1. s 
Doğrudur, dinalzlll bakkıaduı llU ah• MUHASiP 1 

iman ız gelir. A RANIVOR ---------------------------------;;. • .;: ___ , 

PtfJ'19111be 
.... 1' 

23 - Z- 93ff 

RAD~C> 
ANKARA RADYOSU 

TUrldye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankar• Radyosu 

Dalp Uzunluğa 
1831 m. 183 Kes. 120 Jt-c 

't. A. Q. 19,T4 m. 1!519!5 ltcs. 20 it~ 
T. A P 11.'70 m ~~,. K~ 'M Kw 

Perıembe, 23. 2. 1939 

12,SO Prolıam, 12,35 Tilrk müziği 

P1. 11 Memleket saat a;ran, ajans ve me
teoroloji haberleri, 13,10, 14 Müzik (Caz
band - Çigan) Lantoş Orkestrası, 

18,30 Program, 18,35 MOzlk (Şen oda 
mOzltf) İbrahim ÖZgilr ve ateş b&eklei, 
19 Konupna (:zlaat u atl), 19,15 TOrk mo 
titl (İnce saz faslı) Hüseyni faslı), Celll 
Tokses, Hakkı Derman, EJI'ef K adri, R a
ıran GOr, Hamdi Tokay. Basri Üfler, 20 A
jans haberleri, zJraat borsası (fiyat), 20, n 
TOrk m'1zitt: Çalanlar: Veclhe, Ru11en 
Kam; Cevdet Çağla, Oku7anlar. Sadi 
Hopeıı, Radife, 1 - Peşrev, 2 - Sadul
lah Ağa muhayyer semai (Bir elif çekti', 
3 - Tanburl Cernll muhayyer şarkı (POr 
lene olur), 4 - Rahmi Bey muhayyer 
şarkı (Serapa hilsnO anan), 8 - Lemi 
Unak ıarıu (Siyah ebruların), 8 - Dede
nin GOlilzar türkil (Bir vefa), 7 - Re
fik P'ersan mahur şarkı (Bir neş'e yarat), 
9 - Yesarl Asım kOrdnt ıarkı (Sen gtt 
gtde), 10 - 8adettln Kaynak TilrkQ (Es
mel'lm kıyma bana), 21 Memleket ıaat 

ayan, 21 Jeoı\upna (Ml.zab aaati), 21,16 
Ksbam. tahviıJt kambiyo - nukut borsuı 
(ttyat), 21,30 MClzfk (KOı:Qk Orkestra -
Sel: Jfectp Aşkın), 1 - Leopold İspanJ'a 
melodileri (Potputt), t - Martin tthl 
(Bebekler perisi tilmlndeı (neş'elJ7tta 
fll!'km) 3 - Aletter (Çobanın sabah..
km), 4 - Armandola ispaıvol qlc pr
kın, 5 - Carlo Thornsen (Dua), 8- U. 
'Ma:1 (Bir fite morel eanlnnın Jcarstsm
da), 7 - Maimıer (DQIOn tannt), 1 -
Schneider (Tirol dallarının halk l8T'1a 
ve danalamdan (Potpuri), 9 - Cari R7-
dahl (Melodi), 10 - ıtorsakow (Hlnt 
flU'kıı, ı 1 - U!tiar (Eva operettnJn "aı.. 
lan), n,ao M'Gaik (Melot1Jler), 23 Mftznc 
(Cuband), 23,45 24 Son ~ --lert 
ve 7Uınkl l>l'OP'81L 

• 
HA'I" kONl!"L!A: 
17,10 Berlln kısa dalgası: Neee'I! popa

rl (8,115: :oe..ftU), 7,10 Muhtellf Almn 
merkezleri: NeteU .abah konseri, 11 Bet
lln lclsa dalcıw: A)'lll 7enl plAklan, 12 
Praı kısa dalgası: Hafif musiki (13: Kan
şık program), 11 Berlln kula dalgaSJ: Ha
ftt mualkJ (lt,15! Devamı), 111,ıo Praı ıo-
1a daı.ast: Kanıık Pf'Ol!'mıı, 1'7 Bn9lau: 
Hatif musiki, 17,10 Brilno: Hafif musiki. 
17,45 Berlin kısa da)&ası: fşsonu konMrt. 
(19,10: Devamı). 18,30 Berlln kısa dalga
sı: Y~t plAklıır, 19,20 LAyp:dg: Konser•-
..... - diı~ Jlf'iftt Usfk 
20,ııs Brllno: Halk bandosu, 21,10 Muhte
lif Alman merkezleri: Hafıf rnusik\, 22,15 
Berl1n kısa dalgası: Romanslar, serenat
lar, 23,!0 MUhteut Alman merkezim: Ak.. 
ıam ıconaen. 

~ElltALA ... Oftl!"l!TL!ııt: 
11,IO Mol1ıaft! Operada Yerllecelt: ~ 

stn nakli, H,11 J'rankturt: Şaıinb open 
musikisi, 22 Roma: Francesca ela lUmlnl 
operam. 

RHITALLER: 
1,45 Berlln kua da1-uı: Şarkılar (11,11: 
~tın llU"kılanmaırı), (1US Ro
bat l'nrız'Ul l&rltılanndan), 18 :ftema: 
~ k0ft8er1. ıuı: V1Joıomeı kom.t. 
19,36 1'ranktııı1: P17ano .1Corwerl, ll,lt 
l'rankfurt: Schubertin 1&rkılannclan, n 
Parta P. T. T. Piyano kom4llrL 2UO 'il.. 
18NI! Sarltitar. 

DANI MU81Kllla 
IO: Breaıau. 

13 Yaııncla Bir 
Çocuk Hapse 

MahkGm Oldu 
Ağırceza :mahkemesi dtın, ICarto

lufta oturan 13 ya§lıtda Anastuya 
isnıinde bit kız çocuğun muhakeme
sini neticelerıdirdL Davacı yerın
de KurtulUfta Hacı Ahmet mahal • 
leeinde oturan Huanla on yqındald 
otlu J'abri Tardı. Fahrinin sal g<>
zünde si7ah bir gtizlük vardi. lddia 
fU7du: 

Fahri Anastasyalann kapılan 

önüne kurulan çamaşır fplyle oy -
narkeıa. Anastaqa elliıe ıeçirdlği 
katır tırnağı sopasiyle çocuğun gö
züne vutıDUf 7aralamıftır. İyi teda
Vl edilmediği için de sağ gözü kör 
olmUftur. Mahkeme Anutasyaya iıç 
seııe baptl ceıası verdi. Y llflJldan ve 
di~er hafifletlcl sebeplerden dolayı 
bu ceza bir aya kadar indi. Anut .. 
ya 200 lira da tazmimta mahkflm 
olmuştur. 

ALE 
Dftdyanı11 en son lteştn~rlnı ... 
Medenlyetlıı en yeni leadlarıtu .. 
Slbema Al~nlıı görUlmemlş 
yenllllderlııl bir araya töplaylin 
en ıntlkeınmel 8iııema oluyor. 
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'TAN 
Gündelik Gazete 
~ 
TAN'ın hedefi: Haber· 
ele, fikirde, herteyde 
temiz, dOrOat. aamlml 
olmak, karlln pzeteal 
olmıya ~lıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. l Sene !800 Kr. 
750 ,. 6 Ay 1501 " 
400 " 3 Ay 800 • 
150 ., 1 Ay 300 ,, 

Mlllctlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mtlddet sırasiyle 30. 16 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 

Adres değiştirmek 25 kuruıtur. 
Cevap için melttuplar 1 O kurue
hık pul l!Avesl IAzımdır. 

GUNUN MESELELERİ 

Tahkikat 
Etrafında 

Yapılan Neşriyat 

1-l iilnimet Deniz banka, Almanya
dan alınan gemilere ait bir ta

kını meselelerin tetkikine lüzum gö· 
rerek şehrimize tahkik heyetleri 
göndermiştir. Bu heyetler daha tet
kiklerini bitirmeden, raporlarını 
vermeden, neticeye varmadan orta· 
hk dedikoduya boğuldu. Her gQn ga
zeteforde biribirini nakzeden haber· 
ler intişar ediyor. Etriisk vapurunun 
bir gün kazanı, bir gün dilmeni bo
zuk çıkıyor, bir gün vapurda altmış 
küsur türlü noksan tesbit edildiii ha
ber \'eritiyor, bir diğer cün vapurun 
13 nıil, bir diğer ıfin ancak altı mil 
yaptığı yazılıyor. Okuyucu da, ıaze
teci de, hükumet de pşınyor. 

Vaz'ıyed edilen meseleler etrafın
da yapılan tetkik ve tahkikatı efkin 
umumiye büyük bir alaka ile takip 
ediyor. Gazeteler efkin umumlyeyi 
tatmin için ne i§itirlene sütunlanna 
geçirmiye mecbur oluyorlar. Bu sa· 
retle tahkikatın neticesi hakkında 
nıüsbet bir fikir edinmek mümkün 
olmuyor. 

dedikodulara nihayet vermiş olmak 
için, hükumet yapılmakta olan tah
kikat hakkında ıazetelere maliimat 

verecek salahiyettar bir makam gös

teremez mi? Bu makamdan alınauk 

doğru malumat ile hem halkın tahki

katı takip etmesine, hem de hakikati 
öğrene11ek yanlış mal-amat ile zihin
lerinin karışmamasına imkan veril
miş olur. 

Yoksa bu blrlbirinl nabeden ha

berlerle yapılan tahkikabn mahiyet 

ve ehemmiyeti kayboluyor. Yann 
tahkikat neticesi ilin edildiği zaman, 

belki bugün ortaya atılan pyiaların 
çoju tahakkuk etmezse efkirı umu
:nıiye aldatılmıt olmak mevkiine dil· 
§ebllir. Bunun önüne geçmek için 
tahkikat hakkında verilecek•mal6-
matın bir elden ve bir merk-ezden 
idaresi fayclah olur kanaatindeyiz. 

* Bulgar Mafbuafının 

Hatalı Neırlyafı 

Balkan Komeylnin lçtlmalan mtl· 
nasebetiyle BuJ&ar matbuatının kul· 
lanacağı lisanı biUıusa merak edf. 
Yorduk. Dün ve bqtin ıelen Bulİar 
ınatbuatını bu merak saikaslyle dik· 
katle okuduk. Doirusunu söylemek 
lazıın gelirse hayal sukutuna uğra
dık. 

Başvekil Köse lvanofun beyanatı 
ile Bulgar matbuatının kullandıiı li· 
san biribirini tutmuyor, Bulıar ga
zeteleri bili kendi dilekleri tatmin 
edilmedikçe Balkan anlqmasınm 
tanı bir es-er olamıyacaimı aöyle· 
ınekte ısrar ediyorlar. 

Bulgar meslekdaşlanmıza daha re
alist olmalarım, ve dünya hadiseleri
ni daha ibretle tetkik ve takip etme
lerini tavsiye ederiz. Buıflnkü Bal
kan Antantı Bulgaristan olnıakaızın 
da bir sulh amili olacak kadar kuv
vetli bulunduğunu ispat etmiştir. 
Bulgaristanın menfaati bu antant 
devletleriyle anlaşmak ve sulh için· 
de Yaşamaktır. Bili büyük ve yan
lış hulyalar peşinde koşmak onlara 
Zarar verebilir, Balkaa Antantına de
lil 

TAN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MUHARRiR AŞAGIDAKI YAZIDA, TURI DiLiNiN KONUŞMASINDAKI TURLOLOK· 
LERINI GÖZDEN GEÇiRiYOR. ŞiVE VE LEHÇELERiN DiL YE ULUSAL BIRLIGE 

1 
DOGRU YOROMELERINI TAlll llR HADiSE OLARAK KABUL EDiP YAZI DiLiN· 
DE BIRLIGIN, DiL TEKAMOLONUN iDEAL BiR GAYESi OLDUGUNU ANLATIYOR 

........................•••.....• . . . •································ 

Va~o Dü~ümü~<dle 
Bütr~üğe Do 

D illmfzin konuşmadaki türlü
lüklerinin en ufak bölgesi

ne "şive", bir kaç şiveyi içine a
lan büyükçesine "lehçe" diyelim. 
Bir veya daha çokça lehçeleri ve 
az çok siyasi varlığı bulunan ge
nişçe ülkesine "il", lehçelerinin 
yakınlığı dolayısile bir veya mü
teaddit illeri birleştiren yurda ·•u. 
lus" adı verelim. U!usların birleş
mesinden meydana gelen cemiyete 
de "Budun" yahut "Millet" diye
ceğiz. Ulus ve millette dil, din ve 
ve kültür birliğinden başka geç
mişte ve yahut şimdi siyasi biı var
lık manası görülür. ... 
K onuşma dillerinde şiveleri, 

lehçeleri bulunmıyan bir 
millet yoktur. Tekamülün en son 
basamağına basmış olan milletler· 
de konuşma dilleri itibarile irili, u
faklı bir çok bölgelere ayr1lır. Yer
yüzünün genişliklerine dağılmış o
lan Türk milleti de bundan kur -
tulmuş değildir. 

Bugün Türk milleti arasında 

yüzlerce şiveden başka otuz kü -
sur lehçe bulunmaktadır. Türk leh
çeleri arasındaki münasebet col,rra
n vaziyete göre değişir. Meseli 
Altay - Tarbugatay eteklerinde 
komfU olarak yaşıyan Giraylarla, 
Naymanlarm, Ergunların, sonra 
sırasile Hazer denizine kadar ya
yılan orta ve 'küçük ka· 

dır. Hatta içlerine irili, ufaklı bir
çok şiveleri alan bu lehçeyi "il,, 
saymak ve hepsini birden "Kır

gız - Kazak" ulusu itibar etmekt 
yerli anlayışa daha uygun düşer. 

G arbi Türkistan ile şarki Tür· 
kistanı ayrı ayr1 birer il ve 

hepsini birden ikinci bir Türk u
lusu sayabiliriz. 

Yemut, ve Harzem Türkmen il
leri de bir ulustur. 
Türkmen illeri de bir ulustur. 

Bu üc ulusla bunlara ayn ayrı 
bşğh diğer bazı küçük illerden 
hepsinin açık far1'}1 konuşma leh
çeleri olmakla beraber. hepsi bir
den biribirlerini kolaylıkla anlıya· 
biılirler. 

Bunlara toptan "Şark Türkleri 
dil grupu" diyelim. 
Kasım, Mişer, Tipter, Yasak gi

bi büyükçe şive ve lehçelere ayrı
lan İdil Türk ulusu ile Siher ve 
Hazer illeri (şimdiki) de biribirine 
çok yakındır. Başlı başına bir leh
çesi olan Baştır ve ulusu da bun
lardan uzak sayılamaz. Nol!ay, Ko
muk, Karaçay illerini de İdil - U
ral uluslarma yakın buluyoruz. 

Biribirini çok kolay anhyan bu 
fiç ulusa da "Şimal Türkleri dil 
gnıpu" diyebiliriz. 

Türkiye, Kınm, Cenubi -ve Şi
mali Azerbaycan uluslarını da leh
celeri arasındaki yakmhğl gözönü
ne alarak "Cenup Türk dilleri gru
pu" diye bu arada toplayabiliriz. 

Cenup konuşma dilinin şarka, 
şarkın da şimale yakın olduğuna 
şüphe yoktur. 

* K onusma di1i r.anl1 ve dina-
miktir. Farkedilmemekle 

beraber durmadan yürür. Yürüme 
kuvvetini maha1li merkezinden ve 
muhitinden ahr. Yan dilinin de bu
nun üzerinde tesiri vardır. Yan 
dili, onu rnillf birliğe çeker. Ma
halli merkez. aynhğın nüvesi ol
makla beraber. komşu muhitler i
le yazı dili, onun büzülüp kalması
na mlni olur ve onu ulu cemi
yete doğru iter. Şivelerden lehçe
lere. lehçelerden ile, ilden ulusa, 
ulustan milli yan diline doğru yü
rüyilı lfte bu itip çekmenin neti
cesidir. Bu netice ile dil ile milll 

- Yazan:•--. 
HALIM SABİT 

vicdanın kuvveti arasında bir tena
süp olacağına JÜpbe edilemez. Fa
kat i!erliyen cemiyetlerde müı;bet 
kuvvet daha faal görünüyor. 

Siyasi bir idare altında topla -
nan, hatta biribirlle dostluklan ve 
münasebetleri bulunan türlü siya
si hudutlar içindeki şive ve lehçe
lerin kendi kanunları bu yolca ya
vaş yavaş yakınla§tığı, birliğe doğ· 

nı yürüdüğü ve birle§tiği görülü
yor. 

Eski Arap böl.Re ve illeri. tevhit 
bayrağı altında birleşince bir çok 
Arap şive ve lehçeleri yakm1aşmıt. 
bazılan da Kuran dilile birle~ -
rek büsbütün silinmiştir. Bizim 
milli tarihimizde, Türk ilte!'i ara
sında da bunun için bir çok müa
bet misaller vardır. Bu bal diğer 
milletlerde de en çok görülen bir 
vakadır. 

Şu halde ffve ve lehçelerin, n 
ve ulus1ann birliğe doğru yilrilme
lerlni tabii bir hldise olarak ka
bul edebiliriz. 
Yazı dflf birlilf, dfl teklmillft • 

nün ideal bir ga~fatr. 
"l'i;.,.ı,...Mm l-.u ltl .. a1 oav .. V'" rln~ 

yürüyor mu? 
- ~nce y{lrilyOl' ... 

D illerde birliğe doğru yürü
yüşü tabii bir hadise ola-

rak görüyoruz. Milli vicdandan ge
len içtimai tazyik, dili birliee doğ-

ru iter. Fakat bu itiş çok yavnş 

yürütür. 
Bu içtimai itişin amillerini, müs

bet ve menfi tesirler yapmak su
retile itiş ve yürüyüşünü çabuk
laştırmak ve durdurmak k~bil o
lacağa benziyor. 

Bizim için Türk dilinin tabii 
akış ile birliğe doğru yüriiyüşünü 
çabuklaştırmak mevzuubahistir. 
Bunu durdurmak hiç bir Türkün 
aklından geçmiyeceğı muhakkak -
tır. 

Geçmişin derinlikleri ara51nda 
bir ırktan olduğu halde türlü mil.· 
Jiyetler halinde teşekkül eden ce
miyetlerin hemen hepsi yolda du· 
raklama neticesi olarak belirmiş

lerdir. Sami, Slav milletleri buna 
misal olarak gösterilebilir. Bu ay
rılış tehlikesi, yer yüzünde çok da
ğınık yerleşen Türk ıl ve ulustan 
için de akla gelebilir. 

