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Berlinde Ve Romada 
İngiltere, · Almanya 'ile 

Anlaşmak isterken Fransaya, 
Dostluk Teminatı Verdi 

fngiliz Lordu Halifax Berl.nden ~onra Romaya da 
Gidecek, Bu iki Merkezde Görüşmeler Devam Ediyor 

'Atatürk Ankaradan hareketleri anında hıausi vagonlarında 

Hastalığın 
Esaslı 
Devası 

I 

-0-

Jı.hmet Emin YALMAN 

D ünkü yazımızda tunu an
lattık: Memlekette (Tav. 

ıiye mektubu) adı verilebilecek 
bir hastalık var. Bu hastalık U· 

mumi hayab zehirliyor. iyilik 
uyandınnıya hizmet edebilecek 

Şefin Seyahati 

Atatürk Malatyada 
Tetkikler Yaptı . 

Her Tarafta Heyecanlı Tezahüratla 
Karşllanan Önderimiz Diyarbekire 
Doğru Yollarına Devam Ettiler 

Londra, 14 (TAN)·- Lord Hali
fax'ın Berline yapacağı ziyaret me
selesi, .bütün Avrupa gazetelerinde 
muhtelif tefsirlere, tahlillere yol aç
mıştır. Şurası muhakkak ki, İngilte
renin, Almanya ile yapacağı her gö
rüşme ve anlaşmada İngiliz - Fran
sız dostluğu ehemmiyetle gözönünde 
tutulacak, bu dostluğa en küçük bir 
ı:ürüz getirilmiyecektir, İngiltere ta
rafından Fransaya bu yolda verilen 
teminat, Fransada büyük bir mem • 
nuniyet uyandmnıştır. Nitekim bu .. 
E{ilnkü Paris gazeteleri. tngilterenln 
hareket tarzını tasvip ve takdir eden 
mütalealarla doludur. 

Bertin, 14 .A.A.) - Nasyonal -
Sosyalist frrkasmm gazetesi olan Cor 
respon.dence Officielle, neşretmiş ol· 
duğu mühim bir makalede Lord Ha· 
Uf ax'm Alman~'ayı ziyaretinin umu
mi menfaat namma tehiri lazım ge
lip gelmiyeceğinin sorulabileceğini 

yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 
"Filvaki ecnebi gazeteleri, bu ziya-amiJleri felr• ugratıyor. Vatan- Malatya, 14 (A.A ) - Dün gece şaat mahallinde bir müddet tevakkuf 

.ı .. 1ıc1.rın umumi i9.ere ala.kala· geç vakit Çetinkaya.da.n ayrılan A- la mühendislerden yapı faaliyeti hak 
rıru azaltarak küskünlük uyan. tatürk, refakat ve maiyetindekiler ile kında izahat aldıktan sonra yeni ~a-
~ .. u,. ur. ıvtu&av•~'""''lh v ~'!. saat 13 te Malatvavı şereflendirdiler. p~makta olan memleket hastanesıne ~- --~.-.~nİ lJaJfzn 

t: Atatttrk11n :Malatyayı teşrifleri top 'gitmı!:J er ve onm!m91alltefliii ı · 
•17.ı_1k duyguları yaratıyor ve her a.tılmak suretile sel8.mla.mruş ve ken- ıendirmişlerdir. Açı ı ma 
ıeyın temeli olan emniyet duy- dileri vali, kolordu komutanı, memur Malatyadan ayrılış 
ııuıunu aarııyor... Iar ve çok kalabalık halk tarafından Malatya, 14 (A.A) - Büyük Şefi 1 Ö / en l i Cin 
Hastalığın esaslı devası ne olabilir? karşılanmıştır. aralarında görmekle tarif edilmez 

Hükumetin şöyle bir emir vermesi İstasyondan şehre doğı-u bütUn ŞO· şevk ve heyecan içinde çırpınıın bü-
acaba faide temin eder mi? "Bundan seyi dolduran kadın, erkek bütün Ma tün Malatyalılar havanın yağışlı ol 
sonra kimden gelirse gelsin tavsiye latyalılar Önderi selamlamak ve al . masma rağmen istasyondan şehre ka 
mektubu kabul etmiye ve bunun te- kışlamak için toplanmışlardı. dar üç dört kılometrelik şoseyi ve 
siri altında istisnai hareketlerde bu· Atatürk istasyondan itibaren yUz- şehrin ana caddelerini doldurmuş, A
lu.ııınıya hiçbir Türk memuru mezun terce metre mesafeyi yürüyerek geç- tatürkün geçişlerinde "Yaşa, vaMl .. 
değildir. Hükümet makines~ her va· mişler, askere, izcilere, mekteplilere avazelerile ve alkışlarla ortalığı çın-
tandaşa müsavi muamele eder. Bir ve halka iltifatta bulıunmu.şlardır. Iatmışlardrr. 
işe geçmek veya imtihanda muvaffak Müteakıben Atatürk, otomobiline Atatürk, Halkevinden ayrıldıri:tan 
olmak için tavsiye mektubu getirmek binerek, şehre gelmişler ve şehrin sonra doğruca istasyona gelerek tre-
ihtiyacı duyan vatandaşa iptidadan methalinde bez ve iplik fabrikası in- ne bindiler. (Arkası 9 uncuda) 
fena not verir ve böylelerine kendi 
kuvvetine güvenemiyerek yürümek 
için başkalarına dayaruruya ihtiyaç 
duyan zayıf ve kıymetsiz bir unsur 
gözile bakar.,, 

HükU.metin böyle bir taminı yap
nıasmm elbette kıymeti vardır, Nite
kim birkaç sene evvel mebusların hü· 
kUınet işlerine müteahhit sıfatile gi
rememelerine ve siyasi nüfuzu, şahsi 
menfaatleri yürütmek maksadile kul
lanamamalarrna dair fırkaca kaideler 
kondıuktafl sonra bu yolda işler çok 
&zalmıştır. 

Fakat tam şifanın tahakkuk et-
mesi ve kök tutması için tav

Biye mektubuna ihtiyaç doğuran şart 
larrn umum! hayattan silinmesi ıa.. 
tıMdrr. 

.. Devlet makinesi herkesin işini gü
ııu gilnüne, hatta saati saatine göre
cek surette kurulmalı ve hiçbir vatan
da~ gayya kuyusuna düşen işini istis
naı surette yürütmek için harici nU· 

lıfuza veya yardıma ihtiyaç duymamıı.
dır. 

d Devl~t makinesi umumi kaideler
t ~ lsbsnalar kabul etrnivccek suret-
~ 'Ş'e-mPlHir Fakat hususi sebenler "" . d nın7eretıer dolııvısile umumi ka İ· 

Kırtasiyecilikle Mücadele 

Maliye Vekili B. Fuat 
'Ağralı ile Görüştük 
Kırtasiyecilik Meselesi ve Vergiler 
Tadilatı Hakkında izahat Verdi 

Ankara, (Başmuharririmizden) -
Atatürkün son nutku ve Başvekil Ce
ıaı Bayann bunu takip eden pr()g"ranı 
nutku gözlerimiz önünde yeni ufuk
lar açtı, Devlet işlerinin yeni ve yük· 
sek bir teknik ile görülmesi ve kölıne 
kırtasi zihniyetin tasfiyesi, günün 
başlıca meseleleri sırasına girdi. 

Bu mühim mesele hakkında Maliye 
Vekili Fuat Ağralmın fikirlerini an
lamayı kıymetli buldum. Fuat Ağralr, 
?ir defa maliyenin başındadır. Her 
ış.m paraya taalluk eden bir tarafı 
olduğu için her iş mutlaka maliyeden 
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Divriği lataayonuna llk 
tren girişi 

Yolçatı, 14 (A.A.) - Hatta temel 
a~ma töreninde bulunmak üzere Çe
tinkayanın misafiri olan heyet treni, 
MaJatyadan Elaz;ze gelmiş orada üç 
saat kaldıktan sonra Yolçabya döne 
rek Diyarbekire doğru yoluna devam 
etmekte bulunmuştur. ......... , .................. . 

istibdat 
Meşrutiyet 

Dün haber verdiğimiz gibi, 
Mithat Pa.~nın oğlu Ali Hay
dar l\fithat bizim için siyasi 
hatıraıannı yazdı. 

h elenn har1ı:-ine çıkmak Hi?.rm ı?eli~P ı 
fllC:~kes için nvT1i h!'ıl· 1-il"iioii ve ayni ı 

llıta ve itina gösterilmelidir 

.... B!t memleketin tam hızla fleri !!"t
•ııesıne en . . .. , .. . . . ı 
b·ı · . ıyı o çu : Pn ıvllenn. en k::ı- ı 

t;;Yet:ilerin, en fedak5.rhırm. en mU- ı 
bU;~ıc::Jnrin Uste çıkabilmesi irin 1 

hari . Yoll~~n ~çık 01masrdu-}~~~'Un J 

. geçer. Demek ki, hUkilmet muamele· 
!erinin ana damarı burasıdır Bu iti· ı 
barla lartasi usullerinin ~fiyesine 
~aliye cephesinden ne gözle bakıldı
gmı anlamak elbette faydalıdır. 

Bu hatıralar bize, yalnız ka
sırgalar içinde geçen bir hay~ 
tın hikayesini anlatmıyor. is
tibdat ve meşrutiyet devirle-

rinin içyüztiıııü tanıbyor. i 
Çorçilin yazdığı bir mektup 

var, bu ilk defa olarak neşre

diliyor. Bu mektubu da, bUtün 

cındeki olctiler C'olT .eRaslr · ~ 
lnenf - .'...~..;, · 
... aatleri, hususe a: . 
"ın ıı .. le e ere feda etmek . · 

r, en sıkı bir surMte~l.)hittm-.~ 
( AJflllıjr . 

~t-t~· 
' • ·~'!~ • 

, S~nr_a Fuat Ağralmm şahsen kırta-
sı zıhnıyetten ıstrrap duvduı?;tınu es
kiden biliyorum. Hesap Divanı Reis
liğinde bulunduğu sıralarda beraber
ce bir hava yolculuğu yapmıştık, Bu 

<Arkası 9 uncuda l 

hatıralan da çok meraklı bu- ı 
lacaksrmz. 

Birkaç güne kadar neşre 
başlıyoruz. ...... ....................... . 

Berlin ziyaretine çok ehemmi· 

yet verilen Lord Halilax 

reti ele alarak bir takım hususi mak
satlara müstenit kombinezonlarla bu
nu heyecan uyandıncı siyasi bir vaka 
gibi göstermektedirler.,, 

Ayi gazete bilhassa şöyle diyor: 
"Lord HaJifax'ın Almanyada . ya • 

pacağı açık ve sam.imi görüşmeler, 
muhtelif meselelere müteallik bulu -
n&.caktır. Fakat Almanyayı İtalya ve 
Japonyaya bağhyan siyasi dostluk -
larm mev2'1llubahis olacağıpı iddia et
mek vaziyeti tamamen bilmemektir. 
Hiç kimse Berlin - Roma mihverile 
Japonya ile münakit komünist aleyh
tarı misakın siyasi şeniyetini sarsa-
maz.,, 
Bu gazete :''lddia edildiği veçbile gar 

bin dört büyük devleti arasında gö
rüşmeler icrasi hiçbir veçhile mev· 
ıruubahis olmamaktadır . ., diyor. 

ltalyadaki akisler 
Roma, 14 (A.A.) - Roma ile Lon

dra ve keza Londra ile Berlin arasın
da müzakerelere tekrar başlanılm'ası, 
Roma gazetelerinin dikkatini celbet .. 
mektedir. Bu gazeteler. Lord Hali -
fax'ın Berlini ziyaret ettikten sonra 
Romayı da ziyaret edeceğini yazmak-
tadırlar. · 

Tribuna gazetesi, B. Chanıberlain'. 
in milletler arasmda daha iyi mü:ıa

( Arkası 9 uncuda) 

Şile Önlerind 
Bir Gemi Battı 

Nüfus Zayiatı Olmadı 
Evvelki akşam havanın birdenbire 

l~dostan poyraza çevirmesile kopan 
fırtına bütün gece devaxn etmi§, an
cak sabaha doğru kesilmiştir. Dün 
hava şehrimizde sıcak ve güneşli geç 
miştir. . 

Evvelki akşamki fırtınada Şile a
çıklarında. bir yelkenli gemi batmış
tır. Zonguldaktan bugün yüklü olarak 
tstanbula kalkan Zonguldak limanına 
bağlı 8 tonluk Kasaptarla motörü ak 
şam üstü saat 18 de Şile açıklarına 
geldiği sırada, gittikçe şiddetlenen 
dalgalara dayanamıyark batmış, fa
kat mürettebatı muhtelif vasıtalarla 

kurtarıldıkları için nüfus zayiatı ol
nıaml§tır. 

Başkaca bir kaza ha.beri kaydedil
memiştir. 

Evvelki akşam Karadenize kalkan 
yerli ve ecnebi postalardan 8 kadarı 
BUyUklimanda ve Büyükderede de

mirlemişler ve havanın yatışmasını 

beklemişlerdi. Dün bunlar da Kara
denize çrkabilmişlerdir. Ancak Kara,. 
denizde hava tamamen düzelmemi§
tir. Bunu nazan itibara alan bazı 
küçük gemiler de şimdilik dışan çık
mamaktadırlar. 

Dünkü Lig Maçları 

Beşiktaş Takımı 
Güneşi 3- 1 Yendi 

Güneş kalecisi Beşikta, muhacimlerinin ayaklannJan 
top cdmıya çalışıyor 

rBütün maçlann taEıilatı ıpor sayfamızdadır.] 



Hayatı 
·~ 

Habeşin Son Krall 
Taçsız ve Tahtsız 
Kaldıktan Sonra •• 
H abetiatanuı taUbıiz krah Ne 

gıus'le konı.-xıak, hU8USI 
hayatım yakından tetkik etmek U
Mre Bath eehrine indiğim vakit 
ıtlk işim krallar kralmm oturduğu 
kötldl sormak oldu. Orayı herkes 
biliyor, kime sordumsa, köşkün ye 
riııi tarif etmiye hatta beni birkaç 
adım götürmiye hevesli buldum. 
Bu Ha.bet Kralınm oturduğu eehir 
de sevilml§ olduğuna delalet eden 
ilk ipretti. 

NegUs'Un oturduğu köşk, öntı 

Jdlmrllt gı'l>i uzayan ovalara nazır 
bir tepecik tlstilndedir. Arkaamda 
)'lllmeJen dağlar rengi.renk kır çi
teklerine boğulm\11, Kralın köşkü
ne c;ok gilzel bir çerc;ive yapmış
tır. Köitfhı ve bahçesinin olduğu· 
Jer bir taraftan yamaç Ustünde 
görtlnmeaine rağmen yeşlllilder a
ruma gömWmU. bir hali vardır. 

H aDe Seluiye ile göril.fmek 
bere Lonclradaki Habef 

Sefarethaneslne mUracaat ettiğim 
vakit bir genç kltiple karşıJ8fJIUl
um. 
Sıram l*nitken §UDU da ilive 

edeyim ki, lngUterede hlll bir Ha

beş sefareti vardır. Ve resmi da
vetlerde erkim protokola dahil o
larak muntar.aman çalmlırlar. 

Krallar .Kralile mtlllbtım için 

müsaade istediğim sefaret klböin 
elen, Negus'Un şimdiki bulunduğu 

eehri tercih etmesinin sebebini 
de öğrenmittim. 

Bath, m~ iki tarafının 
7etl1 çiçekler- tGtJlde tepeeilderle 
muhat olqu ile Aclis-Ababa'yı çok 

~atan bir yennif ... 
Negua'Un oturduğu villa yapdıf 

tarzı ve görüntlfilnden elll senelik 
bir binaya benziyor. Tahminimde 

aldanm&DU§mı. Albnıf sene kadar 
evvel bir zengin tarafmdan yaptı-

nlan binayı Krallar Kralı satm al

dıiı vakit kendine göre bazı hafif 
tadlllt yaptırarak, orada sakin, sa 
de ve orta halli bir hayat stlrmek 
bere. yerletmiltlr. 

K apl)'I çaldmı. Ciknlata renk 
li bir kltip açtı. 8-i büıge 

Je D&lll' genio bir salona aldı. Efem 
diaine haber vermek üz.ere çıktı. 

Bahçenin uzaklara kadar giden 
Jefillilderhıe dalmıştım. Arkam
dan kapı açıldı. Ufak vücudu, la
la denebilecek boyu ve arkasında 
muharebede dahi çıkarmadığı av
niye ,eklindeki pelerini ile Negüs 
glnH. 

Tabii, gurur ve D)eraaimden 
eller olmıyaıı bir sellİnla elimi sık
tı. Kendisine refakat eden genç 
kltlp IÖle bqladı: 
-.... - llatmetmaap, tercüman geti 
••r ptinnediğinbl 10rUyor, dedi 

Getlrmeditimi söyledim. 
O zaman NegUs dtlzglln ve cüm 

Je tertlblnde hata bulunmıyan fran
ımcaıdle aö• bqladı: 

- O halde ahı arzu ettiklerini
st sorun, ben franaıaea cevapla -
mu vermlye gayret edeyim. 
Krallar Kralm& htantllrabuHbı

den dolayı teeeklıtlr ettikten mma 
ben IOrmıy& hqmetmaap cevapla
nm vermtye betlıdı: 

- HakllrateD buramı Adla-A
baba'ya bensedlğlnden mi __..sT 

- Evet mamaruı ve havua iti
barile bunUD b•klbten ondül • 
raymmm bulundatu yerlere fu. 
la benziyor. 

- Burayı anyarak. bDh•wa ba 
mabatla mı buldunus! 

Newm Aurapaya 
•~tilıten .anra.. 

- Bayır, esasen burada fılkı
ran sularile banyolar yapmıya gel
miftim. Bu lllCak 8U da bizim lllla
mnmn hUBUma maliktir. Niha
yet maiyetimle oturduğum oteli de 
terketmek icap ediyordu. Bu iki se 

beple Batp'ı intihap ettim. · 
- Oteli neden terketmek ınec

buriyetinde idiniz?. 

