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Cumhurreisir11iz 
Kızılay Cemiyetini 

Yüksek himayeleri altına aldılar 
1 ng i lteredeki 
siyasi kaynaşma 

Yazan: ASIM US 

Çocuk Esirgeme Kurumunun da Fahri 
Reisliğini kabul ettiler 

Lonclrıuln. siya i bir knyıınşına var. 
Bu knynnşrnaııın zahiı'i hedefi kalJi. 
nede silfthlnnmn. işlerini idnre eden 
ııazırlnrdır; hnUknttc ise Unşvckfl 
ÇcmbcrJnynm llerlin - ı:toma milı\'c
l'ine karşı tnkJp ettiği uzlnşınn ıolya
sctl tenkit ediliyor. 

Hatırlarda olduğu üzere, l\lünih 
kongresine t.nkndtlüın eden \'nziyct
ten .Praıısız genel kurmayı Alnıaıı
yn.nın tnleplcrinl dnı'<lurmnk için 
Çckoslonkya Jşindc ayak clircnıck, 
yani ı>rc\'nntif bir hnı·p nçınnk tıı-

~·~M.ı~. çcıııbcrlnyıı bu fikı·c tc-

~ t 
r~ ~.$ uso\i n ınüdnhnlcsl üzerine 

<- ~ >lanlln lı konferansında. Çc-

lovnky~Atmıuıyaya teslim edildi. 
,.. ~:ıeo,.Şullı kurtulmuş oldu. Ucr 
ta~attnll' lnglliz B:tŞ\'Ckiliııe tebrik 

tclgraflar_y-ağdı. 

, ~ğ~.:.flf'fiıılh konferansı Çekoslo
vakyaıun !eda edilmesi sul'etlyle Av-
Mınn. J:u}hn hi1• Psns üzcrlncJnırulınuş 
A>lsnyaı Çcmbcrlnyıı·a karşı gösteri-
len tukılir \'e nıbuıcttarhk hisleri 
şüphesiz def'ftnı edecekti. 

l<""aka't uı..~nınnlnrda ümit edilen 
bu netice tnJınkkıiık etmedi. Çcınber
Iar&..Hitlf'r ilo ol/ıı'b'U gibi M usolini 
ne d~ Akdenlıl mılaşmnsını imzala
dığı ı.{ııac bir türlü lsıınnya işi hnl

lolunanındı. 

Bundan bnska l\Jünih konfcrnnsı 
ile Çekoslo\•nkyııy:ı clcgcçircn Al
manya Uütcnya mmtaka mdaki Rus
lar \'asıtn iylo Ukrayna i~inl kurca
lawağa bnşJn.clı. l>Iğcr taraftan İtal
ya I<'ransnda.n Tnnusu, J{orsikayı, Ci

butiyi de istedi. 
Bunun üzerinedir ki J.JOndrnda 

Başn!kU Çeınbcrlnyn'm siynsctine 
karşı hücnmlar ortnyn çıktı: 

- Müııihe gitiin. Jlitleri nıemnıın 
etmek için Çekoslo\'nkyıı istlhkitnıla· 

Rcisicumhnnnnuz tnönii 

Ankara, 22 (A.A.) - Reisicumhur 
lsmet bönünün Türkiye Kızılay Ce
miyetini yüksek himayeleri altına at 
mak suretilc cemiyeti taltif eyledikle. 
ri Riyaseticumhur katibi umumiliği ta. 
rafından Kızılay cemiyetine tebliğ edil 
miştir. 

:Ankara;-22 (A.A.) - Çocuk Esirge. 

me kurumu başkanı doktor Fuat U -
mayı bugün kabul buyuran Reisicum. 
hur lsmet İnönü Genel Merkez heyeti. 
nin istirhamı üzerine kuruınu:ı fahri 
reisliğini memnuniyetle kabul ettikle. 
rini bildirmişler ve kuruma muvaffa. 
kıyet temennisinde bulınunuşlardır. 

lngiltere 
Dünyanın en 

sahip 
müthiş hava silahlanna 

o 1 uyo r (vp:IWVjflDf l:IU 9 lfl:DJ.) 

rını Almanlara teslim ettin. Fakat Dcnlzcle çalkalanan bir şilep... ı 
sulhu temin edemedin. Şiındi Roma- --------------

ya gitmek için Iıazırlanıyorsıın. Öyle ı-------·-------~ 
görülüyor ki gene sulh için yeni fc· 
dakllrlıklar olacak. Her fedakarlık 
ı~ondra - Parls mlln·erini Berlin • R 0 • 

ma mlh,·cri karşı ında zayıtln.tacnk· 
tır. llıı gidiş, gidiş değildir. Silith
Janmn işi do <>lclutru yerde l!ôaynıak-
1a<lır." 

Denildi. 
Uk bakı~ ta \'aziyctin hu şekilde 

Mübadele işleri : 2 

Mübadillere verilen 
bono meselesi nedir ! 

ikinci sahifemizde 
muhakemesi yanlış göriilmez: Ber- s,.._, ____________ _. 
lin. Homn mih\'crl bir tahtıra\'alUye 
benzeyor. 1pti<la l>ir ucu hM·alanıyor. 
O ,·akit harp tehlikesi göriiniiyor. Bu· 
mı bertaraf etmek için lıir şeyler ye

-
riliyor. Uunclan sonra ikinci ucuna Sadri Ertemin Radyodaki sanat 
sıra geliyor. Şimdiye kad:ır olduğu isimli makalesi ve Hakkı Süha Gez. 
g ibi bundan sonra ınüna\'Cbe ilo btı • · k fl b" ginin musikimıze aıt vu u u ır ya. 
uçlar meııııınn edlJebilccck miclir? zısın.dan başka Hikmet Münirin "İs· 

İtalyanın inleıılcri açıktır. 1''akat tanbulun ortasından,, başlıklı fante
bıına karşı l•'ransa <in knt'i surette zi fıkraları, Niyazi Ahmcdin Abdül
,·aziyet almıştır. lhı şr.rait içinılc azize hediye edilen iki cariyeye ait 
}""ran!':anın menfaati sıfatiyle noına. meraklı bir tarih etüdü, Hangi yıl. 
ya gi<lerck konıışacnk olan çember- dızlara neler yasak? Holivudun bir 
layn ne diyccektfr? Uomnya kncl.nr numaralı Don Juanı, Pingan dağlan 
gidip elleri boş olarak dönecek olur- eteklerinde; Türk mimari sanatinin 
sa tabii JJondrn<lnkJ siya i rakipleri 

bir şaheseri, Çiçe'lderi sever misiniz? 
daha ziyade şiddetle hnrekete geçc·ı lnsan Kapanı ve ayrıca İngilizceden 
ceklerdlr. 

çevrilmiş bir hikaye: Sevgilim daya. 
Bn 1ak<1irde lngnız Bn~,·ekili önii

namıyorum. Resimler, karikatürler, 
müzdcki n,-..· il'fıı<lc umunu intihabata 

" " dünya hadiseleri. 
doğnı gitmek wccburiycilnde kala- ------·--·---
caktır .. 4 

Karakış 
Almanya ve Maca
ristanda büyük kaza-
lara sebep oluyor 
Stokholm, 22 (A.A.) - Bütün İskan. 

dinavyada hüküm sürmekte olan kar 
fırtınaları, eehirlerde ve köylerde bir 
çok kazalara sebebiyet vermiştir. Yo
la devam imkansızlığından dolayı bir 
çok otomobillerin yolda bırakılmasına 
mecburiyet hasıl olmuştur. 

Budapeştc, 22 (A.A.) - Son gü:ıle. 
rin mebzul karları, Macaristanla AL 
manya hududunda her türlü münaka
latı inkıtaa uğratmıştır. Almanyaya 
gitmekte olan hububat yüklü bir çok 
vagonlar yollarda kalmış ve bu hal. 
ihracat tacirlerini ciddi zararlara uğ. 
ratmıştır. 

Don yüzünden Budapeşte sokakla. 
n:ıda yürüyenlerin kaymamaları müm 
kün değildir. Birçok otomobillerin ka. 
yıp devrildiği ve sokaklarda yürüyen 
kimselerin düştükleri ve bunlardan iki 
yüze ya.km kimsenin ilk sıhhi imdat 
müesseselerine götürüldükleri haber 
verilmektedir. 

Frankonun taarruz planları hükü
metçilerin eline geçti 

valizinde lngilız konsolosunun 
l}akalanan askeri evrak 

Cunıhuriyetçilerin 11 
tayyaresi düşürüldü 

ltalyan matbuatı 
Fransaya hücumda devam 

ediyor 
Avrupa postasının getirdiği mallı • 

mata göre İtalyan matbuatında Fran. 
sız aleyhtarı neşriyat devam etmekte. 
dir. Haftalık (H.elazisni İntcrnaziona
Ji) gazetesi neşrettiği mühim bir ma. 
kalede Fransayı harple tehdit etmiştir 
ve İtalyanın Fra:ısaya karşı açacağı 
harbe Almanyanm da iştirak edeceği • 

nı ıına eylemiştir. Diğer taraftan 
(Stampa) gazetesi Tunus meselesinin 
en doğru hal şekli yerli Arapları mem 
leketlerine hakim kılmaktan ibaret ol. 
duğunu ynzmıştır. 

' 

t~panyn Ilnşn~kili Neğrln 

(Yazısı 6 rncı sayıfad.a) 

Japonya 
Moskovadaki sefirini 

çağıracakmış 
• 

gerı 
Tokyo, 22 (A.A.) -"Kokumin Şim-ı 

bun" gazetesinin bildirdiğine göre, 
Sovyctler Dirliği 24 Kdnunuevvele 
kadar balık avı meselesi hakkında 
şayanı memnuniyet bir cevap \'ermez 
ise, Japon hUkiimeti, .Moskovadakl 
Japon bUyUk elçisi B. Togoyu Tok
yoya çağırmak niyetindedir. 

Tlentsin, 22 (A.A.) - Domei Ajan
smrn bir tebliğine göre, İngiliz ve 
Fransız konsolosları Japon makama
tma muracaat ederek imtiyazlı mm. 
takalar etrafında. alman tedbirleri 

protesto etmişler ve bu tedbirlerin 
daha ne kadar müddet idame oluna
cağını sormuşlardır. 

Japon general konsolosu verdiği 

ce,·apta, mezkur mıntakalarda Fran
sız ve İngilizler tarafından icabeden 
mUesslr tedbirler alınıncaya kadar 
Japon tedbirlerinin idame edileceflnl 
bildirmiştir. Maamafih, imtiyazlı mın 
takalara giren ecnebilerin beraberle
rinde döviz sokmalarına müsaade o
lunacaktır. 

J{atll Murat hlr trır1ü elhl~e1trln yerini söylemiyor-

Susuzdere cinayeti 

Kanlı elbiseleı· he
bulunamadı •• nuz 

Arap Murat biribirine zil ifadeler veriyor 
(Y G1U1 .. iMoü mgftida) 
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Va 1 tır, kıynıavınız 1 Mübadele işleri: 2 
Musahipzadeye yapılan 

hücum haksızdır ! 
muharririn bir 

sanat hayat.nı 
Bir 
bütün 

eserini ele alıp 
baltalamayalım 

Yazan: Refik Ahmet Sevengil 

Mübadillere verilen bono
lar meselesi nedir ? 

Edebiyat ve sanat hayatımıza kırk 

yıl hizmet etmiş ihtiyar bir muharrir 
vardır. Bir muharrir ki tlsküdarın ala· 
turka dekorlu esl:i mahallelerinden bi. 
rinde sükun ve tevazu içinde ömür sil· 
rer; silkfın ve tevazu dedim ama bur:a 
hiçbir hürmetsizlik ifade ctmiyeceğine 
emin olarak şunu da ilave edebilirim: 
Sükun, tevazu ve fakr içinde bir ha. 
yat ... 

Bu muharririn dal gibi ince ve küçük 
v\icudU üstilnde şerefli bir bagı vardır: 
muhterem beyaz saçlarla çevrili bir 
ba§ ... İhtiyar muharrir sokakta pek ya. 
vaı, itina ile, sanki etrafını kollayarak, 
fakat etrafına bakmıyarak yürür; zan
nedersiniz ld kalabalığın içinde yalnız: 
ve kimsesizdir; manevi bir atemden 
sesler i§itecekmi§ gibi dinliyerek yürü. 
ınektedir: dinliyerek ve etrafına bakını· 
yarak ... 

Etrafıpa bakmıyarak yürür; çlinkU ... 
feci ama hakikat, etrafını görecek gaz. 
teri yoktur! 

Eskiden o da bizim gibi idi: ilk genç. 
lik senelerinde gilneşin, çiçeklerin, 
yaprakların ve kad.nlcınn glizelliklerini 
görerek temaşa zevkini doyurabilecek 
aydınlık bakı§lı gözleri vardı: bir me· 
nenjit hastalığı geçirdi, sıhhl vaziyeti 
ümitsizdi; hekimler ölecek diye bekli. 
yorlardı, ölmedi: fakat hastalıktan 

kalktıktan sonra etra!ında'kiler onW1 
ı:özJerini kaybetmiş 01.duğunu hilsran 
ve heyecan ile gördüler l 

Hususi hayatı böylece 6enelcrdenbc· 
ri bir facia §eklinde devam eden bu mu 
harrir eğlenceli piyesler yazar, kendi l· 
çi kan ağlarken tiyatro aeyircilerini 
kahkahalarla güldürür; sahneden teh • 
rin sıkıntılı havasına ferahb'k getirecek 
ne§C dalgalan serpmeğc çalışır. İstan· 
buJ Şehir Tiyatrosunda onun piyesleri. 
ni iyi oynarlar, o piyeslerin havasına uy 
mu§ sanatkarlar vardır ki piyesler bu 
sanatk~rJardan, bu sanatkarlar o piye&· 
!erden kuvvet alarak ve elele vererek 
muvaffakiyetten muvaff e.kiyete k~r
lar; Musahip zade Celllin komedile· 
rinin temsil edildiği günler, ge· 
celer tiyatro salonu dolup dolup boşa· 
lır ... 

Bu muharrir, milü hayatmuzm bil. 
hassa Osmanlı saltanatı devrine rutge. 

işaretler : 

At ve 

len kısımlan bakkınoca esaslı tetkikler· 
de bulunmugtur: içtimai ve etnografik 
tetkikler ... Halk o devirlerde nasıl ya. 
şıycrdu, nasıl eğleniyordu, nasıl giyi· 
niyordu, nelere inanıyordu, nasıl idare 
~diliyordu? 