Türklerden başka hiç bir mille
tin il ve ulustan arasına bu kadar 
uzun ve bu kadar çapraz mesafe
ler karışmış değildir. 

Hatay ile Kaşgar arasındaki i
rakhğı düşününüz. Haydi, Türk 
ogıu için mesafe''erin o kadar e
hemmiyeti yok, diyelim. Fakat a
radaki kıskanç hudutlar Türk il 
ve uluslarını biribirinden tamamile 
ayırmakta, teması bile imkansız 

kılmaktadır. Bu müşkülleri ınla -
mıyan, görmiyen bir Türk yoktur. 

BESALETLO, iZMiR -ı 
Kruvazörü Hümayunu 

Yazan: Aka Gündüz 

G eçen ıGn. l.tanbal limanına 
48 bia tonluk ailılil pUaliiıt 

bir deniz tehri seldi. İki bacalı, 
iki direkli, bilmem kaç katlı ve fU 
kadar mil süratinde ... 

Bu vapur bir yolcu nparuiar. 
Kumanyanın yeni vaparlan da 
birer yolca vapurudur. Adri1ati· 
kanın aslan markaları da birer 
yolca vapurudur. 

Büyükten ortaya, ortadu Jdl. 
çQe doina bir dilıtlnce içine dal· 
mışken serisin seri ltir tedaiye 
dilttüm ve haham tam kırk il~ 
yıl arkaya fırladı. 

Bundan tam kırk 8~ yıl ince 
bir O.maah - Yanan harbi ol· 
muıtu. Mea'wliyeden, Pelensider· 
yadan, Necmipvkettea Satveti· 
deryadan, Bilmem neiummaadan 
mürekkep donanma Haliçtea çık· 
tL Çıkarken de o umanki tahta 
Galata köprii.stlnila kaburıalarım 
parçalamayı unutmadı. 

Da donanmayı hümayun hotn· 
larda yanpala edip Ege'ye ~ 
madı. Çıktıysa bile çabuk claame· 
yl daha hakimane ltaldu. Da peri
pnbk milletia byıtaıshlmdan. 
bahriyelinin ıayretaizlillndea d• 
tildl, padiphm kötBIBlflndendL 
Donanma kuvvetli, modern olar
.. bir sin kendlshıl tahtmdan ta
cmllan alaptı etmesi lhtimaHnl 
dÜfilatiı-tlll! a. uı .............. 
ten itüril doaanma;ra lnıllanıla

maz hlr hale sokm11ttu. Sanki do
naamuıs bir nrette talatmdan 
lumılmadı.. 

Donanmama kaoeqe elaa ı.. 
7etmediiin1 dikkate alaa .._ 

himmet erbabı filoya şıpınişf bir 
son sistem kruvazör icat edip kat
mışlardı: 

hmir kruvazöril hlioıayunu! 
İzmir ldarei Mahsusanın bir 

7olcu vapuru idi. Sonra Seyrisef ain 
oldu, daha sonra Denizyollan ol
du, şimdi de ıaliba Denizbank. 

İzmir vapuru, iki bacalı, üç di
rekli, kıvrak bir ıemi idi. Pek o 
kadar yeni, ahım şahım bir şey 
delildi amma yine saatte sıvırya 
oa iki mil yapardı ki kırk tiç yıl 
önce on iki mil -hem sıvırya ya
ai biteviye-- bir şeydi. Donanma· 
nın torpidoları bile lzmire ııpta 
ile bakarlardı. 

Geminin güvertesine bir batar
ya kuyruktan dolma sahra topu 
koyup tekerleklerinden parmak· 
bklara bailadılar. Silrati artsın di
ye ön direklerine maska böreği 
biçiminde üç köşeli yelken taktı
lar. Ve İzmir, İzmir kruvazörü 
hümayunu olup çıktı. Ne dersinb, 
7elkenJ.eri açarsa ve riiqir da ar
kadan seline on dört mili bulu
yormut! Fakat yelkensiz olduğu 
uman on iki milini iki metre bile 
kayhetmezmiş. Kırk üç yıl .. Ne u
uk mazi! Kırk üç yıl önce idarei 
mahsusada bir düziye on iki mil 
yapan yolca gemisi! 

Şimdi 48 hin tonluk vapura ba
kıyorum da kendi kendime soru-
7orum: 

- Acaba 1939 senesinde mo
dem yolcu vapurları kaç mil sür
atle çahprlar? Ve on mil gitmiye 
phah7anlanm hansi Jnudacıya 
•tarlar? 

Türk birliğini yarmak istiyen ka· 
ra balta, illerin üzerinde sallanı
yor. İl ve ulusları biribirinden e
bedi ayırmak için hazırlanrDlf a
kademik planlar var .•. 

S ive, lehçe ayrılığı konuşma 
dilinde kaldı&rı müddetçe zi

yanlı bir şey sayılamaz. Bu milli
yeti olmıyan kör tabiatin aksi bir 
zaruretidir diye katlanılır. 

Fakat bu ayrılığı benimsiyerek 
üzerinde durmak ve bunu yazı dili 
ile tesbit etmek bu ayrılığa doğru 
ulu bir yol açmış olabilir. Herhan
gi il ve ulusun lehçesi yazı dili 
ile tesbit edilirse, o çokluk arka
dan yapılan menfi propagandaların 
tesirile konuşma diline uyarak ay
rılığa doğru yürümekte ısrar ede
bilir. Bu ters yolu tutan yazı dili 
edebiyatile, matbuatile, aksi isti
kamette ilerledikçe ulu cemiyetin 
cazibesinden ayrılmış olur ki, bu 
işte dağılmanın ilk temelidir. 

Yazı dili ile tesbit edilmiş leh
çelere il ve ulus dili diyebiliriz. tı 
ve ulus dillerinin milli bir dil ol
madığına şüphe yoktur. •·tr•, "u
lus" sözlerini henüz birlik, bütün
lük gayesine varamamış cemiyetle
rin adı olarak kullandık. Bunlar
da henüz milli bir olgunluk, milli 
bir bütünlük yok. demektir. Tabii 
dilleri. dillerini tesbit eden yazı
ları da öyle .. Birliğe, bütünlüğe 

ermiyerek yolda kalan il ve ulus 
dillerine yaratılış garibesi gibi ba
kılabilir. Bunlar yar. dilinin birer 
karikatürü demektir. İnce miİli 
zevk onunla eğlenir ve meddahlar 
onunla halkı güldürürler. 

Bunun için il ve ulus lehçeleri
ni birliğe doğru sürmekte gecik
memeliyiz. Bu husustaki tabü ce
reyanı, kanunlarına tesir yapmak 
suretile kolaylaştırmalıyız. 

* 
B ir milletin yalnı zbir türlü 

yazı alfabesı olur. 
Alfabe ayrılığı kültür ve dil 

ayrılığının başlangıcıdır. Bir mil
letin türlü il ve uluslarının türlü 
lehçelerine alfabe uydurmak, o 
millete karşı ve o il ve ulusa karşı 
da büyük bir hıyanettir. Leh~eye 
göre uydurulmuş olan alfabe o il 
ve ulusu sürüden, birlikten ayı
rır. Sürüsünden ayrılmış olan il ve 
ulusun dili, dini, bütün varlığı, mil
let olarak teşekkül etmiş büyükçe 
cemiyetler tarafından ilk fırsatta 
yutulmıya mahkum, demektir. Yu
tiılmanın en hafifi, bugiınün esir
liği demek olan müstemlekeliktir. 

Alfabeleri bir ve milli olmak 
prtile il ve ulus yazı dillen gü -
niln birinde, kendi tabii tekamül 
yoluyla birliğe kavuşabilir. Hatta 
şuurlu il ve ulusun elindeki yazı 
dilinin, konuşma dilinden daha 18.s
tikli olmas1 itibarile bunun birlik 
yolunda ziyan yerine fayda geti
receği, halkı birliğe sürükliyeceği 

de düşünülebilir. İl ve ulus tecrit 
edilmiş değilse, birlik merkezinin, 
milli vicdanın cazibesi duyar ve 
ona boyun eğer. 

Konuşma dilinde şive ve lehçe 
ayrılığını, hatta bunun ile yazı ya
zılması bir zaruret diyelim, fakat 
lehçelere ayrı ayrı harfler tutuştur
mak, Türk yazı dili birlik yolunu 
ebediyen kapamak demektir. 

İl ve ulusçuluğun muvakkat dar 
heyecanlarına kapılarak ulu birlik 
yolunu bırakmak olmaz. 

Türkler arasında ilcilik ve u
lusçuluk varsa, bu mutlaka birli
ğimizi tutuşturmak için hain 
elin soktuğu kundaktır. 

Türk il ve uluslan arasın. 
daki mesafenin uzunluğu, 

aradaki hudutlar, tuzaklar, akade
mi.lt planlar.. Türkçüleri yıldır-

Habibeyi 
Yaradılış Vurmu 
insanlar da mı 
Vursun? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sert 

Y aradıhı insan uzviyetini, m · 
yoner fabrikatörlerin ~ıka 

dıiı sıra elbiseler gibi ayni şekil 
yaratmış olsaydı, Habibenin gözle 
kör olmazdı. Habibenin cetleri ar 
sındaki zehirli hastalığın selüllcri, ü 
retsiz seyahate çıkan, kadife koltu 
larda yan gelen tasasız yolcular gi 
bir nesilden bir nesile geçmeselerd 
Habibe, gözlerini a~madan, rengi 
görmeden elemini çektiği bu düny 
ya kimbilir ne içten bir gülüşle b 
kardı. Kaza, insan şuurunun, idr 
kinin buhulandığı dakikada, tesad · 
fiin sırtına binip orak biçen kaderi 
şuursuz kızıdır. 

Habibenin bir yaradılı§ noksan 
irsi zehirli bir selül misafereti. vey 
kaza yüzünden mi iki gözii kördü 
bilmiyoruz. Fakat Rahibenin iki g" 
zü kör, karnında çocuğu olduğu ha 
de, "mukaddes ekmek,, hatırı içi 
su tenekelerini müşteri evlerine ta 
şıdığını, kör sak~~'l ağır yiikiiyle y 
üstünde yakalıyan sancının çocuğı 

nu bu dünyaya vakitsiz, cansız bi 
kalıp gibi koparıp saldığını biliy 
ruz. Habibe yaşıyacak mı? O da ya 
radılışın, uzviyetinin, tahammiil v 
kudretinin vereceği cevaba bağlıdır, 

* Eşeğe, hamala yük taşıtmamak 

körün göğsüne sarı yafta takarak in 
sanları yardıma çağırmak, hamil 
kadınları son günlerinde i~ten affet 
mek, beynelmilel insanlığın, kanun 
larına ıerefle geçirdiği insanlık düs 
turlarıdır. 

Zulüm ve işkence gören eşeğin ha 
misi ve müdafii, hayvanları himay 
cemiyetidir. Kör, sağır, dilsiz gihi ta. 
biatin zulmüne uğrıyanlara beynel
milel miidafaa teşekkiilJeri \'ardır. 
Hiımi\c 'kadınlan a\ıştırmamak itin 
iş biiroları. devletlerin meclis tasdi
kinden geçmiı kanunları \'ardır. 

Habibe bir eşek d:!ğildir, taliin iki 
gözünden mahrum ettiği bir kör, bir 
insandır. Fazla olarak hamiledir. Bü
tiin bunlara rağınen, ağır yük ta~ıdı
ğı için çocuğunu düşürmüştür. 

* Bu yazdığım vaka, lstanbu1da, Süt-

lücede geçmiştir. İstanbulda hay

vanlan himaye cemiyeti \'ardır. fs
tanbulda kör ve sağırları koru:ran 
bir cemiyet, hatta İzmirde bir de 
mektep vardır. Hamile kadınlan ça

lışmaktan menedecek iş bürosu , e 

kanunlar da ''ardır. Eksik olan sey 
~ , 

her mıntakanın, bir içtimai merke7 i. 

dir. ister devletint ister belcdiy~nint 
ister fırkanın, bütün içtimai faali

yetleri tanzim ve kontrol eden bu gi

bi merkezleri olmadıkça, iki gözü 

kör, hamilet ve katıksız Habibeyi bu 

akıbetin elinden kimse kurtarama7., 

Kimsenin kimseden mes'ul olmadıp 
bir yerde, herkesten mes'ul içtimai 

bir kuvvet yoksa, medeni v~ insanlı· 
ğı yüksek, organize bir cemiyet ku
rulamaz. 

Miras yed!nin parası haydan gelir 

huya gider. Sayısı belirsiz, çobansız 
sürüyü kurt çeker, talan eder. insan 

cemiyeti bir sürü, fertleri miras ye

dinin sayısız parası değildir. Birisi 
herkes irin h"'"'kes b' · · · . ;)" , ..... ırısı ıçın yaşı· 

yan toplu bir cemiyette, hamile. iki 

gözü kör Habibe su taşımaz. Onu za
ten yaradılış vurmuş, insanlar da mı 
vursun? 

ma?1alıdır. Dil birliği yolundaki 
tabıi cereyan ümitli olarak yüriı· 
yor. Milli vicdanın cazibesı de a
zalmış değildir. 

Artık bu yolda durmadan yiırü
mek, dilin birlik kanunlarına qö
re çalışarak bunu çabuklaştıruak 
milli vazüedir. 

Şu halde kültürce. siyasetçe 1kı 
de olan cenup Türkleri. milli ya
zı dili birliğine doğru yürüyüşü 
kolaylaştırmalı, öteki uluslar da 
ayni gaye için bizim yenı harfle
rimizi kabul etmeli ve önce Turk 
harf birliği kurulmalıdtr. --
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GONEŞLI FUTBOLCOLERDEN BIRKAÇI 

Güneşli Futbolcular 
için Verilecek 

Karar Ne Olacak? 
Güneş Klübü bazı spor şube

lerini lağvettikten sonra futbol
cuları, atletleri• denizcileri açık
ta kaldılar. 
Güneş futbol takımının ekseri ele

manları Milli Takımın malı idi. Bu 
gençler spor sahasından şubelerinin 

faaliyetini tatil etmesiyle uzaklaş

man için tatil etmemiş, lağvettiğini 
tasrih etmiştir. 

Türk Spor Kurumuna intikal eden 
ve halen de onunla iş görülen o eski 
nizamnameyi yapanlar bu husustaki 
maddeyi koyarlarken yalnız klüp 
değiştirmenin önüne geçmek gaye
siyle hareket etmişlerdir. Esasen 
maddenin mantıki tefsiri de budur. ınış oldular. 

Sabık Güneşli sporcuların diğer Halbuki burada vaziyet açıktır. 
btr k}übe intisapları halinde, nizami Yanlış tefsirlerle nizamnamenin 
vnziyet.leri üzerinde iki noktai nazar maddelerini sakat bir şekilde tatbi
vardır. ka kalkarak bir çok gencin spor yap-

azı 'kimseler, '6unlann diğer bir masına mimi olmak doğru bir hare
klübe P.,ltisap etti~ takdirde bir ket değildir. 
•enclik nizami müddeti beklemeleri Bugün milli bir temas yapmıya 

lazım geldiğini iddia ediyorlar. Ba- kalksak Cihat, Faruk, Reşat, Melih, 
zılan da bu şubeler lağvedildiğine Niyazi gibi her birisi birer kıymet 
göre infisah addiyle girdikleri klüp- ifade eden bu gençlerin yerlerini na
lerde müddet beklemeden müsaba- 1111 dolduracağız? Bunları bir sene 
kalara iştirak edebileceklerini ileri spor yapmaktan men~trnek, sö!lme
sürüyorlar. lerlne sebebiyet vermekten baıka 

Birinci iddiayı yapanlar, "Güneş bir şey değildir. 
Klübü teşkilatla alakasını katetme- Beden Terbiyesi Genel Dircktör
miştir. Binaenaleyh mün!esih adde- lüğü bu hususta bir karar verir ve 
dilemez.,, diyorlar. bu gençlerin intisap ettikleri klüp-
Düşünülecek olursa bu iddia man· Ierde müddet beklemeden oynama

:ıki d;ğildir. Güneş bu spor şubeleri· larma müsaade ederse çok yerinde 
lağvederken, muvakkat bir za- hareket etmiş olur. 

HABERLER: 
\ 

Gayrifederelerin 
Vaziyeti Hakkında 
Karar Bekleniyor 

HARiÇTE ~ 

Alman Milli Yak11111 
Yugoslavlarla 

Berlinde Oynıyacak 
Alman milli takımmın bu seneki 

programı milli temasların hariçte 
yapılması şeklinde tesbit edilmişti. 

TAM 

o~ 
AÇIK VE 
KAP ALI 
SAHA 

Yazan: E,,.eı Şelik 

Kapalı saha istiyoruz! 
Salonsuz spor yapılamıyor! 

Bu feryatları ikide bir salıveriyo
ruz. Garibi de şu ki, salonu l:iaşkala
rından istediğlıniz halde onlara karşı 
bir garanti de gosteremiyoruz. 

Avrupadaki salonları ve Avrupa 
merkezleriındeki spor meraklısı ade
dini, taammüm etmiş .spo~ şubele
rini gözönüne alarak bizim vaziye
timizle biraz mukayese edersek sa
lon işinin güçlüklerini hemen bul
muş oluruz. 

Bizde salon denildiği zaman için
de yapılabil~ek spor olarak ilk ha· 
tıra gelen güreştir. Halbuki, amatör 
güreşimizin yaptığı tf"mu adedi ma
lumdur. Profesyoneller ise, yaz ta
tilinde futbol gibi taammüm etmiş 
şube istirahate çekildiği zamanlar
da dahi beş altı ehemmiyetli müsa
bakadan başka bir hareket yapamı -
yorlar. 
Açık sahalarda bilet parasının da

ha ehven olabileceği malumdur. Bu
na rağmen rekor yapmış addedilen 
güreş müsabakalarının hasılat yeku
nu büyük bir kapalı sahayı doyura
cak gibi değildir. 

Bunlar işe şöyle basit bir göz atın
ca meydana çıkan hakikatlerin mad
di kısmıdır. 

Bir de salonun ihtiyaca ve spor 
şubelerimizin haline göre yapılması 
meselesi vardır ki, bu hepsinden da
ha mühimdir. 

Avrupa büyük kapalı salonlarının 
daimi geliri buz patinajından çıkarı
lıyor. Bisiklet yarışlarının altı gün, 
altı g~elikleri, güreşler, boks ve te
nis masraf koruyan, bazan hasılat 
getiren ~ler halinde J.JJ.etiliyor. 
Bir salonun buz patlDajl ~pala~ 
cek şekilde ~st dehşetli para 'far. 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

Sanayi Kralları 
Yazan: Naci SaJullalı 

Meğer, Muharrem Feyzi Togay 
da, meıhur ''ciddi,, gazete

nin zorlu diplomatlarındanmış. 