Sualimi Negus hazin bir tebes

sümle dinledikten sonra cevap ver-
di: . 

- Otel fazla maariLtlı oluyordu. 
- Zab devletleri burada ve In-

gilt.ede gQrdillderl kabul tarzın

dan hoşnut mudurlar?. 

Cevap verdi: 
- tngilislerin bana k&rfl 

gösterdikleri htı.snUkabulden çok 
mütehasaiaim. Eeuen bana karşı 

bUtUn dünya teveccüh ve hUsnUka 

bul göstermektedir. 

- Buradaki mqguliyet saatleri

nizi 16tfen söyler misiniz? 

- Sa~eyin yedide kalkıyo

rum. Hf,beeistan tahtmm yeglne 
varisi olan ikinci otıum BuTar dil
kUnll mektebine yolluyoıw. Sonra 
babQenMle ,aptu-ııt1Amı1z kilisede 
duamm J&pl10!'U'I. Avdetimde ~ 
len mektuplara eevaplanmı veri
yonım. Oğleye kadar hatıratımı ya 
'll)'OruDl. 

İkindi çayında hazan buranm 

Ç&l118Dldald pastahaneye giderim. 

Ekseriyetle burada çayımızı içiyo

ruz. Akıam o!ur, erkenden yatarız. 
Ertesi ...n.. . bö ...... yıne yle ...• 

K rallar Kralmm yanından 
çıktJtmı 'l&lll&D, Negustln 

kaderine t.vekkUlle razı olduğ'l.l 
kanaati içimde tamamen yerle§mi§ 
bulunuyordu. 

Akşam karanhfl çökerken Ha
beşistan vellahdinin devam ettiği 
mektebin önünden geçiyordum. Ço 

cuklarm tatil saati idi. Kapıya si

yah bir kapalı otomobil geldi. Ma
vi gözlü, san aaçb tngilla çocmrla
n araamda, tıpla onı.r glbl kma 
jantaıon geymif, kitap çuıtumı 
kolu altında ll!DMllkı tutan kahve
rengi bir ldlçtik çıktı ve otomobili
ne dolnı Derledi. 

Bl1alı otomobil, kahverenkll ti
rin lfabeelatan veliahdini kara ta
llhli bebemm yanma dofru gött1-
rllrba Krallar Kralmm tmlvaya 
çekilcltll llbtrden Ul&Jrlqtım.. 

Yeni Çocuk Ansiklopeclisl 

•I l 156 J K~~~u K~~~ul 306 j I• 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) kunıştur. ctl'I TJA! kurqtur. -

TAN ~-11-937 

Yeni Bir Talimatname Yapıldı 40 Bin Lira 
Kaçıran 

Veznedar 
--0-

laçmadan Önce Heiapları 
Karmakarııık Etmlt 

Otobüs Seferleri için 
Hükümler Konuldu 

Vergiler 
için Bir 

Komisyon 
Vergi kanunlan Uz.erinde tetkikler 

yapmak tbere Maliye Veklletinde bir 
komisyon teekil eclilmit ve faaliyeti
ne •ı•ımıft.ır. Alman mal(Unata gö
re komisyon vergilerin birlettirilmeei 
ve tenzili tlr.erinde çalıpıakta ve ba
nun için blı: proje hazırlanmaktadır. 
Proje. Atatllrlde beraber aeyahat • 
den Batvekll CeW Bayarm aeyahat
ten avctetpıe kadar bitlrllınlf olacak 
ve derhal Heyeti Vekileye aevkedile
cektir. 

Şekiz Kiılden Fazla Yolcu Taııyan 
Motörlü Vasıtalar ''Otobüs .. tür 

DuYctutumma göre bUtçenbı mtlsa 
adelll nlabetlnde, bamlanan yem ka
nun tatbik mevkilne konulabilecektir. 
Mllt.ekalt, dul ve yetimlerin maqla
rmdan buhran verglal keıdlmemesi 
haklmMlıld kararın tatblklne de ya
landa geçilecektir. Bu tenzlllt yüzde 
7,5 tan qağı olmıyacakbr. 

istem Karpet lngiliz Halı Şirketi
nin MUdilrü Karl Salzer Şirketin ka-
8881Ddan 40,000 Ura kadar para aldık 
tan sonra Çekoalovakyaya kaçmıştır. 
Hadise Ur.erinde müddeiumumilik e
liemmiyetle tahkikat yapmaktadır. 
Açık bulunan para mlktariyle kasa
dan alman paralarm miktarmI tesbit 
etmek üzere teşekldll eden Uç kişilik 
ehli vukuf tekrar şirkete ~derek tet
ldlı:ler yapmı,tır. Polis, mUdUrUn de
niz yoluyla ve vapurla kaçtığını tes
pit etmiştir. Kari kaçmadan Uç gün 
evvel Taksimde oturduğu apartmıan 
dan çıkmıt ve Tepebaşmda eski Ve
ned"k sokağında oturan kaymbabası
nm evine taşııımışt.ır. Kaçmak için cu 
martesi gUnUnU seçmiş olan Karl bu 
suretle araya giren Pazardan da isti-
fade etmiş ve Puartesi gtint1 vazife- Liman lnbatı 
si bafma gelmeyince arama yapılmll 
ve kaçtığı anıqılmıttır. Baılamak zere 

Bu ıuretle Kari TDrk hudutlann- Bir mtlddettenberi Ankarada bulu-
dan çıkmak için kendine tlç gün tah- Şehirde bugün İflemelıte olan otobüalerden bulraçı nan liman l§letmesi müdürü Raufl 
•Is etmiştir. Şirketin hem kasası, hem Beledi . d görW gehrimize dönmüştür. 
de muhasebesi bu adamın elinde bu- bağlı ye otobUsçWerle otobUalerin len e ebileceJı: 19kilde olacak- Liman l§letmesi mUdürU, Ankaı-a-
lunmakta idi. Yapılan ilk tetkiklerde ni b' ola~akları tartlar hakkında ye- tır. Otobtlsler ancak muayyen yerler- da, lstanbul ve Trabzon liman İ'",et-
Karl'in tlrketin hesa ı nrma- ır talımatname yapmıştır. Beledi de ve ~olun sağ kenarında durabile- 91 tarı.ık etmek ınıreıı:ıe-:.:- çıkıl· :. zabıta talima~ames•ne ilive edil ceklerdir. MUşteıi bulmak için bağır :ı!~= ~kili:.:: 
ınu bir hale getirdiğ anlqılmlftll'· iht:ne olan bu talımatname bugUntın ~ak veya koma çalmak ve durak ye tktısat Veklletinin tasvibini~. 
Ehli vukuf kararmı bugllnlerde vett? ı hiın ~göre yapılmıştır ve mil- rınden bafka yerlerde mileteri almak Vekllet, aynca Galata yolcu salo-

cek ve tesbit olunacak suçun m-~ıye I tl.ldlml. eri havi bulunmaktadır. yasaktır. a1&& Bu k bil ı ld nu inp.atı ile diğer bazı inşaat ve te-
tine göre icap ederse diplomatik yol- ~ ız kl§iden fazla yolcu taşıyan Oto s er yo a ~iribirlerini geçe- lisat illeri haklmıdaki kararları da 
dan suçlunun aranmuma teşebbtls o- motörltı vasıtalara otobtls adı veril- miyecekler ve be~ kuvvetleri her tasdik etmiftm. 
lunacaktır. mittir. »tıeuesel91' tarafmdan yal- ne olursa o~un binde 22 meyilleri ser B. Raufl, henttz katt projesi Lon

nız kendi hizmetlerinde kullanılan ve bestÇe çıkabilecek kabiliyette olacak- dradan gönderilmemlt olan fakat a-

se~ otobUsü adı verilen vasıtaların l~ otobtlsiln taşıyablleceği yolcu vanproje ile bazı ihzari inp.ata ı:,81-
hariçteıı Yolcu ve egya alıp tagımala- adedi belediyece tesptt olunacak ka Ianması mukarrer bulunan Kuruçeş-

Şof5r Şevketin idaresindeki 694 n yasak ec"lmiştir. roseri kapalı olacak, ancak y~~ me kömtır depoları ile nht~ar ve 
numarah otomobil Tepebqmda 14 Otobüs i§Jetenler her yıl değiştir- yu mevsiminde tavan kısmı latenilir antrepolar ~tı v~ -~ içın veea 
yaşm~a F.ater isminde bir kıza çarpa- mek il'lere senelik bir ruhsatiye ala- se açılabilecektir. Otobüslerin ic;er- it ve malzeme aıparlfl gıbi itler Uze
rak agır surette yaralamıştır. Ester caklar ve arabalar her yıl fenni mua- den yilksekliği en az 1,89 ve cbtardan rinde de Veklletten direktif almı!J 
hastaneye kalclınlarak tedavi ~tma yen-Mlen geçirilecektir. Fakat otobüs yerden itibaren 2,85, karoserinin ge- bulunmaktadır. 

Otomobil Alflnda 

almn:ıış, şoför Şevket yakalanarak lerin yolcu selimetini temin edemiye- Dişliği 2,10 ve uzunluklaı 8,80 metre - --o---
tahkikata başlanmıştır. cek bir arızası olduğu tahakkuk eder olacak ve geri kaymıya karşı tertibat Memba Sulan l9m 

se belediye iatediği zaman bu arıza- bulunacaktır. ~Uşte~n ot~ 
Kadehle TaraTalillJ'~·-"·DJ.U lU1.112U:,SUnaoıu ~ e -- -------- ...... nı-a Yeni Bir Karar 

Bahçekapıda Sadi~ banmdt balan .terden alıkoyabt~\r. wt 'bla~MJ»'D'1 ;yapılaca ~- ~ ~k memba sulan 
kahveci ~ Mehmet, ayni handa Otobtlalerin hem ön, hem aı·ka ta- lar klmilen kmlmu camlardan yap- vardır. Bu mem""baiarm hereeyden 
bir g6mlek matazumda çalıpn Ra- raflanna bqlangıç ve aon durakla- lacak, pencerelerine perde konulacak, evvel "klroloji,, fenni tatbik edilerek 
şel ismindeki kızdan kahve parasmı n gösterir btlytık yazıyla yazılmq arka tekerlekleri mutlaka çift ola- suyun yerinde doldurulması ~ 
iatemJI, vermeyince de kadeh ile Ra- birer l&vha ımlacaktır. Gerek bu 11.v- cak, yeni sistem fren tertıöatı bulu- gelmektedir. 
teli bqmdan yaralam.ıfbr. balar gerek numara pllkalan gece- nacaktır. Taedelende yapılan ameliyat bu mak 

Bir Telefoncu 
Yaralandı 

Dt1D öğle thıarl KadıköyUnde bir 
kaza olmUI bir telefon ustam vame 
bqında ağır surette yara1amm1tır. 

Adana · lstanbu.1 
Hava Postaları 

Bashyor Dlln saat bir raddelerinde Fener· 
bahçeden geçmekte olan vatman 
MustafaDID ldareıdndeıd 15 numara· Adana ile ıstanbul Ada bava 
b ıramvar arabuı. lllltçll Omerin poataıarma bu halta batlı cak ve 
dilkklm önilnde duvara dayalı ytlk- evveli. tecrtıbe postalan mahiyetinde 
ll8k bir merdivene t&rparak JUvarla- olmak Uz.ere yalım posta tatmacak
lllJI, merdiven~n en llt buamaklann tır. 
da telefon tellerini talnlr etmekte o- Bu ifle m8llU1 olmak tlzere Devlet 
lan telefon ustalarından A.zlz dUte- Hava Yollan Umumi MUdtlrtl Sabri 
rek muhtelif yerlerinde.n ağır surette Adanaya ğitnıfttlr. Bir mtlddet llOllra 

yaralanmıttır· yolcu nakline de başlanacaktır. 

lı Yerlerinin 

sadı bir derece temin etmiftlr. Fakat 

K rt 1 1 • bazı ıahıslarm veya hususi teşekldll-a a çın terin tefebbUslerlle birtakım memba-

ı Pi
" 1ardan en iptidai tarzlarda damaca-. mar anı Dalara doldurularak lstanbula nakle. 

Şehir Smırmuı dıfmda kalan ve dilen ıularm, life!ere ve kaplara dol 
eehrin lılaltepe, Pencllk. Yak&Clk gibi durma illerinde hJfZIB8Jhha kaide ve 
en mühim yu1Jk yerıerlDl tgbıe alan tedblrlerinin tamamen temin edlle
Kartal klasmm dr JatallbWUD mile- medJ.ll anlaplmaktadır. Lokanta ili· 

nema, ve vapurlarda veealr umumi 
takbel imar pllnı ile muvazi bir 18- yerlerde görtllen su tlleleriDln altmll 
kilde ve bir p1An dalre&iDde gllsellet- dereceyi geçen 11cak suda yıkanarak 
tirilmesne karar vernmtltir· Bu ka- her nevi mikroplardan kurtulduğu -
zanm da y aıova glbl ayn bir imar na ve temizlendiğine emniyet edilme 
pllnı vtıcude getirilecek ve bu it mil- dikçe au ile doldurulmuma mtısaade 
tehaallla Pr09ta verııecetth'· B. Proat et;~k ı:: ::== bele-
Marta tekrar ~ pldljl za- diye, bundan sonra memba aularmıı
man UskUdar yakaBJDID avanprojesi- zm damacana, galon ve tilelere dol
ni yaparken bu ımntaka ile de metgul durulmasını, bu kaplarm fen yoluyla 
olacaktır. kaynar sularda yıkanıp temlzlenme-

Mtltehuml& bu hUBUlta ayn bir Bini emniyet altına almak için, bu it-TN1111voy Kazalanu Kartı 
Yeni Tedbirler Alı•ıyor 
Belediye, tramvay kualarmı önle

mek için yeni tedbirler ve kararlar 

almaktadır. Bu arada tramvaylara 
"Dolmuştur,. ıavhası asıldıktan son-

anlqma yapılacail gibi, Kartalın leri ken~ kontroltlııe al!-ııya karar 

imar pl&mDJ yaptırmıYa ve imar i§lnl vermiftir. 
It xanunu mucibince it yerlerinjzı ..__W'Oftnnt Kartal belediye bütçesi- leledlye ile Evkaf 

ııazırıamak mecburiyetinde oldukla- ~--- _.:a • .ı..ndan .,...,__ Mezarlık ve ıular evkaftan beledl-

Talmatnameleri 

ra hiç kimse binemiyeoek, vatmanla
rm yanında paaolulırla resmi elbise

li zabit ve zabıta memurlarından bal 
ka kimse bulunamıyacak, vatmanlar 

la katiyyen ve hiç bir mamtla ~ 
nuşulmıyacak, tramvay arabaların-

dan dıfarıya bq ve kol çıkartılmıya 
caktJr. 

ikisi de Yarala•d• 

n dahill talimatnameler için verilen mu.ait oım~ .u51.1111bulun yeye geçtikten sonra iki idare arasın 
müddet bu..akpm bitmektedir. Şim- iman için devletçe yapılacak Yardım da dolan ihtill.flı vaziyetler devaJll 
diye kadar tal\matnamelerinl lf lmir arasında buraya da para aynlacak- etmektedir. Belediyenin, evkaftan o-
1iğine vermemit olanlar pek c;oktur. tır. lan alacaklarmı tespit etmek umre 
Bunlar bu akpma kadar vazifelerini kurduğu komiayon tapudaki tetld-
yapmadıklan takdirde derhal adliye Ayvallk Postası katım bitirmll ve akcaklarm bir lia-
ye verleceklerdir. l)enisyoll&n Idarealnin 4Jvabk va- tesini hamlamıya bqlam.Jftlr. Bu 

Bundan bqka haftada 48 saatıtk puru bundan böyle Çarpmba ve Cu- l§ te bittikten sonra arada yentdea 
mesai mtıdcletinin gtlnlere takaimini marteBi gOnlerl kaUracaktır. ilk va- bir alacak verecek meselesi ~ 
~ Ultelerin hamlanması mtld pır dtın ~ te kalkmqbr. terecektlr. 
detf de bitmek tlz.erecfü·. Bu cetvelle- · ; 

:==~: \TAKVi/\\IJ~HAVAJ 
Deals Harp Mekteblade Yartta 8qGnkl Han 1 uı;:=' 1 

. 

Ayvanaarayda çeltik fabrlkaamda 
çalıpn Tahir ve Muhtıtin laminde 
iki hamal, çeltik çuvallarmı lmtif et
melı:telerken lBtiftıı yılalmulyle altın 
da kalmlllar, ikisi de muhtelif yerle-
rinden yaralanmıeiardD'· 

OntımUzdeki Peqembe gtlnt1 Hey • 
belldekl Deniz Harp Mekt.binde, mek 
tebln JmrulUfUllUD 162 inci yılı mil· 

Araba Vapura Seferleri nasebetiyle btlytık meruim yapıla-
Ralkm arzusu tu.erine Şirketi Hay ca)rtır. 

YePJld5Y meteoroloJl ~ ah
aaa llllltmata söre. basla bnaam J'lll'· 
4aa clola Aaadola mmtahu 1llıth di-
,_ matablan lrapab secmesl " rtsslr 
lana dola Aaadoladu cenabl iatllaımetten 
dll.r mataJralarda prbl istilıametta orta 
lalnette ...... mahtemelclr. 

ıı lDd a7 Oiba: ao ltullll: ı 
Rameun: 11 Ddncitqria: 1 
Ikindl: 14,S7 - Aqam: 16,52 
Gibıet: 1.47 - Oile: U,51 
lkindi: 14,36 - Aktamı l&,Jl 

riye, araba vapurları seferlerine il&- Sabahleyin 1Q,30 da bqhyacak o
veler yapnuetır. Camarteel akpmla- lan merulme bOtiln donanma men
n UıkUdardan Kabatqa 23.115 de w auplan emekli subaylan çağnlmJltır. 
Kabatattan Ualdldara 23,to ta birer Köprlldeli 9 da kalkacak bir vapur 
araba vapuru kalkacaktır davetlileri Heybeliye götürecektir. 