Bu tetkiklerin netkelerini piyeslerin· 
de malı:emc olarak kullanan muharrir, 
bir taraftan aeyircllerini güldürüp eğ. 
lendirirken bir yandan da Cumhuriyet 
idaresinin memleketimizde yeni kurul· 
mu§ olduğunu dU1Uncre1r onu köklcftir. 
mck, onu halka •evdirmek için ondan 
cvclki idarenin, padi~hbk idareıinin 

fena, bozuk, lekeli taraflannı canlandı· 
ran, g"z6nUnc koyan mUYaffaki7ctli 

tablolar çizml~tir ve pek iyi de etmiı· 
tir. 

Bu piyeslerden birinin filme alınma· 
sı üzerine son günlerde bazı arkadagla .. 
nmı~ yazd.'klan makalelerde dediler ki 
milli hayatımızın fena cephelerini karl· 
katUrize ederek göateren bu eser. hu.. 
dut dışına çıkarsa aleyhimizde propa· 
gandaya vesile olur: bu filmi yabancı 
memleketlerde göstermiyelim 1 

Bu fikir hiç de aykın değildir. Mu· 
sahip zade CeHilin piyesleri Türk tiyat. 
ro aeyireisinc d!lnUn kepazeliklerini 
gö terere'k bugilniln değerini belirtmek 
maksadını gilder: taı yerinde ağırdır; 

( Deuamı 7 inci de) 

Dün'kü eayımızda mübadele itlerinin 
bidayettcnbcri geçirmekte olduğu muh 
telif safhalar hakkında, ckuyuculan· 
mızı ve mübadele iılerlylc alakadar o. 
?anları aydınlatacak baı:ı mUhim baki· 
katleri ortaya koymaya başlamıştık; 

bugün de bu hakikatlerden bir kısmını 
neşrediyoruz: 

Milbadillere tahsis edilecek emval ve 
emllkin tesbit edilmemiş bulunması 

rüzUndcn, i§lcr kanuni mecra dahilin. 
de fakat yatağından çıkmıg bir halde 
yayılmak istidadını göaterdiğl ııralar

da hakiki mübadil, hükumetin kendine 
kanunla verdiği hakkı istiyor, bunu te· 
temin için de bizzat emvali mettômenin 
metrükiyetini isbata uiraııyordu . 

Kuvvetli mUbadi~ hemıcrisinin bu 
ıstırabı urııeında itini diled:ji ıibi ya. 
pıyor ve Mccliı lrilraüıünde de söylen• 
diği cibl, yine kanunt.nn kendisine 
bahtettiği haklara dayanarak belki de 
bire bet alıyordu. 

HükOmet, her acne mUbadil işlerinin 
halli için bUtçesin.c 4 kllsur milyon li. 
ra para koyarak bir taraftan bunu sar· 
f ederken diğer taraftan da hiç mal al· 
rnryanlırın ıikıyetlerini, noksan alan. 
Jann ımltılannı dinliyordu. 

BugUn, İatanbulda yapılmakta olan 
kadastrc yüzilnden yüzlercesi meydana 
çıkan metrUk emlaki bulup meydana çı· 
karmak, ve fazla aldığı halde az aldı. 
ğından bahseden mübadil ile hiç almı· 
yan mUbadili tatmin etmek içtn bir ça· 
re vardı. Bunun için yapılacak masraf, 
bu iJlerc tahais olun~n paranm dCSrtte 
biriyle görülecek; emval ve eml1k itle. 
ri her tUrlü tefsirden irt bir aurette 
haJJedUmiı olaeakt1. 

Allkıdarlann hatırladıklanna ctöre 
Dahiliye Vekaletine bu hususta sene
lerce evvel iki teklif yapılmıştır. Bu iki 
teklif iki mUhim itin hallini istihdaf e. 
diyordu. 

Birincisi, emvali metrükeden me'k· 
tfım olanlannı meydana çıkarmak; ikin· 
cisi, mübadillerin terkettikleri emvali 
muayyen formü.ller dahilin.de sahibinin 
bu.zuriyle kıymetlendirerek ellerine cm. 
vali metruke satı lannda kullanılacak 

bir bono vermek. 

HU1rumet, birinci teklifi İstanbul için 
kabul etti ve emvali mekt<lmc üzerin· 
ele bir tarama ameliyesi başladı. tlç giln 
devam eden bu ameliye eınasında yal. 
ruı Beyof lunda ve muayyen sokakb.r· 

• • • , • ... • ,... ~ ~ • 1 .... 

aı·aba hikayesi 
Yazan: Sadri Ertem 

Fa.rzedlnlz ki l'ürldre10 blrk(I.( mtlyar llrnlık 
bir er\·et girdi. Bu sen•etJn '\'ÜCUdA gctlre~I ısos· 
1al bün)'c, Jtültur çeşnisi, bu servetin kulla.ruh, tar
zına göre şekil n.lncııktır. 

montst maziye raptetnıektcn başka tare bula.mıy~ 
caktır. 

• • • 
FarzedJnJz kl bu blrknç milf&t' llrahk son-et 

memlekete şn şartla ginnektedlr: l\I clıl bu birkaç mll)'arlık ervet hcnilz na
yilcşmcmL~ bir memlekete glrnıcktcdtr; ve bu er· 
mayo sırf endüstri kurmak için a.rledJlecckUr. 

Oiddl bir urctte sıınııyilcşmo barcketlnln or .. 
tafB attığı her m olo burada mc7dana çıkacaktır. 
Bilh ınnt tcsi ntın idaresi, işletilmesi birdenbi
re kfiltürdc mfihlm bir değişme )'apacaktır. Umumi 
meseleleri nıiltnlca ederek hllı)'Btlarını israf e<lcn 
münevverler yerine 1hti5lls sahibi insanlar kıymet 
kazanncakla.r, me lekler dahıl derin hususiyetler· 
le blrlhtrlndcn B) nlncak, tesadüncrc tnnnruı fn. 
n.nJnnn mlktan asgariye düşecek, clddl '\'c rl)'ar.t 

he.s:ıplar Meta bir itikat mc\-znu olacaktır. 
Pres lzyon lhtJ)·ncıı, tc<wekkiilo tAbl olon, ,.o 

oportünılst bir hn)·at içinde tnlkannn Jnsanlurı a
l'ncn.ktır. 

lA.boratmnrda.. lş h yatında clddi bir ı;uı·cttc 
mm zihnJyeU h4.klm olncaktır. Tabfnte , .e zıın1rl 
kıı.nun fikrine doğru hnşlıı)nıı teınn>ill tnsnn , .c 
tnblnti tıetklk eden dnha en·clkJ kllltür hnreket.
lcriyle cndislni sıknlnn ıkıya alAkah görecek ,.c 
kcncJhdnl ümonl t cercyıuun tnhli hlr dc,·nnu nd· 
dcdcccl tir. 

Bu hnrcketl > ııpabJlınck için de kendisini il· 

"- Bu sermaye Mla i&t.th al saho.suıda kulla.. 
nılm.ryaca.ktır. Bn para. Ho a.dece ticaret yapılo

<"&ktır:• 

Bö7le bir pllna tAbl olarak bir memlekete gt. 
ren erma7en1n halked.ece(;t <>Bfal bfin7e ve kül· 
tür seviyesi, endnstrileşmenln vücuda getireceği 

hareketten tamamen farklı olACAktır. 
ilim zihnly tt ,l·anunf)'ct fikri 7crtne geniş ve 

t.crkibl bll&I 64hibl inSAnlnr ç-0ı;aıa<'&ldır. Dünya
nın birçok dilleri canlı blr h"lde bu memlekette 
ycrlcşooektlr. 

Cesur ,·eri ki göu aldıran insanların miktarı 
çoğalıı.cıı.ktrr. 

Spcl;:lilil"> onu nıüsnlt bir zibnirct, hlUdm bir 
lmdrct o!:ıcnktır. Ekzotlk bir edcbl3at, uslübn. bo
i;rulmuş bir tlldr terbiyel>1 hayatı kaplayacaktır. 

Tesadüfler bu 60Syal tipte hAlA mflhlm rolfi nlnn 
bir bih1yct 01octı.kt1r. 

ntr memleketin nMıl bir kiiltürc sahip olCJu .. 
ğonu anlamn.k ltln her şerden önce onun ekono. 
mlk bfınye ine bnkmak iktiza ccler. 

Sebebi netice :rerine nlmnk tok zAmnn nrnbn
)"I ata ko,nıaktan farklı olmaz. 

da 70 • 80 ev, dtikkin ve apartımanın 
vaziyetlerinin tilpbeli olduğu ıörUldü. 

Bu arada meıhur Bom on ti bira f ab. 
rikası, fabrikanın kar)ıımdaki bahçe l· 
le ana.lan ve Şitlide Çankaya apartı. 
maru vesaire gibi bliyilk ve kıymetli. 
parçalar da vardı. Bir emir ile tarama 
i§leri durduruldu. 

Uç günlük taramanın meydana getir
diği mUsbet vaziyet karşısında daha 
şiddetli bir teklif yapıldı. tki maddelik 
bir kanun ıle btanbulda Ortodıcb Rum 
lar namına tapuya mukayyet bulunan 
bütlin emlak ve emla muvakkaten dev. 
Jetin ubdci tasarruf una geçecek, sa· 
bipleri burada bulunanlar muayyen bir 
müddet zarfında te§kil olunacak heyet· 
lere bizzat mUracaatle tasarruf vaziyet. 
lerlni tasdik ettirecekler ve ancak bu 
suretle yeniden mallanna sahip olacak· 
Iardı. 

Bu muameleden harice kalan emla· 
kin dahi semtlerine göre numa.ralana. 
rak devlete 1ntika1Jeri temin olunacak· 
tı. 

Meydana çıkacak büyilk miktardaki 
emval ve emlik ikinci teklif ile müba. 
dillere verilen bonolar mukabilinde mU 
zeyedeye çıkanlaeak, mübadiller 
biç bir itirua meydan kalmadan hakla· 
nnı aldıklan gibi bundan vaat mikyas· 
ta hazine ae istifade edecekti. 

Birinci te'lclifin tatbiki batlarken dur. 
muı, ikinci teklifin doğruluğu. beyan· 
nameler esası u~crindcn gayrimlibadil. 
lcre bono vermek cihetine gidilmekle 
kabul edilmiıtlr. 

Halbuki gayrlmUbadilJer diye Loı:an 
rnuahedesiqde hakları tasrih edilen ın· 
nıf için burada, ellerindeki bonolarla. 

1 
evveli bankaya, sonra komisyona dev· 
r,.,.11,.rı ea\•rimenkuJl~rln milzaved"'1"ri. 
ne igtiralc ile alınaeaıe muamelelere &i· 
rişmenin yeri yoktu. 
Anlaımalann meydana getirdiği bir 

11.izum kartısında gayrımUbadiller hak· 
kında tatbik edilen ve beyannamelerde. 
ki kıymet esası üzerinden verilen bo
nolarrn zaman ı:amon kıymetlerinin ar· 
zettlği manzara ilk teklif teki eeaslann 
noksan olarak tatbik edilmiş olmasın. 
dan ileri gelmiştir. 

HUkGmet bütün hilınüniyctine rağ· 
men esaslı bir §ekilde hallini istihdaf 
eylediği bu i§lerin, her geçen gün bir. 
az: daha karıştığını ve uzadığını görün· 
ce, bir tasfiye kanunu yaparak iti kö
künden f asledecck bir durum aldı. 

lçlnden çıkılmaz bir hale eelcn bu i. 
§in, artık maziye karııtığı ıanncdilir· 

kcn, "kanundaki bir maddenin tcfıiri yil. 
zlinden bu m.uiden, çok uzak olduğu 
muz anlaırhyor. 

Büyük M'llet Mcelislnde bugU11 iki 
cneilmen İ§in ahkfunı umumiye daire· 
sinde halline taraftar değildir. Dir cıı· 
cilmen bunun aksi mUtalea.dadır. !ki 
muhalif mütalea hakkında noktai naza. 
rı zorulan Adliye EncUmeni ne karar 
verecektir. Henüz malum değildir. Bu 
bahse yarın da devam edeceğiz. 

Vefat 
h:mlr mınlakuı urnıi tahrir rnilfeltltll• 

Rlntle iken Dııl rııhalııııh~ı dolo)'ı!lf)'le mo
zunen şehrlınizde bulunan Aılı Erdi ne cıır .. 
şamt.ı• günü Aksnraydaki bnneslnd~ \"efııt 
ctmlftir. C".cnoıesl dün Aks.araydo KurkçO 
başındaki hanesinden kaldırılarak Edirne. 
kapı şchltllğınc dcrnedilmlşlir. 

Merhum voılfeslnde dürüst, ıuüstoklm ve 
kendisini herkese sc.,·dirmlşll. Cenabı hak-
tan merlıumıı mııRrirct, allci kederdldeslne 
rle sabra cemil dllcrlı. 

Mevliditerif 
Eski Darphane müdürü merhum Hafıı 

Jhsnnın eşi Boyan Fntmn Fermetln rubunı 
ithaf edilmek üzere önOmOzdckl cumartesi 
ff{lnO BAie nıımnzını müteakıp Aks.ııraydo 

Valide romllnde mevJCıt okunacoklır. Mer
humenin ailesini tonı1·anlnrJn arzu eden. 
lcrln teşrifleri rica olunur. 

Halkevinde Dersler 
Be110/jlu 1/alkr.vJrulen: 
ı - 1.1.939 tarihinde başlamak Oıere 

E., lmlzde aşnlhdakl kurslar açılmıştır. 
A) Almnnca usulli muhabere. 
D> Tt.rc:Qm usuJO 
<:) Frnnsu:rıı eddıı at '"'C diksi~ on. 
2 - K113 tlolunm k 1 tı> enlerin iki foto • 

rıır c hOvl cıt cuııtanlarlyle E\•lmıı direk· 
tc-rlu ı nf! mı rıırutları rkı olunur 

GONON 
AKİSLERİ 

En güzel 
Hediye 
B EYOGLU Halkevinln ga3Tetli 

bıışkaru J~krom Tor, gene bir 
kitap sergisi nçıyor. Bana gönderdiği 
bJr mektupta diyor ki: "Her yılın bn. 
şındrı, geçen bir J'l} lçindek:i ne riyn
tı bir renle ve toplu olarak hnlknnı· 
u gösterme ve tanıtmak i<;in, kitap 
sergi J 7apmnğx talı.,.cıma progrnmımı
za ithal ettik." 

Pc • gfl.zcl )·npnuşlar... F' kat de· 
Cfl falnız Halkovlcrlnde, yegAn rc
gAn balkmuzm evlerinde birer hu
susi kitap ergisi '\1icut bulo.btımcll· 
dtr. Bizde kitap, ynlnız ülemnnm ~ 
bir de: "Fn.lnn muharriri okudunuz 
mu? Aman pek orijinal" gibi göste
rişler tçlndo fikri vasıflıırını bir e
re dQ.ha ltlbnrdan dii~ren bir nevi 
mUnevvcr zümresinin sermayesi oJ
nmştn. 