Halbuki, ben, her rastladıkça, çok 
düşilndüğiinü ve az söylediğini 

gördüğüm bu sessiz ve emektar 
arkadaşı, çalıştığı ceridenin en az 
çam deviren yazıcısı sanırdım. E
ğer dün, onun yazısını da okumak 
merakına kapılmasaydım, bu zan
nımda ne kadar yanıldığımıJ kim. 
bilir daha ne kadar zaman anlamı
yacaktım. 

Meğer, kendisiyle konuşulduğu 

zaman davasız ve bitaraf görünen 
Muharrem Feyzi Togay, kalemi e· 
line geçirince, kılıcını sıyırmış bir 
muharip gibi iddialı kesiliyormuş. 

Mtsal istiyorsanız, onun dünkü 
yazısından aldığım şu satırlara 
dikkati~ bakın: 

"İngiliz Ticaret Nazırı Stanley 
Berline gönderildi. İngilterenin sa
nayi kralları da Berlinde bulunu
yorlar. 
· Şimdi orada, dünyanın ve bahu

sus Balkanların, iktısa<ii, ve dola
yısiyle siyasi mukadderatını tayin 
edecek mühim müzakereler yapıla-
cak!,, 

* Görüyorsunuz ya? İngiliz Ticaret 
N az111 ile, İngiltere sanayi kralla· 
n, AJman iktısatçıJarile haşhaşa 
verip, bizim iktısadi ve siyasi mu
kadderatımızı tayin edeceklermiş! 

Ben, Bay Muharrem Feyzi Toga 
ya hatırlatırım ki, ne Avusturya
ya, ne Çekoslovakyaya, ne de Ma
caristana benzemiyen Türk mille· 
tinin siyasi ve iktısadi mukaddera· 
tı, Bertinde tayin edilmez! 

Bu kadar acayip bir \'ehmi, bu 
millete aşı1amıya çabalamak ta, 
Muharrem Feyzi Togay'ın. siyasi, 
iktısadi, fakat mutlaka şahsi ve 
hazin mukadderatıdır! Biz, İngiliz 
sanayi krallarının tebaası değiliz, 

bıı itibarladır ki, siyasi ve iktısadi 
mukadderatımıza "el .. değil, }>öyle 

t,, aftlmaaına bile müsamaha· 
mız yok! 

kile kabil olmaktadır. * 
Bizde bunu düşünmek bile hata • Gizli radyo ! . 

dır. Çünkü buz patinajından hasılat 
temin edecek kadar meraklının ye 
tişmesi senelere bağlıdır. Pariste buz 
patinajı yapanların adedi bir kaç sa
lonu doyuracak kadar olduğu halde 
spor sarayı açıldıktan sonra diğer i
ki buzlu salon kapanacak hale gel
miştir. 

Şu halde biz kuru salonu düşüne
bili:riz. 

Dünkü gazetelerde okuduğuma 
cöre, Suriyede, gizli bir radyo hal· 
lu isyana teşvik ediyormuş! 

Bilmem, bunda pıılacak ne 
Yar? 

Bh~im radyonun şifahi ve tah
riri neşriyatındaki "parazit,, ler, 
halkı alenen isyana te~vik etmiyor 
mu ki? 

Kuru salonun günlük, yani daimt * 
faaliyeti tenis olabilir. Gündüz ışı· Müzedeki oturak! 
ğından istl.fade edebilecek şekilde 
üstü ve yanlarının bir kısmı camlı, 
altı da parke, yahut başka bir mad
deden tenise müsait bir halde yapıl
mak · şartile büyüklüğüne göre, hayli 
paraya çıkar. 
Açık sahalarda dühuliyesi pek 

müsait kordlarda dahi ne kadar tenis 
oynadığımız da malumdur. 

Bu vaziyette, teminini spor teşki
l !tından istediğimiz salonun daiml 
masrafını da orıdan beklediğimtz aşi
kardır. Almanya gibi organizasyon 
işleri makine gibi işliyen bir memle
kette bile olimpiyat müsabakaları i· 
çin yapılmış olan kapalı büyük salo
nun her sene ziyan ettiğini biliyoruz. 

Beyazıttaki İnkılap Müzesinde 
tnuhafaza olunan tarihi hatıralar 
arasında, Şairiazam Abdülhak ili· 
midin, hişi huzurdan, oturağı da 
varmış. Belediye, merhumun ll
:ınmhğını, varislerinden Z500 lira
ya satın almış. 
Eğer kendisini, oturağına baka-

rak batırlıyacaksak, Abdülhak 
Hamit, unutulmıya bin defa razı. 
dır. Vakıa, bu nüktem pek parlak 
kaçmadı amma, ne yapayım? Bir 
dahiye de ait olsa, bir müzeye de 
konmuş bulunııa , alt tarafı oturak .. 

Ondan da cevher çıkmaz ya? 
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____ E_K_O_N_O_M__,,i J 
Türkofiste Bugün 

Bir Toplantı Olacak 
Bugün Türkofiste mtihim bir top-ı

lantı yapılacaktır. Almanyaya huğ- ,-----------·
day gönderen müesseselerimize Al
man ithalat bürolannın gösterdiği 

zorluk görüşülecektir. Buğdayları

mızın standard tipleri olmaması se
bebiyle bu malların kaliteleri üze
rinde daima itirazlarda bulunan it
halat büroları buğdayların fiyntla
nnı kırmıştır. Almanya bizden sert 
buğday alır. Sert buğdaylar ise vak
tinden biraz sonra hasat edilecek o
lursa rengi biraz a.klaşır. Böyle buğ
daya dönmeli tip derler. Almanyaya 
gönderilen böyle dönmeli tip ile 
mahlUt buğdayların fiyatları daima 
kırılmaktadır. İthalat büroları böy
le bir tipin yüzde nisbetine göre 
buğdaylarımıza bir fiyat koymuş

tur. Yüzde kırka kadar dönmeli ola
bilen buğdaylarımız için mevzu fi
yatların muvafık olup olmadığı ve 
buğdaylanmızın ne nisbette dönme
li olması muvafık olacağı bugün ya
pılacak görüşmelerde kararlaştırıla

caktır. Alakadar tüccarlar buğday 
arbitrajına ehemmiyet vermekte
dirler. 

Dünkü Bakla, Enginar 
Fiyatları 

Dün sebze haline mevsimin tur
fanda sebzelerinden getirilen bakla
lar kilosu 33 - 35, araka ve hezel-

Frankoga 
Mal 
Satılabilecek 
Katalonya mıntakasının dahi 

Franko hükumetinin işgaline geçme

si üzerine Frankocu İspanya ile ti

caret muamelesi yapılıp yapılamı

yacağı alakadarlardan sorulmuştur. 
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ÇEKLER 

5.03 Londra 
Ncvyork 
Par is 
Miltıno 

Cenevre 
Amsterdam 
Bcrlln 
Brüksel 
Atına 

126.45 

Sof ya 
Prag 
Medrlt 

3.35 
6.655 

23.805 
67.C7 
50.76 
21.303 

1.0825 
1.56 
4.3350 
5.93 

Vnrşova 23.845 
Buda peşte 24.9675 
BU kreş 0.905 
Belgrad 2.8375 
Yokohama !~.62 

1 

Stokholm 30.5325 
Moskova 23.8725 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1 
Türk borcu I peşin 19.40 
Ergani 19.80 
Sıvas - Erzurum l 19.-

'-----~--------·-
yeler 30 - 33 kuruştan ve enginar

ların tanesi 6 - 10 kuruştan topta.JJ 

satılmıştır. 

lngilterege 
ihracat 
Artıyor 
İngiltere ile takas muamelelerinin 

hazırlıklarına başlanmıştır. Bazı mü 
esseseler İngiltereye ihraç edilebile
cek mnlların nümunelerini alakadar 
firmalara göndermişlerdir. Dün pi
yasamızdan İngiltere için bin dört 

Alınan cevaba göre, Franko hüku- ii7 hp\v ..... tın;ı,. ....... .,ı ..... .rl ... ..,ı:ı ... :".!'!!!'L~ ~ 
meti ile ayrıca yapibriıı blr uo rm D r Kısmı ;;:,ungurıu, .ueypa~r;= 

anlaşmamız mevcut olmadığından Ayaş, Çerkeş ınıntakalarının tif-
7005 numaralı kararname ahkamı tikleridir. Bunların kilosu 117 ku-
ve bu kararnamenin dördüncü mad- ruştan verilmiştir. Kırşehir tütikle
desi hükümlerine göre anlaşmamız ri ise 113 kuruştan, Bulvadin nev'i 
mevcut olmıyan diğer memleketler 117 ,5 tan, işlenmiş oğlak tütiği 143 
gibi muamele yapılabileceği ve mü- kuruştan satılmıştır. İstekli satışlar 
tekabil ithalatta yüzde yüz nisbetin- devam etmektedir. Piyasanın canlı
de muameleler yapılmak lazım gel- lığı diğer alıcıları da faaliyete ge-
diği bildirilmiştir. tirmektcdir. 

ikisi de birbirine hayran 
• 

Beden terbiyesi genel direktörlü
ğü, bütün teşekküllerin nazımı oldu
ğunu ve federe, gayri federe diye 
kendileri için bir tefrik yapılamıya
cağını bildirdikten sonra her birisi 
bir kuvvet teşkil eden bu klüpler, 
daha esaslı bir şekilde harekete geç
mişlerdir. Son zamanlara kadar bey
nelmilel niızamnameye göre de müt
tefik bir kluple, gayri müttefik bir 
klübün çarpışmasına müsaade edile
miyeceği sarahatle kaydedildiği için 
b:Zde de federe klüplerin, klüplerle 
karşılaşmasına müsaade edilmezken, 
genel drrcldörlüğün bu tamiminden 
sonra temaslar başlamıştır. 

Son zamanlarda Almanlarla Yu
goslavlar arasında bir anlaşma ya
pılmıştır. Bu anlaşmıya nazaran Al
man milli takunı Yugoslavya milli 
takımını şubatın 26 ıncı günü Ber
linin büyük Olimp1k stadında mlsa
fir olarak kabul edecek ve bir maç 
yapacaktır. 

o Almanya ki, grup jimnastiklerine Voleybol Müsabakası 
de bÜyiik · seyırcı kalabalığı · Bu hafta Beyoğlu halkevinde ya-
t o p 1 u y o r . v e g e r e k pılacak olan voleybol müsabakaları 

Fakat henüz mılphem kalan. nokta 
şudur: 

Bu klüplerin tescil vaziyetleri, ge-

nel direktörlükle münasebetleri ne 

şekilde olacaktır? 

Biliyoruz ki, bu gayri federe klüp
lcrin takımlarında oynıyan futbolcu
lnrın kısmı azamı federe klüplerde 
mü ecceldir. Mesela Şişli klübünü e
ll" alacak olursak ancak iki kişinin 
teskilatta kayıtlı bulunduğunu diğer
lerinin klünlerde mtiscccel olmadı

ğını görürüz. 
Federe kltiplerin ve bu klüplerde 

oynıyan oyuncularm vaziyeti ancak 
dircktörlüğiin vereceği kararla .belli 
cı1abilecektir. - -

Almanya • ltalya Maçı 
Alınan milli takımının İtalyan mil

lı takımı ile yapacağı müsabakaya 

çok ehemmiyet verilmektedir. 

Be~ oyuncusunu eski Avusturya 

milli takımının elemanlanndari ala

rak Belçikaya karşı çıkan Alman ta-

kımı daha genç bir kadroyu Berlin
de Yugoslavlara karşı tecrübe ede
cektir. O tecrübeden sonra kati şek
lini alacak milli takım hususi idman-
larla hazırlanacaktır. 

Almanya - İtalya maçı martın 26 
ıncı günü İtalyada Floransada oyna· 
nacaktır. * Şild maçlannın fikstürü evvel
ce de bildirdiğimiz gibi bu akşam 

bölge merkezinde toplanacak klüp 
delegeleri tarafından tanzhn edilr 
cektir. 

.nmnasti«lerinl yapanlara hiç para şunlardır: 

verilmiyor. ~alu~ olduğu ü~er~ Al- Cumartesi günü saat 14 de Gazi 
manyada polll!lenn, bahriyelılerın ve ı enstitüsü - Galatasaray birinci ta
hem~n hemen her te,ekkülün bir jim kımlan, Çelikkol _ Haydarpaşa lise· 
nastık takımı vardır. si ikinci takımlan, Müh lldis _ Hay-

Senelik bayramlarda bedava gös- darpaşa birinci takımlan karşılaşa
terişlerinl yapacak yer ararlar. Böy- caklardır. 

le olduğu halde Berline pek yakm Pazar günü de Darüşşafnka - Bo
olan o muazzam kapalı salonda se- ğaziçi lisesi, Eyüp _ Çelikkol, Galata
nenin bir çok haftalan cinler top oy- saray - Mühendis takımları maç ya-
nuyorlar. pacaklardır. 

Ayrıca bir fehrln nüfusunu da ha- Önümüzdeki hafta içinde evin bas· 
tırlaınak kapalı salon işinde en ehem ketbol müsabakaları da başlıyncak, 
miyetli noktalardan bitidir. bu müsabakalara 33 takım girecek-

Kapalı salon istiyoruz! tir. 
Salonsuz spor olamaz! 
Ama, aklım kapalı salona pek er-- rası ve senelik masrafile üç açık sa

diği halde 'mamıfını bir türlü havsa- ha olur. 
lam almıyor. O zaman organlzasyoniarnnl%1 sa· 

Onun için dlyorain ki, açık gflzel dece yaz mevsimine uydurmakla !
mücadele lpöiuna 'ft •tenille eherlşli fhı ' bel&sındaıı kurtuluruz. Bizde ik· 
pha1-r yapalım. Bir 'kapalı .aha pe- 1lm buna müalttlr. 

Güzellikle.rini~ ayn8:'1• ola.n parlak ditlerinde birbirine karp 
beslediklerı ıevgıyı görüyorlar. Onların bahtiyarlığını 

ve ıaadetlerini 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
muntazaman kullandıklar1 

RADYOLiN 
Yarattı. ~ünkü R A D Y O L 1 N sadece ditleri temizlemekle 
ka~'.. d.~' etlerini ve di,Ieri kuvvetlendirir, ağıza giren mikrop· 
lan oldurur, böyl-- b"t" d"' hh t• · t · d 

-"'!; u un vücu un ıı a ını emın e er. 
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ITari.hten Yapraklar 
• • ••• 

Hazır Ol Bakalım 
Cenaze Namazına 

Q sman oğullan içinde en çok 
kan doken dördüncü Mu

rattır. Bir Frenk tarihi bu aman 
bilmez yaman hükümdan şöyle 
tarif ve tavsif ediyor: "Sultan 
Murat, kelimenin en geniı mina
aile kana 1UNm11 bir müstebitti 
YUzü de özüne benzerdi. Orta boy
lu, fakat kuvetliydi. Saçları ka -
~ l8kalı siyah ve gür, gözleri 
sıyaıı ve parlaktı. İki kapnın ara
~ derin çizgiler, çehresini 
bir kat daha mütbif gösteriyordu. 
Kaflan hareket eder etmez, bin
lerce kollar yukarı· kalkardı. O 
korkunç kqlaruı sıkıpııasile bin
lerce baı topraja diiferdi. Emsali 
nadir derecede kuvvetli ve çevik 
olduiuzıdan ok ve yay oyunların
da fevka!Adeydl 

Demir bazularımıı yardımiyle 
- alır okları tüfek kuqunlaruı
dan daha ileri götürürdü. Bir ci
rit darbeaiyle dört parmak kalın
lılında tahtalan ve kuvvetli to -
PQza ile fil derisinden ,apılma, 
~ deriaiyle kaplı Hint miğ
ferlerini delerdi. Geyik, karaca, 
taV)an, yaban domuzu, dal keçisi 
avlarını aeverdL Fakat yirmi otuz 
bin kifi ile 8i1rpn avına çıkmak
tan bilhassa hoflanırdı. 

Onun her sözünden, her hare • 
btinden korkulur ve her sözüne, 
her hareketine - iWıl emirler 
gibi - saygı gösterilirdi. Fırtına 
7aklaştıjı vakit kuflar ııuı1 IUIU' 
ve yapraklar arasına ,ızıemn. 

O, Yaklaprken de ~- SUAr ve 
herkes kaçardı. Suftan llundua 
huzurunda 7ÜIJZ lpretJe konur
~ eıfi7ecı. dilsiz lf'tnmı 80D 

d._ genifletmişti. Göz kırpma-

Yazan: 

Me Turhan 
TAN 

bul etmez bir fiddetle, yahut kan 
kokusu almak gibi delice bir if -
tiya.kla feveran ederdL Bir çayır
da halkalanıp rabeden kadınlan, 
açık saçık bulundukları bahaııesi
Je toptan nda bojdurmtıftu. Bir 
tama Jradınlana da çal'flda - a
Çllıp açılarak - puarlıkJa ut -
rqtıkJarmı ,aronce, ıenç ve Yllf
b bütün Havva c;ocıUldlll'llllft «> ~ 
kağa çıkmalannı yasak etti. Sa • 
ray duvarlarına yaklaşan bir pa
l& ojlwıu bı>4li ~ öı,tWi, 
t~ kadınlar bulunan bir ta • 
J'llı - sar.ay duvarlanaa pek ya. 
kın gelmif oldujıt için - batırttı. 
Fransız elçisi M&rfViµn bir ter -

hayvan bulundururdu. Bili iki yüz 

katar devesi vardı.,, 1 

1. fte bu padişah halkı ve yenlçe
rl ocajuu korku içinde tut- 1 

mak ve kilıç sirasettne elli ver - J 
mlf olmak Jçin tütünle kahveyi 
yasak etml§tl, nerede tütün ve ' 
kahve k?kusu sezel'le orayı me -
zara çevirirdi. Şairler: i 
Zaranıs bir dlhan hakkında DeJ• ; 

ler haea dikkatler 
Dlhaai lbı mulumaaı .... 97• 

len, liflaer old'ur 
gibi alt.emler 1erenn0Dı etmekle 
beraber Mslerini bDcli kulakla -
nna bile ~ çeJdııJ7or
lardı. ~ ise, dmmiıdaiı kan 
döküyor, oeak töuctür~,ı._11'ffl; 
yik gitgt'cfe o tiate getaı,iatl fstan
bulda ve yakın köylerde lrlmilenin 

evinde bir yaprak tütün, .bir ~ -
taın kahve bulund~Hına, ta'lı\t 
çu'buk, ceave tibi f811er ta..,... 
~ imkAn kalmlldı. 'rtlbe'te açmafa hmrfanan ha ta

llUs tanuedd, bava hakkında tet· 
ldkler yapacail her türlü ıUetlerı,. 