Yataı: 11,27 - imlik: 5,o4 

DVNKUBAVA 
Dilıl 1'an u balatla secmlı rtlzdr ...ts 11,5 " en aa 4.5 unticnt olarak 

tan bir ile iki metre olarak eamit~. Ba- c1Dmlt~· 
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Brüksel kont e~ansı ]aponyaya Nota ı 

Hazırladı l 7 e Dün Dağıldı 
ltalya Bunda da 

Muhalif Kaldı 
Londra, 14 (TAN) - Brük.lel kon· 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Japon ordalan Şimalde ve 
~laay böl•..u.J• durma
dan a.,.liyorlar. Ş...laay
clan .anra artı Nan/tine ... 
liyormUf. Hartacla Japon 

utilbının .aJaa.ım 
Böriiyorm. 

1 lngiliz 
ltalya 

Rekabeti 
feruwııda, Japonyaya verilecek no- r.0~~1ş:"!M~o~~,..,GO~u.~·s~~il!l14•,.,11111••--••--------• taya İtalya murahhaaı itiraz etmif, ıso..:ı:ı ,.111,,. -o-
bunu kabul edemiyeceğini bildirmit- ,,,..-- ._,,_.,, Bir Roma Gazetesi, 
tir. ·t_ .s UIYU ltalyanın Da•a Kuvvetli 

Meksika ile Portekiz de ayni fikir· ......... Old i 1 b ta ç 1 
de olduklarmı beyan etmiflerdir. '- u unu s a a ıııyor 

Bundan IOD!'& Avustralya murah· Roma, 14 (A.A) - Tevere gazete. 
huı, Amerika murahhası tarafmdan 11, ltalyan kuvvetlerinin Şarki ve Şi-
yapılan mndahalenin birçok noktalar- malt Afrikada, Akdenizde ve Hint 
da mUsbet bir fikir ifade etmediğini OkyanOIUDda dağınık bir halde bu-
aöylemi§tir. lunmaaı, Italyanm ve askeri mevzile-
Kenıda murahhası, İtalya murah· rinin kolaylıkla taarruza uğnyabile-

haaı tarafından ileri sürlllen delilleri 1 ceğini iddia eden B. Lloyd George a-
cerheden beyanatta bulunmll§tur. - leyhinde y&ZIDII olduğu bir makale. 

Bolivya ve Norveç murahhaalan, de, lngilteren;n Qıevzilerine naza,.an 

Franco'nan /ngi/tereye mümea 

sil olaralı wönclercliii 

Alba Dükaı 

ispanyada 
Mutareke 

Olacak mı? 
projeyi esas itibarile tasvip etmit • ltalyanm sevkulcey9 noktai nazarın-
lerdir. dan tefevvukunu izaha çalışmakta- Londra, 14: (A.A) - Sunday Refe 

İtalya murahham, Japon ceva.bmm dır. Romalı gar.ete, bilhassa diyor ki: ree guetesiniıı diplomasi muhabiri • 
bir tıkrasJ bakJnnda konferansın na,. "Bedhahane bir hareket yttzUndelf Din B. Companya'in Brüksel aeyahati 
zan dikkatini ceı~tir. -Bu fıkra- ümitsizlik içinde bırakılmış olan Ital- ne atfetmekte olduğu mAna ıudur: 
da Japon.ya, devletler }ıakikaten uy- yanın Afrika ve Akdenizdeki hareket. "lngiltere, sene nihayetinden evvel 
&'Wl bir tekilde Şarki Asyada istik • üslerinden taarruzlarda bulunabilece bir mütareke aktedilmesi makaadile 
rarm teminine yardim ettikleri tak· • ğinden §Uphe edilemez. ltalyan lm- Barcelona ile Salamanca arasmda bir 
dirde Tokyonun memnun olacağım paratorluğu, Alplardan Hind Okyano mu•avassıt vazifesini görebilecektir.,. 
bildirmektedir. suna kadar sarsılmaz bir blok t.eşk;l lsu gazete diyor ki: 

Fakat FAlen ile Narman Davls ve Siyah yerler Japon iatila .aluuıclır edecek bütün sevkUlceyşf ve askeri "Valensiya devlet reisi B. Compa -
Kanada murahhası bu noktai nazara vesaite sahip bulunmaktadır. nys, Brüksele bir sanatoryomda bu-

f lf 
Baıkasının Ağzır d2n 

Görüıme 
Hani sade batkaları değil kendbnb 

de bu Wete müpteliyız. 
Meaell bir yerde köprtintin boya&1 

hakkında bir W olur. Siz bu boyanın 
y91U olmasmı beğenmitsinlzd.lr. W 
edllm yerde derhal söze bntır: 

- Mösyö Prost öyle i&temif. Yetil 
boya &sap ttzerlne iyi tesir eder, şe
hlrlllerl teskin eylennlş. Diye l::!.r lif 
atarsuuz. 

Halbuki b~ Mösyö (Prost) un 
bundaa ne ftmJ vardır, ne haberi! 
Belki de o yeşil rengin .aleyhindedir 
de. 

Derkm hiç yoktall Mösyö (Prollt) 
OD aağznıdan görüştüğünüz bu llf O 

meclisten dışarı çıkar çıkmaz, ki.ğıda 
damlunıı zeytlnyağl lekesi gibi ap 
dan ağıza yayılır. Böyle esa881Z oı. 
rak §ayi olmuş ıteylerl de düzeltmek 
çok zor olur. Zira insanlar mant.ılma, 
aleli.calp ıteylere inanmayı, doğrap, 
muıtddıya lnanmıya tercih ederler. 

Bbde en ciddi meselelerden, en .,._ 
alt itlere kadar ''basdmamlf matbu
at,, denDen rlvayetlerln, pylalarm. 
88&81 hep bu senin benim· karlhaam
dan doğan valılmeleıdlr. 

Sonradan ba rivayetlerin uıl81dlğl 
m öğrendiğlmb samaa göztlmözü a.
çarak heplmls: 

- Yahut neler de lpa edlyorlart 
Der ve kendlmldn bu işteki •w.ça,, 
payımm mmtaru. Llf aramında; .. 
çok hepimiz birer dedikodu amatöril
yös. Bepimb az çok şunun banan .. 
leyblnde ve pek azımız öteklıiln berl
kbala lelılade söylemenin, hele eti 
cloeto tath tatlı çeldştrmenln t.lryald
•lyb. Bu tiryakilik bizim gibi ....... 
bu gazete,. leri gayrimatbulara nl9-
betle ç,ok züğürt olan yerlerde daha 
katmerlldir. 

B. FELEK. lttirak etmemlelerdir. Romen Kabinesini Lehı"standa Italya. halihazırda Akdeni?.de yep- lunmakta olan oğlunu görmiye gidi-
Saat 19,'5 te beyanname projesi- yeni bUyilk bir devlet vaziyetine ma - yor. Fakat iptidai müzakereleri ac; -

ilin metni heyeti umumlyeeile kabul Yine Tatarescu s l l lik bulunmaktadır. Ve bu vaziyeti ha mak maksadile devletler mümessilleri !!!!!!D!!"!o!'!!!!k!!!!"!!!!t!!!!o!!!!r!""!la!!!'!!!r~.""!!!r!"!a!!!!s!'!!'ı""'"n~d-a"'!!!:S!9 
eclildikten sonra konferans dağıtmış- os ya is 1 er in va kuvvetlen sayesinde temin etmiş- ue göril§mek için bu fırsattan istifa- ,. 
tır. Beyannamed~ u ... ıı. ı;;atk ihtill- Teckil Edecek tir. de edeceği muhakkaktır. Kend"sinin • I 
fm,.... .u.uug - Briand paktml ihl&l 3' I si ekleri Halihazırda ltalya, rııosunun faa· Lord Halüax'm Berlinden dönilşiln- yapılan TaJln er 
ettiği ileri stırWmektedir. Bükreş, 14 (TAN) - Milli köyltı . liyet dairesinin mahdudlyeti aehebile den sonra Londraya da gelmesi muh Ankara, 14 (Tan muhabirinden)_ 
AJ:~.:.Eden ve Delboa, memleketlerine partisi reisi kab4ne teekili •uifesin· V~v.~~ 14 (A.A) - Rels,~\mhur birinci mevkii lfpl etmekte ve 1n • temeldir. 
-wüilinHZ'. ~-- "'---a - " .,,~~-_,__gt.L-• .ı.ı. :&&· - ' ~oscJkı, ogleden sonra Sosyıılıst Par gilt r,apia.h qdi dcu-f~ ~twı Sıhhiye Veki.leti 'bir çok doktorlan· 

Harn ltaberleri Parti Reisi B. Michalache'e kabineyi i:is
4nin ~~e~ Jra.tiül etm~. Bfııi. art~m: rJmen, onun t"<lııfW mız arasında nakiller ve yeniden ta-

, Romanya cephesile birlikte teokll et- lar ~endisine BJyast ~eplen haklan· vaartalarmm fevkinde tedaftıi vasıta- Filstinde Dün de yinler yapmJfbr. Liste tudur: 
Londra, 14 (TAN) - Uzak Şark mek tavsiyesinde bulunmuştur. Fa- da bır muhtıra vermişlerdir. lara malik bulunmaktadır Ordu eski belediye tabibi Hanuti 

Harbi hakkında Çin ve Japon kay • kat Millt Köylü Partisi buna muvafa Şefler, dahili siyaset sahaımda in· • Birl!Ok Kici Öldü Tokat frengi mücadelesi tabipliğine, 
n&klarmdan gelen en son haberlere kat etmemiştir. Bunun Uz.erine kabi· tihabatta demokrasi prensple.r•ııe uy- 3 3' Kıbleliada verem asistanı Fehmi Hay 
göre, Şangtıaym alt.mi§ kilometre fi· ne teşkili vazifesi B. Tatareacuya ve- gun IBlahat yapılmasmı ve yeni R-çim 'falyada Askere Kudüs, 14 (A.A.) - Bu pazar gil- darpaşa hastanesi asistanlığına., Aıı-
malindeki Paino mevkiine yeniden Ja rilmiştir. yapılmasını ve ordunun siyasi mttca- nü, Yahudi - Arap buhranmm en kara nUmunesiııden Mazhar Antal • 
pon kıtalan Uıraç edilmiştir. Bu kıuv- B. Taıarescu, Lı"beralleri ve muhte delelerden uzak kalmasını istemişler Allnan Sınrflar şiddetli gUnlerini hatırlatan vaka- yaya, lzmir seyyarlarmdan Hayri Ma 
\'etler derhal muharebeye sevkedil • mel olarak müstakil liberalleri ve ra- dir. Roma 14 ( larla dolu olarak geçmiştir. Gerek nisaya, Konya Bıtma mUcadele&inden 
lllitler ve Çinlilerle çarpışmışlardır. dikal köylU partimi cami bir kabine lktıaadf sahada bilhassa harp mal· 

26 
aO ıru. A.A.) :--- Resmt guet.e, Arap, gerek Yahudi, ikisi kadm 0

1
- irfan, Orhangaziye, Lldikten Cavit 

Neticede Şintangşen kasabaaı Japon tegkiline çalışacaktır. 2mesi fabrikalarmm millileştirilme- ve . ey tarihli ~ararnamelenn mak üzere yedi kiti ölmilt ve on ka- F.ski,ehir sıtma mücadelesine, lzmir 
lann eline geçmittir. Çinliler bu cep- Parlamento yarından itibaren to si işinde direktifli ekonomi taraftan metnini ~eşretmektedir. Bu karama- dar klm8e yaralanmıştır. Arap ve belediyesinden Sürevya Dikiliye, Çar· 
hede ricat etmiflerdir. ŞiddeW mu • lantılarm baş}ıyacaktır. p olduklarmı beyan etmiflerdir. melere göre 27 ."e 29 doğumlulardan Yahudi işçiler arasında hakikt bir şambadan Abidin ae,&diyeye, Gure-
harebelerin wkua geldiği Şanghaym a Haricl siyaset sahasında Polonya· baZI zümrel~r 8i1Ah altına çagnlmak· dövüşme vukua gelmiş ve üç kişinin ba ront.gen asistanı CeW Muğlaya, 
rarbinde ecnebilere ait binalann ço- Alman Ba1kuma1tdanı nm, Almanya gibi mutlakıyetla idare ta ~e ~ d~gumlulardan bazı ihtisas ölümüne sebep olmuştur. Beyoğlu hastanesinden Ceıaı Gura. 
iu harap olmu,tıur. Bu mmtaka sivil •d• edilen ve intikam almaktan bqka saJııplen hizmette alıkonulm&ktadır· Poı:s, her türlü ihtimal'eri önliye- baya, Siverek trahom ha.8tanesinden 
halktan tahliye edilmiştir.Harap olan MıSlrG Gı ıyor bir teY düşUnmiyen memleketlerle & ıar. bilmek üzere şehrin methallerine a- Nurettin Diyarbekire, Menemenden 
köylerin halkı çadırlarda oturuyorlar. Roma, 

14 
(A.A.) _ Alman ordu- lan rabıtalarmı idame etmemem li· -o ğır makinalı tüfekler yerle3tiri miş- Tahir Manisay11., serbest çalışan ront 

Aaker ve sivil olmak üzere Çinlile- su &,kumandanı General Fritach, znn geldığini söylemiflerdir. lsviçre, Roma tir genci Saadet Ki.mil lstanbul emrazı 
l'e alt birçok cesetler, yollarm bo • mezuniyetini geçirmek üzere Cenova. sariye hastanesine, Ankaradan 1h • 
1Unca yatmaktadır. Çinlilerin alell- dan Mısıra hareket etmiştir. Almanyada Yeni Pakt.na Girmiyecek ltalyan - Macar san Maraşa, Ankaradan Necati Si-
cele hicret ettiklerini gösteren delil- M noba, Ankara verem mücadelesinden 
!~Çoktur, Her t~ terkedilen top Bine 

1
;-

11 
S1 1 ahklmlar Lozan, 14 (AA.) - İsviçre CUm- Roma, 14: (A.A.) .:_Macar nazın Fuat Trabzona, lstanbul çocuk hasta 

~ obtlı ve her n~vı cepane sandık· Ankara, 
14 

(TAN) _Bu sene An- Berlin, 14 (A.A.) - Devletin em· hWTeisi, federaİ meclisin bviçrenin 't:lckl ile İtalyan senatörü a;anninini nesinden Ki.zmı Ankaraya, Açıktan 
"41.1'1 ve mflhim miktarda malzeme k da tılı ız ilk okula mu n!yetine suikast etmekle maznun 11 tom~t aleylıtan pakta ı.ttrak et - reisliklerindeki ltalyan _Macar ko- Nuri Klmil Çanakkaleye, açıktan 
l6ae çarpmaktadır ara ya ve paras 

1 
bed ~ Brealau mahkemesi tarafından 3 meei unk_ lnlarnu arqbrdi~ hakkın· misyonu mesaisini bi+;-; .. ve bU'" tı" _ Muhittin, Saim, Ahmet Lfttfi, lstan-

'b • •• racaat eden binden fazla ta e en il 6 d dalrl yia1 
6

• w.uu.ıı QUDgjao tayyare meydanı, muı - k 1ıı: k" .,, k b 
1 

edilm;•tir e ay a~m a ~uhtelif cer.aiara • şa; an katiyetle tekzip etmit- caret muahedesi imza, birkaç da te- bul tıp talebe yurdu kliniklerine, Pı-
tahtem bir ,ekle sokulmu§tur anca ~ 19& a u .., • mahkftm edilmı.terdir. tir. diye anl&flll&SI parafe edilmiştir. narbqmdan K;mn Çarpmbaya, a

-~ 

Haridye Siyast 

Misteıanmm 
Ankaraya Döndü 

..._~a, 14 (Tan muhabirinden) -
i;Tl"Utta hastalanan Hariciye Siyasi 

1 Uatetarmuz B. Menemencioğlu tren 
~buraya döndU ve doğruca Anka
k h rittt. hkenderun başkonsolos" 
bı endiabıe refakat ediyor. B. Mene
-:cioğluyla beraber giden heyeti
~"'1tta kalmıştır. Siyasi Müs
ltt•--· _z istasyonda vagondan çık
~· Fakat hastalığının ağır ol
--.gı 1.Dl•fl]maktadır. . ~--
0•adald Romanya Elilsl 

istifa Etti 
blan~' 14 (A.A.) -G'Ueteler, Ro 
bıa.t•n:aıun Roma sefiri Jean Lugoja
dlr. Buun lstifaaım haber vermekte • 
de bU.,.:ber. diplomasi mabfellerin· 

CUnka bir allka uyandırmlftır. 
'-Yllıı bunun yerine bqka birin.bı 
'-ev • diler birçok memleketler için 
llr aut olan diplomui meseleaini tek 

orta.ya •bnt olacaktır. 

çıktan Fahri Ezineye, açıktan müte-

Uzak Şark Harbi Yeni Safhada 
hassıs Mete Ayancığa, Tokattan Meh 
met Rıza Malatyaya, Maraştan Sedat 
Tokada, Aymtaptan Nuri Mara,a, Ha 
seki haatanesinden Medeni Aydına, 

Ş uıgbay muharebeleri Japon
yaauı bu cephede bir safer 

kennmaslyle aeticelenmlt •JI· 
lablllr. ÇüDkU ÇIDJller ~ 
çeldlmlye mecbur kal•tflar ve .Ja-
ponlar tehrl her taraftan ~
ml§lerdlr. .Japon ~ 
ba vuylet kaqmmda tam bir gu
rur ile "Şan~haya bllıhnlm,, de
miş ve bidlseler de ona teyit et
mfttlr. 