KJtop mütedavil tıkçe olmo.lıdır; o 
derece p.mumllcşmelidlr ... Bakınız; 
önümüzde bir :rılbaşı var. Bayrnml r 
\'ar. Do tl rmıza bedJye olarak no 
göndermcğt d~tınilrorsunuz. 

İyi scçllmJ ve zovkle ciltlenmiş 
bir kitaptan dııha OJ'SUD ve ten~1t 

götiirmcz bir be(li7e olabllir mi? , • • • 
ızzet Melih-Nurullah Ataç 

.. , ı.ııı.ı 1.c:ıı.n.~rı uı.s:ıu.ır.ı:na .... ı ıu o.u • 

ınAktan pek zcvkıı.lırmı. Hele sanııt 
ısnlıa ıııdA rap:.ıcağrm her tiil'IU talı· 
rlk, bAııa ıığır gelme~; suç teşkil et· 
mez. B11Ak1e: 11Ftklrlcrln tesndllnıfin· 
don lınkika.t bıırlka ı" w ortaya o
yıı<:ağıru \'ehme<lerek bir nevi tarihe 
bir çeşit hizmette bulunduğu.ııın bile 
Ö\'fuıfirtını. 

• • • 
"Her güzclllğo Aşık" isimli klta· 

bmıın akl lert, mntbnnt dchllzlcrln· 
den b41A çoldlmcmlş olan hzet Melih 
hakkında, pek tablf olarnk münekkit 
Nunılla.b Ataç dıı bir mo.kalc ynzıw!ıi· 
tı. Bu nıiinascbetlc İzzet Mclihe, ••n
ınat~r muharrir" dedi. 

Geçen gUnkO buluşmrunız esna ın
da bir ta la. ikl kuş rurmoş olmak 
için bu meselerf de İzzet Mellhle gö· 
rflşt(im. 

Genç ve zarif muharrir dlyor hi: 
''- Edebt mnlfunntını ve kuvvetli 

yazılıırıru d Jnuı tnkdir cttJJ;rfm de
ğerli münekkit ve edJp Nurullah A· 
tııan makalesini zevkle oı..~dam. 

NunıJlnh Ataç beni edebiyatta aıwı
törl Ukl ta\·sır ediyor ve munt zıt

man J·nzm&Clığlm için bana !tem e
cllror ... Se,·glll üstadım Hnllt Zira da, 
bir razısındn ayni 6ftcmdc bulunmuş
tu. Halit Zlynyn. , .e Nunıllnh Ata.ca 
bundnn dolnp teşekküre borçluf'UD. 
Ztrn, yazılarımda bir Jopnct bulu· 
> orlnr Jd, bunlnı'Ul a.zlığmdtın şlkA7et 
cdJ)·orJar. Faknt ,·nzi:ret şudur: 

• ıtı • 

"Ben. on üç rnşımdanbcıi, en
dlnıf odebl)'ata mensup addedlronını. 
Jrayatto en çok evdlğlm, en çok ~
bemmlJ'Ct ''erdiğim şer omumt:rctle 
güzel sıınatlar ,.c bllhas cdebl1at
tır. Sizi t.emln ederim kJ, eğer kB· 
lemJmlc hA)'&ttmı knzanmak tmkAnı 
ol aldı, başltn hiç bir meşı;nllyet a
ramnzdım ... Ulzdc, kendilerine gazc
t.cclllğt m lok edinenlerden başka 
hangj kalem snhlbl, ikinci bir mesle
ğo glrmcğe mecbur olmanuştn'? 

•• Ilı 

''Dahn ileri gttmlyelhn. Zira eski 
:zamnnlardald şatrlerln yaşa.yı lan 
'\'C ergih:eştJcrl biisbütün hnşkftdrr. 
Ta\ 

0

M1Jk Kemn.1 ve Şlnnsfclcnberi. 

Y hJ· Kemal ve Yakup Kadrlre kn· 
«'far. hepsi edehtratm yRnmc'I& btr 



CjiH.t.e.riıı peşinden~ f 
~.....--------~ ~-,,,,,..... 

Yine Aynaroz Kadısı 1 

./ "Aynaroz Kadısr' iamin-( 
aeki film Ankaraya gönde- i 
rilmiı. Ba haber matbuata ı 
akseden münakaıalara ... hü
kUınetin alakadar oldugunu 
göateriyor ki memnuniyetle 
kaydedilmek lazımdır· 

(AynaTOZ Kadısı) eıJVelce 
lstanbul aahnelerinde mah· 
dut bir ziımre için görülen bir 
piyes idi; piyes olarak ho_ş 

. görülen bu eser filme çe!'T'!
lince şuradan, buradan şıka-
yetler basladı. 
Yarın kıyamet günü cehen: 

nemde en dehşetli azap yerı 
olan Gayya kuyusunun en alt 
tabakasına kaddar konacak, 
fıkrasını herkes bilir. Bu fık
ra da gösterir ki es~i !'eıJrin 
ıer'iye mahkemelerı~ı~ usu~
lerini tehzil etmek ıçrn bır 
Füme esas olacak bin bir .ha
dise bulunabilir. B~~lelık!e 
uhi devirler ile yenı ınkılap 
devirleri arasındaki fark can-
landırılabilir· 

Fakat kadıları kepaze et-
mek için ba§ka hiç !'i~ sebep 
bulunamayormuş gıbı Ayna
ro.za kadar gitmek ve orada
'hl papasları din adına türlü 
suiiatimaller yapan kadıların 
mağdaru diye göstermek, 
haddizatında latife mahiye· 
tinde olsa da milli hissiyat 
noktasından latif bir §ey de-
ğildir .. 

lıte (Aynaroz Kadısı) nı 
seyrederken kimsenin ho§flna 
gitmeyen cihet bundan iba· 
cuclr Cle er:>r.::ı i b .... ,, • .Jü;rofi ile 

harice çıkarmak ne kadar 
doğru değilae memleket da· 
hilinde göstermek de öyle-
dir .. 

HASAN KUMÇAYI 

Dünkü Piyasa 
Dün muhtelif yerlerden §Chrimize 34 

vagon buğday, 5 vagon arpa, dört va· 
ıon çavdar olmak Uzere 43 vagon mah. 

•ul gelmiştir. ~· 
Gelen bütün mallar tamamen degır· 

ınencilere satılmıf, buğdaylar: so.ıo • 
Ş.30, arpalar: 4.05 • 4.11, çavdarlar.~ 
<J.02 - 4.05 para kadar ınuamele ıor. 
milıtür. 

:Tiftik Piyaaaaı Canlan~ 
Almanya.dan tiftik üzerine yenıden 

permWer gclmeğc baılamı§tır. Bunun 
üzerine birkaç gilndür aakin bir rnan· 
:ıara almıt olan tiftik piyasası birkaç 
firmanın ihracata yeniden baıtamasly· 
le piyasa eanlanqıtır. 

l ı 9 kuru§& Karahiaar ınaUarı, !C.a•
tamonu mallan 120 ve An'kara ınallan 
da 11 S kuruşa kadar muamele g<SnnUt
tür. 

mevki sahibi olmamışlar m.ıdJr? •• E
vet. ben de başka işlerle uğraşmak 
mecburi1etlnd.e kal~'lDl için o.z yaz· 
dJJn. Fasılalı yazdın\.,. J:."'akAt ttlraf 
buyurursunuz ki, hiç bir zaman ede
biyat sahasından uzakla.şmadml• 

0 En büyük fasıla da ( (Hil.züıı ve 
tebessüm) ile (Her gilzellJie Aşık) a
l'Q8Inda geçen on altı senedir. Acaba 
bu seneler boş geçti mt? Ben za11Det-

.m17orum ••• " 
• • • 

Düşünceleriuo kalem salılplertntlz 
arasında birçok ortak bulacağını 
tahmJn ettiğim lzzet Melih şimdi bir 
roman ve bir ı>lycs hazırlamaktadır. 
Duntan istediği gibi bltirebilJrse, 
kendJslni münekkitler ,.o okuyucu· 
lar nazarında ''bir dereceye kadar" 
aft ettire bileceğini umuror. 

V'mtt ederh ki o zaman, Nurullah 
Atacın da, sağ taraftan kalktığı bir 
hengAmeyc rastlar. 

HtlODJT MlTh'1:R 

3-KURUN 23 BtRtNCJKANUN 1938 

Görüp düşündükçe: 

Müjde • 
mı, kara haber mi? 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 
Göze çarpmaz sanılan şeyleroen, alımlı mevzular çıkardığını gör· 

dtl~, ııenc; yolda.şun BJkmet Münir, şlmdl kahvelerimizi tetkik edi
yor. Dün, ilk yazısıDJ okudum. 

tükete tükete miyopla.şan gözlere. bugiin biraz hakarete benzer bir 
merhametle bakanlar çoğalrfor. 

Bizde kahve tiplerini, JUlDUŞ&k çizgilerle canlandırdıktan sonra. 
bngün, artık buralardan oyunun vo oyun<mlıırm sürgüil cdilmeğe bat-
landıl'mı sö1leyor. , 

Böylelerinin kendilerini ''elit" bile sn)'dıklaı·rnı görii.>·oruz. 
lt.ltap ıa.ra7larmıız bomboş dururken, kahvelerin okuma yerleri hali
ne girebileceğine, doğrusu ben, akıl erdiremiyorum. 

Ben, kendi papma bunu bir müjde saydım. Çünkü kahvenin yeni
~lnJn de e~kii!rl kadar znrarh olduğuna inanıyorum. Oyun ise, sarar 
ıçtnde başka bir zarardır • 

Bunu eski "kıraathane" lere doğnı bir dönüş şeklinde gören ar
kadaşın k('lşki hakkı olsa. }'akat ben, bunu ommayor, hatt.A bekle. 
rntyol'Um. 

Orun ve OJUDCnlarm iç taraflara. süriilüşüne gelince: Ben, bunu 
da, modası geçml1' mallann vitrinlerden alınarak köşelere ntıhşı gibi. 
hJr itibarsızlık şeklinde görmerorum. Hatta bunda bcnl endişelen
diren tehlikeli bir koku bile \'llr. Sakın oyunlar ve oyuncular, para\la
rad1'n hisarlarla sigorta odllmiş olmasın? ••• Eğer, yanılınarorsnm! İs
tanbul sivil zabıtasına yeni işler ç*ıyor, demektir. 

Okumak, gün geçtikçe değerini - hem biltün dünyada - ka7bedi
ycır. Çetrefil 7azmala.r, ufak puntolu clmr1 basmalar üstünde, nurunu 

Hikmet Münirln lnccJcdi~ mel'zuun ar.kasında bir müjde rui, 
yoksa bh' kara haber mi var? 

•lıı.. ... . . "I - .. • • ' • 

Büyük Kurultaya iştirak 
edecek delegeler 
Birçoğu yo!a çıktı 

Stoyadinoviç'in beyanatı 
''Dahili ve Harici siyasette 

değişiklik olmıyacaktır,, 
hiçbir 

A.ı.kara, 22 (Telefonla) - Büyük 
kurultaya iştirak edecek delegeler yo

Belgrat, 22 (A.A.) - Başvekil vef akıp bir mUddet istirahat etmek bu
Karstan: Zihni Orhan, Mehmet Bağ Hariciye Nazırı Stoyadinovlç, Avala susunda uzun zamandanberl lzhar et

dar, Hamit Oktay, Ali Yaru.ral, vali AJn.nsı mUdllrUne aeıatıdakl beyanat- mekte olduğu arzu dolayıslyle ka-
Fuat Araslı· t b ı a u unmuştur: bineden çekilmiş ve yerine S!ovcn 

Kastaıno:ıudaıı: Vali Avni Doğan, RJ t t ki 
la çıkmıştır. 

Bunların isimlerini bildiriyorı.un: 
VilA.yet delegeleri: 

yaso e me e mUbahl bulundu- mebusu Snoj <>etirllmiştir. Bundan 
Hacer Dicle, tu.et Okay. Hüsnü Açık. ğ l hllkll · .. 

Afyondan: Hüseyin Tlryakioğlu, Ga.. söz. Mehmet Türkmen, Mecdet Tan.ev. um yen metın teşekkUlU, Yu- başka şimdiye kadar devlet nazırı 
Celal Bayar. ~:~:v:ı:~~r ::::!:k~~k ~:ı-~~tu:i:~:=~ bulanan Krek, natıa nıızırr oltnuttur. lip Demirer. Saip Mumcu! 

Amasyada.."l: CeW Erer, Necip Tar
han, Rifat Kılavuz. 

Diğer taraftan Hırvat nazırlardan 
Kaballn ve Mastrovftch yenl kabine
de de mevkilerini muhafaza etmtş. 
lerdir. 

Anka.radan: Nevıat Tandoğan., (Va. 
ll ve Cumhuriyet Halk P~i başka. 
nı), Rifat Börekçi, Mecdi Sadrettin, 
Haynıllah Erzurum; Necmi Dem1r, 
Fahri Tandoğan, Hilmi Atlıoğlu, Arif 

Kakseriden: Ma.hmuran Öma.::ı, Ö - de etmez. Seçim esnasındaki nutuk
mer Taşçıoğhı, Adem Krtsal, Haynıl.. la.rımda. tasrih ettlllm ve ef'kdrıumu
lah Urgu:ı. Şükrli Nayman. miyece blUncn programımızı taho.k

Kırklareliden: Tahir Turel, Sürey. kuk ettirmek için eserimize devam e
ya Harman.kaya, Kıroehirden lzzet Öz.. deceğiz. Ka.blnedekl değişiklikler, Bununla beraber hepimizin mUştc
kan, Ahmet Baytok. haktıd lhtlyaçla.rda.n doğmuştur. Bu rek eser t~tn dostluğumuzu l"e Jebfr. 

Koca.eliden: Mehmet Ali Klğrtçı, arada şimdiye kadar dablllye nazırı llğlmlzi muhafaza ettlğimlıl kaydet
Ziya Heper. Ahmet Abbas Yanık, Ce. bulunan Korochetz, intihabatı mUte. mek arzusundayım." 
vat Ada.pazarlı. Enver Balkan. Zihni ---------~---------------

Çubukçu, Sa.dl Batu, 
Antalyadan: Haydar Uçpun, KAznn 

Kama. 
Ko:ıyadan: Ali Canip Sümer, ŞUkrü 

Ankara telflfonu TUrka!tm, Mustafa Turgut. 