1 

( GUNUN RESiMLERi ] 

~ dudak kımıldatmalan, diş gı
cırdatmaları 8ÖZ ~ tutuyQr • 
du. Kendisi at ile sokala çıktıkça, 
7eniçeriler halkı, depek ve tat 
darbeleriyle yolundan n:ıaldafb • 
rırla:rdı. Has upklan, sara7 erkl
nı onun en hafif işaretine dikkat 
ederlerdi. Bir gün Sultan Murat, 
kenarına yaslandığı pencereden 
apğı bir liğıt diifürdü. Yanında
ki nedimler, musahipler, mabe -
1incller birbirini çiğniyerek mer
divene doiru koftular. Llkin lç • 
lerinden biri daha ima bir yol 
buldu, bqka bir ~- bah • 
çeye atladı ft her ne kadar ba • 

cümanını - bir Fransız gem si • 
nin haksız olarak haczedilmeşin • 
den ve sefirin <Jllunun hapsedil • 
mesinden dolayı - fazla gilrültil 
yaptıjı bahanesiyle, kazığa vur l 
durdu. Ayni elçinin ikinci hır ter
cümanını - Kaptan Pqa aley -
hinde bulundutu velilesiyle -
ipe çektirdi ve bizzat elçiyi de -
saraydan çıktılı sırada yakalata -
rak, evine gidip 8f1a almasına 

Bu henginiede bir pce S1ıiltan 
Murat - itiyat ~ veçhl
le - kılığını deiifµrd1, dervlı Ja. 
yafetine girdi, ıaraydan çıkarak 
aokaklan dolapnata toyaldu. 
Dört yanım koklıta koklıya y(irü.
yor ve sezifi çok kuvvetli olan 
bumunu iendine kılavuz y-.pı -
yordu. Koca İltanbul, liJah bir 
kefene sarıhmf lfbi kara bir bil • 
rekeı.tzıik Jçlftcle1dl Sobklalda 
tek bir adam ~. evlertp ~ 
birinde 1'* g6rfilmtlyordu. Her • 
'kes, pac:Hph korltUi yle braiihk· 
1ara bürilnüp uyumQftU. 

• 
mücehhez bir haldedir. Kuırıa, frr- ·rayyare dall1 toplan çallıtıran maskeli askerler Jnrttız zırbllsı Rev~ap 
tma, ıls vesaire herıiln yapılan bu üzerinde manevra yapıyorlar. Bu toplan çahıtıranlann hususi) "tlerJa.. 

eatı kırıldı)'la da lijıdı öbürle • 
rinden önce alıp getlrmele mu • 
vattat oldu! izin ~erek - bir gemıye at

tınp İatulbuldan uzaldafbrdı. 

UÇUflara mini olamıyor. den biri meteorolojik techiut ile mücehhez olma1anm. 

Dardi1ncil Murat, hem altına, 
hem kana Apktı. Vezirlerin

den Recep Papnuı idamında bir 
lllilyon altın - maktulün hazlne
alnden - kendi hubıesbıe in • 
tlka1 etmlfti. Henüz küçük yaşta 
"9 anasının vesAyeti altında bu • 
lunurten lipahilerden gördüğü 
hakaretler de kan dökme hırlım 
çolaltmıftı. Bu Od yüzlü ihtltula 
çok müthlt hamleler yapmlf, de • 
reler gibi kan akıtmı§br. 

Onun vahfllill Ja jsyana ve bil
k6met aleyhine yapılmak tsteni
len elnayetlere karp l\lk1ln b • 

BunuDla beraber Piri ..verdi, 
kendisi de fllr söylerdi. Arabaya, 
ata da pek meraklıydı. Da ma ö • 
nünde çekilmead mutat olan altın 
ve murassa takımlı dokuz yedek
ten bqka cirit atı ıumıiyle - ana 
ve baba tarafından teeereli -
kırk atı vardı. Uç, dört yüz de 
Yelkendiat denilen seçme atlan 
bulunuyordu ki, clrlt oynadık1an 
vakit onlardan birine binerlerdi. 
En has atlarm yemllklerl ıümÜ§· 
tendi. O, atlannı o kadar sever
di ki, otajının sayvanı önünde 
mutlaka gümiif zincirli yirmi otu 

Sulı.ıt Murat bu amulnl ve 8*
rfp ıükUn iç'lnde DlVanyohmu, 
Be;rüıclı, KOskayı, Aksarayı a-t
ti, Ş4!hntminini qtr, ıDeaaılıkı.t 
arasına lirdL Mutlaka ft mütla
b bir av 711blaımk i8tiyorda. 
Onun lçtn boyuna yüril,or, dur -
madan )'ürüyordu. Tesadüf, omm 
kana harla mizacını mahzu et-· 
melt Jstemif olacak ki, nihayet 
önüne kulübemat bir yapı Çl)dı. 
Bu, mezarlıklar aruına kurul • 
mut bir kahvehaneoik olup her 
tarafı mmmb kapalı bulundulU 

(Arbııl_..) 

Amıt~ yaptıiı ea ltUyilk posta vapuruna inşaatı tamamlannwdad ar. Adı "Amerika" olan ha .... 
otu bin toaluktur. Vapur lZU 7olca tap1acaktu . ve 631 milrettebatı b lll1111ıacaktır. Tanare Jafkumlarma 

kup yaprlan 11pakl.ra bemiJ"eıa bu manzara pminln bapatma yar dıın eden 4eatekleıt aösteı17or. 

Nasrettin Hocaya Sorananm: 

- Boca •otrmana llyle llanPnld 
Üha çok •venin! 

- Sen kırk 1enellk q allmtln -

- Be de ION)'Ull JaaaslmW daJıa ~ 
....... ? 

- 8ea .. OD Ht MDeliJrf- AIDa .... 
nld •e Wr ~rhP.!-. . 

-1'~ id; .... . ~ ~ 
...... ~ ..... ,~! .. 

- c-...... su.--w .. 
-nr?. 

1 llıtllHıı Halılcı Malıf•zd•r J 
Yapan: aALIH 

- - --.., 

---------
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C~azar Ol Bakahm 
Cenaze namazına 

......................................................... : 
L.!.~.!!.!.~ ... ~.~-~.!.~.~.~.!Lı 

( Ba§ı 7 ıncidc) 
halde dört beş tütün tiryakisini 
kucağnda saklıyordu. 

Sultan Murat, bir ıanıa ya -
nğından sızan ölgün ışık 

delaletiyle orada bir §CYlcr bu -
lunduğunu sezdi, heyecanından 

için için şahlandı ve hemen ba -
rakaya yanaşarok kapıyı tıkırdat
tı. O saatte padişahın ve hatta bir 
k imsenin oraya gelmesi kimsenin 
hatırına gelemezdi Bu sebeple kah 
veci kapıyı aralık etti ve bir der
vişlo yüzleşince: "Buyurun eren
ler, hoş geldin,, deyip hünkün içe
ri aldı. 

Üç veya dört kişi çubuklarının 
son dumanlarını yutuyorlardı. 

Bunlar vakitsiz gelen derviş kı • 
lıkh misafirle ancak selamlaşıp 
barakayı tcrketmişlerdi. Kah • 
veci, ne çubuğa, ne de kah • 
veye rağbet ctmiycn ve yorgun -
luğunu çıkarnuş görünen dervi -
şin de bir ayak evvel gitmesini 
dört gözle beklerken Sultan Mu
rat ayağa kalktı, fakir kahvecinin 

Memlekette imar hareketleri Biledk - Söğüt • F..skl§elıir yolunda yeni 
yapılan l" eni köy köprüsü 

önüne dikildi, ödler koparan o 
korkunç sesiyle sordu: 

- Sen kahvenin, tütünün ya -
ııak olduğunu bilmez rnlsin? 

Herifin yüreği ağzına gelmekle 
beraber Jdrfıki de açıldığından bu 
suale bir sual ile mukabelede bu
lundu: 

- Sen o sözü bırak ta b:ına cc· 
vap ver: Adın nedir senin? 

- Murat! 
- Hanlığın da var mı, sulta -

nıml 
Bozkırda Jınlk tarnfındıın yedirilen \'e giydirilen ilk mektep çocukları .• 

- Var! 
Kahveci hemen· sınasın uznn • 

dı ve yanık yanık bağırdı: 
- Hazır ol er ki_şi niyetine ce

naze namazına! .• 
Sultan Muradın ölüme mahkum 

ettiği on binlerce insan arasında 
yalnız bu kahveciyi nffcttiğini ri
vayet ederleri .•• 

Adanada Belediye 
Seçimi Başlıyor 

Adaruı, (TAN Muhnbirinden) 
TUrk SOzü gazetesl, Adana bc1cdiyc 
seçiminin feshi hakkında (Tan) ga
zet nnde çıkan malumatın yanlış 

olduğunu iddia etmiştir. Fakat, va
ziyet bunun tam aksinedir. 

_..., .... ,.... 
Urfadn hudut boyunda yapılım ye nl gümriik binalanndan biri 

Çünkü belediyenin Devlet Şura
sınca feshi sebepleri namzetler hak
kında değildir. Sandık yeri, rey a· 
dC'tleri ve sandıkla defterlerin zabıta 
nezaretine terki gibi formalite hata
larındandır. Nıımze~ler hakkında ya· 
pılan şikayetler varit görülüp Şurayl 
Devletin iptal kararına girmiş değil
dir. 

Bel diye Sular ida~esinden : 
Kapah Zarfh Münakasa ilanı 

İdaremizce 580 metre mik'ap kemer çakılı kapalı zarfla münakasa 
surctilc sntm ıı Iınacaktır. 

1 - Bu iş için tanzim edilen şartname parasız olarak İdaremiz Le
vazım servisinden alınabilir. 

Binaenaleyh namzetler hakktndn 
iptal ;Jtnran verilmediği ve Partice 
yeniden namzet tesbiti mevzuubahs 
olmadığı doğrudur. 

2 - Talipler şartnameye göre ho.zırlıyacaklarr kapalı zarflarını ihale 
günü olan 15 Mart 939 gtlnü saat on beşe kadar Taksimde Sular İdaresi 
Merkezinde Müdüriyete vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra getiri· 
lccek zarflar kabul edilmez. "1199" 

/ 

AKA GÜNDÜZ 
::;_ Yine sarhoş muydu Beyefendiciğim?. 
- Değildi. Pctronun meyhanesinde beraberdik. 

lki kırk dokuzluktan başka içmedi. 
- Ne çok! Ne çok! Olecek o. 
-· Ne yapsın kız? Sekiz aydır ne JşI var ne giicü. 

Sen bir delikanlının işsiz kalması ne demektir bi
lir misin? Gençler işsiz kahrsn, cemiyet s;enin gibi 
öksürüğe tutulur. Ona yumurtalı süt te pnra etmc7.. 

- Ne yapsın? !ş vermiyorlar. Bir defa adı sabı
kalıya çıkmış. Sabıka dedikleri de sanki ne? Bir 
defa benim sol koluma sustalısının ucunu batırdı. 

Görmescydiler ne olacaktı, hiç. Bir dcf a da bana 
ç:ıtan birisinin kafasını yardı. Adını sabıkalıya çı· 

kardılar. lçmesin, vukuat çıkarmasın, iş bulamasın, 
zarar yok, ben çalışıyorum. Iş buluncıya kadar kıt 
kanaat geçiniriz. Yalnız şey .. 

- Anlıyorum, ben ona iş bulmuyorum diyecek. 
Kız, ben ona iş bulmak istemez miyim? Fakat bula
mıyorum, bulamıyorum kız! Adamı çileden çıkar
mn. Liseyi mlseyi bitlnnişliği para etmiyor. Fink
fınk ne ağlayıp duruyorsun? Sana bin .defa söy
ledim, ağlamıyacaksın, her sabah işine giderken 
buraya uğrayıp sütünü içeceksin, sefer tasını alıp 
gideceksin, &igara içmiyeccksin, Dadaş'la kavga çı
karıp dayak yemiyeceksin! 

- Dadaş'ı ben kızdınnıyorum ki içtiği rakılar 

kızdın yor. 
_ Rakı p_!JastJll sen verıyonunı 

TEFRiKA No. 48 

- Sanki siz vermiyorsunuz Beyefendiciğim! 
Hep suç bende. 

- Ne sende, ne bende, ne onda. 
Ali hntın sayılır hırçınlardan olduğu için arka

daşlnrı ona Dadaş derler. Maliyeci olan babnsı Er
z~~um~a .ölünce anaslyle lstanbul'a gelmiş, liseyi 
bıtırmış, ış aramağa başlamıştır. Ve iş araya araya 
başına bir çok işler gelmiş ve adı sabıkalıya çık
mıştır. 

Vurgun yeni .ahba~ı I~cekız'ın sevgilisi Dadaş'ı 
çok sc.ver. Kalbıne, bı!eğıne sağlam olan bu siyah 
saçlı, ınce bıyıklı, hafif çopur delikanlıda öyle bir 
r~h vardır ki t~.rif edemez. Fakat tehlikenin büyü
ğu işsizlikte degıldir, asıl korkunç tehlike Incekız'la 
~.işme~in?~ir. Çünkü bi~isi ince ince öksürüyor, 
bırısl dipdırı. Yann o da oksürmeğe başlarsa. 

- Kız, çalıştığın yerde öksürdüğünü biliyorlar 
mı? 

- Bilseler tutarlar rnı? Hemen kovarlıır. 
- Sakın söyleme! Sezdirme! 

Vurgun o gün ,akş~.~~ k.adar vicdan azabı içinde 
kıvrandı. Incekız a kotu bır şey söylemişti: Hasta
lığını sakın söyleme! 

. Bu tavsiye ~ir c~nayettcn başka bir şey değildi. 
Bır lncekız gundelik alacak diye yüzlerce Inc k 
tehlikeye sokmak reva mı? Iyi ama ne yapsın.;§:: 
den çıkarırlarsa nereye gitsin? Sanatoryomsuz ana 

_ _ vatan! Çabuk zengin ol! 

TAN 

İstanbul tİçiincü İcra Memurlu
ğundan 

İpotek cihetinden paraya çev-
rilmelerine karar verilen mahal, 
sokak, hudut, kıymet, mesaha ve 
evsafı saireleri aşağıda bertafsil 
yazılı gayri mcnkulat ayn ayrı 
şartnamelerle açık arttırmaya kon
muş olup 5/4/939 tarihine müsa
dif car~amba günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairemizde birinci açık 
arttırmaları icra ve arttırma be
delatı mezkur gayri menkulatın 
mukadder kıymetlerinin % 75 ini 
bulduğu surette ıtlıcılan uhdesine 
ihaleleri yapılacaJ;, aksi halde son 
arttmınm taahhüdü .haki kalma'!ıc 
üzere arttırma 15 giin müddetle 
temdit olunrak 20/ 4/ 939 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü ayni 
saatte keza dairemizde yapılacak 
olan ikinci arttırmalarrncİa en çok 
arttıran üstünde bırakılacaktır. 
Satış peşin para iledir. Arttırmaya 
girmek isteyenler kıymeti 'mukad
dez;Ierinin yfizde yedi buçuğu nis
petınde pey akçesi veya milli bir 
bankanm teminat mektubunu ver-
meleri lazımdır. Haklan tapu si
cilleriyle sabit olmıyan ipotekli a
lacaklılarla diğer alakadnrlarm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak. 

1 lannı ve hususile faiz ve masarife 
dair vaki olacak iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlik
te dal remize bildirmeleri iktiza a
d er. Aksi halde hakları tapu sicil
lerfvle sabit olmryanlar satış be
delinin paylaşmasından haric ka· 
lır1ar. Mezkur gayri menkuliıtm 
nefsinden dobn birikmiş bilcümle 
vergi mükellefiyeti ile dellfiliye 
resmi borçluya ait olmak üzere 
satış bedelinden istif' olunur. 20 
senelik vakıf taviz bedeli alıcıya 
aittir. 

1 - Molla Güranide San Musa 
mahallesinin Sami paŞa ve Kircç
hane ve Hasan sokağında eski ı 
ila 11,2 ila 14, 23 mükerrer 171 v~ 
ni4,6,lt, 13,15.kapı ve 210 a~a 
4582 har.ita No.lr ve 845 metre ve 29 
desimetre murabbaı mesahasmda 
bulunan ve bir tarafı 9 metrelik 
tarik 4852/2 Hüseyin Ziya arsası 
ve 4852/1 Ahn et Faik arsası ıır· 
kası 4855 ve 4858 harita numaralı 
mahaller, sol tarafı 4854 Fatma 
Kadriye ve sair arsası ve 4853 ha
rita numaralı mahnl cephesi 4853 
harita numaralı mahal ile nuıhdut 
müf~c~ bir kıt'a arsanın tamamı. 
Hey eti umumiyesine (2113) lira 
kıymet takdir olunmuştur. 

2 - Yine mezkur mahal ve c;o
kak.ta nyni kapı ve ada ve 4853 
hanta numarası ile murakkam v!! 
salt tarafı 4852 ve 4875 ve 4876 

narita numaralı mahaller sol ta
r~fı tarik ve cephesi tarik ile çcv
nlmiş ve 1086 metre ve 11 desi
metre murabbnı sahasrnd::ıki ke
za müfrez bir krt'a arsanın tam:ı-

23 - 2 - 939 

Dünya Beynelmilel Endüs~ri A;e 
1 

ÇAPA MARKAN iN 
Eııitilmez bir kuvvet olduğunu ( HORS CONCOURS ) , 
mükafatı vermek suretile tasdik ve kabul etmiştir. 

Çapa Marka Hububat Unları : 
Sıhhatimizin yardımcı kollan 

Nefis Baliaratı : 
Yemeklerinizin lezzet ve ittiha lCaynağıdır ... 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURt ÇAPA Beşiktaş 

~--1 ....................................... .. 
O'NUN İÇİN 
Yazılanlar • Söylenenler 

Fatih Halkevi nfJ •. TARİH, EDEBİYAT ŞUBESİ tarafından hazır
lanan ve Ebedi Şefimiz Atatürk'ün ölümünü müteakip yazılan bütiin 
yazılan bir araya toplnyr.n bu çok kıymetli eser çıkmıştır. 