Japon kuvvetlerlaln Şaaghayda
kl lmtlyub dUDtakalan kartı 111) 

\'Ulyet alaealdan beaib belll de
ğildir. Japtııar, bu mmtalr•lan 
glpemlye t.efebbtis edecekler ve bu 
suretle ba mmtakalarm ulılhl o
lan dmetlerle .Japonyanm al'8ll a
çdaeak mıf 

Bu nokta beaib taftDD)ı etme
mle balunoyor. Tavazzuh etmlyen 
dlpr bir nokta da ıaponıarm Şang 
hay mmtakHRll da HJıaık ftkrlade 
olup oJmaclddandır. Görllntlte ~re 
laponlarm ba cephedeki hareket
lerlala hedefi N..tdn htlk6metl 

ı·····~~~:··();;.~R"'~ı~··~~~~~~······· 
..•.......•.•...•••.....•........•...............•..... \ 
Dl YJkmak ve bu suretle .Japon a
leyhtaıtıPun kayalı •ydaa Naa 
kin hllldimetbd eserek çmmert 
terelab bir salhtl bbale mecbar 
etmektir. 

Fakat .Japon lhtlrulanam gft. 
tlkoe btiyUdtllbe bakılma, bu ha 
va11a1n ilhakı 1ç1n de yem bir cere
yanın b8f gtistennesl muht.emel
dlr. 

Çin • lapoa harblnm ba ..naa
ya vardıp auada 8riUmel Koate
........ .Japonyaa.m mtlzakere lhtl
mallerlDi kapayaa oevabile ..,.... 
laftı. 

Japonyanm ha enapta Beri dr 
dllgtl ~ mühim nokta bir teoavlls 
harbi deiU. fabt müdafaa harbi 
yaptıptu-. Muharebenin Çin to~ 
nidan lberlnde ve Çin Wkelerblla 
içlerinde yapdclrlına ve ~ bltDa 

ftlilbılln. Çin lstllrl&Jlnbt tebHlre ge 
çlrdlilne bllabna harbin mahiye
ti hakkında hllldlm vermek bakAm 
kolaJhlllr, fllbt .Japoaya ba ea
• istinat ederek .....,.. yalms 
Çla Ue mtlzakere edecelbıl Deri &tt· 
röyor ve dokmlar konfennamm 
bu ille al•k.. olmadıPn eöylti
yor. 

laponlarm Deri attrdtUderl diler 
iddialar Çlnde komlbümı De mU· 
elldele ettllderldlr. 

B rtlklel Konfel'Ul9I, ba ldcfta.. 
ya karii bamtadıiJ deldf.

ruyonda, her devlet ba bahaneyi 
Deri sürdöitl takdirde c1Uayayı ar
llalaal bir .......... ....,..,.... 
pu, pek baldı olarak •lefmalcta
dlr. 

Brlllmel Konferansı bugtln bu 

AnkaradaD Hilmi Erzincana, Afyon
deklAruyoaun tebllğlnJ karartat- dan Utif, Ahmet Hamdi Bakanlık 
tmWdan IOIU'a Ud muharip taraf netriyat tubesi mUtehassıshklarma, 
araunda bir mtit&reke akdbal de Konyadan Muhit Bakanlık daireleri
lstlyecek, ve bu lmlt te bota Pttl- ne, Haydarpaşadan Ekrem Burdura, 
jl takdirde konferans .Japoayaya Kiltahyadan Baki lmnire, tnegölden 
kartı \'Ulyetlnl yeniden dtlftble- Ahmet Cevdet Trabzona. ac;ıktan dit 
~· tabibi İsmail Diyarbekire tayin edil-

Ba vulyetln ile o1aeafmı taJwmln miflerdir. 
etmek mtlfkWdtlr. Çlbıldl .. bir 
devletin Çin - .Japon harbine mü
dahale fikrinde olmadliı mahak· 
kaldır. O halde .Japoayaya brtı 
bir talam unkıdyoalar 1111 tatbik 
edllecekf laponyaya IOill ve mU· 
hlmmat satıl ......... Dil brarlat
tmlaeak! Yabat .Japonyaya kartı 
ticari boykotaj iDi tatbik edilecek! 
Yolma, yabm .Japonlann tecavtlzl 
hareketleri mi takbih edDerek Çi-
ne manevi mtlzalıeret mi vadedlle
cekf 

BmJana biri de belli delll. 
Onllmtbdekl gönlerin hadlaelerl, 

bUttbı ba noktalan tebartis ettire
cektir. 

Arnavutluktan Bir Tekzip 
Tiran, 14 CA.A.) - Arnavutluk 

Matbuat Bürosu. kral Zogonun yakın 
da nişanlanacair hakkında ecnebi 
memleketlerde dolaşan şavtalan tek· 
zip etmiye mezun olduğunu bildirmek 
tedir. 

--"-
Dersim $alrllerl ·a ,..,,,.-fa 

luqin Karar Veriliyor 
Ellziz, 14 (TAN Mubabil"'nrlt!n)

Tunceli mahkemesi, Seyit Rıza ve a
venesi hAkkmdaki karanru bu~n ve
recektir. Müddeiumumi suçlulardan 
on yedisi için. idam talebinde bu tun. 
muştu. 
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. Hayreboluda Kıymetli Bir Eser 

H tuanbey camiinin bugünkü vaziyeti 
Edirne, (Tan muhabirinden) - ı halde bulunan bu eser nakkmc:ıa ıcap 

Fatihin vezirlerinden Hasan Bey bin eden incelemelerin yapılması için 
Abdullah tarafından 905 hicri yılın- Trakya umumf müfettişi General 
da Hayreboluda inşa ettirilen ve mi- Kazını Dirik tarafından umumi mü
mari tarzı itibarile Fatih ve· Beya- fettişlik mimarı ile Tekirdağı kUltür 
zıt devrinin en karakterist örnekle- ve Nafıa direktörlerinden mUrek
rinden biri olan camiin zelzele neti- kep bir heyetin teşkiline lUzum gös
cesi kubbelerile bazı duvar kısımla- terHnıiş ve bu heyet lazım gelen in
n çatlamış ve bu kıymetli eser teh- celemeleri yaparak raporunu vermiş 
likeli bir duruma düşmüştü. tir. Tamiratına yakında ba§lanması 

Uzun senelerdenbeıi bu tehlikeli muhtemeldir. 

Ankarada 
Talebe için Bir 

Lokal Lazım 
~nkara, 12 (TAN) - Yarınki bU- ı 

yük Ankara üniversitesinin nüvesi 
§Uphe yok ki, 12 senelı1t mazisi olan 
:Ankara Hukuk Fakültesidir. !Ik ismi 
ile "Ankara Mektebi Hukuk,, undan 
sonra kurulan müessese "Ankara Ga 
zi Terbiye EnstitUsU,, daha sonra 
"Yüksek Ziraat Enstitüsü,, iki sene 
evvel Atatürklin yUksek emirlerile 
tesis edilıniş olan "Ankara Dil, Ta
rih ve Coğrafya Fakültesi,, geçense
ne tstanbuldan Ankaraya taşman 
"Siyasal Bilgiler okulu,, ve Harbiye 
okulu,, dur. 
Şu hale göre bugün A.nkarada 6 

yUksek mektep vardır. Bunlardan be 
§i tamamen leyli, biri de leyli ve ne
haridir. 

Altı yüksek mektebin talebe mev
cudu 4000 - 4500 arasındadır. Anka
ranın nüfusuna, bilhassa Ankaradaki 
gençlik sayısına nisbetle bu rakamın 
ne bliyiik bir nlsbeti ifade ettiğini söy 
leıniye lüzum yoktur. Buna rağmen 
koca Ankarnda bu mUnevver kütlenin 
UçUnU beşini ibir araya toplıyabilecek 
bir yer, bir lokal, bir mahfel hatta 
temiz bir gazino mevcut değildir. 

Bu, büyük bir eksikliktir. Leyli 
mektepler talebelerini oumartesi ve
ya pazar günU serbest bırakırlar. Bu 
talebelerin tatil günlerini Ankaranın 
neresinde geçirebileceklerini, kimse 
bilemez, hata kendileri bile ... 

Mektepten çıkarlar, bir müddet do
laşırlar, sinemaya girerler - ki Anka 
rada iki Uç saat geçirebilecek yegane 
yerdir - ve okadar ... 

Bu arada nehari talebenin vaziyeti 
tabii büsbütUn fecidir. 

Gelecek sene Ankarada bir de bU
yük Tıp FakUltesi kurulacaktır. 

Şark Tütünü 

İçin Rağbet 

Artıyor 
Şark tütünlerini yetiştiren TUrki -

ye, Yunanistan ve Bulgaristanm 935' 
senesinde umumJ istihsal miktarı 107 
milyon kilo kadardır. Bunun yüzde 
onu hurda olarak, geri kalanın 22 
milyon kilosu da her Uç meınleketln 
dahili istihlfi.ki olarak harcanmıştır. 
Bu itibarla 935 teki ihracat miktarı 
74,5 milyon kilodur. 

Bir Yunan tütün mecmuasının yap 
tığı hesaplaı:a. göre, tütün istihsala
tında Yunanistan birinci, Türkiye i
kinci ve Bulgaristan üçüncü gelmek
tedir. Şark tütünlerini en fnzla Al
manya ile Birleşik Amerika çekmek
tedir. Son zamanlarda Amerikada si
gara imalatı artmış ve sigara moda
sı, sigar (puro) salgınını sarsmıştır. 
Sigara için en iyi tütün Şark tütünü 
olduğuna göre, Uç memleket tütün
lerinin Amerikadan daha fazla nra
nılacağı ümitleri artmaktadır. 1936 
tUtün mahsulü Yunanistanda 82, Tilr 
kiyede 60, Bulgaristanda 34 milyon 
kilodu. 1937 mahsulü de Türkiyede 
65, Y:ınanistanda 64, Bulgaristnnda 
32 milyon kilo tahmin olunmuştur. 

Bu miktarlardan yüzde on kadarını 
hurda payı olarak ayırmak lazımdır. 

İki üç sene içinde hükümet merkezi
miz, geniş bir mmtakanm kültür nıer 
kezi olacaktır. O zaman bu eksiklik 
daha şiddetli hissedilecektir, 

Bu ihtiyacın karşılanmasını Anka
ra mUnevver gençliği adına alakalı 
makamdan rica ediyoruz. 

. . { .... ... ~,.· CI ... ' ~ , ·... . 
Rz:a· · ~::~.. .,;,y· -. o·, 

l. • .: ... 

. . ,. . 

Bugünkü program: 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12 30 plakla Türk musikisi 12,50 
Havadis, ;3,05 PHikla Türk musikisi, 
13,30 Muhtelif plak neııriyau, 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18 30 Tanburi Cemil plakla: Se 
gih taksi:n, kemençe; mlistear taksim, 
Tanbur: Suzidilara taksim, Ta.nbur Pc
scndidc taksim, kemençe: Zavil taksim, 
kemençe: Suzidil taksim, Tıınbur. 19,00 
Çocuk tiyatrosu: Aslan harbe gidiyor: 
19,30 hava raporu, 19,35 Konferans: Alı 
Karni Akyüz; Çocuk terbiyesi, 19,55 bor 
sa haberleri, 20,00 Rifat ve arkadaliları 
tarafından Ti.irk musikisi ve halk oar
kıları, 20,30 Omer Rıza tarafından arap 
ça soylev, 20,45 Belına ve arkada!iları 
tarafından Turk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı), 21,15 Stüdyo orkestrası 
refakatile radyo fonik opera: Rigoletto. 
22,15 Ajans ahberleri, 22,30 Rig~let~.o 
plakla, 22,50 Son haberler ve ertesı gu
nun programı, 23,00 Son. 

A1'"'KARA RADYOSU: , 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plak ncori 
zime ipek, 19,00-19,30 Ti.irk musikisi 
ve halk ıarkıları, 13,15-13,30 Dahili ve 
harici haberler, 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30-18,45 Muhtelif pllik neı; 
riyatı, 18,45-19,00 lngilizce ders: A
zime ipek, 19,00-19,30 Türü musikisi 
ve halk ıarkı1arı, (Hikmet Rıza ve ar
kada§ları), 19,30-19,45 Saat ayarı ve 
arapça neljriyat, 19,45-20,15 Türk mu 
ıikisi ve halk prkıları, (Bn. Muzaffer 
ve arkadaşları), 20,15-20,30 Spor ko
nuııması, Nızamettin Kırşan, 20,30-21,00 
dans musıkısi, 2ı,00-21,15 ajans haber 
leri, 21,15-21,55 Stüdyo salon orkestra 
sı, 

1 - Doneddu SErfoade d' Arlequln 
2 - Auber Le Domino noir. 
3 - Fucik Winterstirumme. 
4 - L. Dclibeı Lacme. 
5 - Mozart Nitridate. 
Saat 21,55-22,00 Yarınki program ve 

lstikHll Marşı, 

• 
Günün Program OzU 

SENFONlLER 
10,40 Prag kısa dalgası: Valdstin'in sen 

fonik poemi. 22,05 Prag kısa dalgası: 
Wallenstein'in senfonik poemi. 23 Var
tıova: Senfonik konser (Yugoslav musi
kisi). 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Paris kısa dalıı:ası: Plak konseri. 

7,10 Berlin kısa dalgası: Sabah konsen 
(8.15: Devamı) 9,05: Prag kısa dalgası: 
Operet. 9,20 Paris kısa dalgası: PUik mu 
sikisi. 10,30 : Keza. 11,50: Keza. 13: Ke 
za, 13 Berlin kısa dalgası: orkestra kon 
seri (14,15: Devamı). 13,10 Bükreı: Plak 
musikisi (14,15: Devamı). 14,15 Paris 
kısa dalgası: Konser nakli. 15: Keza. 
16,ı5 Roma kısa dalgası: Orkestra, te-
nor, aopran. 

18.02 Blikres: Hafif plik musikisi: 
19.30 Moskova: Artistik musikili prog
ram. 20 Moskova: Karışık konser, 20 Pe~ 
te: Plak konseri. 20,ıo Lllypzig: Orkes 
tra, Sopran, tenor, piyano vesaire. 20,25 
Viyana, Graz: Radyo orkeıtraııL 21 Var 
ııova: Karııık orkestra konseri. 21,15 Peş 
te: Koro musikisi. 21,15 Liypzig: Hafif 
orkestra konseri. 21,30 Milino, Florans: 
Karışık musiki. 22,45 Bükreş: Plak. 

ODA MUSiKiSi 
18,15 Varşova: Kuartet konseri. 18,45 

Rom:ı. kısa dalgası: Oda musikisi konse-

DONYA SINEMACILIGININ ŞAHESERi - BEYAZ PERDENiN GöZBEBEGl 

LA BOHEME 
DAHi BESTEKAR PUÇINl 'nin ölmez eseri 

ro::;de MARTHA EGGERTH-JEAN KiEPURA 
1stanbul sinemacılık aleminde ilk defa olarak: 

M E L E K Ve S A R A Y Sin~al3:rında ~irden 
gosterılecektir. 

D'kk t· LA ~OHEME filmin ilk gösterilmesi 17 ikinci~.e~:in çarşamba M E LE K sinemasında 
J a 1 şerefıne . gunu akşamı 

ve 18 Ikincite§rin perşembe akşamı S A R A J sinemasında 2 büyük sinema müsameresi verilecektir. 

fiatlarda zam yoktur, biletler şimdiden satılmaktad.r. 

GINGER 
DiCK POWELL 

20 M I L YON 
Güzel yıldızın en şık, en güzel, en zarif, en büyük müzik filmi. 
Dünya radyo yıldızlarının geçid resmi, mefhur zenci Mila kar
deşler ve diğer orkestralar, aylarca dillerde dolatacak ,arkılar, 
&fk, zevk ve müzik. 

ROGER'S 
• PATO'BRiErt 

ONA AŞIK 

Bu akşam T D A IC Sinemasında 

··------~ BU AKŞAM Sakl3ry 13. stNEMAsı 
Nevyork Metropolitan operasından CARUSO'dan sonra meşhur tenor 

N 1 N O M A RT i N İ 'yi Heyecan, hareket ve 
macera dolu 

~ E N B A 1 D ~ T 
(ESTRELL1TA) fransızca güzel nşk 
ve operet filminde takdim edecek ve 

en güzel §arkılarmı dinletecektir, 
RUBE.ı'{ MAMOULİAN filmidir, 

!laveten: EGE MANEVRALARI ve PARAMOUNT JURNAL, yerlerinizi 

llll••••••••••••••~ evvelden aldırınız. Tel 41341 ••••••••••• .. 

YENi NESRIY AT ı • nan ettiği programlarını harfiyen tntbık 
SİNEMA OBJEKTİFİ - Bu salon eden Şehzadebaşı FERAH s·ınema 

mecmuasının 5 inci sayısı en son si-
nema haberleri ile çıkmıştır. Yarın Ak.sam 

E~10Rorr TEDAvısı - opera- Büyük Ramazan ~lRfEtEtERl~E IU~ETEN 
tör Fikret Yaraman'm yazdığı bu ki- Bayan SAFI.YE ve arkadaşları tap S1vasta Kamil matbaasında basıl-
mıştır. Eser, isminden de anlaşılacağı KONSEnt:Nt to-rııine muvaffak olmuştur. 
üzere çokça tesadüf edilen bir hasta- İzdihama mahal kalmaman: \i. .. .,.re biletle· 
lıktan bahistir ve ecnebi neşriyat ü- rinizi evvelden aldırınız. Telefon: 21::S:ı 

zerinde bilhassa dört sene yapılmış o- •••••llıiillll•••••••••••••••••-
la.n t.etlcikler.n hİ.7.7.a.t nokt.nr. Rı'ln:~tin J .... -------------------------ıı;z:~~ de şahsi buluş ve düştincelerinin ka-
tılmasile ayrı bir kıymet kazanmıştır. 

HOL!vUDUN '1'1LDIZLAR müsa..ba-

Ö L o M _.;py.,.J;;ı;m.)~~ o~môTY"°i~AMöun 
'Muharrir şair Bay Hüseyin Rlfa- /y ~yş;a VAHŞlvc ESRARLI OR'MANLARIN 

un kayınvaldesı, gazetemiz muhase- ~'i.. ~~a• DiŞi TARZAN ıdır 
be memuru Bay Enverin akrabasın- (TÜRKÇE SÖZLÜ) 
dan ve Harp Akademisi profesörle- Muazzam aşk ve macera şaheseridir. 
rinden Kurmay Yarbay Bay Salahat- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! tin Selrşık ile Kunnay binbaşı B. Ziya : 
nm validesi Bayan Fatma, dUn Alla
hın rahmetine kavuşmuş ve Ortaköy
deki makberesine defnedilmiştir. Ak
raba ve taallükatına sabrı cemil dile
riz. 