Aydmda.:ı: Etem Menderes. Neşet, 
Ahmet Emin Ara.kayım, tnmtt, Eynp 
Oı:basm. 

~~~s:"~~~ ~: Kayseride dericilik kooperatifi 
gun. ·All 'Fuaı Bel'k1n. Nart Sakkalba; kurulacak Ba.ltkeslrdeo: Nacl Puda.nalr, Pertev\ 

Ağıroğlu, K~.! Acar, Muzaffer Akpı.. §1, Nadiye Özsoy, Ltltfi Be.rçmen. .Ankara, 22 (Telefonla) - lktıaat 
Kütahya.dan: Etem YUcel, H.aldu Yr. VekAJetl Kayseride bir derlclllk koo

lancroğlu, Sadık Ülken, Halil Benli, peratlfl kurmağa karar vermiştir. U
Ahmet GüçkoL ıun blr zamandanberi bu t~le uğra

Malatyadan: Tevfik Temelli. Sa.it şanların taallyetlctl de blrleştlrne. 

nar, Bahri Alem. 
Bilecikten: Yahya Güven. Nafiz Ya... 

nk. 
Boludan: LOtfi Gören, Emin Yerli

ka.ya. Şeref Sanerk Sabri Karavayır. Fırat. rek ayrıca bir de dert fabrikası ku· 
Manisadan: Faruk Çelebi, NUzhet rulacaktır. 

Işık, Akif Öztürk. Haeim GUr, ZUhtU lktıeat VekAleti mütehassısların • 
Akın. Rıza Doğman. dan bir heyet bu maksatla yerinde 

Burdurdan: Ruhi Yeşilyurt, Cevdet 
Akın. 

Bursa.dan: Aşir AUı, ge:ıeral K!.. 
zım Alem; Sadık Tahsin Ersal, Tev. 
fik Birecik, Mehmet Eren, Salm AltL 

Maraşta.n: Rıza Çuha.dar, Abdullah tetkikler yapmaktadır. Heyet tet • 
Yaycı, Hamdi Kor. 

ok. 
Çanakkaleden: Halil lrmaç, Raif GU. 

ven, Ra.şit Ueomo. Hilmi ömen. Ah

klklerlnde fabrikanın kurulacağı ye-
:Muğlada.:ı: Cem11 Kara. Baha Sek • rl kat'! olarak tesblt ettikten sonra 

man, Mümtaz Alaman, Cemil Menteş. baztrla.yacağr raporu vekAlete vere
Nlğdeden: Hüseyin ÜlkU. Na.im E .. cek ve derhal faaUyete geçilecektir. 

ren. Ferit Eden, Yakup Unat, Ali KL met Cevdet. 
Çankından: Rifat Doluay, Mustafa wrmaeL 

Akm Ordu.dan Hamdi Sarlar, Namık öz. an, 
Çonıhtau: Cemal öner, Fehmi Vu. tunç, SUseyin. Eqf, HUarev Vurur. 

nl· Rizeden: Galip Dolan, Hua.n Biber. 
Çorumdan: Pertev Kalelioğlu, SU. Sammında.::ı: Fuat Toksal, Mustafa 

leyman K&t.ekçi. Hüseyin Yalçm, Zi. Aldıka.çtı, Fazıl Keresteci, Oeınan Cu
ya Üçilnc(l, Abdülkadir Binay, Mah • ~~p:~ Ordulu, !sırıail Hısnn. Muin 
mut Sancak, Mustafa Tarhan! 

Der..izliden: Hulttai Ural, Rifat Ka. Seyhandan: İsmail Sa.fa, Feyzi Ol -
yakçr, Naili KllçU.ka.. daç, Hasan Ateş, Hasan Ganga1, Sadrl 

Din~er. 
Edlrneden: Niyazi Mergen, (Vali ve 

Halk Partisi Başkanı), Şazi İnanç, Ha. Sinoptan: İzzet Koca., Enver Kök, 
sa:ı. Yenice, Ahmet Koru. Mustafa Tura~ Mehmet Oruç. 

.Sivastan: Etem Tannverdi, Adil Ar 
Erzincandan: Recep, Rıza Altmok. ka.,, Şakir Umar, Cemal Dönder. 
Erzurumdan: Haşim Bircan (Val: ve 

H:ılk Partisi başkam), Mesut Çanlt:ı- Tekirdağdan: Muhterem TUkel, °"' 
det CicioğJu, Nazmi Kırat. 

ya, Sadrettfıı G<Szt1tiıyük. Tokattan: Şevki Önder. Mehmet Yıl. 
Eskl~ehirden: Na.il Biricik, Ali sa. maz. Mehmet Turan, K~mil Basay, Ta. 

ğütlük, Abidin Tokoğlu, Kimli Kap. bir !pekçi. 

lanlr. . Trabzondan: Ali Bekir, Mlinir Ser-
Ga.ziantepten: Bekir Aksoy, Abdul- dar, Mahmut Sayıl, Kadri Me8lrt, Ab. 

lah GUz.et. dUlkadir İkiz. 
Giresu:ıdan: Eşref, Tevfik Eğınen, ------------

Ahmet Miralr. 
Günı~aneden: Süleyman Daltaban, 

Muhsi:ı Ataç! 
Içelden: Rüknettin Nasuhoğlu Vali 

ve Cumhuriyet Halk Partisi başkanı. 
Delegeler: Mitat Turoğlu. Muhtar 

Berkel, Halil Tulek, Muvaffak Uğur. 
İspartadan: Remzi 'OnlU.. Hilmi Çak.. 

makçr. 
lstanbuldan: İbrahim Kemal, Bayan 

Faide EsendaJ, Naci Moralı, Ferit Ce
mal. Hayrullah Diker. 

!zmirden: Vali Fazlı Güleç. doktor 
Behçet Uz, Atıf lııa=ı, Mehmet Alde.. 
mir, Ekrem Buran, Nuri Fettah, Ra.. 
sim f n. Tabir Bor . 

Beyaz~tta Y dolacak 
Dükkanlar 

Beyazıtta lnkıllp mü.zcai önüne dii
ıen ahşap ev ve dilkkinlann kaldınl
masrna karar verilmişti. Bunların kıy
metleri takdir edilmektedir. Yakında 
sahiplerine tebliğat yapılacaktır. 

--O-

Mesut Bir Doğum 
Tilrldye it Bankası latanbul ıubesl 

1eflerinden Sarp'ın diln sabah aut ye. 
dide bir km dünyaya gelmiıtir. KilçUk 
yavruya uzun ömür ve saadetler diler, 
ebeveynini tebrik ederiE. 

Matbuat kongresi 
Ankara. 22 (Telefonla.) - Gelecek 

ayın ilk haftasında Ankarada bir mat 
buat kongresi toplanacaktır. Kongre. 
de basrn birliği kanununun tatbtkatt 
görUşUlecektlr. 

lstanbulda işliJan vapurlar 
Ankara, 22 (Telefonla) - btan

bul limanında işleyen vapurların ye
ntıenmesl dUşUnUlmektedlr. Bu va. 
purların tercihan Haliçteki tersanede 
yapılması bükflmetçe terviç edilmek
tedir. 

KarabUkte Belediye teşkilatı 
Ankara, 22 (Telefonla) - Kara

bttkte belediye teşkUA.tı Tttcuda ge
Urtlmeıdne DeTlet Ş~rasınca karar 
verildi. 

Bu seneki tutun rekoltemiz 
Ankara, 22 (A.A.) - Memleketi

mizin 1938 yılı tutun rekoltesi 62 
mtıyon ktlo olarak tahmin edllmek
tedir. 

Şark tUtUnlerl yetiştiren komşu 
devletlerden Yunanlstanm bu sene
ki rekoltesi 60 mllyon, Bulgarlstanın 
33 milyon raddeslndcdir. 

lstanbul murahhasları 
bugun gidiyorlar 

C. H. Partisi İstanbul Villyet kon. 
greaince BUyUk Kurultaya murabba~ 
eeçilmlı olanlar bugUn Aııkaraya ~. 
deceMentir. 

Fransa sefirinin şerefine 

Hariciye Vekilimizin 
ziyafeti 

Ankra, 22 (A.A.) - Hariciye Ve
kill B. ŞUkrU Saracoğlu, birkaç gUne 
kadar memleketimizi terkedecek o
lan Fransız BUyUk Elcisi B. Henri 
Ponsot şerefine bu akşam Ankarapa
lasta bUyUk bir ziyafet vermiştir. Zi
yafette, blr~ok veklller, mebuslar, 
hariciye vekAleti erka.nr ve Fran11z 

bUyUk el~lliği memurları hazır bu
lunmuş ve toplanır, bUyUk btr eaml
mlyet havası icinde gec vakte kadar 
devam etmlı;tfr. 

TUrk - Bulgar baylari 
mukavelesi 

Sofya, 22 (.A.A.) - TUrk • Bulıar 
baytarı muka\·elenameslnln tatbik! 
hakkında So!yada yapılmakta otan 
müzakereler, muvaffakıyetle netice-

lenmiş ve 1933 mukavelenameslnln 
tatblklndeki teknik teferruat Uzerln
de anlaşmaya varılmıştır. TUrk de-

legeleri. bugün ziraat nazırı tarafın
dan kabul edilmiş ve Sofya zfrar niu
esseselerlni gezmişlerdir. Yarın An
karaya hareket edeceklerdir. 

Yunanistandaki Komünistler 
yola geldi 

Atina, 22 (A.A.} - Eski komUnlst 
llderlerinin nedameti tazammun e. 
den beyanatları gazetelerde lntlear 
etmiştir. Bunların arasında parll

mento komünist grupu relsl SlkJa
vaynııs da vardır. Bunlar komUntst

Jlği katiyen reddetmekte \'e bundan 
böyle milli htıkClmete sadık ve muU 

bir vatandaş olarnlc hizmet etmek \'a
r:.dindc bulunmaktadırlar. 

Parçalanan bir tayyare 
Londra, 22 (A.A.) - Irakta Ab· 

banync!an 10 kanunuev,·eJde kalkan 

ve 6 kişi ile I\:ahlreye gitmekte bu

lunan bir İngiliz bombardıman tay .. 
yaresi hareket noktasından 100 ){f. 

lometre mesafodc ıııırçalanmrı,, btr 

halde bulunmuştur. İçindekiler k~
mllen ölmU~tUr. 
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Prenses Sirap, genç kadının başına bir 
tekme vurarak adamlarına emretti : 
- Şu yı:anı şuracığa bağlayın ve Hüsrevi de 

kaçırmayın. Çabuk yakalayın ! 

disesinden sonra saraydaki cariye Te 

köleler glb~ onun da öldUrUlmemiş 
olması başlı başına talih eseri idi. 

Bir salona girdiler. Orada. bekle
yen iki haremağasrndan biri yalın 
kılıçları görür görmez bir çığlık at. 
tı ve karşıki kapıdan girerek kaybol
du. İç taraftan tela.şlı sesler duyul
du. GUhban en çeviklerlnden iki ki
şiyi ileri silrdil. Onlar kendilerini 
bir aralıkta buldular. Soldaki kU
cük ka'pınm eşiğinde Ferengis görün
dü ve kayboldu. Kapı kapandı, 

-45-

- Efendimiz, her şey dilediğiniz 

gJbJ oldu. Gökboğayı salona sokar 
sokmaz kapıyı ardından kapadım. Dil 
sizler içeride onu sıkıştırmışlar, şim
di yaralr olarak mahzende yatıyor. 

Çok geçmeden ölecektir. Ölmezse, o 
kadar kuvvetsizdir ki bir kuzudan 
daha kolay boğazlanabilir. Seyise 
gelince daha sundurmanın altında i
ken ansızrn başından aşağr bir çuval 
geçirdiler ve çuvalın ağzını bağlıya
rak mahzene attık. 

GUhban zeki bir Ermeni hadıma-

ğasıydı. Azermiduht'm sarayında 

iken pek kenarda kalmış, saray dala

verelerluden uzak bulunmuştu. Si
rap çocukken onun babası olan Ger
man valisinin sarayında bulunmuş, 

dört sene evvel prens ölUnce genç 
kızla birlikte işte bu köşke gelmişti. 
Burada ve köşk duvarlarını hiç blr 

defa aşmadan vakit geçiriyor; köle 
ıe cariyeleri korkudan titretiyordu. 

Çünkü onda zerre kadar insaf yoktu. 
Her çeşit ve renkten yüzlerce hatta. 

binlerce insanm karmakarışık yaşa
dığı !ran sarayında ancak böyle a
damlar intizamı temin edebilirlerdi. 

Ilüktimdar bir defa onun methlni i
şitmiş, Siraptan ister gibi olmuştu. 
Fakat genç kız: 

- MUbalAğa etmişler! 

Diyerek sözü kapatmış, ondan son
ra da dışarıdaki işlerle ala..kadar ol
mamasına daha çok dikkat etmişti. 
Bu yUzden Gühban saray ve devlet 

Susuzdere cinayeti 

Kanlı 
•• nuz 

elbiseler he
bu lu na madı 

Arap Murat biribirine zıt ifadeler veriyor 
Susuzdere cinayeti etrafında yapılan 

tahkikat ilerlemektedir. Dün mfu:ldeiu
mumi ile cinayet masası memurları mak 
tulün kanlı elbiselerini aramışlar, fakat 
Arap Muradın gösterdiği kıyıda mey-
dana çıkaramamışlardır. 
' Katil olduğu anlaşılan Arap Murat 
ifadesinde ısrar ederek elbiseleri çakısı 
ile parçaladığım, çakısının .da yattığı a
hırın başucuna asılı ceketinin cebinde 
olduğunu söylemiştir. Çakı hakikaten o
rada bulunmuş, aynca yatağının içinde 
de muhteviyatı iki kuruştan ibaret bir 
para çantası ele geçirilmiştir. 

Arap Murada ait olduğu anlaşılan 

çantanın içinde birtakım ge;ıç erkek re
simleri bulunmuş, bunun üzerine Arap 
Muradın ahlaki vaziyeti tahkik edilmiş 
tir. 

Arap Murat askerliği sırasmda jan. 
darmalık yapmış ve bu müddeti hapis
hanede geçirmiştir. Bundan dolayı de
lillerin imhasında oldukça ustalaşan 

Muradın verdiği ifa.delerin yalan oldu. 
ğu anlaşxlarak elbiselerin nerede oldu
ğu tekrar kendisinden sorulmuştur. Bu 
sefer de elbiseleri San Mehmet adında 

birisine verdiğini söylemiştir. Sarı Meh 
medin nerede olduğu sorulunca; 

- Onu Osman bilir; demiştir. Bun. 
dan sonra Osman. yakalanmış, o da Sa
n Mehmedin 4 ay evvel Dadaya gitti
ğini söylemiştir. 

Bunun üzerine Arap Muradın baska 
başka ifadelerle zabıtayı oyaJadığı an. 
!aşılmıştır. 

Kuvvetli bir ihtimaJe göre, katil Mu
rat ihsanın elbiselerini Kopuk Ahmede 
vermiş, o da saklamıştır. Fakat korku
sundan yerini söyliyememektedir. El -
biselerin bugün meydana çıkarılacağı 

kuvvetle muhtemeldir. 
Tahkikatla tesbit edildiğine göre :th

sanr Arap Murat öldürmüş, Kopuk Ah. 
metle, Kör Hasan da kendisine yardım 
etmişlerdir. 

Diğer taraftan o gece Hasköye kaç 
kişinin geçmiş olduğunun anlaşılması 

için, sandalcılar sorguya çekilmişler, 