90 tanmmıt muharririn 215 tane makalesi bir arada 
500 sahife 75 kuruş 

Tevz.i yeri: ÇIGIR Kitabevi. 
Ankara caddesi No. 153 

' { 

• 
1 

mt mezkur ı?ayrl menkulün tama
mrna 2670 lira kıymet takdir edil· 
miştir. Gayri menkul kendisine 
iha!e olunan kimse derhal veya 
venlen rnühlct ic;inde parayı ve1'
mczse ihale ka'/.ırI fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimsenin arzetmiş 
olduğu bedelle almajta razı olur
sa ona, olmazsa veya bulunmıızsa 
15 gün müddetle tekrar arttırma
ya çıkarılarak en çok arttıran uh
desinde ihale olunacaktır ve eski 
ihale arasındaki fark ve g~en 
günler için ~ 5 ten hesap oluna
c~k faiz ve diğer masarifat aynca 
hukme hacet kalmaksızrn memuri
yetimizce eski alıcıdan tahsil olu-

Bayanlara mahsus S1NGER 18 ayar bilezikle beraber altın 
saatlerinin yeni modelleri gelmittir. Fiatlan 85 ila 150 liradır. 

- EMSALLERİ cısı ON BEŞ SENE GARANTILlOlR. -
Taşradan taleh vukuunda yeni kataloğ gönderilir. 

SİNGER SAA'~ ?\JA~AZALARI - İstanbul EminönU, Tel: 21964 
İstimlak dolayısile nıa~azamız yanındaki dar sokağa naklolunmuşha. 

nur. 
Daha fazla malOmat almak iste· 

yenler 2-3-939 tarihinden itibaren 
dairemizde açık ve asılı bulundu· 
rulacak olan arttırma şartnamesi
ne ve 937/3614 dosyasına mür:ı
caatla icap eden izahah alınış ve 
öğrenmiş olacakları iltın olunur. 

'"'Esnaf Tefti! Defteri~ 

1 
Satı~ yeri: Yeni Postane sırasın-
da Bolu oteli altında No. 17 Ali 
Aldatmaz '.Kitap ve kırtasiye ma· 

& ğazasıdır. ----

lncekız bir pazar sabahı yanında iki kızla geldi. 
Ne temizpak ~eylerdi. 

- Sizi rahatsız ettik Beyefendiciğim. Aff edersi-
nlz. Bu kızlar mahalle komşularımızdır. Size bir 
§ey danışacaklarmış. 

Sarışının adı Leman, esmcrinin adı F f s l 
l ·· il . . o o. aç an 

ne ça ı sup rgcsı gıbi omuzlanna sarkıyor ne de 
ağızlarında sakız şııklıyor. ' 

- Ne dnnışacnksınız baknlım. Hele oturun. 
Leman yutkuna çekine söze başladı: 
- Kulaktan işitip inanmamıştık şimdi gazete-

ler de yazıy · kl' ' or, ıpe ı kadın çoraplarına damga vu· 
racaklarmış. Doğru mu Beyefendi? 

- Ne damgnsıymış o? 

- İpekli kadın çoraplan çabuk bozuluyormuş, 
çürükmü§ te sağlam olmazsa sattırmıyacnklarmış. 
Sahi mi? 

- ?yle ya. Yüz elli kuruşa çorap alıyorlar. Er
tesi gun yol yol ayrılıyor. Böyle şey mi olur? Elbet
te damgasız tapon mal saltırmıyacaklar. Sorduğu
nuz doğrudur. 

İki kız birdenbire dolan gt>zlerle birbirine baktı
lar ve otomatik sordular: 

- Ya biz ne yaparız sonra? 
- Size ne? Siz çürük çorap tüccarı mısınız, yok-

sa toptancı mı? 
- Biz çorap tamir ederiz. 
- Tamirle bunun ne mUnasebeti var? 
- Beyefendi, şu yalancı ipekten çürük çoraplar 

ortaya çıkalıberi bir geçim yolu bulundu. Adeta 
bir zanaat halini aldı. Doğru dürü&t ya,amak, al~ 
tearl ile kazanmak istiyen kızlar bununla geçinı
yorlar. Tamirciler de türedi, onlar da b~nu~la g~ 
çinmeğe baıladılar. Tamirciler çorabı y~rm~ beşe, 
kırk, elliye alırlar, bize ona. on bese. yırmıye ta-
mir ettirirler. 

Oteki kız atıldı: 
- Sabahlara kadar gözümüze kan oturur, çok 

ince iş, zor iş. 
- Eğer -damgalı çorap çıkarsa tamircilik kalka-

(15278) 

~

cak. Tamircilik. ka~~rsa biz aç kalacağız. 
- Bcni.rn ilu kuçük kızkardeşim, bir anam var. 
- Benim yalnız babam var, o da beş aydanbcri 

yatalak oldu. 
- çürük almak istenıiyen sağlamından alsın. 

ı Jd manavda ·· ··k Nası . . . çuru elma da var, iyi elma da. 
Müşterı iyısınden almıyor ınu? 

- Koca koca aklı baınnd k d la B 1 . 
1 

. i b k 
1 

:w· a a m rın, ey enn 
kesederınB baekş a arı mı koruyacak. Onların akıllan 
nere e e de '"ll 

_ • •• v •• gı er ya. Kaldı, kaldı da iş çora-
bın çurugune mi kaldı? 

- Elbisenin çuh ··ğ·· , ru u yok mu? Eteğine damga m1 
basıyorlar. Papucun çh .. .-n• k ? 1 ..r. 
··~- k uru8 .. yo mu. nsnnın .,. ... -
~6u yo .. ;;.u? Bu insan çürüktUr diye alnının or
asına mu Ur mü vuruluyor? 

buldu~:r Şey ~itti, temiz yaşamak istlyen kızların 
B

. n temız, kazanç kaldı demek? 
- ız n d k e yapacağız? Lokantalarda garsonlu~ 

a yasa ettiniz? 

~ H1~rkcsin barda çahşmak, caddelerde dolaş
ma . ~ ınden gelmez ki. 

İkısı bird v en ağlamaga başladılar. 
- Bana ne hücum ediyorsunuz? Beni ltır ynğ

:u~~~a tuttunuz! Hele biraz durun, silin gözlerini
Klrnbı·ç ·meraklanmayın, yanlış iş Bağdattan döner. 

.. ılır neden böyle bir şey ortaya atıldı. Cok 
s;rmez, yanlışlığı anlaşılır. Tasalanmayın. Hadi 

~0• raya! Peynirli tarhana çorbası var, kış sabahı 
tı kaçar. Böyle, adamı erken erken rahatsız cden
ere zorla tarltana çorbası içirlrlerl 

H '.Kızlar çıkar çıkmaz Vurgun acı acı gülümsedi. 
ayat ve cemiyet denilen ezeli muamma ne yaman 

bir Çarktır. Birisi çürük çoraptan şikayet eder. 
Haklıdır. Biri sağlam çorap ister, o da haklıdır. Biri 
tamlrcidlr, iş ister, haklıdır. Biri ... Ve ortada kendi 
kendine kurulan, peyda olan bir g~çim yolu. Bu 
Y~lu knpıyamazsm, kapasan binlerce kişi zarnr gö
rur. Kapasan binlerce fakir zarar görür. Ve işin 
azabı, üzüntüsü de sana kalır bahtı kara Vurgun! 

(Devamı var J 
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Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi: 96 

Yerden Yay Gibi Fırladım 
Solumdaki Hintliyi Bir Tekmeyle Birkaç Adım Öteye 
Fırlattım ve Sağımdaki Hintlinin Tüfeğine Yapıştım 

Tabii, hemen biz de takımlarımı
zı toplamış, oradan çekilmiştik. Bo
yacı köyünde Sait Hallın Paşanın 
nkaretlerinde oturan Mısırlı Meh
met Zeki Beyin kanadı altına 

gizlenip siaırniştik. Takdir edersi
niz ki, çok da sinirlenmiştik. 

İstanbul polis müdürlüğü. Da
mat Feridin yalısı, Arnavutköy po
lis merkezi karışmıştı, telaşlan
~- Hain Feridin adamları, İti
lafçıların bileğine güvenen kahra
l'.Xlanlan, taharri memurlarının ko
daınanıarı etrafa dağılıp saçılmış
lar, Sadık Babayı arıyorlardı. Ve 
tabii görürler, bulurlarsa tuta
caklar, canımızı yakacaklar, kim 
bilir belki de çıkaracaklardı. 

İstanbul polis müdürlüğü neza
rethanesini, polis merkezlerinin 
bodrumıannı, Sadıklar doldurmuş
ill. Beyoğlund.a Miralay Ballar ve 
M.aksiveı karargahlan da Sadık -
lar kanrrgA:bı olmuştu. Her gün 
dolup dolup boşalıyordu ve bir tür
lü aranılan Sadık bulunamıyordu. 
Başına bir de İttihatçı kelimesi ek
lenen ismim uzamış, İttihatçı Bul
gar Sadık olmuştu. MübalAğa san
JXlaylnız. Y a1nı:z benim ~ dostla
l'llJU:n değil. bütün ismi Sadik olan
lanlarm ve dostlarının evleri ba-o 
anbnış. aranılmış, fakat bulunama
ıtnşbm bir türlü. 

Tahant Ahmet Hamdi Efendi 

- Heeeey baba sen Nasrani! 
Dedi ve omuzlarımdan tutup o-

lanca kuvetile de sarstı, silkti ve 
beni yüzü koyun yere serdi. Yat
bğım yerde hırslı hırslı yutkunu
yor, kızgın bir deve gibi soluyor
dum. Cannn sıkılmıştı artık. Ba
na İslamlığın mı yoksa N asranili
ğln mi daha menfaatli olacağını 

kestiremediğim bu tehlikeli vazi
yete nihayet vermek, birer çiroz 
balıtı kadar cılız olduklarını gör
düğüm bu adamlara hadlerini bil-

Sarı Kavak köyünü bastıktan son
ra, ilerlemekten korkup, bulundu
ğum tarafa döndüklerini öğren -
dim. (Turluk) köyüne yakın, mü
nasip bir yerde pusuya girdik Ge
ce, yatsı vaktine doğru. posta pos
ta ayrılarak açık aralıklarla şima
le doğru ilerliyen çete ile çatıştık. 
Ne yazık ki, bu salta başların pek 
azı, yarım ay biçiminde çevrele -
mek sureti1e kurduğumuz kapana 
giriyor, diğerleri de sağ ve sol a
çıklarımıza düşüyordu. Bu vazi -
yette ateşe başlamak bizim için 
tehlikeli idi. Çünkii, yanlardan ge
çen kuvvetlerin seri bir hareketle 
sağa ve sola dönerek bizi sarma -
ları, dört yandan ateşleri altına al
maları ihtimali çok kuvvetliytii. 
Biz vaziyetimizi değiştirip onlara 
karşı yan hir cephe alıncıya kadar 
epeyce vakit geçirmiştik. Bu müd
det içinde çete, bulunduğumuz 

yerden bir hayli uzaklaşmış bize 
ancak artçılarile ağırlıkları kal -
mıştı. 

Biraz nekesce davranan tallin 
bu tesadüfünü de kaçırmadık. Se
ri bir hareketle artçıların üzerine 
atıldık. Koca pehlivan dedikleri 
Yorgi, durup yeninciye kadar gü
reşmeyi değil , hatta bir kaç el en
se ile boy ölçüşmeyi bile göze ala
madı. Yarım saat kadar uzaktan 
yaptığı bir ateş peşrevinden sonra, 
selameti, artçıları ile ağırlıklarını 
bırakıp kaçmakta buldu. Tabii, 
geçenin karanlığı bize de takip im
kanını bırakmamıştı. 

(Devamı var) 
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il -----YUKARDAN A$AGI ve SOLDAN SAÔA: 
1 - Caddenin kilçilğ(l e :'fehrin kfü;1lğ0. 
2 - bki bir harp Aleti e Sıkıntı e Bir 

harf. 
3 - Bir harf e Yasa e Şart edatı. 

4 - Bir isim e Her zaman. 
5 - Şahıs e Akıl. 
il - Yalvarış, rica e Şu değil, bu de

ğil e ŞimnU Afrikadadır. 

7 - Büyük sonsuz su e Bir hay-
van e bir harf. 

8 - Erkek, mert e Er, erkek e Sanat. 
9 - Bir harf e Sulayan e Bayağı. 