ESK! FRANSIZ T!YATROSUNDA 

ri. 19,50: Bükreş: Oda muılkiıi (Beetho 
ven). 22,25 Prag kısa dalgası: Yayli Alet 
ler kuarteti (Çeykovski) 

OPERET KISMI ;!!l~ll nımı 
ATEŞBÖCEG! ı .mı 
Suat 20,30 da ~~I 

4 perde !Ullll l 
Yakında f 

KRAL LR 

Ertuğrul Sadi Tek 
Bu gece: (Kadıköy)· 

e Süreyya Sinema• 
sında {Kudret Helv8t' 
sı), yarm gece Gedik 
~a (Azak) sinema .. 
sın.da (Erkekler kll" 
kından sonra azarlar) 

Mektubu dalına adeti olduğu veçhile kendi eUyle 
postaya götUrUp pulunu damgalattırdıktan Uç dört 
gün sonra da Polathaneden motörle Trabzona geçti, 
oradan Zonguldağa gitmek üzere vapura bindi. 

xxxvıı lk' il Si I~' AINI !C iL. 11~' . - -

- Pek illa. Sade §unu söyliyeyim ki, kendisine 
verebileceğim para büyük bir şey olmıyacakt1r. Va
ziyetim müsait bulunsaydı on misli fazlasmı esirge
mezdim. Ancak, bir Ukmektep hocasının ne verebile
ceğini elbette tahmin edersiniz. Buraya kadar da 
borç harç geldiğimi, ri<:a ededm kendisine anlatınız! 

"~ ".·': A--ıl\··- · ...... ,,.,,..· .. · vA:ry AN • NA' ı D .r,r?n/ , · . , . 
~·: , •• :· ~ ·~ ,; : •• ,, • .~ lf : .p· T,...:\l-~ . • t--\ -~ ~ t'\. .. , ,.. 

!ki gün sonra ve sabahın pek erken bir saatinde va 
puru Zonguldağa vardı. Hiç fırtına olmamış, deniz 
hep sakin kalmI§tı. Daha Zonguldak ufukta belir
miye başlarken Seniha güverteye çıkmış bulunuyor
du. Hayatının, zavallı boş hayatının belki en dolu ve 
iyi senesini geçirdiği bu küçük şehrin gittikçe ;yak
laşmasını, bütün tefcrrUatım gittikçe meydana ko
yarak kar§ısına gelişini büyük bir dikkatle seyretti. 

-46-

Fukaralığından, hiç parası olmadığından söz açan 
ve bahse böyle giren bu müşteri dava vekili İsmail 
Ka1,ımın yass ı ve traşı medrese zamanınd~ki sa
kalını adeta hatırlatacak kadar uzamış yüzüne abus 
bir buruşma getirdi. Yuvarlak ve fırlak alnını baş
tan başa ikiye ayıran bir büyUk yarık sanki daha 
çukurlaşıp derinleşti. Ufak sarı gözlerinde birdenbi
re fer kalmadı. Ve bu halleri farkederek Seniha de
diki: 

Vapurun yanaştığı uzun tahtn i~kele çok kalaba
lıktı. Fakat Seniha bu kalabalık arasında kendisini 
kal'§ılamak için gclmiş tek kimse bulmıya çalışma
dı. Bunu hatta hatırına ' bile getirmedi. BUtün eski 
aşina ve ahbaplar avukat lsmail Kaznndan geleceği ... 
ni duymuş, öğrenmiş olabilirlerdi. Lakin öğrenme
lerinin hiçbir tesiri olamazdı bile!. Ceıniyet, kim
lerin kar§ılanmaları ve uğurlanmaları icap ettiğini 
çok güzel tayin etmiş değil miydi? Zenginler, ikbal
dekiler bir şehirden iki üç gün için yandaki kasaöa
ya gidip iki üç gün sonra da eski yerlerine dönecek 
olsalar, kendilerini uğurlamak ta karşılamak ta el
zem ve mutlak bir vazife teşkil ediyordu. Hasretten 
göz yaşlarını hemen dökerek teşyi ediyor, üç gün son 
ra da sevinç yaşlarile istikbal ediyorlardı. La.kin zen
gin olmıyanlar ve ikbalde olmıyanlar dünyanın bir 
ucundan öbür ucuna ve sürUne sürüne gidip gelse
ler, kimsenin kılı bile kıpırdamıyordu. Iskelede ken
disine karşı gelmiş tek kimse bulsaydı Seniha haki-
katen şaşacak, gözlerine inanmıyacaka. / 

Vapur yana§Inca, küçük bavulu elinde iskeleye çık 
tı, ağır adımlarla kalabalığın arasından geçerek rıh
tıma, sonra da ~rşıya doğru yürüdü. Çarşının he
men başında, burada oturmuş oldukları tarihte de 
ismini bildiği ve "teıniz, sessiz!,. diye methini işitti• 

ği Karadeniz otelini yine eski yerinde, o eski levhasile 
buldu. Girdi. Tek yataklı boş bir oda bulunup bulun- • 
madığını sordu. 
Boş oda vardı. Görüp beğendi, istenen fiyatı da. 

uygun buldu. Küçük bavulunu iskemlenin üzerine bı
raktı. Aşağıda eline verilen kağıda hüviyetini yaz
dıktan ve yatak çarşaflarının temizliğine dikkat e
dilmesini birkaç kere ve sıkı sıkı tenbih ettikten son
ra, dışarı çıktı. Zonguldak o kadar değişmiş değildi. 
Ismail Kiızımdan aldığı mektuplann başlığında ya
zılı yeri, bu sokaklarda daha dün de geziyormuş gibi 
kolaylıkla buldu. Fakat maatteessüf adam dışarı çık 
mıştı. Kapının ta yanında, gaz tenekelerinden yapıl
mış hissini veren küçücük bir masanın başında otu
ran ve yedi sekiz yaşındaki bir çocuğun beş altı 

misli bilyüttilmesile hasıl olmuşa benziyen genç irisi 
katip, gece uykusuna doymamış hissini veren patlak 
ve açık sarı gözlerini yere indirerek, pek incecik se
sile onun yakında geleceğini söyledi. Seniha oturup 
bekledi ve bu bekleyiş belki iki saat sürdU. 

Avukat nihayet içeri girince, Seniha kendisini ta
nımakta adeta güçlük çekti. o kadar çökmU.5tü. Kı
lık, kıyafetinin bozukluğuna bakarak işlerinin biç 
iyi gitmediğine hilkıretm~k te caizdi. Ve böyle dü
§Ünen Seniha buna memnun oldu. ÇilnkU vaziyeti i
yi olmayınca adam tabii işi bir an evvel netlcelen
dirmiye çalışacak, hem d~ daha az paraya razı ola
cab.'tı. Avukat Kazım lsmail onu derhal tannnıştı: 

- Safa geldiniz, hanımefendi. Af buyurunuz. bir 

miktar beklettim sanırım. Vapura hassaten gelmek 
emelinde idim. Ne çare ki, birdenbire pek mühim bir 
mani zuhO.r ediverdiğinden gelmiye kudretyap ola-
madım. lnşallah sıhhat ve afiyetle seyahat buyurul
du efendim? 

Beklediği ve umduğu menfaat daha büyük olsay
dı, o birdenbire zuhur ediveren tek mühim manii 
mutlaka yenerek iskeleye elbette koşar, kendisini kar 
şılamıya dediği gibi mutlaka "kudretyap,, olurdu. 
Fakat diğer taraftan da, eğer. bekleyip umdu~ 
bir küçük menfaat te olmasaydı elbette ki, bÖyle dil
ler dökmek ve özürler dilemek hatırına. gelmiyecek
ti. Seniha hafifçe tebessüm ederek, "teşekkür ede
rim.,, demekle iktifa etti. Dünya kadar para sarfe
derek Polathaneden buraya, eski medrese hocası ve 
şahadetnamesiz avukat tsmail Kazımın nezaketlJ 
sözlerini dinlemek ve cem.ilelerine cevap vermek için 
gelıniş değildi. Hemen maksada girdi: 

- Birader yarın çıkıyor, değil mi? 
- Evet hanımefendi. 
- Siz benim teklifimi tabii kendisine açtrhız? 
- Evet efendim, etrafile anlatıp söyledim. 
- Bu teklifi nasıl karşılıyor? 
- Kabul edecek, hanımefendi. Bu esnada elinde 

blr miktar para bulunmasını çok arzu ediyor. Yedi 
buçuk senedir hapisanede tabii dışardan yemek ge
tirtti. Bin tUrIU ufak tefek masrafı da başka. Esa
sen birikmiş parası da pek yokmuş. Vclh!sıl teklifi
nizi kabul etmek mecburiyetindedir. 

- Siz her iki ta.rafın da menfaatlerine muvafık 
bir şekilde teklifimi knbul ettirir ve işi hallederseniz, 
sizi memnun edeceğime emin olunuz. 

- Hanımefen•imiz, şu halde eınirlerinizi tnfsi· 
latile, sarih ve kati bir şekilde bendenize bildirin 
de kendisile derhal görüşeyim. 

- Avukat Bey, köşk ve müştemilatı hurap bir 
haldedir. Vaktile, esaslı bir tamir yapılması için 
çok ısrar etmiştim. Fakat bu masrafa herhalde iş
tirak edemiyeceğimi düşünerek birader savsaıcıa· 
YIP durmuştu. Halbuki, kudretim olsaydı elbette her 
masrafa ayni nispet dahilinde iştirak ederdim. rıe 
ise, tamir ettirmedi. Hapisanede bulunduğu altı 
scnedenberi ise tabiidir ki en kUçiik bir tamir bile 
yapılmadı. Binaenaleyh köşkte artık hiçbir ha)1l' 
kalmamış, bağı bahçesi ise yangın yerine dönnıil~· 
1stanbulda emlak değerlerinin pek dtişkUn bir hs.16 

geldiği de şUphcsiz malumunuz. Alelhusus Iç Eretı• 
köyündeki bir harap yerin değeri ne olabilir? Tnpıı· 
Ya alt bilumum masraflar da bana ait olmak uzert' 
ben hissesini almak için kendisine yüz lira teklif e· 
diyorum. Fakat buna razı ederseniz size ayrıca yile 
lira t:ıkdim edeceğim . (Arkası var) 
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TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 
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ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 :t 6 Ay 1501 :t 

400 :t S Ay 800 :t 

150 :t 1 Ay 300 :t 

Milletleraraıl posta ittı1ıadma dahil olını-
7&D memleketler için 30-ı6-9-3.5 liradır. 

§oNON MESELELERtl 

Brüksel Konferansı 
1 

Uak Şark vaziyetini ve bilhassa 
Japonya De Çin arumdald ihtlllf ve 
harp meseleısiıal .mümkere etmek üze
re t.oplaaan .Briibel Kooleransı Fran 
sız guetelerbıde uzun neşriyatı mu
cip olmuttar. 

TAN ..................................................................................... 1 
J BEYNELMiLEL SiY ASETTE BiR DRAM SAHNESi: . 
• • 

·. 1 >;"; 

r Kahraman - Dikkat et dos
.· f tum. Sevcilimi mahvettin. lh-

1 
tiyar anamı öldürdün, Inıiliz 
donanmaımı batırdın ve impa
ratorluium& atet verdin. Dik 

. ' kat et.H yoksa! •. 

masmr, müesses hakların yıkılma
sını ve bütün, büyük devletlerin 
Şarktaki nüfuzlannıri silinip süpü
rülmesini intaç etmiştir. 

"Almanya ve ltalya da emperya
list emellerini tahakkuk ettirmiye 

kalkınca, bugün Uzak Şarkta vu
kubuJduğunu gördilğilınUz bu hl
diseler yann A vrupada olacaktır. 
Bunların hırslarının fantezi veya 
blöf olduğunu sanmaymız. Onların 
emelleri, Napoleon ve JW Sezarm 
niyetleri kadar samimidir ve öyle
ce ciddiyetle nazan dikkate alın
malıdır. Hitlerin ve MUSBOlininin 
imparatorluklan tahakkuk edebil
mek için Fransanm huduttan içi
ne hapsedilmesi ve lngilterenln 
kendi adasında tecrit edilmesi 11-
znndır. Nankin yolunda lngiliz se
firini öldürmek ne kadar tehlike
sizse, Prag ve Viyana yolunda da 
İngiliz sefirini öldürmek o kadar teh 
likesiz olmalıdır. Yani bu impara
torluğun tahakkuku karşısmda Pa
rla, Londra ve Vaşington protesto 
ile iktifa ederek harekete geçemi
yecek bir halde olmalıdır. 

1933 tenberJ Avrupada görll-
len de bundan başka bir ,ey 

değildir. Dört seneden beri Avrupa 
Yan resmi mahiyetteki matbuata 

göre: 
Konfe1'8118 oldukça müsait bir bava 

içinde açılm.I§tır. Birletik Amerika, 
lnglltere ve Fransa murabhaslan ta
rafmdan okuruuı ilk nutuklar arasın
daki birlik. dikkat nazarına çarpmak
tadır. Bunlann her öçö konf eransm 
gayesi sulhün temini olduğunu aynJ 
sözlerle tebarüz ettirmiş, Japonya \'e 
Çinin bundan SODJ'a sulhperverane va 
srtalara bat vmmaJan lbmı olduğu
nu beyan eyleml§lerdir. Konferansta 
lhtlW hissini veren yegine tezahür 
ltaJyan murahhası tarafmdan vaki 
olan beyanattır. Şimdilik, Tokyo bü
kametlnbı Brüksel konferaıısma işti
rakini temin için yapılan teşebblisle
lin verecekleri neticeyi beklemek ge

A lmanya, Japonya ve İtal-
ya arasında Romada 

imzalanan mukaddes ittifak 
bugünün en mühim aiyui hi.
diıeıidir. 

imparatorluklar ~~n~;;: 
yesinde temin e-

Yeni 

rektir. 
Sağ eenalı gazetelerine göre: 

Şimdiye kadar yalnız ideo
loji birliği yapan ve bu mak
satla beraber çahf&D bu üç 

devlet, timdi bu fikir ve elbir
liğini, askeri beraberlik hali
ne getirmit bulunuyorlar. 

Mukaddes ittifak, zahirde bol
şevizme karşı yapılmış bir anlaş
ma, açılmış bir harptir. Fakat ha-

. kikatte yalnız bolşevizmi değil, de
mokrasiyi de ortadan kaldırmak ve 
dünyaya faşizmi yaymak maksa
dını gütmektedir. 

Bu ittifakın, biri derhal tahak
kuk etmek lazım gelen, diğeri za
man ile tahakkuk edecek olan iki 
gayesi vardır. Birinci gayesini Mus 
solini. faşizmin on beşinci yılı mü
nase befle yapılan merasimde irat 

Herhangi bir muayyen mevzu hak· 
landa olduğu gibi, Brüksel koof eran-
81 Jıakbıda da •I cenah gazetelerin 
de, az çok, farklı fUdrleJ"P ~üt o
lunmaktadıl' '"ournal des Debats,, 
aı.unıeransın, Çin - Japon lhtllif mda 
Milletler ~ tedbirler e~tiği nutukta şöyle tespit etmiş-
~ .., ... ·-~ .. _____ ,_ tir: 
~ meydan vermemek için toplandı ı - .k. eı ~wıın:.u l.Juı;t: v ıaw 
gnu, bu ihtilat karşısmda uıcrl ted- kaldırmak, 
birlerden lılçblr fayda beklenemlyece 2 - Almanyanın müstemleke 
ğlnJ ve bfWds beynelmllel vaziyeti bıt kkmr t,anın:rak. 
lğl&k edeceğini BriiJmelde bu tehlİke- 8 - Habeşıstanm İta'yaya ilha-
llln önüne geçllebUeceğlni be t- kını kabul etmek. 
ınektedlr. Bu gueteye göre: ::b:. ~u Uç. m~dde günün derhal hal
lburalıJıasJar ve bllhasa lngiltere ve l~dılmcsı .. tazım gelen. meseleleri _ 
Blrleşik Amerlke murahhaslan bir dir. Bu uç meeelenm halli bile 
lbahkftmlyet karan vermek l ·in Brök beynelmilel hadiseler <;ıkarmrva ve 
sele gelmiş olmadıklannı söy~cınişler- dünya sulbünü bozmıya kafidir. 

dl_r. Maamafih bu hal, Japooyanın 
Çındeki teşebbüsünün hakb addohın
duğ.unu ifade etmez. Fakat dü.,üoül
IOeden yapılacak müdahaleler fena
bğı artırmaktan başka bir netice ,.~r
lbez. 

"izahat istiyen yalnız bir murah
has olmuştur, bu da, tabii, SovyetlP,1' 
~dır. llaamafih Litvlnof 
lıJu.p tehlikelerini çoğaltabilecek va
liyette değildir. Sovyetler namma söz 
&öyJediğl zaman bir Sovyet murah
~nun neden bahsedeceğini, Sovyet-

rin her tarafta kargaşalıklar vücu
de getirmek istediğini, eııı basit hu
kllk kaldelerlle alay ettğini herkes 
=lr.,, dlym bu gazete konferanstan .. 

Yük bir netice beklenemiyeceği ka
'-atindedir. Japonyan111 iştirak et
~ koaferaos .mesaisini bilhassa 
lorlandıracaktır. 