fakat hiç biri katilleri tanıyamamıştır. 
Kanlı elbiseler bulun.duktan sonra, 

katillerin bütün delilleri ile birlikte bu
gün Adliyeye teslim edilmeleri muhte. 
meldir. 

((.aramazof Kardeşler. 
Yazan: Dosto y a vsk i 

' 
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Smerdiyakov, soğukkanlılığım boz. 
madan: 

- Ahlaksız mı? .. Sözlerinizi ne 'kadar 
da seçmeden söylüyorsunuz. İnsafsız 

barbarlar tarafından kılrçla zorlanan 
bir zavallının canını kurtarma 1<: için, dL 
nini değiştirmiş görünmesinde ne mah
zur var? Bunu benim aklım almıyor ve 
açıkça söylüyorum. Günah mı bu? .• 

Fiyodor: 
- Bunu anladık canım, uzatma da 

is bat et 1 

Diye haykırdı. Beri yanda Grigori 
de: 

- Münasebetsiz t 
Demekten kendini alamadı. 

- Münasebetsiz de ne? Niçin kötü 
kelam ediyorsunuz? Bir kere de siz, 
kendiniz düşününüz. Canımı kurtarmak 
için, zorbalara karşı din değiştirmiş gi
bi görünürsem, Allah benim ıztıra

rımı bilmez mi? 

Fiyochr tvana: 
- Azrcık kulağıma eğil... Dedi; o bu 

hezeyanları hep sana yaranmak için 
yapıyor. Sevindir şu zavallıyı. 

Ivan, eski ağır başlılığiyle babasına 
uzandı ve kendisine fısıldanan şu söz· 
leri dinledi: 

- Seni .de Aliyoşa kadar severim. 
Sakın onu sana tercih ettiğimi aklına 
getirme! Bir konyak içer misin? 

- Seve seve! 

Dedi ve sonra içinden: 

- Senin hesab n görüldü galiba! 

Cümlesini geçirdi. Smerdiyakova şa. 
şılacak bir dikkatle bakıyordu. 

Fakat Grigorinin sabrı taşmıştı: 

- Allah seni çoktan tel'in etmiştir! 
Hala mı münakaşa ediyorsun mel'un ı 

Diye lıağırdr. Fiyodor söze karıştı: 
- Yoo l Grigori, kendine gel, küfür 

etme! • 

- Sabırlı ol Grigori Vasiliyeviç, tu
talım, ki ben Allahı inkar ettim. Kafir 
olurum ve hıristiyan dini üzere yapı· 
lan vaftizim silinir. Böyle .değil mi? .. 

adamlariyle kumandanları hemen 
hemen hiç tanımıyordu. 

Sirap şimdi mahı;ende yaralı yatan 
avrnı ne yapmalıydı? GUhban onun 
çok geçmeden öleceğini aöylUyordu. 
Demek ki bir iki gUn sonra ölUsUntl 
kaldırmaktan başka bir iş kalmayor
du. 

Fakat bu gece Hl?srev niçin gel
memişti? Gfiya Gökboğanın ölUmUnll 
gözUyle görmekten bllyUk bir haz du
yacaktı, 

Balkona cıktı. Nehri boydan boya 
gözden geçirdi. Hüsrev işte sağdaki 
şu hurmahğın ucundan sandalla gö
rUnUr; rıhtıma kadar gelir, taş mer
divenleri çıkarak kapıyı açar ve bah
çeye çıkardı. Ondan sonra birkaç a
dım atarak diğer bir anahtarla köş
kiln yan taraftaki kUçUk kapısını aç
tıktan sonra daracık bJr merdivenle 
dosdoğru Sirabm odasına girerdi. Sl
rap buraya adamlariyle birlikte ka
ranlık bastıktan sonra gelmişti. HUs
rev de bu ziyaret için karanlığı bek
lerdi. 

Sirap merak ediyordu, 

Tekrar nehir boyunca baktı. Solda 
ve kıyıda bir kayık karaltısı gördU. 
Orası HUsrevin geleceği yerin aksi 
tarafıydı. Buna rağmen Sirap bu 
kayıkta delikanlıyı görmek istiyor -
du. Eğer henUz geliyorsa ona işi tek 
başına başardığını söylemekten ay
rıca bir gurur duyacaktı. 

Kayıkta kimse yoktu ve yerinde 
duruyordu. 

Sirap beklemeye karar verdi, o
dasına girdi. O sırada bahçeden ayak 
sesleri geleli, birilll bağırdı: 

- Yet1ıdc. yabancı var! 

Koşuştular. Sfrap da balkona fır
ladı. K aarltılar Ferengisin kırk elli 
adrm uzaktaki .köşKUnUn duvarı bo
yunca gidip geliyorlardı. 

Slrap Ferengisln bahçesinde de bel
li belirsiz bfr karaltının koştuğunu 

görür gibi oldu. 

GUhban elinde bir altın düğme ile 
girdi. Kaçan adamla boğuşurken kop 
muştu. 

- Bu adam eğer her zaman böyle 
dUğmeleri olan elbise giyiyorsa hır
sız olmasına imkAn yoktur. 

Sirap onun uzattığı şeyi görlince 
gözleri dört açıldı. Aldı ve yakın

dan daha iyi baktı. Kaşları çatıldı, 

çeneleri kenetlendi. Bir an dlişUn
dükten sonra dışarı fırladı. GUhban 
da onun arkasından yürUyordu. Bah
çeye çıkınca yalın kılıç dilsizler 1kl 
tarafında ylirlimeğe başladılar. 

Sirap dosdoğru rıhtıma gitti. Ka-

Fiyodor konyağını yudum yudum i. 
çerek: 

- Haydi, sadede gel l 

Dedi. 
- Peki efendim .. Eğer ben bir mürted
sem, cellatlarmıın: ''Sen hıristiyan mı. 
sın, değil misin?,, Sualine: ''Hayır!,, 

dediğim vakit yalan söylememiş olu
rum. Çünkü zaten vaftizim silinmiş, 

dinle bağlılığım koparılmıştır. Bu halde 
zalim bir Tatarın karşısındaki inkardan 
ne çıkar? Yerde, gökte bakim oJan Tan
rıyı aldatmak hiç elimizden gelebilir 
mi? 

Grigori, bu nutkun bütün manasını 
anlamamıştı. Fakat laf kalabalığı onu 
şaşırtmış ve gözleriyle beraber beyni 
de kamaşmıştr. Alnrru duvara çarpmış 
gibi bir hal içindeydi. 
Konyağını bitiren Fiyodor, keskin 

bir kahkaha attı ve: 

- Aliyoşa, görüyor musun, şunu? 
diye bağırdı. Ne mükemmel cizvit pa. 
pası olmuş bizim oğlan ... 

Öyle değil mi İvan? .. Sen Cizvit pa
paslarrna dönmüşsün be oğlum ... Kim 
sana bunları öğretti böyle, ha? .. Fakat 
yalan da söylüyorsun. BunJarın hepsi, 
senin inandığın şeyler değil. Merak et. 
me Grigori, biz bu imansız kafiri tuz
buz edeceğiz... Tatarların karşısında 

canını kurtarmak için inkara katlansan, 
kafir olmazsın. Ama, kendi kendine de 
bunu benimser.sen, ıv.>nra iş nereye va-

pıyı açtı ve nehir kıyısına indi. Ora
daki demir halkalardan birine bir ip 
bağlanmıştı ve diğer ucu aşağı tara!
taki kayığa doğru uzanıyordu. Bi
raz ileride bir ip daha vardı. Onun 
aşağıki ucu gene kayığa, fakat öteki 
ucu Ferengisin köşkUnUn rıhtımına 
gidiyordu. 

Gühbana ipi çekmesini söyledi. !p 
çekildikçe kayık yaklaşıyordu. 

Fergesin rıhtımma uzanan ipi kes
tirdi. Diğer ipi de kısalttı. Sirabın 

şüpheleri artık hakikat halini almış
tı. 

Prenses Sirap emretti: 
- Çabuk orayı açın! Açılmazsa kı

rın! 

!ri yarı adamlar omuz verince ka
pı çatırdadı ve boylu boyunca yere 
serildi. 

FrengJs bir ayağını pencereden dı
şarı atmıştı. Aşağıya bakarak yal
varıyordu: 

- Husrev, beni bırakma! Beni de 
al! 

Sirap geri döndU. GUhbana emret- · 
tr. 

Prenses Slrap: 
- Tutun! 

- Ferengisin köşkilne baskın ya
pacağız. Altın düğmenin sahibini her 
halde ve en kısa. zamanda. yakala
malıdır. 

Hemen iki merdiven getirildi. Biri
sini duvara. dayadılar. Duvarın Us
tUne çıkan Gilhban ötekini de diğer 
tarafa dayadı. Hepsi de birer birer 
Ferengisin bahçesine geçtiler. En son 
geçen Slrabı ortalarına. aldılar ve 

kuytu kenarlardan sessiz yürüdüler. 
KöşkUn bir köşesinde bir adam ye

rinden fırladı ve bağıracak oldu. Fa
kat sesi yarım kaldı. Çilnkü Gtihba
nın hançeri onun kalbinin Ustune 
dayanmıştr. GUhban iki adım geriden 
gelen Prenses Sirabı gösterdi: 

- Ferengisin ziyaretine gidiyor, 
çabuk bizi oraya götür! 

Adamcağız öne dUştU. Kapıyı Uç 
defa vurunca açıldı. Açan adam kısa 
boylu ve şişmandı. Karşısında bir
çok yalın kılıç ve uzun boylu yaban
czları görünce ağzr açık kaldı ve fırla
yıp kaçmak istedi. Fakat Gilhban o
nu yakasından tutarak hançeri göğ
~ uuı: llct.) CLU1. 

- Prenses Sirap emrediyor. Bizi 
Ferengisin odasına götilr! 

Adamcağız öne dllştU. 

HUkUmdarın o kadar sevdiği Pren 
sesin yanında, son zamanlarda şüp
he altında kalan Ferenglsin ne kıy
meti olabilirdi? Son zehirlenme hA.-

Diye bağırdr. 
Ayni zamanda ileri atıldı ve genç 

kadmı saçlarından tutarak icerl çek
ti. Halıların Ustünde silrUkledi. GUh
baua: 

- lIUsrevi kaçırmayın! Çabuk ya
k r layın! 

Dedikten sonra avını yere silkti, 
ayağiyle başrna vurdu: 

- Alçak kadın, dayımı zehirlemek 
istedin; sonra da benim sevgilimi a
yarttın, değil mi? Artık öleceksin? 

Fereııgis hıçkıra hıçkıra yerlere 
kapanıyor, Prensesin eteklerine sarı
larak yalvarıyordu: 

- Hüsrev aldattı. Ah, ona aldan
dım ben ... Beni affediniz! Beni affe
din de ondan hem sizin, hem benim 
intikamımızı alayım! 

Prenses Sirap genç kadının başma 
bir tekme daha vurarak adamlarına. 
emretti: 

- Bu yılanı şuracığa bağlayın. 
Balkona çıktı ve HUsrevin gittiği 

tarafa baktı. Nehir kıyısına doğru 
koşuşmalar vardı. 

Bir hışırtı oldu >e birisinin suya a
tuaıguu unıaaı. uunı:ıanıa a<iamıarı 

bu sefer tekrar demin geldikleri yer
den duvarı aşıyorlar; Sirabın bahçe
sine ve rıhtıma geçiyorlardı. 

Demek ki denize atılan adam Hlls
reYdi ve kayığa binerek kaçmak için 
nehrin aşağısma doğru yUzUyordu. 

(Devamı var) 

r VıılQ>aşı mltiınasebei!:l'1'De -
SA K A R YA sineması 

BUGÜN bülün küçük ve büyüklere MtCKEY'in en güzel hediyesini 
takdim edecektir. 

Valt Disney'in emsalsiz şaheseri GöRüLMEM1Ş M1CKEY'in 

1939 ŞEN HAFTASI 
ve mevsimin en müthiş kahkaha tufanı 

3 Ahbap Çavuşlar Eğleniyor 1 Çocuklar için fiat 10 kuruş. 

rır? .. Benim bildiğime göre cehennem. 
den kollarımızı sallayarak geçemeyiz. 
Sen ne dersin bakalım buna türedi Ciz
vit? 

- İçimden de din değiştirdiğime şüp 
he yok. Şimdi orada küçük günahlar
dan başka bir şey yok. 

- Nasıl küçük günahlar? .. 

Grigori, onun cevap vermesine vakit 
bırakmadan atıldı: 

- Yalan söylüyorsun mel'fınl 
Smerdiyakov, sinirlenmeden yendiği 

hasmına mürüvvetle muamele e..den bir 
galip edasiyle devam etti: 

- Evvelce de söyledim ya, hüküm 
verirken biraz düşününüz. Mukaddes 
kitaplarda yazar, ki bir adamda hardal 
tohumu kadar küçük bir iman zerresi 
varsa, dağları onun güciyle denizlere 
fırlatır. Sen, ki bana imanından aldığın 
kuvvetle lanetler yağdırıyorsun, o haL 
de şu dağa emret de denize değil, çün· 
kil deniz çok uzaktır, fakat bizim bah_ 
çenin ardındaki bataklık dereye yuvar
lansın bakayım. 

Hele bir sına bakalım. Göreceksin ki, 
emir değil a; gırtlağını parçalasan bi. 
le yerinden kımıLdamıyacaktır. 

Bundan şu anlaşılır ki, azi
zim Grig.ori, sizin de imanınız Alla
hın istediği şekilde derin bir inanış ,. e 
bağlanış değildir. Bu halinızle de k .. 1-
krp etrafınızdakilere lanetler yagdırı. 
yorsunuz. 

Ama, bu zavallılıkta sen, yelnrz sa
yılamazsın. Biri, ikisi, müstesna dün. 
yadaki bütün insanlar, böyledir. Tanrı 
elbette bütün alemi topyekun cehenne
me atmaz. Şüphelerimden dolayı beni 
c!e affından mahrum etmez. 

Fiyodor, heyecanının en son derece. 
sine vararak: 

- Dur, dedi, dur; dağları yerinden 
oynatıp uzak denizlere fırJatacak bir 
iki adamın var olduğunu kabul ediyor
sun, öyle mi? ... ivan bu noktaya dikkat 
et. Bütün Rus ruhu bu cümlenin için. 
dedir. 

lvan, babasının fikrine uyduğunu 

gösteren bir gülümseyişle: 

- Evet, dedi; işaretiniz yerindedir. 
Bu noktada Rus halkının imanı duyu
lur. 

- Sen de ayni fikirdesin ha? ... Ne 
iyi, ne iyi... Ya sen Aliyoşa? Sen de 
bunda Rus imanını görüyor musun? 

Aliycşa, kati ve cesur. bir tavırla: 

- Hayır! Dedi; bunda Rus imaru. 