10 - Kabile e Bravo. 

~~~~~~~~ 
~--""",,...,..,..~~ 

Şubeye Davet 
Beflktaş Askerlik Şubesinden 
938 yılı haziran yoklamasına gelmiyen 

topçu yedek sübay İbrahim oğlu Abdat
kadirln şubf'.;71! müracaaü illn olunur. 

YENİ NEŞRIY AT : 

Yaprak Aıısı 
BQrhan Cııhldin geçen yaz İtalya n 

Fransada yapblı seynhaU esnasında yaz
dılı bu yenl tarzdaki aşk ve seyahat ro
manı kitap halinde cıktı. 

O zaman beni Damat l'ertdhı 
hışmından, işgalcllerln .zuhnundan 
'O"sküdar tahaırl dairesi memurla
nndan Ahmet Hamdi Efendi kur
tarn11ştı. Bu sıkı ve tehlikeli Ta

~tte, beni erinde saklamak BU

~tne gösterdiği sevgi ve saygının 
kaqılığını ödiyemediğim btı temi% 
yürekli ve pek gözlü dellkanhya 
da, borçlu olduğum mJınnet '" 
~la.mm, §UI'acıkt.a ödemek 
lrterim., 

dirmek sırası gelmişti. Yerden yay- ....---------·-'----=---------.--------
lı bir zenberek gibi ansızın fırla- { 

Hakbmaa yapılan bo tfdd"1l 
takipler devam ededursun, 

ben yağmurlu bir gecede, Ahmet 
Hamdi Efendinin evinden çıkmış, 
Alem.dağı yolunu tutmuştum. Gö-
rülınemiş bir hızla, bardaktan 00.. 
fantrc&gna yağan yağınur beni 
kem gözlerden korumuştu. Bül -
biilderesi, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı 
sııoluyla Burhaniyeden Tomrukağa
nna çrlrnnş, Kirazlı suyumm bu -
hmduğu sırttan inerek Muhacir 
köyünü ild:mseye görümneden geç
miştim. Buraya kadar bana bir la
lırvuz gibi ~ldaşlık eden tali de, 
a:mu,,, hava gibi ısurabru as:mış, 
yardımını kasuuftr. Hekimbaşı çift
liği civannda bulunan, İngiliz i
ler! müfrezesinin, iki kişilik bir 
Hintli devriyesini, başıma musaJ.. 
!at etmişti. Tabii, ilcisi de sillhlı 
olan neferler, bir heybe gibi iki 
yanıma takıhntşlardı. Hindin han
gi din ve mezhebinden olduklanm 
bilemediğim, Tannnm bu esir mah
lQklanndan biri, ara sıra eğilip 

yüzüme bakıyordu. Elile yakam
dan tutup sarsalıyor ve tek keli- , 
ınesini bile anlıyamadığtm bir çok 
sözler söyledikten sonra: 

- Hey sen Müslim baba, diyor
du. 

A nlıyabildiğim yalnız şu dört 
kelimeden, söyleyiş tavrın

dan Müslüman olup olmadığımı 
öğrenmek istediğine hükrnediyor
dum ama verilecek cevabı zihnim
den knrarlaştıramıyordum bir tür
lü. Başımı önüme eğip, evet miı 
Yoksa kaldırıp hayır mı desem a
caba? dije düşünüyor. ilerliyor -
dum. Fakat yanyana ikisini de göz
lüyordum. On beş, yirmi adım bu 
vaziyette ilerledikten sonra, söz 
anlamaz. sözleri anlasılmaz mu
hataplarım birden durdular, bilek
lerimi tuttular, Sağımdaki, gecenin 
karanlığı içinde büsbütün kararan 
~uratını yüzüme yaklaştırdı. Bir 
manda malağınkini pek andıran 

akı çok sürmeli gözlerini gözleri
me dikti. Hiç iyiliğe yorulamıyacak 
bir tavır ve harharalı bir sesle: 

dım. Solumdakini, apış arasına sa
vurduğum hatın sayılac:ak bir tek
me ile bir kaç adım öteye fırlat
tun ve sağımdakinin tüfeğine sa
nldım. Başlarındaki koca sankla
n, tmın boylan ile etrafa korku 
salan askerler, kabristanlardaki 
korkunç mezar ~lan kadar ruh-
5UZ, duygusuz şeylermiş meğer .. 
İkisinin de silahlarını ellerinden al
mak, önümde taprnır gibi diz çök
türüp yalvartmak hiç de güç ol -
mamıştı. Üzerlerinde bulduğum ve 
tüfeklerinden çıkardığım ellişer 

mermi ile düdüklerini aldım. Tü -
feklerini fırlattım, attım. Uzun sa
nklarmı, bağıramıyacak gibi yüz
lerine doladım, sardım ve bacakla
nmın bütün kuvvetini harcıyarak 
orad~n uzaklaştım. 

Sabaha karşı Muratlıya ulaş
mış, arkadaşlarıma kavuş

muştum. Beni özliyen yoldaşlar bi
rer birer boynuma sarılmışlar, et
rafımı sarmışlardı. Ben onlara, on
lar bana ayrı geçen günlerin acı, 
tatlı hatıralarını anlatmış, saatler
ce gülüp ağlaşmıştık. 

Şilenin bazı soysuzları da nan
körlüğü ele almışlar, kudurmuş gi
bi İslam köylerine salmıya başla
mışlardı. Şilelilerin Koca Pehli -
van diye şişirdikleri, işgalcilerin 
de yedirip içirdikleri Yorgi adlı 
ve azılı bir çomarın peşine takılan 
bir kuduz sürüsünün, Şile ile Hiciz 
arasında, Beldibi mevkiinde, Şile 
askerlik şubesinde yiizhaşı Hayri 
Beyi parçalayıp öldürdükten son
ra Gebze taraflarındaki İslam köy 

' lerini yağınıya ve yakmıya gittik-
leri haberini almıştım. Asker ka
çaklanndan KızılcaköylU Rıza peh
livan ve Bozakçı Murat adında ilci 
sütsüz kancığın da bu sürüye katıl
dığını öğrenmiştim. O civarlarda 
bulunan Yavuz Fehmi ve Dayı 
Mesut gibi aslanların bu kuduz 
sürüsünü önleyip birer birer kafa
lannı ezeceklerine şüphem yoktu. 
Fakat her türlü ters ihtimalleri dü
şünerek dolaştığım Şile ile Değir
mençayın arasındaki mıntakadan 
aynldrm, (Turluk) taraflarına u

zandım. 

·y olda rastladığrm !slam köy
lülerden, Şileli Yorgi çe

tesinin, Şile ile Gebze arasında 

YEMEKT EN SONRA 
Mide bozuk olunca, onu yorma

dan çabuk ve kolay hazmedilecek, 
dokurunıyacak yemekleri bilerek. 
yalnız onlardan yemek ve yemek 
vakitlerini intizama koymak ye
tişmez. Yemekten sonra ne yapa
cağını bilmek te midesi bozuk o
lan için ehemmiyetlidir. 

Yemekten sonra hareket mi, 
yoksa istirahat mi iyi olduğu öte
denheri miinakaşab bir meseledir. 
Hareketi sevenler, yemekten son
ra sokağa yahut kırlara gitmese
ler bile, oda içinde bir aşağı bir 
yukan dolaşırlar. Böyle yaparken 
dolaşmağı sevmiyenlerln içini sık
tıklan vakit te "İnsan midesile ol
duğu kadar bacaklarile de ha:zme· 
der" diye bir de vecize ilave e· 
derler. 

Hareketten az hoşlananlBT da 
yemekten sonra bir kanapede, hiç 
olmazsa, bir koltukta oturduk.lan 
vakit, aksini yapmak lbmı oldu
iunu iddia edenlere karşı: 

- Bakınız, hayvanlardan ibret 
alrnız. Onlar yemekten sonra krv
nlıp yatıyorlar. Demek ki yemek
ten sonra tabii vaziyet istirahat 
etmektir ... 

Diye onlar da başka bh vecbe 
savururlar. Bu iki iddiadan hangi
sinin doğru olduğu ı,lmdiye kadar 
halledilememlştir. En doğrusuna 
isterseniz, midesi saA"lam adam o
tuna da hazmeder, gezse de ... 

Vakıa midesi bozuk olanlu an
ınnda da yemekten sonra dola~trk
lan halde rahat edenler vardır. 
Fakat onlarm da mide bozulduğu 
sinirlerinin bozuk olmasından lle
rf geldiği gibi, ı;aten böyle ye
mekten ~nra dolaşarak hazmet· 
mekle midelerinin büsbütün düzel
diğini gören olmamıştır. 
Midesi bozuk olanlann en çoğ'u
na yemekten sonra istirahat etmek 
lazımdır. Öğle yemeğinden sonra 
da, akşam yemeğinden sonra da 
bir kanape üzerinde uzun otura· 
rak, yanın saat, üç çeyrek saat, 
tatlı şeyler düşünerek dlnlcmnek ..• 
Zaten, bir rivayete göre, insan 
yemekten sonra iyi huylu olur, o
nun için yemekten sonra tatlı ,ey
ler düşünmek te kolaylaşır. 

Fakat böyle tatlı tatlı dtışttne
rek istirahat ederken 11ylm ıeıtr
ae? .. Bu da ıene münakqah Ddnel 

bir meseledir. Uyumalı mı, yok<1a 
uykuya mukavemet mi etmeli? Ki
misi uyursa rahat eder, ferahlık 
duyarak, neşeli bir halde uyanır. 
Kimisi de yemekten sonra uyu
yunca baş ağrısı ile, bulantı ile 
uyanır. Şu halde bu ikinci mese
leyi herkes kendi duyguımna göre 
halledecektir. Uyku rahats17:hk 
veriyorsa mukavemet edeniniz. 
Rahatsızlık vermJyorsa, onun adı 
zaten şekerleme olur, her yemek
ten sonra şekerlemeye devanı e
dersiniz. 

Ancak, yemekten sonra ~kerle
menin de üç şartı vardır. Birincisi, 
kısa olması. Yemekten sonra uv
ku bir çeyrek saatten, yirmi daki
kadan ziyade olunca ona artık 
şekerleme denilemez... İldnd!i 
yemekten sonra gelen şekerleme
nin yemekten önce bir l1d kadeh a
peretif1e, yahut yemek arasında 
şarap veya bira ile hiç münasebeti 
olmamasıdır. Midesi bozuk olan· 
lardan bazıları alkol hamıetttrlr
mlş diye onu J:Örilnflşte bir mide 
llacı olarak kullanırlar. Alkolün 
hazma faydası olacağının aslı ol
madığı gıöi, ondan sonra gelen 
uykuya • yemekten sonra da olsa -
şekerleme defll, smnak derler. 
Blzlm burada sözümüz ~erçekten 
şekerleme üzerinedir. - Yemekten 
sonra uyumanın flçüncü şartı da, 
hamn esnasında mideyi üşümek
ten korumak için mide fizerini - en 
iyisi - bir fanUe He örtmektir ... 

Mide bozuk olunca, sadece vii
cut istirahati değil, fikir rahatlığı 
da lilıamludur. Hatta fikrin rahat 
olması mide bozukluğuna sebep 
ne olursa olsun tedavinin temeU
dir. Neşeyle yenilen yemek insana 
dokunmadığı gibi, hayatta neşe ol
mayınca, bozuk mide de diizele
mez. Musikiden neşe buluyorsa
nız yemekten sonra biraz radyo 
dinlemek pek kolay olar. 

Fakat neşesizliie sebep, herke
sbı hayatında hergüıı önilne çıkan 
bin bh halden bir veya birkaçı ise 
o vakit en iyi çare bir müddet için 
nuıhltf defiştfrmelrtlr. Kırbk, gii
sıel havah Ye bilhassa güzel man
zarab bir yere, birkaç hafta için, 
~dikten sonra, dönüşlerinde, 
aylardan '" yıllardanberl bozuk 
olan ınidelerinbı diizeldiilnl hls
tedenler ~ktur-
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HDKAVIE 

Mr. Moren-cy'nin Köpeği ........ Yazan : H. E. Bates ..... 
E splanade otelinde oturmak

ta olan Mister Morency'
nin Fritz adlı ufacık tefecik bir 
köpeği vardır. Mister Morency ya 
köpeği yahut karısını tabanca ile 
vurmayı aklına iyice kurmuştu. 

Asıl işin tuhafı köpeği ilkönce 
Mister Morency istemişti. Fakat 
ne zaman istemişti? Kıt parasiyle 
masrafını kısaca yorganına göre 
biçtiği zaman istemişti. O gün bu
güne kadarsa geliri alınış yüru
müştü. 

Karısına bir köpek almasını 

ilk söylediği zaman kansı "Ben 
köpek mi alayım. Köpekle ne ya 
payım ki. İki elimle evi temiz 
tutamıyorum. Bir de başıma dört 
ayaklı bir baş belası mı sarayım? 
Mutlaka çamurda yağmurda so • 
kağa çıkar, temiz olarak ne ki -
lim ne taban bırakır. Vazgeç böy 
le sevdadan!,, demişti. 
Yumuşak sesli Mister Morency 

"A karıcığım ben sabah işe gidip 
ta geç vakit dönüyorum. Sen Tan 
rının günü, evde yapayalnız ka
lıyorsun. Hiç olmazsa yanında 
canlı bir şey bulunsa - ne bile
yim, mesela bir köpek, seni mec
buren yalnız bırakmaktan gam 
yemezdim o kadar.,, diye cevap 
veriyordu. "Köpek,, deyince. fa -
kat, Mister Morency iriyan, tuttu
ğunu koparır bir hayvan tasav _ 
vur ediyordu. Pazar günleri kö _ 
pekle sokağa çıkacağınu kuvvetli 
köpeğin, zinciri tartacağını düşü _ 
nüyordu. 

Her neyse Mister Morency al -
lem etti kallem etti, esas itibarile 
karısını bir köpek edinmeğe kan
dırdı. Ne var ki, kadın küçücük 
bir diz köpeği istiyordu. Kadının 
köpek diye istediği dört ayaklı 
yupyumll§ak bir yumaktı. 

Mister Morency'nln tahayyül 
ettiği, diŞ keser, çenesi ısınr, gö
zü kızar, ağzı iri iri havlar, hay
vandı. 

Misler Moren.ey "A. hn<:"ltım, 
öyle sünepe mıyınınh piç kurusu 

köpeği neyliyeceksin, sana köpek 
tavsiye etmekten maksadım, hem 

yalnız kaldıkça yanında bir ziruh 

bulunması, hem de tehlikede ka

lırsan seni müdafaa edecek, 
bir hayvanın olmasıydı. Vazgeç o 
ecir cubur Alman köpeklerinden, 
hiç olınazsa bir Labrador köpeği 

alalım11 dedi. Ve Labrador köpe-
ğinin tüyünü, boyunu posunu 
anlattı. Kadın olmaz diyordu. 
Herif bu sefer işi bir çoban köpe
ğine döktü. 

Kadın yine razı olmadı. Adam 
öyleyse bir Sen Bernar köpeği ol
sun dedi. Ve bu son çeşit köpeği 

tarif ederken bayağı heyecana ka
pıldı. Ağzı kızıştı. Köpeği alabil
diğine methetti. Ama olmadı da 
olmadı. 

İş döndü dolaştı ve sözün kısa
sı, küçük bir Pomeranian köpeği 

alınması kararında karar kıldındı. 
Köpek satın alındı. Aradan bir 
iki sene geçti. 

Para kazanıldı. Ve artık Mister 
Morency işten vazgeçerek edindi
ği paralarla deniz kenannda bir 
otelde ikamete koyuldu. Arasıra 

kansına karşı isyan ediyor, "A
man bu köpeği defedelim!,, di -
yordu. Fakat karısından o kadar 
ateşli bir mukabele görüyordu ki, 
bu itirazlarından vazgeçti. 

Her gün Misis Morency, otelin 
salonunda, hem de elalemin kar
~sında, küçük Fritz'e oyunlar yap 
tınr. Bir parmağını kaldırır. "Sal
ta dur bakalım!., derdi.Hemen kö-
pek iki ard ayağının üzerine di
kilirdi. Misis Morency de "Hele 

görüyor musunuz ne kadar mari

fetli bir köpektir.,, dennişçesine, 

etrafına gururla göz gezdirirdL 

Bazan havaya bir bisküvi atar ve 
seyredenlere "Bakınız nasıl kapa-

cak?,, derdi. Zavallı Mister Mo -

rency, ah şu köpeği bir otobüs 

müdür, tramvay mıdır, çiğnese de 

bunun derdinden kurtulsam diye 
düşünürdü. Çünkü alessabah kö
peği dışarı çıkartıp işetmek, kar
ın bozulduğu zaman köpeğe şırın-

ga yapmak hep Mister Moren : 
cy'ye düşüyordu. 

İşte bir akşam, o pis köpekten 
çektikleri Mister Morency'nin ha
yatına tak dedi. Aman bu köpek -
ler beşeriyete ne baş belasıydı. 

Her tarafta, her yerde, ekser in
sanların köpekleri vardı. Yüz bin 
lerce, milyonlarca köpekler, inek 
ve keçi gibi sağılamazlardı. Etle
ri yenmezdi. Bu cenabet şeyler 
neye yarardı ki. 

Böyle düşüne düşüne Mister 
Dorency deniz kıyısındaki nhtı -
ını tutturmuş düpedüz yürüyordu. 
Maksadı ta uzakta tenha bir yer 
bulup, orada cebindeki küçük 

bravnie tabancas ivle köoefil hece.. 
rivennekte. Böylece yürürken kö

peklerini gezdirmekten gelmiş bir 
sürü insanlara rastlıyordu. Onla
rın yedekte götürdükleri köpekler, 
büyücekti bari, bu kendi elindeki 
gibi bücür değil. 

Yürüye yürüye Mister Morency 
rıhtımın bittiği yere vardı, artık 
ıssız deniz kıyısına varmıştı. Dört 
tarafına bakındı. Hiç kimsecikler 
yoktu. Fırsat bu fırsattı. Sağ eli
le cebindeki tabancayı çıkardı. 

Sol eliyle köpeği tasmasından tut
tu. Yere bastı.Köpek yüzünü Mis
ter Dorency'ye çevirmiş bakıyor 

ve hiç ses çıkarmıyordu. 

Tabancasının tetiğini çekmez -
den evvel Mister Dorency bir son 
sefer, köpeğin gözlerine bakayım 

dedi. İki ziruhun gözleri birbirine 
bakakaldılar. Bir saniye bile 
fazla değil; Mister Morency kö -
peğin gözlerinde kendi suratını 
gördü.Hep ezilen, hep çiğnenen, mi 
nimini, boş, yalnız ve bedbaht bir 
şeyin aksini gördü. Tabancayı ateş 
etmeden gerisin geriye cebine at
tı. 

ı.: __ SATILIK 

Müfrez Araslar 
Kalamış deniz kıyısında, Mü· 

racaat: Kızıltoprak, Rüştiye so
kak 47 No. da Miço deliıletile 

4 • Dr. Suohı Şense~ • 
1 draryollan haetalıkları mDtehaaıs· ı 
Beyoğlu Yıldız sineması knrşısı Lck· 

ler ıınıırtıman. Fakir i,..... ,.,, ... ,.,,~ 

Tol. 43924 

------
. .. ~ ' . : ~-- -., - ' . ı. . . ... 

N EVROZi:N;, 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral}I, liınkhl( ve bütün ağrllarınızi derhal keser. 
- icabında günde 3 kaıe ahnabJlir. -
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.Saracoğlu 
Belgrad 
Yolunda 

(Ba~ı 1 incide) 
H.omanya Hariciye Nazın Gafen

ko, dün öğleden sonra Bulgaristan el
çisi Savakirofu kahu1 etmiştir. Öğ·· 
renildiğine göre, Gafenko elçiyi, 
Balkan antantı azası devletlerinin 
Bulgaristanla yaklaş.m.a arzusundan 
haberdar etmiştir. 

Dün gece, Sarayi Krallde sen
fonik konseri müteakip davetlile· 
re büfeden şampanya ikram edi· 
lirken. Kral Carol, Elen Başveki
li ve Hariciye Nazırı Metaksası, 

Türkiye Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlunu ve Yugoslavya Ha
riciye Nazırı Cincar Markovlçi 
yanına almış ve kadehini "Menı· 
lcketlcrbnlzin saadetine ve antnn
tımızrn ebedi olmasına" kaldır

mıştır. 

Tebliğin neşrinden sonra 
Balkan konferansı tebliği okun

duktan sonra, Metaksas söz alarak a
zanın Balkan antantı fikrine ve bnş 
davasına hizmet edildiği hissiyatile 
ayrıldığını kaydeylemiş ve "Antant 
bidayette kendisine tahsis edilen va
zifeye ehil olduğunu göstermekle 
müftehirdir" demiştir. 

Yunan Başvekili memleket için ve 
aıemleketi dost ve müttefik Yuna
nı..tam sevindiren parlak milli itila
ya sev ketmekte olan Kral için takdir 
ve hayranlığını bildirmiştir. 

Müteakben Saracoğlu aşağıdaki 
sözbri söy !emiştir: 

"Gösterilen kabulden dolayı Ro· 
manya hükümetine minnettarlığımı 
bildirmek ve mümtaz devlet adam· 
lan Metaksas, Gafenko ve Markoviç 
ile çalışmaktan mütevellit sevincimi 
bilhassa kaydetmek isterim. 

Şurasını da büyük memnuniyatle 
ilave ederim ki, Bükreş toplantısı. 