Belediyelerin Getir· 
teceği Otobüslerin 

Gümrük Resmi 
te~-~lediyesi Almanyadan yeni 
ll:ıhı rttigı 12 otobüsün gümrük res
.,_ den ınuaf tutulması i"in hilkfıme 
~Ilı" ıı 
buıu ~caat etmiş fakat bunun ka-
b~e ımkan görülmemiştir. 
oeled' tobtı . ~ye, bu şekle nazaran, her o-

denı 8 ıçın 3250 lira gümrük bedeli ö
tob;.k. ~ecburiyetindedir ki on iki o
lllak ıçın bu mktar 39 bin lirayı bul 

€atadır. 
diy ~n bundan evvel lstanbul bele 
diğieaı de Almanyadan getirtmek iste 
da ~~bUsler için hükumete bu yol
lkıür müracaatte bulunmU§ ve bu 

&caat kabul edilmemişti. 

~·~ Talebenin Askerliği 
1iJr ıııveraıtede kız talebenin asker-
1ıt.rı~~ bugünden itibaren baş 

Bir defa yervüzünde bolşe
vizmi kaldırmak nyesinin 

tahakkuku işinde mııka.dde'- itti _ 
fakın görUşU sarihtir. Onlara gQ
re. dünyanın herhangi bir yerinde 
üçüncü enternasyonalin propagan
da ve faalivetini ~örUrlerse. ora
da onu imhaya ça1,şal'aklardır. Ru
nu tatbikat Rıı.ha8\11da şu şekilde 

göstermişlerdir. 

bp<ınyada meşru intihan neti -
ceRinde iktidar mevkilne gelen bir 
hUkOmete karşı çıkan levanı tutup 
Ysnanyava fasizmi sokabilmek için, 
Tsnanya hilkOmetin'n komünist ol
du~nu iddia f"ttiler. Halbuki lR • 
panva hUkUmeti <ıosvalistlerden, li
berRJlerden. anarsistıerden mürek
kepti. !Ginde komünist aza bile yok 
tu ve dayandığı ekseri,1et ko•nil
nist ekserivet değildi. Fakat fa
şist devlet'er bu vesile ile tımanya
ya girdiler ve bugün gördüğümüz 
netlceve vardılar. 

Şimdi, ayni taktiği Almanya, Çe
koslovakvava karşı kullanmakta
dır ve kullanacaktır. Çekoslo~k
ya yeryüzUnde komünist olamıya
cak memleketlerden biridir. Da
hildeki komünist partisi. dUnyanm 

en zayıf komünist partisidir. Fa· 
kat Almanya. Çekoslovaky'lnın 
Srwvetle'"le ittifakım ve dahildeki 
zayıf komUnist partisinin mevcu-

diyetini \•esile ittihaz ederek bu 
memlekete çatacak ve o vakit, Or
ta A vnıpada da bugün İspanyada 
gördiiğümüz akıbetlere şahit olu
nacaktır. 

Komünist olmıyan memleketler· 
de bolşevik f aaliıyeti mevcut oldu
ğu vesilesi faşist devletler için 
bir istill basamağıdır. Bu vesile 
herhangi bir memlekete karşı or
taya atılabilir. Fqist memleketler 
bu vesileden istifade ederek başka 
memleketlerin dahili 1')erine karış 

KURMAK ISTIYEN 
dilmiştir. Bu tarz-

da sulh, daha bir 
kaç sene devam 

Mukaddes ittifak 

M. ;;~~~iYA ....... I 
... ~ ..... ~ ......................................... ~_... .............................. . 

mak hakkını kendilerinde gördük
çe dünya sulbü daiına tehlikededir. 

D erhal tahakkuku lazım ge
len gayelerden biri de Al

manyanın milstemleke davasıdır. 
Bu dava harpten evvel Almanyaya 
ait mUstemlekelerin kendisine ia
desini ve Afrlkanın dört devlet a-
rasında taksimini istihdaf etmek -
tedir. Fransa ve Ingiltere bugün i
çin Almanya müstemlekelerini ge
ri verıniye taraftar görünmüyor -
lar. Bu bakımdan bu dava da fa
şist rievletıer, demokrasiler ara
sında bir harp vesilesi olabilir. 

Fakat mukaddes ittifakın 

bir de hakiki mi.na 4ve ha
kiki veçhesini anlamıya çalışalım. 
B:ze asıl hakikati ve dünyanın bu
günkü manzarasını göstereeek ~ 
lan da budur. 

A vrupada uzun müddet tetkikat 
yaptıktan sonra gördüklerini ve 
düşüncelerini ga.r;etesinde neşre 
başlıyan meşhur Amerikalı muhar-

rir Walter Lippman, (1) eliyor ki: 
"Dünyanın Uç büyük devleti - Ja

ponya, Almanya, lta.lya - yeni im
paratorluklar kurmak te§ebbüsün
dedirler: Şarkta bir Asya im para.
torluğu, Orta ve Şarki Avrupada 
bir Cermen imparatorluğu, Afrika 
ve Akdeniz sahillerinde yetti bir 
Roma imparatorluğti. Buoir ha
yal değil, bir hakikattir. Bu mem
leketlerin şefleri niyetlerinin bu ol 
duğunu gizlemiyor ve dediklerini 
yaptıkları ile teyit ediyorlar. Gö
zümüz önünde fütuhata miitemayil 
ve harpçi faşistler tarafından ida
re edilen tamamen militarize Uç 
devletin teşekkül ettiğine artık 
şüphe yoktur. 

"Bu Uç yeni imparatorluk ancak 
eski imparatorlukların harabeleri 
üzerine kunılabilir: Fransız lngi
liz ve Danimarka imparato;lukla
n .. uzak ~arkta yeni emperyalist
lerın ne lStediklerini açıkça görU
Y?~· ?rada Japon empeı:yalizıni
nın ınkişafı daha şimdiden bütün 
ka.nunlarm ve muahedelerin bozul-

fİNGILIZ KARiKATÜRÜ: 

....... -',."' ...... ' .. -. 
"'·~ 4.,;~::~ ·~ - ... . . . . 

-~İvaai bir ahtaoot karmınJa Jünva ha:vrette! 

edebilir. ÇUnkU 
Fransa ve lngilterenin elinde da
ha terkedebilecekleri yerler vıfrdır. 
Hatti bu tara sulh, hiçbir zaman 
harbe milncer olmryabllir. Bu şe
kilde devam ederlerse, Fransa ve 
lngilterenin kuvvet, nüfuz ve stra
tejik vaziyetleri tedricen parçala
nıp eriyecek ve büyük bir harbe 
meydan kalmadan yeni imparator
luklar kurulmuş olacaktır. Benim 
kanaatimce Mussolini ve Hitlerin 
de kanaati budur. Ve bunlar demok 
rasilerin artık çürüyüp iflas et

tiğini, lngiltere ve Fransanın ar
tık yeryüzündeki tarihi mevkile
rini muhafazadan aciz olduklarını 
söyledikleri zaman samimidirler. 

Onlu emellerini, İngiltere ve Fran 
sayı acze düşürmek suretile bir 
harbe varmadan tahakkuk ettir • 
mek yolundadırlar.,, 

A merikah muharririn görüşü 
yanlış değildir. Dört sene -

denberi Almanya, ltalya ve Japon
yanın yaptığı şey, demokrasilerin 
kuvvetlerini denemek, onlan ac
ze sUrilk1emektir. 

Almanya Reni· işgal ettiği za
man Versaıy muahedesini bozuyor

du. Demokrasiler protesto ile ikti

fa ettiler. 

Japonya Mançuriyi işgal· ettiği 
zaman, dokvzlar muahedesini bo

zuyordu, fakat devletler lakayt kal 
mayı tercih ettiler. 

Italya Habeşistanı aldığı zaman, 
lngiltere ve Fransanın Afrika müs 
temlekelerindeki vaziyetini tehlike
ye sokuyordu. Fakat bu iki büyük 
devlet emrivaki karşısında ricati 
tercih ettiler . 

Ispanya ve Akdeniz meselesi, es
ki imparatorluklarm zlf ve aciz

lerinin en bariz birer misalldir. 

Devletler Ispanyaya gönUUU gön 
dermemeyi taahhüt ettiler ve bu ka

rarı kontrol için bir de Ademi Mü

dahale Komitesi kurdular. Bugün 

İtalya, Ispanyada resmen askeri bu
lunduğunu söylUyor, kendisine se
bebini soran yok. B:li.kis ahde mu
halif olarak gönderdiği bu asker

leri geri çekmek için lngiltere ve 

Fransadan birtakım mtisaadeler ko 

parmıya çalışıyor . 

HulA.sa mukaddes ittifak, yer

yüzünde eski imparatorlukların ha

rabeleri Uz.erinde yeni imparator

luklar kurmak için vücude getiril
miş yeni bir siyasi bloktur. En çok 

tehlikeye maruz bulunan devletler 
eski imparatorluklarm sahibi bu 
lunan bugUakU demokrasilerdir. 

Bugün çarpışan kuvvetler ve ide
olojiler, demokrasi ve faşist ideolo
jileri, ve eski emperyalizmle yeni 
emperyallmıdir. 

(1) Walter Lippman Nevyorkta çıkan 
Herald - Tribmıo ıazeteıinin batmaharri 
ridir. Amerikanın en meıhur ıiyasf muhar 
rirJerlnden biridir. Yarıları direktif mah·
yetinde tellkki oJıınar, ve ıörü,Jerine b~
viilr ehl'mmi•et verilir. 
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LAf ~iki B'!,~? 
B. Aziz Çorlu'dan 

B. Mazhar Müfid'e 
Denizli saylavı B. Mazhar Miitl

din gazetemizde çıkan musiki yazıla
n münasebetile B. Aziz Çorludan...btr 
mektup aldık. B. Mazhar Müfide bit& 
ben yazılan bu mektubu aynen net
rediyoruz: 

Çok sayın bayım; 
27-11-937 tarihli Tan gazetesinde 

musiki hakkındaki yazınızı okudum. 
Bu yazınızın şahsıma ait kısmına 
cevap vereceğim: Her zaman ve her 
vesile ile söylediğim ve yazdığım gi
bi musiki bir ilimdir. Bütün medent 
milletlerin musikileri bu ilmin tekni
ğine göre yazılmıştır. Her milletin 
karakter itibarile kendisine mahsus 
bir musikisi vardır. Fakat ilim ayn
lığı yoktur. Bu ilmin tekniğine göre 
yazılmayan eserler iptidaidir. Alatur 
ka şarkılan yazanlar musiki ilmini 
öğrenmek zahmetinde bulunmuş ol
salardı, bugün bizlere tamamen baş
ka bir musiki dinletirlerdi. Alatur
ka, homofonik yani iptidai bir musi
kidir. Olduğu yerde kalmıya mah
kOmdur. Sevenler dinler. Büyük bir 
Türk J\,;İlleti vardır. Bu milletin müs 
takil ve yUJııJek bir sesi de vardır. 
Fakat bu sesi ancak musiki ilmini öğ 
renmiş veva öğrenecek olan Türk 
r,ençleri bütün cihana dinletebilir. 
Hülasa; musiki ilmini bilmiyen bir 
kimsenin eser yazmasına imkan yok 
tur. Aksi takdirde yazılmış olan ese
rin ilmi bakımdan hiç bir kıymeti ~ 
lamaz. Homofonik bir musikinin telt 
niği esasen yoktur. !ki sene evvel An· 
karada sizinle müşerref olduğum 
gün, musikinin pedagojik cephesin
den yapılması lazım gelen hususlar 
hakkında göri.işmüştUk. Size takdim 
etUğim yazı ise Başvekalet ve Maa
rif Vckfiletine verdiğim raporıın bir 
sureti idi. Bu yazılarımda alaturka. 
musikiden bahis yoktur. Size o za .. 
man şu noktayı arzetmiştim: "Ala
turka eski eserleri toplamak ve bir 
kütüphane vücude getirmek lazrm
dır. Musiki ilmini devlet konservatu
varında öğrenecek Türk gençleri bun 
lardan istifade edebilirler.,, 

Şurasını da ilave edeyim ki: 1'}rk 
gençlerine bu şarkılar bir ilham mem 
baı olamaz. Yazınızda bahsetti~niz 
güfteye gelince, bcndenizin değildfr. 
Iktısat Vekaleti rnüfetfüılcrinden dos 
tum Zeki Avşinindir. Benden bunu 
bestelememi istedi. Affini talep ede
rek Bay Alekoya rica edeceğimi söy 
ledim. Sırf bu dostumu memnun et
mek için Bay A1ekoya milracaat et
tim. Çok muhterem bayım. Musiki 
hakkında ulu orta fikirlerim yoktur. 
Hayatta en <:ok sevdiğim musikidir. 
Sf'nel0 rce hütün mevcudiyetimi işgal 
etmiştir. Yakın bir zamanda sizfnle 
biraraya gelerek bu bahislere avdet 
etmemizi son d('rC'ce istiyorum 

Sonsuz saygılanmln . . · 

:4.zi.z Çorlu 

Talebe Pasoları 
Kolay Ahnamaz 

Daha 
mı? 

Bostancıda Çatalçeşmede 448 nu
marada Semih Urer imzasile: 
"Kadıköyle köprü arasında bir pa

so çıkarbnak için idareden aldığını 
kağıdı, mektep müdürüne tasdik et
tirdiğim halde Akay idaresi, bu pa
so kiğıdmm bir defa da nuntaka 
polisince tetkikine lüzum gösteriyor. 

Buna neden ihtiyaç olsun? Bütün 
şirketler mektep idarelerinden alı
nan klğıtıarla talebeye paso verirlir 
ken "Akay" idaresi bizi, bu fuzuli 
muameleye niçin mecbur ediyor. Na
zan dikkati celbetmenizi rica ederiz" 

• 
Eyüp Ortamekteblnde 

Riyaziye Öğretmeal Yoli 
Defterdarda oturan okuyucumuz 

Ali Hikmet, Eyüp Orta mektebinin 
hiç bir sınıfında riyaziye öğretmeni 
bulunmadığını, talebelerin ders yılı 
başındıvtberi muallimsiz oldukıımnı 
bize bildirdi. Alakadarların dikkati
ni çekeriz. 

• 
lakırköyinde Hamam 
Bakırköy bez fabrikaııı işçilerin

den Omer Artan, gönderdiği mektu
bun, Bakırköy kazaamm günden gü
ne genişlediğini, buna rağınen bir 
tek hamamı olduğunu yazıyor ve ha· 
mamlann coıfaltılmasrnı lstflror 
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Fenerli Naci Topkapı müdalilerini geçmiye çalışıyor 
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Niyazi T opkapı kale•i önünde 
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DUn haftanın en mühim futbol 
karşılaşması Fencrbahçe stadında 
Beşiktaş ile Güneş arasında yapıl
dı .. 

Bir baftadanberl iyi giden hava
ların bir gUn evvel birdenbire boz
ması, merakhlan güzel bir maç 
seyretmek ımkan1annın ellerinden 
kaçması yüzünden endişeye dilşür
müştU. fakat havanın bir gün ev
velki ile kıvas k<ıbul etmiyecek de
recede güzel ve bir bahar havası 
kadar ılık olması yine stadı dol -
c1ı1nnıya k:U. gclmi$tl. 

• 

Si eyaz • 
eldiler 

den içeri attı. Beşiktaşlılar üzerin
de bu sayı bir kamçı tesiri yapmış 
gibi bUtUn hatlarında birden yük
sek bir enerji eseri gözükmiye baş 
ladı. Sağlı, sollu GUneş kalesini teh 
d:de başladılar. 

Bu hücumların birisinde Güneş
ten Faruk karnına yedi~i kuvvetli 
bir tekme ile bir mtiddet baygın 
yattı ve biraz sonra tekrar oyuna 
girdi. 

15 inci dakika - Beşiktaş taz
yild cllin devam edivor ve -Güneş 
kalesi tchlilfo1er atlatıyor. Cihat. 
Faruk. Reşat müdafaası kalelerini 
canla başla çalısarnk tehlikeden 
uzak1ııRh"'"'tvR ıı~aşıyorlar. 

Dk maçı FenerbıhçeWer S-0 
lip bitir k S:'lh dan aynldrk -

tan sonra saat 14.45 te evvela GU
ne~Uler. biraz sonrn d~ Beş1ktacı
lı1"r sahada gözüktUler. Hakem Nu 
ri Bosut. 

Beraberlik golü: 

B~ikfas: MPhmet Ali. Hiic:nU, 
Hıristo. FeyT.i. BülPnt, R;fnt, Ha
yati, Hakkı, Muzaffer, Şeref. Eş
ref. 

Glineş: r.ihat. Fııruk Rec:nt. Yu 
suf, Rıza, Daniş, C:aı'"baz, Murat, 
Sal~haddin Omer. Rebii. 

Oyuna Glines\'l hlicumu ile haş 
lllndı BPs1ktaa mlir1sıfaaı:1'Jlda kesi
len bu hlirumıt soı tnrııftıın mıı • 
kabele eden siv:ıh hPvnzlılar ilk 
şfitlerfni avuta attılar. 

Güneşin golü: 

lkınci dakıkada, Sol taraftan Re
bii vasıtasile seri bir hücum taze
liyen Gilneş muhacımleri Beşiktaş 
kalesi önUne geldiler. Omerin sıkı 
şUtU ile Mehmet Ali güzel bir plon 
jon yaparak yakaladı ise de tam 
yere düşerken topu elinden kaçır
dı. Sağ tarafa giden topu Sala -
haddin sıkı bir vuı uşla sol köşe-

Beşiktaf kalecisinin 
bir kurtansı 

18 incı daklka - Güneş muhn
cimlerinin ani olarak yaptıkları bir 
hücumda Murattan nef"ıs bir pas 
alan Rebii kaleci ile karşı karşıya 
ka.l.iı. Herkes gol diye beklerken 
şüt çekmek Uzere ayağını ka1d ·rmış 
olan Rebiinin kayarak yere düştü 
ğünU gördük. 

Bu kaçınlmıyacak fırsat bu su
retle heba oldu. 

25 inci dakika 7 MUdafaanm 
yardımilc snğ tnraftan çok seri 
b'r hUcum dnha yapan siyah be
yazlılar Hayntinin acelesi yUzün
den muhakkak bir sayı kaeırdılar. 
Faruğun uzun vuruşu Sa'ahaddi
ne geçti. Salahaddin sürerek or • 
taladı. Biribirile yanş edercesine 
bozuk oynıyan GUneşin üç ortası 
kale önünde birlbirine girerek bu 
fırsatı kaç:rrdılar. 