mn hicı bir zerresi yok! 

- Canım, sana imandan bahseden 
kim? .. Ben şu istisnadaki ruhun halis 
R us malı , olup olmadığını soruyorum. 

Aliyoşa gülümsedi ve: 
- Evet, dedi o bakımdan hakkınız 

var. 

F iyodor, Smcrdiyakova dönerek: 

' ı Oevamı var) 





6-KURUN 23 BIRINCIKANUN 1938 

Frar.tsada kazançtar üzerine 
yeni vergi konuyor 

265 ebus hLikOmet 
aleY .ine vaziyet aldı 
Dalaaige yıne itimat kazandı 

Parla, 22 (A.A.) - Mebusan mec. 
llst. öğleden sonraki celsesinde, fi. 
nans kanununun ikinci maddealnln 
altıncı paragrafını müzakereye baş
lamıştır. Bu paragraf, kazanclar u. 
zerine yüzde iki ntsbetlndc l"ergl kon 
masına nlttlr. 

Bu paragraf hakkında bircok t.Adll 
teklifleri yapılmış, fakat maliye nn· 
zm Reynaud, yalnız radikal sosyalist 
mebus Jamberl'ln ta.dil teklifini ka
hul edebileceğini bildirmiştir. Jnn
bert'ln teklifi, on bin franktan ıı.şnğı 
kazıınelarda ilk yedi bin frankın na
zarı itibara alınmamasını Amirdir. 

Maliye nazırının bu beyanatı Qze· 
rlne, maliye encümenine müzakere 
lmkA.nr '\"ermek lcln celse tatil olun
muştur. Encümen, 19 mUste~klfe 
kar~1 23 rey ne yalnız Janbert tekli
fini tetkik etmc~e karar Yermiş ve 
reye mUracnat etmeksizin bu teklifi. 
nf tasvip eylemiştir. 

Celsenin yeniden küşadı üzerine, 
Başvekil Daladler, lklnct maddenin 
altıncı paragrafının kabulü lçln ıu. 
mat meselesini ileri sllrmUş ,.e bu va
ziyette reye mUracaat olunmuştur. 

Reyin puantaj ile ve isim tasrihi ne 
tesbltl lüzumu hasıl oJmu~ Te celse, 
saat 21 e kadar talik edllmtştlr. 

Parls, 22 (A.A.) - Parllmento en· 
cümenlert relsJerl, mebusan meclisi
nin 29 Ktmunuo\•l'ele kadar tntll yap
masını teklif etmişlerdir. 

Pnrls, 22 (A.A.) - Mebusan mecıt
sl, saat 21.5 ta toplanmış ve reis, pu
antaj netıcestnl btıdtrerek ikinci mad 
denin 265 reye karşı 322 rey ile ka.· 
bul edilmiş olduğunu tıısrlb etmiştir. 

Mecıts. bunun Uzcrlne, ftnamı ka· 
nununun geri kalan maddelerinin de· 
\"amma başlamıştır. 

Parla, 22 (A.A.) - Bu akşam me
buean meclfsl koridorlarında öğrenll
dlğtne göre. akşamki reyde hUktı

met aleyhinde vnzl)·et alan 265 me· 
bue şunlardır: 73 komünist, 156 sos. 
yallst, 20 kadar cumhuriyetçi sosya
list birliği dzner, 12 kadar mUstakll 
iki veya Uc radikal eoeyaıtst, iki ve
ya Uç mUstnkll, mUetenklf katanlar 
arasında 12 kadar radikal eosyatlst 
birkaç cumhurlyolçl sosyalist birliği 
Azası, blrkae müstakil sol ve morkcz 
grupları dzaaı vardır. 

Frankonun taarruz planlan hükô· 
metçilerin eline geçti 

l ngiliz konsolosunun 
9akalanan askeıi 

vaLizinde 
evrak 

Barselon, 22 (A.A.) - Yinnl kadar 
tayyare Tarrega Uzerine 200 bomba at
mıştır. 7 ölü ve 14 yaralı vardır. 50 bi. 
ıa hasnra uğramıştır. 
Allı tayyare de Borjablancayı bom. 

oardıma..-ı ederek bir kaç e'lln tahribi. 
ne sebep olmu§tur. Bir ö!U vardır. 

Salnmanka. 22 (A.A.) -Evvelki gc. 
::e bUyUk umumI karargfilı ta.rafmdan 
neşredilen tebliğte şöyle daıilmekte -
dir: 

Muhtelif cephelerde işara değer bir 
şey yoktur. 

Tayyare f aal!yeti: Bugün mütcad -
di~ hava muharebeleri esnasında dil§. 
manm 11 tnyyaresl dUşilrülmUştilr. Za 
ylatnnız yoktur. 

NEGRlN1N MESAJI 
Barsclon, 22 (A.A.) - B. Negrin, 

Madrit f akilltesi fizyoloji profesörü 
sıfatile ve lspımyol tıp fılemi:ıe men. 
sup diğer ı;ahsiyetlerle birlikte ya -
bancı kollejlerine bir mesaj göndere -
rek nçık şehirlerin bombardımanını 

protesto etmiştir • 

MUHAR.tPLlK HAKLARI 

st mllzakerede bulu.:lmıyacağmı beyan 
etmi§Ur. 

Burgos, 22 < A.A.) - İspanyol hudu. 
dunda ele g~irilcn vesikalar meselesi 
hakkında Burgos bUkümeti hariciye 
nazın tarafından neşredilen tebliğte 
ezcllmlc deniliyor kf: 

Askeri polis, lngiliz vls konsolosu ta.. 
rafından hazırla.:ıarak konsolos Good. 
man tarafından nakledilen bir valizde 
milliyetperver ispanya düşmanlarını 
müstakbel askeri harekattan haberdar 
ctnıeğe mntuf olduğuna şUphe olmryan 
vesikalar ynkalnmıştır. Incede:ı ince
ye yapılan nra§tırmalar bir C8.llusluk 
eebekeslnln mecvudiyetini göstermek. 
tedir. 

Parla. 22 (A.A.) - Figaro gazetesl 
ne Henday'den bildirildiğine göre. &n. 
sebastlen'dekl Fransız ticaret odasınm 
sekreteri. l:ıgillz vfs konsolosuntm ba. 
vulunda gizli vesikalar ele geçirilme. 
si üzerine, tevkif edilmiştir. 

Romanyadaki yeni partiye 
akın var! 

TANINMALIDIR BUkreş, 22 (A.A.) - Yeni teşkil 
ı:.ondra, 22 (A.A.) _ Niyuz Kro. olunan mlll1 knlkınma partisine mU

nikl gazetesinin istihbarma göre, !s • racantlar yığın halinde gelmektedir. 
panya işlerine ademi mUdn.hale komi. Teşklllltrn merke~ komlt-;c;lne şimdi· 
tesi genel sekreteri Hemmbg'in ver. ~:e kadar on binlerce mUracaııt :nıka 
diğl mahrem raporda muhariplik bak- t uımuştur. 
!arının tanınması terviç cd!lmektedir. Eski partflerlo bUtUn liderleri kay. 
Binaenaleyh biltUn İngiliz siyasetinde dolunmuşlnrdır. Aralarında eski de· 
ya tında bir değişlklik olması beklenl. mlrmubafızlar rei 1 Codrlano'nun 
yor. knrdeşl bulunan birçok eski demlr-

HÜK'Oı-fETCİLER MÜTAREKE muhafız azası da krala. telgraf co-
fSTEDİLER kerek yeni mlııt teşokkUle knbullo-

Burgos, 22 (A.A.) _ Stefani ajan. rlnl rica etmişlerdir. 
sın1a.,: Avam Kamarası tatil yaptı 

Frankist Ispanyol manabilnden öğ. Londra. 22 (A.A.) - Avam Kama. 
rcnildiğine göre. BarS<'lona hUkiımetl, rast, bugün 31 kA.:lunwJanlye kadar ta. 
blr ecnebi devletin tavassutu Ue, noel tile karar vcrml~tlr. Başvekil Çember. 
yortulan için bir mütareke yapılma. layn, lüzumu takdirinde meclis reisi. 
smı istemiştir. nln kamarayı hemen derhal içtimaa. 

Bu talebi, Burgos hUkümeU:ıin men- çağırabilmcsini teklif etmiş. bu teit. 
fi bir cevapla knrı;ılamağa hazırlan • te kabul olunmuştur. 
makta olduğu söylenmektedir. Filvaki • ... • 
böyle bir mUtareke düşmanlarına mil. Menemencıoglu Sofyadan geçti 
him tedafüi ve taaITU~ ba.zırhklannı Sofya, 22 (A.A.) - B. Numan Mc. 
ıkmal fırsatını verecektir. Bu ham- • nC!!lencioğlunun riya.setiJdeki Türk he 
lıklar bir mUddettenberi biltiln cephe yeti bugUn Sofyndan geçmiş ,.e ist.as.. 
boyunca yapılmaktadır. yonda hariciye nezareti genel sckrete. 
Diğer tnraftnn Frankist İspanyol ti Altinov ve ba'}Uı elçi B. Berker ol. 

't "i'cQmetl, kayıt ve eartsn: teslimiyet. duğu halde Türk elçiliği memurları ttı.1 
n başka Rar8elona ile hiç bir husu. rafından scl1m1Bnm1şt.tr. • 

Eden 
Yakında 
Kabineye 

yeniden . 
girecek 

Londra, 22 (A.A.) - Daily Express 
aaıctesl, hUkCımct maha!lllnde deve. 
ran oden bir şayiayı kaydetmektedir. 
Bu şayiaya göre B. Edenin mlllt mU
dafaa lelertnl tedvir eden nezaretler· 
den blrlnl deruhte etmek surctlyle Ö· 

nUmUzdekl sene zarfında kabineye 
girmesi muhtemeldir. 

Bu gazete, B. Edenin kendisinin 
kabineye tekrar avdet etmesi ihtima
li yoluna eeddedecek olan blr battı 
hareket lttlhazındaD dalmt surette 
içtinap etmiş olduğunu yazmakta ve 
B. Edenin leUfasına sebebiyet vermiş 
olan İtalyan mUnasebatı meselesinin 
kapatılmış bit' fasıl telAkkl edilmek· 
te bulunduğunu ua,•e etmektedir. 

ıngiltere 
ounyanm en müthiş hava 

sillhlarma sahip oluyor 
Londra, 22 (A.A.) - MIUI mUdn· 

fa.a nazırı lnaklp, dUn akşam söyledi
ği bir nutukta tnglltcreoln dUnyanın 
en müthiş bava mUdnfaa kuvvetle· 
rlne malik olaca~ıoı, tnglltere hUkCı
metinln son iki ay zarfında toglltere
nln kuvvetini arttırmak tein fevkalA.· 
de tedbirler aldığıot kaydettikten 
sonra gerek kendi gerek bazı arka
daşlarmın şahısları hakkında dola· 
şan rivayetleri me\•zuubahla ederek 
arkadaşlarının memlekete mUmkUn 
olduğu kadar fazla hizmet etmeleri 
tomennls!nde bulunmuş ve eğer ge
rek kendfsl gerek arkadaşları tstlh
lAf edilecek olurlarsa onlara daha 
bO)·llk muvaffakıyetler dllemlştlr. 

lnskfp, memleket eelAmeUnl şahst 
menfaatlerin Ustünde tutulmak IA· 
zımgeldlğlnl kaydederek nutkıınu bl
tlrml•tlr. 

HAVA TAARRUZUNA KAR~I 
SIOINAKLAR YAPILACAK 

t.ondra. U (A.A.) - Dun A\"am 
Kamara.tuna hava turuzuna karşı 

sığnaklar inşasına mUtea.llik olarak 
B. John Anderson tarafından te,·df &· 

dilmiş olan pl&n, ıazeteler tarafın· 
dan iyi karşılanmıştır. 

Daily Telgraph, diyor ki: 
Beklendiği veçhlle B. Anderson, 

projesini e\"velce bütUn lloktnlarını 

tamamlylo mesleki bir tetk!J\ten go
elrmeden tevdi etmemiştir. 

Tlmes yazıyor: 
Projede pJAnın icrası, derpiş edil

miş olan mühlet pek kısa olmasına 

rağmen bu projede hava taarruzları
na karşı himayeyi temin için actıen 
tttlha;ıı edllecf!k tedblrlerden de bah
solunmaktadır. 

Kont Ciano Romaya 
ctondü 

Budapcşte, 22 (A.A.) - İtalya ha. 
rf ciy~ nazırı Kont Ciano ve yanındaki 
zevat, bu sabah aaat 7.20 de Romnya 
mUwveccihen hareket etmişlerdir· 

Londrıı. 22 (A.A.) - Times'iD Ro. 
ma muhabiri, Kont C!a.::ıo'nun Buda. 
pcşteyi ziyaretini Macaristanla Yugos. 
lavra ara~mda. ılYtUJl bir mukarenette. 
sisi neticesini vereceğini ve ltalyanrn 
Yugoslavya ve Macaristanm Berlin -
Roma m!hverinln fliyast çerçevesi da... 
hilbde ve fa.kat hususi menf a.atlere 
bağlı bir blok teşkil edeceklerini yaz.. 
maktadrr. 

Bu gazete. Roma:nyanın bloka duhu 
lü ihtimaline karşı kapının açık bını. 
kılmış olduğu mUt.aleasmdadır. 

Çekoslovakyadaki Yahudiler 
Prağ, 22 {A.A.) - Narodol Osvo

bosen. "Yahu~ muhacereti tein faz. 
lıı yerimiz yoktur'' demekle bernbe.r, 
Çekoslo\'akyada iki nevi Yabudlnln 
m ubafazaaı llı.zımgeldlğtnl kaydedl· 
yor. Umumi harpte Çekoslovak böl
gelerlndo hizmet ederek dalma. Çek 
olduklnrını llfl.n edenlerle Çekoslo
"akyada yabancı memleketleri de a
lılkndar eden endUstrller lhdn ed n 
Yahudiler. 

Go.zote diyor ki: 
Başka ttırıu hnrcket ettllUmlı tak· 

dlrde, ihracatımızın yUzde ellisini 
h~·bedohlllrlı. 

. ' . . .. . . - : -

HugUn memıeketlmlze ge ecek olan 

Romanya mubteliti 
Pazar günü Ankarada ilk maçmı yaptaktan sonra 

lstanbulda sah gunu Fener, perşembe gunu 
de Galatasarayla karşılaşacak 

Beden terbiyui ht.anbul bölgui fut. 
bol ajanlığından; 

Vaki davet üzerine dost Romanya 
muhtelif fut bol takmu 23 • ıı . 1938 
Cuma gUnil saat 16 da Romanya vapu. 
riyle 1ehrimize ıelecekler ve aynı &Un 
ak§am treniyle Ankaraya hareket ede-. 
cklerdir. 

Dost memleket futbolcularuu kar§tla 
mak Uzerc Bölgemize bağlı bUtiln ku. 
lUp murahhaslanrun o rUn ve saatte 
Galata nhttmmda ham" bulunmaları rf. 
ca olunur. 

26 • 12 • J 938 Pazartesi gilnü tekrar 
tıtanbula avdet edecek olan miaafirle· 

Hakem lmtıhanları 
Sah günü balkevinde yapılıyor 

Böleemiz Hakem Kur•u dersleri ao. 