Balkan paktının barışı ve antantı teş
kil eden devletler istikbalinin zama
Jll olarak kalmakta olduğunu bir ke
re daha göstermiştir. 

Sözlerimi bitirirken, müteyakkız 

-· '-an mwtbuatmdan antantın aley
hine müteveccih her türlü kampan
yayı müşterek bir surette reddetme
sini ve paktın milletlerimizin milli 
şuurunda daha ziyade kuvvetle yer
kşmesi için çalışmasını rica ederimi" 

lllarkoviç de zıddiyetleri bertaraf 
etmek arzusundan mülhem barış ve 
iyi komşuluk politikasına olan ima· 
nını ve Rumanyanın ve onu sevke
ü n hükümdarının muazzam faali • 
yeti karştsındaki hayranlığını ifade 
cylcmi§tir. 

i.Iarinkoviç, Yugoslavyaya ve o
r.un mümessiline kar§l gösterilen 
l•abul ve alakadan dolayı Gafenko
: a teşekkürlerini bildirmiştir. 

flunu müteakip Gafenko şu be • 
yunatta bulunmuştur: 

"Muhterem kolleklerimin yaptığı 
beyanata yalnız bir kaç kelime ila· 
'"" cdece~im. Tebliğ'mizi dinleyiniz. 
Bu tcbJ.g, aramızda cereyan ed 
r,örü<:melcrin kısa bir hulisasıd~: 
ı:vveldcn tcsbit edilmiş olan tefer~ 
rPatlı program mucibince yapılan 
Lu görüşmeler, alaka tevlidinden 
1.nli kalmıyan zaman ve ahval için
e'< •. tam görüş, telakki ve h"s birli
r;mizi müşahede ve tesbite bir kere 
t]ah:ı imkAn vermiştir.,, 

Matbuat Konferansı dağıldı 
Balkan antantı matbuat konferansı 

bugün mesaisini bit;rmiştir. 
Siyasi, kültürel ve teknik komis

yonları raporları ittifakla kabul edil
mi~·tir. Bu münasebetle dört heyetin 
şef:eri nutuklar söylemişlerdir. 

TAN 23. 2 - 939 

Denizbaktaki Tahkik 
Heyeti Sus Vapurunda 

Tetkiklere Başladı 
,,,-- (Başı 1 incide) ve tetkik safhasında bulunmaktadır. 

üzerinde fenni tetkiklerde hulunmuş Bu itibarla protestoya esas olacak 
ve vapurun kaptanını dinlemiştir. bir karar verilmiş değildir. Yalnız 

İktısat Vek.fıleti, gönderdiği son\ vapur teslim edildikten.sonra muka· 
bir emirde komisyonların mesaisine 1 vele ile tesblt edilen garanti müddeti 
daha süratle devam ederek tetkika- şubatın on sekizinde bittiği için Krup 
tın kısa bir zamıında bitirılmesini müessesesine bu tarihten evvel iler· 
bildirmiştir. de yapılacak her hangi bir itiraz hak· 
vekalete yapılan ihbwlar a kının mahfuz olduğu telgrafla bil

dirilmiştir Protesto vaziyeti ancak 
vekaletin, raporu tetkikten sonra 
\•ereceği karar esaslarile mevzuuba· 
his olabilecektir. 

Komisyon ayni zamanda yeni va· 
purlar hakkında vekalete yapılan ba
zı ihbarları da tahkik etmektedir. Bu 
ihbarlara göre, İstanbııl -- Mııdan
ya - Bandırma hattında iş'iyen ye
ni vapurlardan Sus vapıırunun per
vanesi bozuktur. Sus, 'fophan<ye ya
naşırken yaslamış ve bordasından hir 
karış karlar içeri çökmi;ştür. Köprü· 
Haydarpaşa arasında işliyen Suvat 
vapurunun da pervane kısmı suyun 
üzerinde kaldığı için vapurun kıç ta
rafına ağırlık konmuş ve bu yiı~:len 
sürati de azalmıştır. Vapur, Halıçte
ki tamir atölyelerine çckilıniştir. 

Trak vapuru Mudanya iskeles;ne 
bir seferinde şiddet'.ice yanaşmış ve 
vapurda bir çarpıklık peyda olduğu 
ve bu sebeple de kapılarının açılıp, 
kapanmadığı görülmüştür. 

Bu da geminin böyle bir müsade
me neticesinde çarpıldığı n:!ticesini 
vermektedir. 

Şimdiye kadar yapılan tetk:kattan 
bu gemilerin malzeme ve inşa tekni
ği itibarile azami derecede fena ve 
bozuk oldukları neticesi çıkmaktadır. 
Bu gemiler, sefere başlıyalı henüz 
bir sene olmadığı halde, her biri şim· 
diye kadar 30-40 bin liralık tamir 
görmüşlerdir. Gemilerde görü~en bo
zukluklar en küçük te{errüata kadar 
kendini göstermektedir. Bu arada, 
ocak tuğlalarının mütemadiyen dö
küldükleri, asansörlerinin sık sık bo
zulduğu ve hatta Etr:isk vapurunun 
frigorifiğinin de soğuk değil, sıcak 
durduğu görülmüştür. 

Denizbankta çalışan teftiş heyeti 
de bu kabil bir çok ihbarları tahkik 
etmektedir. Dün bir ~azete mliiettiş
lerin biitün bu tahkikler sırasında l· 
ki defa Denizbank müdürü Yusuf Zi
ya Ön işin malumatına müracaat .ed;ı
diğini yazmıs.<a da.bu doğru de~ıldır. 
müfettişler lüzum gördükçe tahkik 
mevzuu ile alakalı daire şeflerinden 
izahat almaktadırlar. 

Prot~to doğru değil 

Dün, bir Razete, Etrüskiin e~as şart 
name ve planlar üzerinde geniş tadi
lat yapılarak inşa edUdii~ini ve ko -
misyon vapurun 60 muhtelif nokta • 
dan esas mukavele ve şartnameye uy 
gun olmad,ğını tesbit ettiği kin De
nizbankca Knıp milesseseine bir pro
tC'to ceki1diğini yazmL<rtır. 

Etrü.ske ait rapor halen vekalette 

Kazan tipleri 

Diğer taraftan yeni gemilerin ka
zanlarının hangi tipten olmasının 

daha muvafık olacağım tesbit için 
1ktısat Vekaleti fen heyeti reisi Ab
dürrahimin riyasetindeki komisyon 
dün de Deniz Ticaret müdürlliğünde 
toplanm1ştır. Komisyon Bruthan 
Kapu• tipi ve diğer tiplerle lşliyen 
gemiler üzerinde de ameli mukaye
seler yapacaktır. 

Öğrendiğimize göre, komisyon bu 
tetkikatından sonra lüzum gösterir
se Alman tetgiıhlarma ısmarlanan 
Etrüsk tipindeki üç vapurun kazanla
rında tadilat yaptırmak üzere Al • 
manyada bulunan heyete yeni direk
tifler verilecek ve bazı mütehassıs· 
lar daha Almanyaya gönderilecektir. 

Bütçe ııe kadrolar 

Denizbankın yeni bütçesi ve kadro 
!arı üzerinde İktısat Vekaletlnce ya
pılmakta olan tetkikler son safhaya 
gelmiştir. Umum müdür vekili Yu· 
suf Ziya Erzlnin bu gün yahut yarın 
Ankaradan dönmesi beklenmektedir. 

Ankaradan verilen malumata gö
re, şimdiye kadar yapılan tahminler 
ve neşriyat hilafına olarak yeni kad· 
ro ile hiçbir memur açıkta kalma • 
maktadır. Ankarada yalnız açık bulu 
nan ve bundan sonra açılacak me
muriyetlere yeniden tayin yapılma
ması ve bu suretle kadroların daha 
normal bir hale getirilmesi esaııı ka
rarlaştırılmıştır. 

* Den'o:bank umum müdürliiğil, ka-
nuni hakkını kullanarak henüz taz· 
minat davasını açmış değildir. Esa
sen kanun dava açmak için on gün. 
lük bir müddet kabul etml§tir. 

Müddet bir kaç güne kadar bitece
ği için bankanın bu gün ve yahut 
yarın dava açması muhtemeldir. 

Satie şirketi dün mahkemeye mü
racaat ederek itiraz hakkını kullan
mıştır. Şirket itirazında hldisede hiç 
bir yolsuzluk bulunmadığını, satışın 
kanuni bir şekilde yapılarak tescil 
edildiğini, binaenaleyh konulan ted
biri lhtivatinln kalchrılmasmı iste • 
mi.tir. Mahkeme, henüz l>ıı itirazı 
tetkik etmemiştir. 

İmpeks İşine Ait 
Adli Tahkikat 

(Batı 1 incide ) 
kendilerinin sorulabileceğini beyan 
ve ifade edecek bu zevatın isimlerini 
taşıyan bir listeyi mezkur şirkete 
tevdi eylemiştir. 

Y anltflık tashih ediliyor 
Şakir Seden bilihare Türkiyeye 

avdetini müteakip Anglo • Türkişten 
İmpekse gelen bir mektubu.-ı ante· 
tinde Anglo - 'fürkiı şeriklerile bir
likte fmpeks şerikleri diyerek evvel-
ce tezkiye için kendilerine verilen 
isimlerden beşinin şerik !miş gibi ya
zıldığı görülmüş ve bu yanlışlığı iza
le için İmpeks müessislerj_ derhal :!O 
ikinclteşrin 1938 tarihli telgrafla ve 
bilahare de 26 ikinciteşrln 938 tarıh
li mektupla müracaat ederek: "Bu 
isimler hakkımızda tahkikatta bulıı
nulmak istenildiği takdirde müracaat 
edeceğiniz kimseler olarak size irae 
edilmişilr, mevzuubahs mektubunu
zu alınca İngilizcesi zayıf olan şeri
kimiz Şakir Beyin size noktai naza
nnı doğru olarak izah edemedıği 
zannına düştük" demek suretile i
simleri mevzuubahs olan zevatın şir
ketle hiçbir alakalan bulunmadığını 
beyan eylemiş ve vaki sehvi böylece 
ortadan kaldırmıştır. 

Anglo • Türkişin mezkur mektubu 
Londradan lstanbula gelip yanlışlık 
tashih edilinceye kadar geçen müd
det zarfında, mezkur şirketin refe· 
rans için verilen isimleri şerik imiş 

İnhisarlar Omum Müdürlüğü. ilanları 

Malın cinsi MiktarıMubammen bedel % 7,5 muvakkat 
Metre Lira Teminatı 

Lira 

İnce ve kalın çivili kayış 2400 Sif 4320 324 
I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı kayışlar açıl< 

eksiltmeye konmuş ve muhammen bedelile teminatı akçası hizalarınd• 
gösterilmiştir. 

II - Eksiltme 27 /2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat İ' 
de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonundt 
yapılacaktır. 

IH - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat paralarilı 
birlikte mezkt'.lr komisyona gelmeleri ilan olunur. (852) 

Cinsi * Miktarı Yük tartma Muham. % 7,5 te
minat kabilivetl Bedeli 

Beheri Tutarı 

Eksilim• 
saati 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Kamyon 2 adet 3 ton 2400.- 4800.- 960.- 14 
Satış kamyonu 1 ,, 2 ,. -.- 3100.- 232.50 14.30 
Arap sabunu 3000 Kgr, 562.50 42.19 15.15 

I - Değiştirilen fenni şartnamesi mucibince 3 adet kamyon ve yin• 
şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu ayn ayn açılı: eksiltm< 
usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gö& 
terllmlştlr. 

III -:- Eksiltme 9/3/939 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerd• 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonundı 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gı'bi ka
palı satış kamyonu plinı da görülebilir. 

V - lsteklllerln tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme p& 

ralarlyle birlikte mezkt'.lr komisyona gelmeleri ilan olunur. (1082) 

gibi gösteren antetli kağıtlan İm- ----------------------------
pPkste, Etibank, Denizbank, Merkez 
Bankası, Havzai Fahıniye gibi mües
sesat memurlarının da ortak bulun
duğu kanaatini tevlit etmiş ve tah
kikata mevzu olan ihbar, bu kan~a
tin muhassalası olarak ortaya atıl
mıştır. 

Yukardanberi söylediğim vaziyet 
memuriyetimizin eldee etmiş olduğu 
tahrirt vesikalar ve bu vesikalan tı:ı

yit eden diğer delillerle tesbit edil
mi,, hadisede cürüm vasfını gösteren 
bir hal mevcut olmadığı için hukuku 
lımme davasının açılmnsma mahal 
görülmediğine karar verilmiştir. 

· İngilterede 
MÜDAFAA 
Tedbirleri 

Türk Hava Kurumu 
Ankara Şubesinden : · 
1 - Ankara merke2 kaz4sının tayyare piyango biletleri satışının mü

teaddit bayiler marifetile idaresi kararlaştınlınıştır. 
2 - Bu i§ hakkındaki şartnameyi her talip şubemiz kaleminden iste

yebilirler. 
3 - Teklifte bulunabilmek için taliplerin asgari on bin liralık naklt 

veya banka mektubu veya arttırma ve eksiltme kanununun kabul et
tiği esham ve tahvilat verme !eri şarttır. 

4 - ihale kapalı zarf usulile ve arttırma, eksiltme kanununun tari
fatı dairesinde ll/Mart/1939 cumartesi günil saat ON altıda Ankarada 
genel merkez binası dahilinde şubemiz idare heyeti huzurunda yapıla· 
çaktır. 

5 - Bu işe talip olanların ihale gününden bir gün evvel yani cuma 
günü saat ON altıya kadar teminat ve teklif mektuplannı ayn ayrı zarf 
içer'.sinde olmak üzere bir zarfa koyarak makbuz mukabili şubemize 
verıneferi lazımdır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeye-

• cektir. WI&>--(-)--

Milli Saraylar Müdürlüğünden : 
1 - Doımabahçe Sarayı müştemilatından, Hayrettin iskelesi yanın

daki binanın çatı tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yapılacak taınlralın tahmini bedeli İki bin yüz yirmi be§ lira 

on bir kuruştur. 
(B111 1 incide l 3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile şartnamenin birer 

evvelce Dımalinden dolayı hlsıl olan suretleri pazardan başka her gün Dolmabahçede Milll Saraylar Müdiir
endişenin yavaş yavaş bertaraf edil- lüğü kaleminden alınabilir. 
diğini &öylemi§ ve bu siıahlanmanın 4 _ Eksiltme Martın on dördüncü Salı günü saat on beşte Mlill Sa-
hiç bir kinmeyi tehdit eder mahiyet- raylar Müdürlüğü blnasınd&. yapılacaktır· 
te olmadığını, her türlü müdafaa ted- 5 - Muvakkat teminat "160" liradır. Bu paramn, elaıiltınerıin )'llpl-

birlerinin en geniş mikyasta almaca- lacağı vakitten evvel Malsandığına yatınlmlf bulunması lAzımdır. 
ğuu izah etmiştir. 6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı bulunacU-

Fransız - /ngiliz Erkam lar ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıklan tam.Irat işlerine dair elde 
Harbiyeleri arasında temaıılar ettikleri vesikalarla bu vesikalan göstermek ıuretııe eksiltme günilnden 
İngiltere ile Fransa erkanı harbi- evvel Milli Saraylar Mimarlığından aynca alacaklan fennt iktidar ..,.. 

yeleri arasındaki konuımalar devam hadetnameslnl ve teminat makbuzunu muayyen zamaııa kadar Elı:sllt-
edecektir. Konuşmalarda bir harp me heyetine tevdi edeceklerdir. "1057" vukuu takdirinde ilk ıafbalannda :.:;:...:;.:::..:..::=..::.:.::...:.:.:..:..::.;..;. _________________ _ 
takip edilecek hattı hareket tetkik Belediye Sular idaresinden : ' 

T k 1 • H. ti!!. l aktır Kapalı urfla miinakua na ... 
Fransa. Frank oyu anıma çın 1'3' o..:::... K~arasının dünkü toplan- İdaremizce muhtelif kuturda cem'an 119842 kilo yuvarlak betoııanne 

c t s·· mic tısmda hatiplerin çoğu harp vukuun- demiri kapalı zarfla münakasa ııuretile satın alınacaktır. 
~ar urme :J . da Fransaya yardım lüzumu üzerin- 1. _ Bu 11 için tanzim edilen §artname İdaremiz Levazmı llel'Ylsln-

Londra, 22 (Hususi) _ Fransanın Matin gazetesine gllre, İspanya de ısrar etmişlerdir, Atlee, Fransa den parasız olarak aJ1J1Şbillr. 
Burgos hükumeti ile temas eden Be- ciimhurreisl Azana, mukavemetin ve için zararlı olan her hadisenin İngil- 2. - Şartnameye göre tanzim edilecek kapelı zarflar lhale gilnli 20 
rard, bugün beyanatta bulunarak fazla kaJl dökülmesinin önüııe geç • tere için zararlı olduğunu söylemiş, Mart 939 Pazartesi giinü saat on beşe kadar Taksimdeki İdare Merke-
Franko hükumetini tanımak için hiç mek için istifa edecektir. Çorçil hüklimetin si!Ahlanma progra. zimizde Müdüriyete verilmiı olmalıdır. Bu saatten sonra getirilecek 
bir kayıt ve ;artı ileri siırmediğinl F rankonıın beyannamesi mmı tasvip etmiş ve İngiliz Fransız zarflar kat'iyen kabul edilmez. "113!!" 
söylemiştir. Bununla beraber Fran· tesanüdüne en büyük ehemmiyetin 

Ckneral Franko, Bıırselonada ya- "ime 1 ,.__ ,. . anla tandaıiarına mecburi talimler van.. ko Hariciye Nazırı Hodana ile Be • verı s uu.ım geldi6inı tmıı- " r 

rard arasında bir anlaşma yapılma- pılan geçit resminden sonra askerle- tır. tınlmasını istemiştir. 
dığı vaziıb.tir. Cumartesi günü topla- rinin zaferini methetmiştir. Bir taarruz ınıkaunJa Chamberlaln'ln nutkunu milteakıp 
nacak olan Fransız kabinesinin Fran- General Franko tarafından Lon- Bundan sonra söz alan Mander, müteaddit hatip söz alınıf ve nlha-

günü Georıı Washlngton'un :rıldönü· 
müdllr. 

( 

* 
ko hükOmetini hukuken tanıyar:ılı: ı. dra ve Parlae gönderilen beyanname- hükOmetten taarruz vukuunda Fran yet Avam Kamarası muhalefetin t&
ki taraf arasında temasa i.ınkln w- de "canilerin" teczlYf!lli lüzumunda saya ve So~etler Birliğine İngilte- dil taktirini 127 reye karşı 310 reyle 

fiDİs'tİn Konferansı receğl anlaşılıyor. Berard ile Jorda- ısrar olunduğu tasrih edilmekte, bu- re tarafından yardım edileceğine da- reddettikten ıonra hükümete milli 
(B••• 1 incide 1 na tekrar görüşeceklerdir. nunla beraber adil ve rahim oı.n, ir teminat verilmesini istemif ve müdafaa için fevkali\deden 800 mll-

İngiliz sl!Ahlanmasından bahsedeıı 
gazeteler, bir harp vukuunda bütilı 
İngiliz menbalarınınFransızlarla bir 
likte çalışacağı hakkında B. Morri 
son tarafından yapılan beyanatı bil 
haHa kaydetmektedirler. ~ır murahhası Ali Mahir Paşa, Fransa hükumeti ile alü:adBT olan olmaamı bilen Franklst İspanyanın harp zuhurunda Avrupaya bir İngiliz yon İngiliz liralık istikraz akdetmesi 

dcinkıi nutkunda bütün İslam alemi- Parls gazetelerine göre, Frankoyu ta- §Övalyellk ananelerine bağlı bulun- kuvve! seferlyesl gönderilmesi taraf· içlnsalllılyet veren takriri fevkalide 
nin Filistinde bir Arap devletinin nımak meselesinin tahakkuku birkaç duğunun da zikredildiği il.i.ve olun- tan olduğunu kaydettikten sonra ne- ~su! ~le kabul etmiştir. Reis, muha