27 inci dakika - Oyun çok sU
ratU oluvor, her iki takıma birer 
korner oldu. Çekilen kornerler ne
tiı-Psiz kaldı. 

Beşiktaş. sağdan Hayati vası • 
tasile yen! bir hücum yapıvor. Top 
ortalandı. Kale önUnde bulunan 
Hakkı sıkı bir şilt ~kti. Rızanın 
p .. lt.,ıı•nıı "Rmıı.rnk e"Pri e-elen tona 
Şeref yetişti ve sıkı bir şiltle sol kö 
şeden içerl atarak tR kımını he.ra
ber1 irrp krıvııcıbırdu. Bu gol 35 in
ci dakikap!l oldu. 

)vun sertleşiyor: 

Beraberlik sayısından sonra Be
eiktaşın sert oynamıya başladığını 
gör11yoruz. Hakem bir hadiseye 
meydan vermemek iç.in sık sık dü
dük çalmak meeburiyetinde kah _ 
yordu Ovun k:ırş·lıkh akınlarla de 
vam ediyor ve top her iki kale a
rasın -ia seri bir şekilde gidip ge-
liyo du. , 

40 ıncı dakika - Gllne~;n sn'dıın 

vantığı bir hiicum Beşiktaş kale
sinin önlinü k~nstırdt . $alahaddi
ni'1 şUtU direği sıyırarak avut ol
du. 

Devre bitmek Uz0 re iken Beşik. 
taş sağdan yeni bir akın yaptı. Or 
talanan topu Hakkı iyi hesaplıy~ 
madığmdan ıska geçti ve devre 1-1 
beraberlikle neticelendi. 

Ikinci devreye Beşlkta§m akını 

•• u eş ~ Ankara At Koıuları 
~ Ankara, 14 (TAN) - Bugün 

~ 
altı haltadı:ınberi devam eden OT' 

bahar at yarışlannrn yedinci haf 
ta kosulan Hipodromda yapıl 
mıştrr • 

Eyüp6Golle e 
r s··ıeymaniye d 

• ..., "" ıvr ı ~,,,....., ""'""""' . . 
: G. Saraya Ye~i 

(Şeref) stadındaki maçlar: Bi
rinci oyun, saat 11 de Vefa - E
ylip arasında yapıldı. Oyun çok se
ri başladı, Eyüplüler Vefa hUcum 

· hattını kesmek için canla başla uğ 
raştılar ve bu mUdafalarmı 20 da
kika kadar devam ettirdiler, gol 
fırsatı vermediler. 

lsta11Lulıpor talumı 

Fakat 20 inci dakikada ŞUkrü 
Vefanın galibiyet golUnU yaptı. 

Bundan sonra beraberlik için ça 
lışan EyUplülerin serbest bıraktık
ları aralıklardan ilerliyen Vefalılar 
Mehmet vasıtasile ikinci gollerini 
yantılar ve ilk devre 2-0 bitti. 

İkinci devrede Vefalılar hakimi
yeti eıfönne al<iıUif;-I'aımnrarırıua 
yaphklan değisiklik e daha güzel 
ovna1"'1TVR. baRladtlıır Ovun bu dev
rede EvUp yan sahasında geçti. Bi 
ribiri ardısmı ŞükrUnUn şütlerile 3, 
Muhteşemin de attığı bir şUtle 4 sa 
yı daha vaptdar. Ovun Vefanın 6-1 
ga,,.hP!'lile nihavPtıendi. 

lkinci ovun tstanbulspor - Bey 

• koz arasında oldu. 
Ovun başladıktan sonra her iki 

taraf hakim olmıya c;alıstılar ve 
birinci devrenin bir çeyreği bu şe-

Süleymaniye takımı gen~leri birarada 

Mülayimle Hintli Ringte 
Yumruklastılar, Polisler 
·Araya G'irip Ayırdılar 
Bir gece evvel dehşetli bozulan 

bava dün sabahla beraber birden
bire açtı. Yağmur bulutlan sanki 
Hava Kurumunun menfaatine ya
pılacak gUreşlere htinnet etmiş gi
bi şafakla beraber sıynlıp çekil
mişler. masmavi bir semanın ay· 
dınhk yüzünü meydana çıkarmış
lardı. Epey kalabalık bir seyirci 
kUtlesi önünde ilk güreşlere baş
landı. 

Birinci güreş, Eyüplil Mehmetle 
Bursalı Mehmet arasında yirmi 
dakikalıktı. 

On sekizinci dakikada EyUplU 
Mehmet rakibini tuşla yendi. 

lkinci gilreş. Karacabeyli tsmail 
ile Hu~it kamstılar. Karac~beyli 
ile Hurşit arasında vap•ldr Kar:ı
cabevli Ismail bir huçuk dakikada 
ha.c:mını tuşla yendi. 

Millfıvlm - Hintli: Sıra Müla
yimle HintliVf' J:elm:stl Hintli vi
nc ııtrtındaki veşil sallıı . MUln vim 
ti'P af vah \.v\yrnn ... 1• ;ı,.., ,...,;n,l~.,.."' ,.-.1.f 

Ue başlandı. B•ı hu.:umrı Güneşliler 
ortadan mukabele f.tmt!k istediler
se de hilcumlan favul He kesildi. 
Çekilen fnvul Mehmet Alinin elle-
rinde kaldı. 

(Arknsı uncuda) 

tılar. llk altl dakika ayakta gUre~ 
tiler Bir:birini bastıramadılar. Al
tıncı dakikada hatalı tutuşundan 
dolayı hakemle Mülayim arasında 
biraz münakaşa oldu. Ne ise mü
nakaşa çok sürmedi. Tekrar tutuş 
tular. Yirmi bes dakika gectiği hal 
de gUreşe henUz ayakta devam e
diyorlar. ~illayimln, Hintlinin ke
silmesini beklediği hissolunuyor
du. 
Kırk beşinci dakikaya kadar ay

ni minval Uzere giden güreşte peh 
Uvanlar biribirini ringten aşağı at. 
mıya ve yumrukla vuruşmıya baş
ladılar YinP hıtkem1n müdah:ıleı:1i
le iş yatıştırıldı ve tekrar güreşe 
başladılar. 

Ellinci dakikada Milliyim, Hint
liyi altına aldı. 

Hintli ringten aşağı dilştUğUn -
den tekrar avakta tutuştular. Fa
kat Milliıyim güreşin evvelce ilan 
eı'iilen hir 5ınıttlik milı"Metine itiraz 
etti ve güreşin yenişinceye kadar 
devam etmesinde ısrar etti. tkisi 
de kızıştılar ve dövüşe başladılar. 

Polisler, dövUşe başhyan pehli -
Vanların ortasına girerek ayırdılar. 

Bu suretle güreşin bitmesine al
tı dakika kala müsabaka durdurul
muş oldu. 

kilde gec;ti. 
Oyıınun yirminci dakikasında !s-

anbulsporlu müdafi Hasanm vap
tığı bir hata yüzünden vaziyet Bey 
koz lehine 1-0 oldu. 

Bundan sonraki hakimiyetin ls-
tanbulspor lehine olduğu y~zılmak 
lazım. Fakat bütUn ?u hakimiye -
tin sona ermesi kabıl olamıyordu. 
Beykoz mUdaf aasI da çok çalışıyor 

duBu srralarda tstanbulsporlu Fah. 
rl bir kaza ynzUnden d~şan çxktı. 
Istanbulsporlular 10 ldşı oynamak 
zorunda kaldılar ve bu sırada ka. 
zandıklan birr penaltıyı da kaçır
dılar ve devre Beykozun lehine 1 • 

o kapandı. 
İkinci devrede lstanbulsporun 

hakimiyeti göze ~rpıyordu. Gol 
yapmak için savaşan 1stanbulspor 
hılann bUtUn gayretleri boşa git
ti Beykozun iyi müdafaası onlara. 
s~Vl fırsatmı vermedi. 

Bu arada tstanbulsporlular bir iki 
serbest vun1şu da kaçırdılar. Muka 
bil akınları bozmıya savaşan Bey
kozlular elde ettikleri galibiyeti 
kaçırmamak için bütUn enerjilerile 
çalışıyorlardı .. 

20 inci dakıkada Şahap, bir an 
bulduğu fırsattan istifade ederek 
iyi bir akınla takımlarının ikinci go 
ıunü yaptı ve maç bu şekilde Bey
kozun 2- 0 galebesile neticelendi. 

üc;Uncil oyun Galatasaray -
SUleymaniye arasında oynandı. Bi
rinci devrenin mUhim bir kısmı be· 
raberlikle geçti. Fakat devrenin 
ortalnnna doğru. SUJeymandan pas 
alan Haşim güzel bir şiltle birinci 
golU yaptı: bundan sonra oyun da-
ha canlandı . Bu çok elirmedi. Bü
lent bir fırsattan lstifnde ederek G& 
lata.sarayın ikinci go!UnU yaptı. 

Bu sırada kalecinin hatasından 
Silleymaniyeliler de bir gol yaptı
lar ve oyun bundan sonra tamamen 

Rebii, Beşiktaşın müdafiini 
geçmiye çalışıyor 

Süleymanlye rusıf sahasında oy • 
nandı ve Haşim üçüncü, Süleyman 
dördüncü Ba)'llan yaptılar. Devre 
4-1 Galatasaray lehine kapandı. 

Galatasaryın hakimiyeti ikinci 
devrede daha fazla arttı ve üstUste 
yaptıkları 4 golle maçı S-1 gali· 
biyetle bitirdiler. 

Anadolu 
Kulübünün 
Kon~resi 
Haklarında hükmen verilmiş o

lan iki mağliıbiyet kararma yapıl
mış olan it raz:ar hakkında konu!J 
mak üzere Anndoluspor klübü U&' 
kUdar balkevinde fevkalade bit 
kongre toplamıştır. Bu kongrede 
klüp asbaşkanı Vahdet Pekel, ıs
tanbul bölgesinin verdiği iki hiik
men mağlubiyet knrannn karşı 'f& 

pılan itirazların geç:rmlş olduğtı 
safhalan anlatmış, fakat bundııO 
bir netice çıkmadığını ilave etnıiŞ
tir. 

Kongre, bir çok mUnakaşaıar " 
dan sonra, haksız olarak verilt'JliŞ 
olan bu hUkmi mnğl(ıbivetlerle klil 
biln ikinci kilmeve kaldıı?ını n~· 
rn alarak ikinci~ küme fikstiirilııe 
girmemiye ittifakla karar verrrıi!' 
tir. KIUbün uğradığı bu haks·zl•S: 
yüksek makamlar nf'7.dll"dt protr~ 
to VP takip etmek 1cin l:liip bıı"1'11' 

"11' 
nı K~n'lil, nı:hıtcık.,m '"•hr!Pt fi ll 
kat Karni ve muallim Re!µltta" tı1 
rl'klrPn hı .. h,.. .. ,,. cı,..,.q..,,;,..ti• 

Bnlur' öy Ma~ları Ka~j!-
Ynmlan anlaşma mıı<'ibirıN' 1 d~ 

cl karsılaşmayı Istiklfı.l sahııs~tlç 
lst'klal ldmanyurdu A ve B ~eti 
takımlarlle oynamayı kabul ıJİ' 
Banıtgücü diln sahaya ~ı-1r1 
ğinden maçlar yapılamamıc:tır· 



15. ıı. 937 -=-=-======================= TAN 

•• 

Bu Daktilo Kız 
• 

ikiyetçi 
Y azıhanen;n kapanma saatin· 

de gelmekliğimi benden is
temişti. Onun iç.in akşam altıda, 
Karaköydeki bu kocaman banın 

taş merdivenlerinden çıkarak, Uze 
rinde siyah üstüne san yazılı bir 
tabela asılı olan yazıhaneden içeri 
giriyorum. 

Yazıhane boşanmış. Abus çeh· 
reli b;r hademe: 

"Sen nereden çıkhn ?" der gibi 
yüzüme bakıyor. 

- Bayan ° • • beni bekliyordu. 
- Buyurunuz aımma onun daha. 

Jşi var. diyor. 
Buzlu camlı bir kapr açılıyor. 

Sigara dumanlı bir yazıhanenin i· 
çindeyim. 

Bayah • • • açılan kapıya bak
mak için yazı makinesinden b~ı
nı kaldırıyor: 

- Oo s:z misiniz diyor, buyuru
nuz şöyle .. Bir dakika yanıma otu
runuz, herkes beş buçukta gitti, 
amma benim işim bitmedi, 

lç.i.ni çekiyor: 
- Tam gide'rken Bay miidür şu 

şartnameyi verdi, diyor. Bitiriniz 
dC' öyle gidiniz dedi. 

Dışarıya sesleniyor: 
- Hasan. bize iki çay getir.-. 
Bana dönüyor: 
- Yoka kahve mi?2 

......,,,"""~_-............:H.:,,;,i b"r :X istemem d'yonım. 
ademki işiniz var, sizi rahatSTz 

etrn :yeyim. Başıta bir gün geli-
rim. 

- Yok. yok, diyor. Benden is
tediğiniz g;bi, başka arkadaşlarla 
da konustum. S;zinle görüşmek i
çin şimdi nerede ise hurava gele
cel{ler ... Bir çay mı diye tekrarlı· 
yor. 

- O held~ az sekerli bir kahve 
olsun, diyorum. Çok yoruldum da. 

... 

Y 'izUme adeta acıyarak bakı
yor: 

- Anlnmaz m1yım. diyor_ Bu
~in ben de haran oldum. Mevsim 
baqladı. Oyle çok işler var kt ... 

Genç yüzüne bakıyornm. Esmer 
dersi göz altlarına doıbıı ideta 
:morarmış, yliz adalelı>rinde. yirmi 
dört, yirmi be~ yaşındaki bir ceh
rede görmive ah!=!rk olma~ıihntz 

btr gevşeklik var_ Gözlerimdeki bu 
bakışr sezivor gı:ıl''ba: 

- Iş insanı sömürüyor değil 
ini? 

Diyor. 
- lş dnfril d;yonım 'Pen<'e ma

kul bir iş adeta snor gibi vücude 
18.zun olan birşevdir. Fakat çalıştı
l'an az para mukabilindP çok iı;ı çı

karmak ister de Uç kiş;nin işini 
tek omuza yUklersf'!. fate o zaman 
bu futa iş inRant sömürüyor. 

- Bilmem divor. belki de söv
leıfünniz doğru, Fakat ben kendi 
hesabrma artık i!;ten us-ındTtn. Bir 
an evvel bu hayattan kurtulmak 
fstiyorum. 

- Nic::in bu hayata atrlifmız? 
- lhtivaçtan .. Babam öldü. Er-

kek kardeş;m daha mektepte kal
d1 Onu yetiştirmek lazım Size 
b'.'"şey sövliveyim mi?. sl~de bir 
aılenln c'tireifi bir tek insandır O 
insan öldU mil. aile denilen sey

0

yı
lcıhr kRltr Bu defı:ı itirek te ben:m 

- Bu size bir iftihar vermiyo; 
Jnu? 

A sabivetle mııkinenin tusla
rına vurmrya bıışhvarak: 

- na ktilo olmak mı? Tesı>kkUr 
ederim. Bir dııirE>de ga~on dö bil~ 
rodan sonra ilk gelen insan ol
~ak bı hakikaten iftihıtra değer. 

- Benimle sam'mt surette konu 
'3eafmm. benden hiQ birşey sak 
lanıryacağmızı vade~_:_ dl: 

\ 

Ev kadını genç kız mutlakta 

Yaz 1n: 
Suat Derv;ş 

lı bafında genç kız 

yorum. isminiz benim hatıramdan 
bile silinecek, size söz veriyorum. 
Kalbinizi bana açınız, sorduğum 
suallere şimdi, sanki kendi kendi
nize konuşur, düşünür ·gibi cevap 
veriniz. Hayatta en büyük saadet 
sizce nedir . 

- Hayatta en büyük saadet ben 

ce bir erkeğin sırtında yaşamak, 

onu sızdırmak, onun parasını ye

mek. süslü giyinmek, gezmek, ba

lolara. danslara çaylara. sinemala

ra gitmek ... Peşinde bin bir erkek 
dolaştırmak, hiç birini sevmemek, 

sinemada görülen maceraları. öyle 

lüks ve debdebe içinde yaşamak. 
- O lüks ve o debdebenin dekor 

olduğunu unutuyorsunuz galiba! 

- Dekor mu?. Acı, acı gülüyor. 

- Dekor ha! •• diyor. Taksimle 

Şişli arasmdaki apartnnanlarda 

dekor mu, o apartımanlann cam
larını süsliyen tül perdeler dekor 

mu?. Akşam tramvayda eve döner 
ken pencereden ışıklan yanmış çe 
şit çeşit abajurlar seyrediyorum. 
Hepsine ayn, a.yn hayran oluyo
rum. Orada biliyorum. Benim evi 
min eşyasına benzemiyen eşyalar 
var. Orada benim evime eşi girme 
miş halılar. Karyolalar, gardrop· 
lar, o gardroplarm içinde hepsi bi 
ribirinden güzel elbiseler var. Ben 
öyle yerlerde yaşamak istiyorum. 

- Aşk için ne düşünüyorsunuz, 
hiç sevmediniz mi? 

- Sevdim. Daha küçük b:r kız
ken aşık oldum. O zaman enayinin 
biri imişim. 

- Sonra ne oldu? 

A liyle bir işaret yapıyor. 
- Maziye karıştı gitti di· 

yor. 
- Sizi aldattı mı? 
- Bırakınız şimdi .. o meseleyi .. 
- Bir defa mı sevdiniz?. 
- Bilmem •.. Arnda bir hoşuma 

gi·'en delikanlılar oldu ... Fakat bu 
sevgi denilir mi?. Farkında deği· 

lim. 
- Şimdi şu anda aş k değil mi· 

siniz? 
Yen'den bir iki zarf tape ediyor: 
- Şimdi o kad:ı.r çalışıyorum ki 

aşkı değil, b;r genç kız olduğumu 
bile unutacak hale geliyorum. 