na ermit olduğuntl&ıı 27 • 12 • 1938 
Salı gilnü akşamı saat 18,30 da Eminö .. 
nü Halkevi salonunda tahriri imtihan
;uı yapılacaktır. Bu kurslara devam e. 
den ha'kem namzetleriyle daha evvel 
kurs görüp imtihan olmamı, arka.dqla. 
rın mezkur gün ve saatte baztr bulun
maları tebliğ olunur. 

Seyhan grupuna ait maçlar 
Ankara, 22 (A.A.) - Türkiye fuL 

rimiz burada da iki maç yapacaktır. 
Birinci maç: 27 • 12 • 1938 Salı gü· 

nü saat 14,30 da Fenerbahçc takımı ile 
yapılacaktır. 

Bu maçın hakemi Adnan Akın, yan 
hakemleri Fahrcttin Somer, Necdet 
Gezendir. 

ikinci maç: 29 • l 2 • l 938 Per§cmbe 
günQ saat 14,30 da Galatasaray takmıı 
ile yapılacaktır. 

Bu maçm ha'kcmi Nuri Bosut, ya.n 
hkemleri Şevki Ça.nka ve Halit Öz:· 
baykaldır. 

Her iki ma~ da Taksim stadında ya· 
pılac:aktır. 

Bu haftaki lik maçlan 

Galatasaray - Beşiktaş 
Pazar gunu Taksim stad· 

yomunda çarpışıyorlar 
Beden Terbiyesi t.tanbul Bölgesi 

Futbol Ajanbğnıc!an: 

25 • 12 • ı 938 Pazar günü yapılacak 
ma~lar: 

TAKSIM STADI: 

Galatasaray • Beşikta§ A takımları 
saat 14,30 da. Hakem A. Akın. Yan ha· 
kemleri: Fahrettin Somer ve Halit Uz· bol gnıp birincilikleri için yarın ve 

cumartesi günü Anka.rada karşılaşa.. er. 
cak olan gruplarda.:ı F.aki~bir, Aydm ŞEREF STADI; 
ve Samsun gruplarmm birincileri ve 
bunla.rın hAngl takmılarla kare~arak 
birinciliği aldıkları evvelce blldirilml§ 
u. 

Seyhan gnıpuna. alt maçlar hakkın. 
da da aşağıdaki maltimat gelmiftlr: 

Seybnnda ilk maçta Malatya 3-2, 
Konyayı yenmiş, Seyba.:ı takımı da 
6-0 Mardine galip gelml§tir. Diyar. 
bakır takımı Kayseriyi 3-1 yendikten 
sonra, Seyhan tekrar !eçl ile karşılaş. 
mış ve 1-0 galip gelmiştir. 

Yarı final ma.çlannda Diyarbakır 

1-0 Malatyayı renmiş ve bu su.retle fL 
na.le ka.lan Adana İdman yurdu ve Di. 
yarbakır t.ak(mln.n arumda ynpıl&:l 
mçı da Adana idman yurdu kus.na. 
rak Seyhan grup birincisi olmuştur. 

Kısa harici haberler: 

• BUkreş, 22 - Dahtllye nezareti, 
dcmtrmuhafızlar zlmanıdarlarından 
Kral hanedanına sııdnkat yemini et
miş olan 31 kişiden 130 unun tabliye 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

• Londra. 22 - Stetanl Ajansın
dan: 

Hnrlclye nezareti mUsteşarı Butler 
Avam Kamarasında Jnglltere hUktı
metlnln, Llhyadan geri eağrılan ltaı. 
yan askerlerinin miktarını bilme. 
meklc beraber, ltalyan btıktımetlnln 
İngiliz • Jtalyan anlaşması muclbln. 
ce Ltbyadakt garnizon kuvvetlerini 
azaltmasından memnun (>lı;lu/;unu 
eöylemlştlr. 

• Londra, 22 -Alman Yahudi mut. 
tecllerlnc tahsis edilmiş olan Do.Jd. 
vln eermnyesl, halihazırda 200 bin tn
glllz lirasını mUt-0ca,·lz bulunmakta
dır. 

• Nevyork. 22 - HUktımet, her ay 
Kmlhac'a 500 bin buçel buğday tc. 
berrtı etmeğc kıırar nrmlşttr • 

l{ızılhaç, bu bnğdayJnrr. bltararn
ne tevzi edecektir. 

• Brüksel, 2~ - Ellsnbeth Vltle va
purunun Kongo<ıan An'\"erse muva
salatında vapurun kasasında muba. 
tnzn edilmekte bulunnn 17 milyon 
frank kıymetindeki elmaelnrnı ca
lınmış olduğu mUşahade edilmiştir. 

• Londra, 22 - J .. lberal mebuslar· 
dan Mnnderln bir sualine Başvekil B. 
Çemberlayn aşa •ıd ki t hrlrt cc; -
ht vıırtn l$ttr· 

Kaaımpa,a • Eyüp A. taktmlan aat 
13 te. Hakem Halit Galip Ezgü. 

!stanbul•por • Vefa A. takımları saat 
14,45 te. HaJcem Ahmet Adem Göğdiln. 
Yan hakemleri Ru§en ve Sabahaddin. 

FENERBAHÇE STADI: 

Süleymaniye • Beykoz: A. talamları 

saat 13 te. Hakem izzet Muhittin Apak. 

Yan hakemleri: Şevki ve Ahmet. 

Fcncrbahçe • Hilal A takımlan saat 

14,45 te. Hakem Şazi Tezcan. Yan ha· 

kemleri Halit Özbaykal ve SalAhattin 
Öz:baykal. 

Ba kartılatmalar haldundaki dütün
eelcrimizi Pazar günkü nüıhamnda 
bildireceğiz. 

Beyoğlu HaJkevinin 

Futbol turnuvası 
Beyoğlu halkevi spor kolu tarafın. 

dan yapılan bir davet Uzerine §clıri -
mizdekf mekteplerin spor hoca.lan evb 
salonunda bir toplantı ya.pm~lardır. 

Bu içtimada mektepleri altı.kadar c. 
decek bir çok mUhim kararlnr verilmiş 
tir. Bunlardan biri; mektepler arasm .. 
da futbol ekiplerine malik bulunan mek 
teplerin bu mUsab:ıltalan cidden bU -
yUk bir al!kn ile takip etmeleridir. 

Yine bu toplantıda verilec karara. 
göre mektepler arasında. voleybol, bas-

ketbol ve atletizm mUsabakalan da yu. 
pılacaktır. Müsa.bakıılnr sonunda bil-

tiln karşılaşmaların birincilerine hal. 
kevi tarafından konulacak kupalar tev 
zi edilecektir. 

Diğer tara.fta.n bu seneye kadar Emi 
nönU halkevl tara.f mdan idare edllmck 
te olan gyrifedere klUpler futbol şam. 
piyonluğu nuı.ç!arı da bu seneden iti
baren Bevoğlu ha1kevi tarafından ot". 
ganizc edilecektir. 

K .. on2re 
Bakırköy spor klübU idare heyetin

den: 
RJübün !ıenelik kongresi 25-12-38 

pazar gllnU saat 11 de Bakırköy halke. 
\1 snlc>.."lunda yapılacaktır. 

KlUbe kayıttı arkad~a.rm gelmeleri 
rica olunur. 



7 - KURUN 23 BIRINCIKANUN 1131 

Yazıktır, kıymayınız! 
DRAM J\TSMJ 

23 - 12 • 938 ec:ı.ı.ı. 1 ----------------------------ma 
günü akşamı 20,30 da [W@4 P-Q ... ,1'J y D mil!t!t!-

\'lNDSORUN ) 1111 ._.ı;) ~ f': l il ~ l ' l I l • e 1 • 
~f~N KAUJNl.ARI 

·------------------------------------lllllliıııiiiiiiiiiiiiiiiii 
(Brıştara/ı f iııci de) 

bu eserler de biz:im muhitimizde, bizim 
seyircimize söylediği, hatırlatt ğı, .dil • 

şündilrdliğü §eyler noktasından kıymet 
lidir. Yabancı, elbette bizim eski ve 
yeni hayatımız, eski asırlarda tabi ol. 
duğumuz idare ile şimdiki idaremiz a
rasında hiç bir mukayese yapmağa, ne• 
ticeler çıkannağa muktedir olamıyacak, 
filmi milcerrcd olarak mütalea edecek. 
tir, belki de arkadaşlarımızın dediği 
gibi aleyhimizde hllk}imler verecektir: 
olabilir 1 Onun için de bu (ilm hudut 
dıpna çıkarılıp yabancı memleketlerde 
gösterilmesin, filan ve filan sermaye. 
darlar da o kadar çok para kazanma. 
srnlar, bu da haktır, gerçektir. 

didinen, iyi niyetlerle elinden geldiği ı 

kadar çalışan, sırpınan, yorulan 1 
ihtiyar muharririn hali gözümün öııü. 
ne geldi: Musahip za.de Celal düşm;ın. 
larımtza yardım ediyor, mazimizi kirle. 
tiyor 1 

I - ldarcmlz5n Pnşabahçc MUsklrat Fabrikasuclaki derin kuyuya Jllevsu 
Komedi kısmı 

23 _ 12 • 938 Cl'M.\ Sterling tulumbası icin sartname, resim ve numunesine uygun olmak üzere 

lstlkldl caddtdndc 

giinü akşamı 20,30 da satın alınacak (45) adet paslanmaz çelik mil 45 nd<'t paslanmaz man§OD ve 
DAMA ÇJf<MIS (135) adet bronz fosfor yataktan ibaret cem'o., 225 parça yedek aksam pa. 
BiR GÜZEi. zarlık Ufuliylc eks.iltmeye kor.mu~tur. 

Vah, zavallı küçük ve ıevimli ihti· 
yar, kırk yıl hizmetten scnra bekledi. 
ğin mükafat bu mu idi? 

Bu hüküm acı olduğu kadar da hak. 
ıızdır. 

Il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli (2317.50) Ura ,.e muvakkat 
teminatı (173.82l liradır. 

TU~A~ ~lii~Il~SU Uf - Eksiltme 2-1-939 tarihine rıısthyan puz.arlcsi günü saat 16 da 
~cmatkdr Naıit. Kabata~tn levazım \'C mübayaat şubesindek 1 Alım komisyonunda yapılacak. 

Ecdadımızın bize pn ve 9crcf dolu, 
mefahir dolu bir miras bıraktıklan doğ 
rudur; harplerimiz, akmlanmız, uluv
vli:enabımız elbette ve elbette vardır, 
göz kamaıtıracak bir zenginlikte ve 
kuvettedir; fakat bunlar '.komedi m<:v. 
zuu olamaz. Hem iyinin yanında kötü 
yok mu? 

Cemal Salıfr tır. 
PERISAN JV - Şartnameler parasız olarak İnhisarlnr Umum müdürlUfü Mllüi. 

GOZELl.IK rat Fabrikalar ısubesinde.., alınabileceği gibi numuneler ayni şubede ve reafm. 
3 perde lcri de Levazım ve MUbayaat §Ubesinde görUlebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatle % 7,5 gUvenme 
HALK OPERETi paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri Hln olıcur. 

Filmin memleket dışında gösterilme
si mahzurlu görülünce onun memleket 
içinde gösterilmesi mahzurlu değil mi? 
Bu da bir mantık meselesi olarak tabi· 
atiyle hatıra geldi. 

Bu akşam saat (9) do 
RAHMET :EFENDl 
P.üyük yeni operet 

Cleji: Raşit Rııa 
Bü:riik Mııcar balesi 
HER PERŞEMBE 

(Halk gecesi) 

ERTUGRm. SADi 
TEK TiYATROSU 

Taksimde: (Bu secc) 
t' C 0 Z J. E R 
Yodvil 3 perde 

Ynkındn bCyük bir 
temsil Mdisesi: 
lNSAN MABUT 

(9335) . ,. . 
I - İdaremizin Yav§&ll tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya iaaleal i. 

çin şartnamesi mucibbce satın alınacağı ve 19-X-938 tarihinde ihale edlle
ccği il!n edilen ve eksiltmeden kaldınlan 25 000 metre inşaat tulünde 60 !ıl/M 
kutnındı font boru ve listesinde mUfredatı yazılı hususi aksamı:ıa ait gartna· 
mede tadilAt yapıldığından yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmUftur. 

n - Muhammen bedeli Sif Haydarpaşa 25.000 lira ve muvakkat teminatı 
1875 liradır. 

Ill - Eksiltme -4-I-939 tarihine rastlayan çarşamb:ı. günü saat 15 de 
Kabata§ta leva.zım ve mubaya.at §Ubesindeki alım komisyonu:ıda yapılacaktır. 

IV - Muadde~ §artnameler paraJJZ olarak her gUn İnhisarlar Umum 116-
dürlilğü levazım ,.e mubayaat eubeslle Ankara ve I:ımir BaşmUdürlilğUnden L 

lmabillr. 

Şimdiye kadar yuılıp sizilenler bu 
çerçevenin içinde kalıyordu; arkadaşı· 
mız Peyami Sefa evvelki gün Cumhu
riyet gazetesinde neşrettiği yazısı. 

na bir de okuyucu mektubu ilave et· 
miş; bu imzasız mektubun sahibi fil. 
min memleket dışına çıkarılmamasını 
istiyen neşriyatı haklı bulduktan sonra 
meseleyi •1Aynaroz Kadısı,, eserinin 
çerçevesinden sıkanp müellifin bütün 
piyeslerine teşmil ediyor. sonra da 
Musahip zade Celil ve eserleri hakkın
da ıunları da söyli.iyor: 

Osmanlı padi§ahlannın idaresine ait 
kirlilikleri söylemek, hem de memleket· 
te Cumhuriyet rejiminin yeni kuruldu
ğu senelerde, eskiyi beğenmeyip, hıra. 
kıp, yenisini köklc§tirmegc çalıştığımız: 
senelerde eskinin kötU ve kirli tarafları
nı ortaya koymak hatta bir hizmettir. 
Arkadaşımız: Peyami Sefa ve onun ne§. 
rettiği imzasız mektubun sahibi hiç 
şüphesiz: temiz ve asil bir memleket en· 
di§e&iyle hareket etmektedirler; duygu· 
larına hilrmt ederiz; fakat ölçüsüz ve 
haksız konuıuyorlar: Musahip zade Ce. 
lal dUımana yardımcı olamaz: men en· 
jitin öldüreme.diğl adamı bu sözler öt. 
dürebilirr 

0 mL m '• \. - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız teklif ve katolok-
.._ za $ "* la.rı:n ihale gününden 7 gUn evveline kadar İnhisarlar Umum Müdilrltlltt tuz 

ALEMDAR SiNEMASI fen ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulilnU mutazammm vesika almaları 

Refik Ahmet SEVENGIL 
~~~~~--------~-----r-·--· Yeni çıktı - ............ . 