kurulmasını istediğini söylemiş ve günlük lştlr. maktadır. Beyannamede, cümhurlyet tice olarak lngilterenln icap ederse lifierın ayağa kalkmasını söylemiş ve 
in~i:tcrenin Yahudileri Filistinde ...,,,..,.,..,..,..,.,,....,!!!!'!!!!!!!!!!!!...,,.......,!!!il!...,. çl liderler mecnunane ve caniyane mecburl askerlik uaulünü kabul ede- ancak beş kişi ayağa kalkmıştır. 
tei;if s·ya-cfn'n vahim nclice'er re Filistin konferansı ümitsiz bir va· hareketlerine devam ederek mu'lta-.İe- ceğini il.i.ve eylemi§tir. * 
vcrccok b'r siya«?t oldnğunu ilave ziyette sayı"abilir. Fakat konferansı mette ısrar ettikleri takdirde bun'ar Amery, harp halinde Fransaya as- Vaşington, 22 (A.A.) - Mümessll-
ctr.1·-t'r. Mak Makon·un İngiltere'. kurtarmak için son gayreUer sarfo- hakkında merhametli davranmanm ked kıtalar göndermek tasavvurun· !er meclisi, 12 hava ve deniz üssülha
r-~·~ı Aran istikliılini vaadeden lunacaktır. adalet prenslplne uymıyııeağı turlh da bulundulunu iJ&n etmesi için hii- rekesl inşasına müteallik olan kanu
r,o'.'' ~u/arı hala neşrolunmamıştır. Bağdad, 22 (A.A.) Bedevi Nobeld edilmektedir. kt\JQetl tazyik etmlf ve Bqvekil ta- nun müzakeresine girişmiştir. Bu üs
!'? twıl-rın yarın veya öbürııün ne§ apretl reisinin Rakip Şamar qlretl Öğrenildiatnegöre, İngilterehllk6- rafından ll'ransaya yapılan yardım ıüllıarekeler, 52 milyon dolara mal 
ro'.unınası muhtemeldir. reisi tarafından öldürülmesi !ki ta - ınetl, Fransız t_ ... 11_,__,_ B vaııdlerlnlıı erkanı harbiye ınilzake- olacaktır. Bu kanun tayyarecilik sa-* raf arasında intikam hisleri uyandır- nezdinde sarf=lk~ ;nntin :: releri ile takviye edilmedik~ h!çb~ h~sın~a yapılacak a~ştırmalar için 

Kudüste mutedilleri temsil eden nuştır. Nobeid aşiretinden bir bede- 1 . . Madride bil~ kıymet ifade etmıyeceklerinl iddia bır milyon ııoo bin dolar sarfını da 
Neşaşi ailesi erkanından birine kar· vt bu sabah Şamar aşireti reisi Fay- ce erıını 1 ve cüm • e!mlftir. derpiş etmektedir. 

şt bir suikast yapılmış. - 'Zllhtü sal Farkhanı öldürınüştUr. hurlyetçilere, Burgo1 hillı:Ometlnln Hatip, altı a7 hizmet etmekle mii- Bu huııusta yapılan milzakereler, 
Ne•aşi yaralanmıştır. HükQmet, yeni intikamlara mini tanmmumı pclktireml7ecelı: olan kellef 100,000 klfllik dalml ve husu- flddetll münakap.lara sebebiyet ver-

> * ' olmalı: ve aşiret re!.slerlnl hlma19 • bir mukavemetten ~eriııl • st bir ihtiyat lı:ovveti vücuda getiril- ml§ttr. Reylere ancak perşenbe gllntı 
Londra gazetelerinin lntıbama gQ- mek için tedbir~ alml§pr. .hemmlyetle tavsiye etmiştir. meWıi Tiı sulh zamanında İngiliz va- müracaat edilecektir. Zira Çarşamba 

Dall Mail gazete&!, umumiyetle bı 

beyanatın bir harp vukuunda lngil 

trenin Avrupa kıtasına bir ordu gön 

dereceği şeklinde teüir · edildiğin 
kaydediyor. 

Yaralamıılar 
Ortaköyde Kırmızı sokağında otu· 

ran Samoel ile komşusu Vehbi ve 
Mahmut arasında alacak yüzünden 

bir kavga çıkmıştır. 

Neticede Vehbi ve Mahmut Sa
moell adamakıllı dövdükten sonra, 
bapndan yaralamt§lardır. Samocl 

tedavi altına alınmıı ııuçlular yaka· 

lanmıştır, 
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Ticaret 
B n ası A. Ş. 

Haffç Vapurları 
TAN ~========================================================" 

idare Meclisinden : 

Alelôde Toplan+. 
Davetnamesi 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. hisse
darlarının toplantısı 27 Mart 1939 

Pazartesi günü saat 16 da Ankarada 

Işıklar caddesinde Banka merkezin
de Yapılacaktır. 

Esas mukavelenamenin 24 üncü 
maddesi mucibince iştirake salahi
yettar olan hissedarların 26 ncı mad

deye tevfikan toplantı ~nünden en 

az iki hafta evvel dühuliye varakası 
almaları lazımdır. Vekillerin de his
sedarlardan olması meşruttur. 

Hissedarların dühuliye varakası 
almak üzere Banka merkezine veya 
şubelerine müracaatlarını dileriz. 

Müzakere Ruznamesi : 
1 - 1938 senesi muamelatına ait 

1dare meclisi raporlle mürakıplar ra
Porunun okunmnsı, 

2 - 1938 bilnnçosu ve kar ve za
rar hesaplarının tasdikile idare mec
lisinin ibrası. 

3 - Müddetleri biten idare mec
lisi azası yerine aza intihabı, 

4 - 1938 senesi murakıplar üc
t"etinin tayini ve yeniden ild mura
kıp intihabı, 

5 - İdare meclisi azalarına veri
lecek hunu• hakkının tayini. 

İDARE MECLİSİ 

Levazım Amirliği Sahn 
Alma Komisyonu llSnları 

Türk Anonim Şiıketinden ı 
Şirketimiz pissedarlarmın 28 mart 

1939 salı günü saat 11 de Galatada 
Ovakimyan hanında Dördüncü katta
ki dairede adi surette vukubulacak 
heyeti umumiye toplantısında hazır 
bulunmalarını dileriz. 

Ruzname: 
1 - İdare mecJisi raporunun okun 

ması, 

2 - Murakıp raporunun okun
ması, 

3 - 31.12.938 tarihine ait bilan
çonun okunması ve müzakeresi ile 
tasdiki ve idare meclisi azalarının ib
rası, 

4 - İdare meclisinin yenilenmesi
te huzur haklarının tayini, 

5 - Şirket işlerinin tedvirine su
reti mahsusada memur edileceklerin 
ücretini tesblte idare meclisine sa
lahiyet verilmesi. 

Asaleten veya vekaleten iştirak e
debilmek için hissedarların en az 
vüz hisseye malik olması ve hisc;e se
netlerini 27 Mart 939 akşamına ka
dar şirketimize veya bir bankaya 
tevdi ederek duhuliye ahzı iktiza e
der. 

İdare Meclisi 

TASHİH - Dünkü nilshamızda 
neşredilen 

Karadeniz Orman lıletme 
Türk Anonim Şirketinin 

hissedarlarını tçtimaa davet ilanın

da şirketin merkez idaresi 1stanbul
da Bahçekapıda 4 cü VAKIF HA
NINDA olduğu yazılacakken gehvi 
tertip olarak ( 3 ncü Vakıf Han) şek
linde dizilmiştir. Tashih olunur. 

İstanbul AslJye mahkemesi İkinci 
Ticaret dairesinden: 

Ordu sıhhıyesı içın dôrt çeşit 
lastik malzeme müteahhit nam ve 
hesabına 24/Şubat/939 cuma gü
nü saat 14 de Tophanede Levazım 
flnıirliğı satınalma komisyonunda 
ncık eksiltme ile alınacaktır. HPp
slnin tahmın bedeli 737 lira 50 
kuruş ilk teminatı 55 lira 31 ku 
.. ,ıştur. Şartnamesi Ko. da görü -
lebilir. İsteklilerin kanuni vesl
kalarıle beraber bellı saatte komıs 
yona gelmeleri. (506) (780) 

~OLANI 

Suyus Neft Eklsport (Neft Sendi
lat) tarafından Galatada Mahmudi
ye caddesinde Zindan !okak 12 No. 
f_a Ali Rıza Çeyrek aleyhine (606.80) 
Jiranm faiz tesbiti delail ve mahke
me masrafları ve avukatlık ücretile 
birlikte tahsili talebini havi açılan 

davanın cereyan eµen muhakemesi 
sırasında: 

Alanya sulh hukuk hakimliğinden: da: Milddeinleyhin ikametgahı mcç
Gazipaşanın .Macnr köyünden Musta- hul bulunduğundan ilanen tebligat 
:fa karısı Ayşenin Aksekili Hüseyin- icrasına mahkemece karar verilmiş 
pa .. a aleyhine ikame eylediği Pazar- olduğundan bermucibi karar i.3.939 
cı köyünde Mescit Beleni mevkiinde j salı günü mahkemede bulunmadığı 
vaki 5 hektar ve 545 metre murab- ve bir vekil dahi göndermediği tak
baı havi müşterek tarlanın taksimi ı dirde muh:ıkrrrı""'itı ~ıyabcn rü-., et o
davasının icra kılınan duruşmasın - lunacağı ilfın olunur. 

Müddaaleyh Ali Rıza Çe •rek ika
metgahının meçhuıtyctlne binaen i
lanen yapılan tebligdta rat!men ge)
tnediffinden hakkında hukuk usul 
muhakemeleri kanunLJnun 401 inci 
maddesine tevfikan gıyap kararı it~ 
tihaz ve iliınen tebl!ğine ve tahkika
tın 23.3.939 per~embe günii saat 14 
rle talikine karar verJlmiştir. Mez
kurı\ gün ve saatte gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde tah
kikatın gıvabında devam edeceği teb
Jlğ makamına kaim olmak üzere ilfın 
olunur. (15278) 

öksürükleri kökünden 
keser, tecrübelidir 

Türkiye Cümhuriyei er~ez lla~etası 

AK T 1 F 
KASA: 
Altın: San kilnırram 17.159.t1!>3 

BANKNOT 
Ul1AKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Tiirk liraa 

llari~teki Muhabirler: 
Altın: San kilogram 9.054.614 
Altına tahvili kabil Serbest 
dovu:lcr 
Diğer dövızler •• Bor'1u ıw. 
rina baklyeıett 

llazhıe Tabvlllerlı 

Dcruhde edilen evrakı nakdiye 
kareılıtı 

ltenunun e • 1 lnc1 mııddele
nne tevfllı:an buıııe tarıfmdaa 
•iki tediyaı 

Senedat CUzdanr: 

HAZiNE BONOLAR! 
TlCARl SENEDAT 

Esh.a.ın ve Tahvllit Ctızdam 

(Deruhde edilen nrakı n.aır 
A - (dıycmn ıureılıtı ltsham H 

(Tahvıliı(ıtibarl lı:rynıctle) 

B - Scrbcat eabam •c t&hvillı 

t\ VaıOslnr: 

Hazineye klsıı vlde fle 
Altm ve Dövu iUcrıne 
Tahvilat iizcnno 

ili sedarlar' 

18 Şubat - 1939 Vaz yeti 

24.136.!102.~5 

15.570.736.-
1.31l0.-l0ll.38 

47:'1.379.25 

12.738.038.33 

45.840.14 

1 l.37!1.034.1!,, 

158.748J63.-

18.3Q7.3Jfl.-

83.550.408.M 

40.8111 .60!U9 
7.922.942.16 

255.000.-
• 206.503.20 

7.897.877.75 

Llra 

41.0ilB.017.33 

479.3lll.25 

24.156.!113.33 

142.351.247.-

83 .550.4 OS.86 

48.804.550.5:1 

8.359.380.05 

4.600.000,-

· PASiF 
Sr.nn:ıye 

nıtı~·nt Alm•c;I 
Adı ve tevkalade 
Hususı 

rN1nvüldel..i Ranlmottnr: 

OeruhdC' edılen evraııcı nalı:dıyc 

Knnunun 6 • 8 inci mndd!'lcrf
n~ tevrlka" tıazınt taratmduı 
vl!kı ttdıyar 

Dcruhdc edilen evrakı nakdl7e 
bakıycsı 

Karşılıi'ı tamamen altm olaralı 
illivetcn ıedavulC' Yatcdilen 

Reeskont mukablU Wveren ted:ı 
vazed. 

Tiirk Llra.<11 Mevduatn 
Döviz taahhüdatı; 

Altına tahvili kabil döY!zter 

Diğer dövtz.ler ve alacaklı ldı· 
rına baklyclcra 

Muhlcllf i 

2.71223411 
6.Mnono.-

158.748.563 
~ 

16.31)7.316.-

142.351.247.-

19.000.000.-

35. 000.000.-1 

3.748.83~ 

23.392.709.21. 

Lıl'I 

ıs.000.000.-

8.712.:!34.1 

196.351.247.-· 

22.889.629.25 

23.396.458.04 

98.257.737.31 

lktrae.t Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden:· 
Esas mukavclenamesi mahalli kanunlarına göre tanzim edilerek usu

len tescil edilen ve 30 ikinciteşrin 1330 tarihli ecnebi Anonim ve Ser· 
mayesi eshama munknsim Şirketler kanunun hükümlerine göre tescili is
tenen ve Merkezi Fransanın Paris şehrinde bulunan Fransız tabiiyetli 
1.000.000 Fransız F:rangı sermayeli "Sondage - l!.'tanchements - Consoü
dation - <ProcCdcs Rodio) -,, unva nlı şirketin vekalete verilen evrakı 
tetkik edilerek muvafık görülmüştür. 

Bu evrak arasındaki vekaletnameye göre şirketin Türkiye umumt ve
killiğine, şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mah 
k~me~erde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmıya 
salahiyettar olmak üzere tayin olu nan İstanbuldn, Galatada Nordştem 
hanında (Mario Rodio) dur. Keyfıyct tetkik edilerek kanun hilkümle
rine uvJ?Un ı?örülmiiş olmakla ilan olunur. 

• 
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 

Şube ve ajans adedi: 2GZ 
Zirai \'e ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat nnnlrn!\ın~a knmhnralı ve ihba~ız tn~Arruf hec;nplnnncla PTt ~ 
50 lirası bulunanlara c:~nede 4 defa çekilecek kur'a ile nşağıdaki plP 

' ' ' 40 
100 
120 
160 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

eöre ikram1ye dni!'ıtılacnktır. 
,,000 Liralık 

500 " 
%50 " 
100 

50 
co 
zo 

" 
" 
" 

4,000 
2.000 
ı.ooo 

4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lırıı 

• .. 
r .. ,. .. ,. 
• ,.. 
• lluhtelif: 

!"ekin 

11 .887 .378.44 

364.607.305.71 Y•kb f 364.807.305.71 

1Temmuz1938 tarihinlfen ibôaren: Jakonto 
haddi % 4, altın üzerine aYaııs % 3. 

DİKKAT: RcsaJ)lanndnki l)aralar bir sene fefnde 50 liradan S$a~ı 
düsmiye~lere fkranıiye <:ıktıi?ı takdirde % 20 f azlasivle verilecektir. 

Kuralar senede • defa, ı EyliU, 1 Blrinclkftnun, 1 1.Unrt ve 1 Rn:zf. 
ran tarihlerinde ~ekfleeelctir. 

"Zevcim Gözlerine 
inanamıyordu,, 

ve 1 O yoı Claho geng 

göründüğümü söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU. 

Zevcim "Bu adeta bir harika.,, di
ye söylenmekten kendisini alamı

yordu. Ancak: İki ny kadar oluyor. 
Alnımda, gözlerle ağzımın etrafında 
buruşukluklanın vardır. Filhakika 
yaşım da epeyce tlerlemiştl Bugün 
bütün dostlarım şeffaf ve yunıuşak 
tenimi ve bir genç kızınki gibi taze 
ve ner.min cildimi takdirle seyredi
yorlar. Her akşam yntmazdan evvel 
cildin unsuru olan penbe renkteki 
Tokalon kremini kullanırım. Terki
binde Viyana üniversitesinin me hur 
bir profesörü tarafından keşi! ve 
"Biocel,, tabir edilen cazip ve kıy· 
metli gençlik cevheri vardır. Gün· 
düzler için, Beyaz Renkteki Toknlon 

1 

kremini kullanırım. Cildi beyazlatır 
ve yumuşatır. Ve bütün siyah ben
leri giderir ve açık mesamelcri sık
laştırır. 

~---------------------------· 
ı•------, Haricf Ask ri 

Kıtaat 116nları 

Eskışthırde bır beton uçuş µıstı 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 262800 
lira ilk teminatı 14390 liradır. Ka 
palı zarfla eksiltmesi 3-Mart-939 
Cuma günü saat 15 de Vekalet Sa
tınalma Komisyonunda yapılacak
tır. Şartname ve projeleri 13 lira 
14 kuruş mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde gösterilen 
vesaikle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evveline kadar AnM 
karada M. M. Vckfılcti Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. "814" 

"845" 



Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 

çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsımz. 

411ahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapdmış 

(!Jezelya 

y-,\ /" 
ı uru 

Çavdar 

8aolem 
\. 

Çocuklarınr%a yediriniz. E" yüksek evsafa 
malik olan bu özlü unu 

dünyada mevcud ç.ocuk gı<lalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf,· Mer'cimek, Buğday, irmik, 

Patates, Mısır, .Türlü,· Bezefya, Badem, 

Çavdar Özü Unlarını ocukfa'rrnıza Yediriniz. 

~------------................... .... 
Tabii Üzülüyorsunuz Değil mi? 

Çocuklarınızda gördüğünüz oburluk, halsizlik, kansızlık, hazım
~ızl~ karın şişmeleri, arasıra islı aller, baş dönmeleri, burun ve ma

at aşınmalan, uyurken salya akması gibi gayri tabü haller zavallı 
ya~~uklarm bars3klarında yaşıy an ve kanlarını emen solucanların 
tesındır. 

• 

s 
kullanmakla bu halleri h i 
sıhhatlerine · n 

1 
. n · eps ortadan kalkar, çocuklar ve büyükler 

• eşe enne kavuşurlar. 
Kullalll§ tarzı kutula · · d 

ve çociıkla ~ ıçın e izahlı olarak yazılıdır. Okuyunuz 

(İ ~·un2:8' senede bır kaç 'bisküvit ihtiyaten veriniz. 
SMET) ısmlne dikkat edilmesi -1_8 1 h 

ne o unur, eT ttzanede 
kutusu ZO Kr. ••••••••••• 

Soğuli algınhğı, nezle ve teneffüs yol· ·n-.wi:.1\ ....... -

larile geçen hastahklardan korur, 
grip ve boğaz rahahrzhkları11da• ses 
kısıkhğında pek faydahdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lıtanbul 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: .. 
ı - Okulumuzun muhtelü bölümlerine müsbaka ile talebe alınacak-

tır. 

2 - Müsabaka imtihanl&rı 1/ 3/ 939 tarihinde okul binasında yapıla-

caktır. 
3 _ İsteklilerin be!gf'1eri1e birlikte okula başvunnalan. (1182) 

TAN 
23 - 2 - 93!) 

• ll inada llsRıra1z 
• • 

C{w 
TIJNGS-RAM filfilô [;JlJ®W 

~İAJMıcJuı 
--
-- -

TlJNGSRAM 
(j) ~~O~U@J~ 

BOURLA BiRADERLER 1ST-'rifeu1:. 
ANKAR-'.-JZMIR 

Nefis ve Leziz 

MAK'ARNA 
;remek iateneniz : 

tzMtRtN 
A' Ş Ç 1BAŞ1 

Marka,.. tercih ediniz. 

,~~ ~~!ıı~~~~!~!~~!ııı~!•nıl!•ıııı•ıııı•ııııııırl\ 1 

iİ memelerinin her türlü iltihapiarında ~ = cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan • 

• basur memelerinin tedavisinde = - -- -• ---

.füxoRI 
/~oıo · 

ISVEÇ KRl.iTE MRL/0111 
VOYVODA SS/uRLRTR 
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KOLINOS 
antiseptik 

Dlf MACUNU 

kullanınız. Lez 
zeti hoş, dJşle
rf inci gl':.J par 
latan Kol!nosu 
dünyada mil-
Yonlarca :z.c
vat seve seve 
kullanırlar. Tü 

pQn muhteviT&tı teksif edilmiş oldufundan tmın rnOddeUıe ihtl 
BQyQlı: tüpO 40, k?çülc ·'.fipO 22l kurJşt;acııuzı temin eder. 
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•cdavi eden tesiri ~1ücerrep bir 
ilaçtır. 
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