tKl FiLM 
Günahkar kızlar; 
Dü§man maskesi altında .•. 

~ Kadın ı· i Aşkı --------
! Oaküdar Sıılh Birinci llul:uk HdNmll. • 

llznndır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar mUnakasaya ietirak edemuler. 
VI - MUhUrlü teklif mektubunu kamı:ıt vesaik ile beşinci macldede ya • 

zıh tuz fon şubesinden alınacak eksiltmeye l§tirak vesikası ve yUzde 7,5 gtıven· 
me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
ıarflarLı eksiltme gUnU en geç saat 14 e kadar yukarıda ndı geçen alım ko • 
misyonu başkanlığına makbuz mukab!U verilmesi lazımdır. (8499) 

Nafıa Vekaletinden: 

"Altı yüz sene yaıayan bir hükômet 
hakikaten böyle mi idi? öyle ise bu hU· 
kômet altı yüz sene nasıl yaşadı? Mu. 
sahip za.denin piyeslerinde ecdadımızın 
mefahirinc ait bir tek satır bulunamaz. 
Harplcrimiz, akmlanmız, uluvvilccna
bzmız, zerafetimiz nerede? Bı· zat uy. 
durma şeylerle mazimizi kirletiyor, a· 
saletimizi haleldar ediyor, ayni emelde 
çalışan düşmanlarımıza yardrm edi· 

yor!,, 

ı M. Prevs .. H. Rifat ;

1
· ~~~~:~~ 

• Üsküdar Rumi Mchmelpaşn M. Çeşme- 9 şubat 939 per§embe gUnü saat 15 de Ankarada • ·a.fia Vekileti binuı 
1 GU n un en il n 1 Ü meydanı No. 30 da Fatma; içinde Mal1.cme MildürlUğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyo-

Bu satırları okuduktan sonra kırk yıl 
memleket irfanına, memleketin &anat ve 
sahne hayatına hizmet edeceğim diye 

i rOm8DI 1 Kodıköy - Cskfidar ~alofl:ır mudürhiğU ntı:?da 13000 lira muhammen bedelli 5 adet RcgUJ5.tör kapağmm kapalı art' 
• • Tekili Abdullah tarafından aleyhinize edi- usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

İ ................. -.. 60 ..... ~.uru ...... ' .................... 1 len tahliye da\·asıoın c.ari muhakemesinde Eksiltme §artnamcsi ve teferrüatı parasız olarak Vekaletler malaeme 
... ••. ikametsılhmııa gönderilen tebligat Q~erın.e müdUrlUğü:ıden alınabilir. 

ilfometglıhınız ~netllul h\lluôauğu mubnşır Muvakkat teminat (975) liradır. 
tararınd:ın 'rcrılcn şcrhdcn anlnŞllmış ve • • 
on beş tıiln müddetle fltınen ıelJllgat ifası. tsteklilerln teklJf mektuplarını, muvakkat temınat ve §artnamesinde ya. 

Gayrimenkul satış i ta;ıı 
rstanhul Emniyet Sandığı lllrektllr OğDndeo 

na 'fe muhakemenin ıs.1.939 ı;arşambı zıh kanuni veaalk ile birlikte ayni glln saat 14 de kadar mezkftr Komisyon 
«f}nQ saat 10,30 toliklne mahkemece kD- reisliğine mak'buz mukabilinde vermeleri lAzımdır. (5211) (928&) 
ror verilmiş olmnğln yevm \'"e ,·aktı meı-

Bay :Mustafa.:nn 18205 hesap numarasile Sandığnnızdan aldığı (220) lira_ 
ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hak. 
kında yapılan takip ürerlne 3202 nuına ralı kanunun 46 ncı madcsi.:ıdlıı matufu 
olan 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden BUyUk Çarşıda KürkçUler a. 

kQrda Üsküdnr sulh birinci hukuk mah-
kcmeslnc gelmeniz ,.c davetiye m:ıknmın:ı 
kaim olmak üzere llllncn lcbllil olunur. 

(V. P. 289~) 

dası sokağında eski ve yeni 13 kapı 2719 ada lO parsel numaralı kagir dük. lstanbul Asliue Mahkemesi 6 ncr llakuk 
klnm tamamı bir buçuk ay mUcldetle açık arttırmaya konmu{o'tur. Satış tapu Dalrc&lndrn: 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiye:ı (45) lira pey ak
çesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubtt da kabul olu.. 
nur. Birikmiş bütün vergilerle beled!y~ resimlel'li ve vakıf ic~esi ve taviz be. 
deli ve delliıliye rUsumu borçluya. aıttir· Arttırma şa.rtn.a.mesı 23-12-938 ta_ 

rihinden itibaren tetkik etmek istiycn lerc sandık hukuk işleri servisinde n. 
çrk bulu:ıdurulacnktır. Tapu sicil kaydı ve sa!r Hl.zumlu izahat ta şartname
de ve takip dosyasında vardır. Arttırnıa ya girmiş olanlar bunları tetkik ederek 
aat.ılığa çıkarılan gayrimenkul hakkmd da her eeyi öfrenmlı ad ve ltibat olu.. 
nur. Birinci arttırma 7-~9 tarihine mll!adif salı günü Cağaloğlunda. kli:ı 
Sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar yapıla.caktır. . Muvakkat ıh~e 
yapılabilmesi !çin teklif edilecek bedelin tercihan almmaaı ır.a.p eden gayrı • 
menkul mükellefiyeti ile sa:ı<Iık alacağ ~ı tamamen ~l§ olması §arttır .. ~
si takdirde son nrttıranın taahhüdü bakı kalmak şartile 24-2-939 tarıbıce 
mUsadü cu günü ayni ınahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. 

B a.rttmn mad • enkul e:ı ...nk artt ıranm üstünde bırakılacaktır. Hakları 

l\fnrko lnrııfındnn knw:;ı olup e\•\•ckc h
tnnbul J{uledilıi Yazıcı sokak 41 ım:rıh ev
de oturınuktn iken halem iknmelgtıhı meç
hul l\lezalto aleyhine açılan buf.llnma dava
sının lcrn kılınmakta olan tahklkatınrtıı: 
?tfüddnleyhln ikametg!ıhının meçhull:,·etine 

hlnnen orıııhol ile da,·etinnin mahkeme 
dh·nnhnnesine taliklyle beraber keyrlyetln 
llönıno koror vererek tahkikat ınnn olarak 
7-1-939 perşembe snnt 10 tayin kıhnnralc 
karnr dnlresfnde arzuhal sureli \•c dave
tiye malık mc dh·.anhaneslne asılmı' ol
malda adı geçen Mazaltonun ye,·mı muat. 
!Akta lstanbul asliye mahkemesi altıncı 
hukuk dairesinde hazır bulunınıısı lüıuınu 
ilUn olunur. (\'. P. 2894) 

u a a gaynm :ı- . ü-1- h kk · · · 
ta u sicillerile abit olın •an alakadarlar ve irt W\ a ı sahıplerının bu 

p 
8 

.IJ n..n•ife dair iddialarını ilAn tarihinden Wba. ~· Birinci sınır operntor ._ 
haklarını ve hususile faız ve ın~ . . - O Caf T K 
re:ı :> • ıi gün içinde evrakı mUsbitele rile beraber daıremıze bildirmeleri ıa_ ı r. er ayyar an kat 
zmıdır. Bu suretle haklarmı bild!rmeınl 3 olanlarla haklan tapu sicillerile sabit Pıırlsten meıun. 
olmıyan.Iar ntıe bedelinin paylaıımasm d~ hariç k_alırlar. Daha fazı~ mal~at Uruumt cerrahi: dl malt, sinir cerrıhl-
1 ak isti 1 1 937/ 62 d ya nwnarasıle sandıgımrz hukuk ialerı servısıne Al, ve kadın ~oAum mütehnssısı, erke~ 

a m Y~n er n os ve kadın arurlıyatlan ve modern amelı 
müracaat etmeleri lüzumu na.., olunur. :rntlor, dlmaı. sinir, :rilz buruşukluğu. 

• • • meme kann şarkılrlıJh, ameliyatları 
Muayene; ıııbah1on 10 dın 12 1e ka· 

DiKKAT: dnr, aalı, perşembe, ve cumartesi R(}nlPrl 

Emm.y"'t s--.ııgwı·. Sandı'-+n .. aJmn"' gayr!mcnkulü ipotek etmek is_!-iyen • 10 elan 12 ye kadar meccanen. BeyoAltı 
v ;.uıu AY.U• ...... •. Pnnnııklrnpı numeli hnn No. ı telefor 1 

lere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulU-:ıe gorc ko. 440Rfi 

laylık göstermektedir. (9313) ••-••••••-•lliııiıiıiiııia 

Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliği 
fabrikaları anonim şirketinden: 

PAMUK lPLIGI SATIŞI 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 ,, ,, 
Nazilli basma fabrikası mnlı 24 ,, ,, 
Ereğli bez fabrikası .malı . 24 ,, ,, 

415 Kurut 
480 
580 
580 

,, 
" ,, 

Fiyatlarla fabrikada teılım §Arbyle aablmaktadır. 
İpekli müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mu

kabilinde ihtiyaçları nisbetinde İplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince 
ıve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlannı 
~ene ayni tartlarla yalnız Ereğli fabrikaıma ıipariı edebilecekleri ilin olunur. 

-
. f fitan~ul Belediyesi ilanlar~ -

Senelik muhammen nk temlnab 
kirası 

- - --- --
Kadıköy halinde 45 numaralı dükkln 90.00 6,15 
Kndıköy hn.lindc 47 numaralı dükkan 90.00 6,75 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller teslim tarilıln 

den itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek Uzere ayn 8111 açık arttır. 
maya konulmuştur. Şartnameleri Levazım mUdilrlilğünde görUleblllr. ı.tekll • 
ler hlznlnrmda gösterilen ilk teminat makbuz veya. mcktubile beraber »-12 
938 cuma gUnU saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) 

(91H) 

K~if bedeli 598 lira olan Zat i§leri MüdUrlUğU mahzeninde yaptmlaeü 
yerli raflar açık eksiltmeye konulmuş tur. Keşif evraklle şart'ıal!IMI Leva -
zım mUdilrUlUğünde görUlebllir. istekli Jer 2490 sayılı kanunda yudJ WllJca • 
da.n başka fen işleri müdilrlUğünden ala caklnrı fen ehliyet vesikaııile 4' Ura as 
kuruşluk ilk temin~t makbuz veya mek tubile beraber 2hl2-938 pazart..f 
gUnU saat 14 buçukta da.imi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8984) 

1939 VILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyango u 

Büyük lkramıvesn 
500.000 Liradır 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000. 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, ıo ~. 15.000 

liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mük!fat nrdır
Ketide yılbaşı ıecesi yapılacaktır. 

Biletler (2.5), (5) ve (10) liralıktır. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

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

~J. .,...!L.f.L!W..ı>»ı..:4.AL.14,..ı~ ... A.LWW~\L.U... ~ 

Muhammen bedeli 18426 lira olan sabit\ e seyyar telgraf makin& ve 7eclekle 
rl aı-1-1939 sah gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile Ankarada 14L 
re blnaıında satın alınacaktır • 

Bu işe girmek isteyenlerin 1381,87llrahk muvakkat teminat ile kasa. 
ınun tayin ettiği Yeslkaları ve tekliflerini ayni gUn snnt 14,30 sa kadar ko
misyon reisliğine \'crmelerı ıazrmdır. 
Şartnameler paraaıı olarak ma1ıeme daresinden, Ha~darpaf& teHlUtm n 

... ır tenJltJJden datıtılacaktrr. 



8-KURUN 

uvvet şurubu 
umumi, kansızlık, sıraca, 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Zaafı kemik 

Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

islik getiren fareleri 

HASAN 
Fare zehiri ~ 

"FAR" FARELERiN EZRAILIDIR 

ile öldürünüz 
M acun ve buğday şeklinde olup büyük ve kliçük her nevi fare1eri, 

11ç•nları derhal öldürür. Tesiri ka t'icllr. Fareler kokmaz. llnğday nc

, ·ilerini serpmelldJr. Macun olaıılıırını yağlı bir ekmeğe ve herhangi 

bir gıdaya sürerek farelerin buJunduğu yerle~e koymalıdır. 

Kutusu 1 Q büyük 25 !~;~i 30 kuruştur. 

~ahibi: ASIM US Neşriyat MUdürü Refik A . SevengiI 

AMPULl.4RI 
AEG ·. Türkiye Xekiller.i :. 

, ~urx Anonrm' Elektrik Şirketi Umumiyesil 

İSTANBUL P.K.. 1449 

\ 

·Elektron 
Türx Anonim Şirk.eti' 

ISTANBUL P. K. llzııl 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma Ko
misyonundan: Or. lrf an Kayra 1 - Bir çiftine yirmi iki lira kıymet tahmin edilen vasıf ve örneğine 

RÖNTGEN MOTEHASSISI uygun altlı Ustlll dört ytız elll çift karyola. kapalı zarf usulile 29-12-938 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar perşembe günü saat onda satın alrp.acaktır. 

şısmda eski Klod Farcr sokak No. 2 - İsteklilerin parasız olarak şartnamesini Komisyondan alabilecekle-
8 _ ıo. Öğleden sonra 3 ten 7 yr ri ve örneğini de İstanbul Demirkapıda Jandarma Yoklama Komisyonun-
kadar. da görebilecekleri bu eksiltmeye girmek lstiyenlerin 677 liralık teminat ve 

---------•ı şartnamede yazılı belgeler! muhtevi teklif mektuplarım en geç belll gün 
saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (5099) (9074)' 

1939 YIL BAŞINI 
kutlulamağa hazırlanıyor musunuz ? 

inhisarlar idaresi tara/ında'l satılan 
Fransız 
menşeli 

fi atları 

(Müdafaa vergisi dahil) 575 kuruşa indirilmiştir 
_i d de e • ediniz 