- Hayatta en büyük isteğiniz, 

tahakkukunu istediğiniz ümidiniz, 
hayalinlz nedir? 

- Zengin bir enayii baştan çı
karmak. 

- Bunun mümkün olacağını 

zannediyor musunuz? 
- Hayır, tecrübelerim bana 

dünya yüzünde enayi kalmadığını 
öğretti. Işe ilk başlıyan genç kız, 

B ayan daktilo sözüne devaın 
ediyor: 

- Bu ilk tecrübeden sonra in· 
san artık maddiyetperest oluyor 
demek ki ben erkek için bir eğlen 

ce imişim. O halde ben de onlara 

göster"rim'' d:yor. Ve kendisine ya 

lana, yalana. bakan patrona sokul- ' 

maya başlıyor. Patronun kendisini 

nikahla almazsa bile hiç olmaz.sa 

metres tutacağını ümit ediyor. 
Bundan da üm.dini keserse belki 

de beş on lira aylık arttırır diye 
düşünüyor. Fakat patron enayi mi 
hiç, •• Bu işte de enayi yine küçük 
daktilodur •• Günün birinde patron 
ona "siz" dem.iye başlar. Yani bu 
''artık kafi, samimiyet istemem" 
demektir. Sonra müdürler, muhase 
be müdür ve ilah .. sıraya gelir. Oy
le değil mi? diye arkadaşlanndan 
tasv'p bekliyor. 

Sarışın genç kız, sarı buklelerini 
salhyan bir hareketle, sanki "pek 
doğru, pek doğru" demek istiyor. 

Kumral genç kız susuyor. Genç 
daktilo yorgun parmaklarını maki 
nesine vurmıya hazırlanırken: 

- Işte diyor. Bence bugün ufak 
memur, daktilo, telefoncu ve ilah 
gibi hayata atılmış olan genç kız· 
lann hali böyledir. 

Sonra arkadaşlarına dönerek: 
- Haydi küçük hanrmlar. diyor. 

Sıra s;zin şimdi. Romancı ile siz 
konuşunuz. 

Tütün için 
Avrupaya 

Talebe Gidiyor 
TütüncülüğümUzü teknik bakım

dan yükseltmek için alınan ve alın· 
makta olan tedbirler arsında, tütün 
sanayi inde ileri gitmiş olan Avrupa 
ve Amerika merkez;erine tahsil "e 
staj için gençler gönderilmesi karar
laştırılmış ve bunun için inhisarlar 
idaresinde bir müsabaka imtihanı a
çılmıştır. 

Tütün eksperlerile yüksek tahsil 
görmüş gençlerimizden çoğunun işti
rak ettiği bu imtihan neticelenmiş ve 
kazananlar da belli olmuştur. 

inhisarlar Idaresi müsabaka imti
hanını en iyi derece ile kazanan gen<: 
lerden harmancı Cüneyt, eksper Ce
vat ve fabrikalar şubesinde mühendis 
Ahmet Sabriyi Amerikaya, tütün fab 
riltalar şubesi müdUr muavini Şı>vkf't 
Pekgöz. harmancı Fuat, eksper Ne· 
zir, eksper Muammer Ruşen ve eks
per Doğanı Fransaya, eksper muavi· 
ni Sacidi de Aimanyaya göndermiye 
karar venniştir. 

Bu gençler, gidecekleri yerlerdeki 
tütün enstitü ve fabrikalarında har
mancılık. eksperlik gibi teknik kısım 
larda ve !aboratuarlarda ve fabrikas 
yon işlerinde altı ay müddet staj gö-

receklerdir. 
Bunlardan başka inhisarlar ldare-

si Maltepe Tütün EnstitUsU memur· 
lanndan Zeki Akkoyunlu da Avrupa 
nm muhtelif tütUn enstitülerinde tet 
kikatta bulunacaktır. 

tnhisarlar idRresi. Fransız şara~r
ı1ğı ü7..erinde tetkiklerde bulunmak ve 
en büvük şaran mües~eselerinde ~tai 
~örmek üzere Safa GUnay ve Nuret· 
tin Tavlan ism:nde iki memurunu da 
Fransava e-öndermektedir. Bu g-enc::· 
\er, pek yakında A vnına ve Ameri
kaya hareket edecklerdir. 

lımir Valisi Döndü 
Bir h1tfüırlanheri sehrimizde bulu

nan !?.mir Vnliı:ıi Fııılr (fülf'c dön. va 
nıırln Tzmlre dönmiiRtUr Vnli. rthtını 
ıfa c'toqfüırr tıırafmciıl.n 11ı'rıırlıınmrı::ıtrr 

''-.... '"'- '-""'-'""' ..... ,.....,......._ .... ~, 

~ Yeni Filmlerden 

L ~ :ni Resi mi~ 

R-0na1d Co1man ile :Madreiııe Car
roll yeni bir film ~e\'innlşlerdir. Re
simde ikisini yanyana görüyoruz. 

, 

' ,J 
"'# 

l'lktor Staaı "Yeni Dünya., lslm.11 
bir filmde başrolü oynamaktadır. 

7 

Şu eldivenler ıırfculan örülmüftÜr. 

YENi iCATLAR: 

Camdan Yapdan 
Elbise ve Şapkalar 

Moda Oluyor 
Fen durmadan yiitiiyor. Hergiin ye 

ni icatlar karşısında bulunuyoruz. 
Iktısadi zaruretler, iptidai madde ih
tiyaçlan, fen adamlarını yeni araştır 
malara, yeni buluşlara sevkediyor. Ve 
bunların neticesi hayli cömert oluyor. 

Fen adam.lan şimdi de camdan ip
lik yaptılar. Bu ipliklerle her şey ya· 
pılıyor. Kumaşlar dokunuyor, fanila 
lar örülüyor, eldivenler ve şapkalar 

yapılıyor. Hele Amerika ve Ingiltere
de camdan dokunan kumaşlar çok mo 
da olmuştur. Fabrikalar, bergün yeni 
yeni sırça kumaş siparişleri karşısın 
da kalıyorlar. , 

Anlattıklarına göre, camdan yapı
lan kumaşlar çok iktısadi oluyormuş. 
Dayanma kabliyetleri diğer kumaş
lardan farksızmış. Diğer taraftan bu 
kumaşların daha ucuza malolması ve 
daha şık görünmesi, umumi bir rağ
bete yol açmıştır. 

Mukavva takımlar 
Amerıkada mukavvadan yapılmış 

oda takımlar,ı da çok rağbet görmek
ted"ır. Tazyik edilmiş, kalın ve cilalı 
mukavadan iskemle, maza, kanape, 
dolap, karyola gibi bütün ev takımla 
rı yapılmaktadır. Mukavva takımlar 
tahtadan daha çok sürülmektedir ve 
bu cila mukavvanın yıpranma tehli· 
kesinin tamanıiyle önüne geçmekte
dir. Bu işlere mahsus mukavvalar 
pek fazla tazyik edilmiş olduğu için 
kırılıp bükülme gibi mahzurlardan 
da uzaktır. 

Saat kalkıyor mu? 
Bir Fransız radyo mühendisi. saa

ti ortadan kaldırmak, onun yerine 
daha pratik bir vasıta bulmak için 
senelerdenberi uğraşmaktadır. Fran· 
sız gazetelerinde okuduğumuza göre, 
bu meraklı mühendisin uzun boylu 
uğraşmaları, saat fabrikalarını hep 
birden iflas ettirecek mahiyette bir 
net:ceye doğru gitmektedir. Fakat 
radyocu Fransız, bu yeni icadı hak
kında fazla tafsilat vermekten çek.in
mektedir. 

Tahtadan yün 
Tahtadan, daha doğrusu sellUloz

dan sun'i ipek yapıldığını biliyoruz. 
Amerikada tahtadan sun'i yün de ya
pılmıştır. Tahta yünler daha ucuza 

'~ 

Camdan kumaf 

mal olduğu için büyUk bir rağbete 
mazhar olmuştur. Bu yeni icat yün· 
terle, tıpkı koyun yünü gibi, herşey 

yapılmaktadır. Yün sıkıntısı çeken 
memleketlerde tahta yünü fabrikala
rı kurulmaktadır. 

Ka1orilerde yemek 
Yine bir Frıırsız mühend;si, kalö

riferde yemek pişirmek için husust 
bir filet yapmıştır. Bu alet kalorife
rin radyatörü üzerine konulunca is
tenildiği şekilde yemek P,işirmek 
mümkün olmaktadır. Hatta ıskara 
yemekleri, börel: vesaire gibi fırına 
verilmek icap eden yemekler bile bu 
sayede kalorifer üzerinde pişirilmek
ted;r. Bu yeni usul sayesinde kömür 
kullanıruya hiç ihtiyaç kalmamakta, 
bu suretle mutfaklar tertemiz dur
maktadır. 

talıht kom~nda rımek ve -~nsanın kendi gemisini istedifi hedefe yiırli1eba. 
mdtır · $.ıı,:lanı sınırh:ı 111u_th1~ hayat lllUCaı.lelcsmı.lc: ll1U\allakt) cluı 1!11 i)ll 
tcnıınaııcıır. Uınacnaleyh smirteriııizi 

Bromuraı - knoıı . 
Ot knvvetlendiriniz, bunun müsekkin ve mukavvi tesiri htr itte ırörüflt. 
Hıç bır zaraıı )Oktur ve alışıklık vermeı. 

10 •·c lO komprlmtyl havi til~ 
lcrdc ccz~ueıcrdc reçete ilt nıııw. 

Knoll A.-G., kimyevl maddeler fabrika lar ı, l udwigshafen s/Rlıin. 
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Karabiga 
Yolu Çok 

Bozuldu 

YENi PROGRAM Siirmenede 
Pirinç ve 

Çay Ekimi lzmirde Yol inşaatı. 
Biga, (TAN) - Bugtlnlerde Biga -

Kar&biga yolu U7.erinde seyahat, bU
tUn bUtiln tehlikeli bir §ekil almıştır. 
ÇUnkJ.i yıkılmış olan köprüler hlla ya 

Süratle Bitirilecek Sürmene, (TAN) - IDLza,mızda 
kır pirinci ekimi seneden seneye ar -
tıyor. Bu sene 500 dönüm araziye pi 
rinç ekilmiş ve 7 bin kilo mahsul el
de edilmiştir. 

~ 

pılmadığı gibi yollar çamurdan wız 
gibi yapışkan bir hale gelmiştir. Bu 
yolun gerçi bir kısmı yazdan yapıl -
mıştır. Fakat silindiraj ameliyesi ik
mal edilmediği için halkın buradan 
geçmesine müsaade edilememekte, 
yolcular fevkalade müşkülat çekmek 
tedir. 
· Yeni valimiziu yol işlerini bir an 
evvel halletmesi temenni ediliyor. 

Biga kolyozlan föhret 
bulmıya btqlaılı 

Zile (TAN) - Burada bir hiç yU
sünden kanlı bir hadise olmuştur. Şu 
le kıraathanesi önünde oturan otonıo Aydın, (TAN) _ Şehir meclisi, 
bil ,oförU Hacı Hasan, kaptı kaçtı şo belediye reisi Nafiz Karabudağm baş 
förU Mehmedin geldiğini görünce kanlıbmda toplanmış, reis vekillikle
"boynum geldi,, demif, bunu duyup kı rine Halim, Ömer Ayaydın, sck
sa.n Mehmetle aralarmOıi kavga çık- reterliklere Ahmet Şakir oğlu ve Ek 
mı§br. Neticede Mehmet bıçakla Hacı .rem Çiftçi, daimi encümen azahkla
Hasanı yaralamış ve kaçmıştır. nna da yine Ra.if Aydoğdu ve Hamit 

Altıparmak seçilmişlerdir. 

Kızılcahamam, (TAN) - Çeltikci 
nahiyesinin DeğirmenönU köy bekçi
si Kadir oğlu Hasanın başından garip 
bir macera geçmiştir. Bir vazife ile 

Pirinç ?.eriyatmm artması muhi~
miz için çok faydalı olmaktadır. ÇUn 
kü princin mısıra nazaran gıdai kud

reti çoktur, Otu hayvanlar için Mısır 1 
sapından daha faydalıdır. Başakları 
kılçıklı olduğu için domuzlar tarafm 
dan hasara uğratılamamaktadır. En 
ni-hayet pirinç, bataklıkta değil kırda 
~tiştiği için sıtma ihtimali de yok -
tur. 

Ereğli Sahillerinde 

Bulunan Ceset 
buraya gelmekte olan Hasan, Incegez Karadeniz ~liai, ( T A N ) 
köprüsüne yakın bir ağacın altına u- _ Denizden bir kadın cese -
za.narak derm bir uykuya dalmıştır. di çıkaılmış, bunun Demirciler kö -
Bu esnada, dağarcığındaki ekmeğin yünden llyas kızı yirmi yaşında Hani 

15-11- 937 

l-IASAN 
Yarım yağla gece ve deniz kremile 

Menekşe ve acıbadem 

Yağslz Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
K ·R EM 1 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikeleri izale eder. 

ihtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleıtirir. 
HASAN ismine ve markasma dikkat. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
•• bütün ajnlarmızı derhal keser. 

icabında gDnde 3 kaı• ahnabllir. 
lsl111 ve 111arkaya dikkat. Taklidlerlnden saliınınız. -Evin Hamamında 

Tutulan Hırsız 

Okunan bir yıllık çalışma raporu -
na göre, beleqiyenin geliri 105 bin li
rayı bulmuştur. Bu miktar, tahakku
kun yüzde doksan ikisidir ve bu nis
bet ilk defa ekle edilmiştir. Masraf 
ise 89 bin küsur lirayı bulmuştur. Yi
ne rapora nazaran, şehre içme suyu 
getirilmesi işinin ihalesi bugünlerde 
yapılacak, elektrik şebekesinin geniş
letilmesi için bir motör daha alına
caktır. 

kokusumı alan iki büyük tarla faresi fe olduğu anlaşılmıştır. 7 gUn evvel••••••••••••••••••••••••••• 
yanına gelmişler ve ekmeğinden ev - kaybolan Hanifenin, sara neticesi de 1 

Aydın (TAN) - VilA.yet şoförü 
Saminin evine hırsız girmiş, bir hayli 
eşya ile bir tabanca çalmıştır. Sami 
eve gelince, kardeşi Hüseyinle bera -
ber hırsızı aramış ve evin hamamında 
yakalayıp polise vermiştir. Yakup is 
nıinde olan bu hırsızın birçok sabika 
11 bulunduğu anlaşılmıştır. Meclis, raporu tasvip etıniştir. 

v~ H:ısanın kulağım ve burnunu ke- nize düşUp boğulduğu zannolunuyor. 
mırmıye başlamışlardır. Can ~av1ile Cesedin alnında ve ve gözkapakla.nn
uyanan Hasan, mavzerini ka.pmca a.- da bereler görUlmUştUr. 
te3 etmiş, farelerden birini öldürmüş 
tUr. Fakat, diğeri bir deliğe kaçıp kur 
tulmuştur. 

İşin garip tarafı bundan sonrası -
dır. Hasan. farelere miriye ait f"ışek
leri attığı için zimmetinden kaydini 
sildirmek ve fişeklerin mahvını yap-

mak Uzere köyünden bir mazbata ge
tirmiştir. Fakat, fare öldürmek mak
sa.dile kullanılan f!i3eklerin mahsup e
dilip edilm1yeoeği noktasında tered • 
dilt hasıl olduğu için muhbereye gi
rişilmişmr. 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi AKDENiZ. KAPLANLARI 

ispanya amirali DUk dö Medina bir ayak önce ilerleyip Dünkerk'de . 
k " fonanma ve ordu ile birleşmeyi uygun görüyordu. 

Onun için bu ilk gllnün savaıı ancak iki saat kadar silrmUş, ye
nilmez Armada, azgın zağarlar tarafından takip olunan koca bir man
da sürüsü vckarile Fransı.zlann Kale limanına doğru ilerlemiŞti. Lakin 
bu iki saatlik dövilşte bile lspanyol lar önlerindeki düşmanın ne kadar 
çetin olduğunu anlamışlardı. 

Bayram Reis takip sırasında bir aralık toplarının ağzında hala du-
111an tUten kalyonunu gllzel bir manevra ile Lord Howard'm kalyonu-

na yaklaştırdı, amiral kıç UstUnde duruyordu. iki gemi yanyana gel
dikleri vakit Bayram Reis sol elile amirale kendisinin topa tutmuş ol
duğu dağ gibi bir lspanyol gemiaini gösterdi ve Bayramın yanında du
ran beyaz sakallı Kaptan Reis ağır bir ses ve ingilizce dillle seslendi: 

- May Lord amiral, bo!t durmadık! , 
Lord amiral, Türklerin işte bu ateıli, pervasız, yeni usul dövüşil

ııtt coşkun bir yürekle seyretmit ti. lngilizce olarak Aksungur kaly~ 
auna haykırdı: 

- Teşekkür ederim, kaptan, teşekkUr ederim ... Bizden ilerisiniz! 

K A ş E 

1 Grip, Bq ve Dit Ainlan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

- No. 35 B Reuamı: 

MON1F FEHiM 

Ertesi sabah gUnq doğarken, Lord amiralin kalyonu Bayram Re
isten çok uzakta kalın11 bulunuyordu, Türk kalyonunun knlbura r/fJ" 
vinniş olduğu dU,ınan kalyonu hareketsiz bir halde sancak tarafllt" 
da seçilmekte idi. Reis, leventlerden birkaçının bu gemiyi zapt.etme• 
'3ini konuştuklarını görünce dedi ki: 

- Ku~annı, burada almaktan, doyuıtlluktan konuşmayınız, buts'" 
f& biz yagrnaya gelmedik, bir memleketi kurtarmak işine yardıma gel
Jjk, bu, kir gllnU değil, ar gilnüdü r! Hemen vurup geçmeğe bakalırt•: 

(Arkası vari 



TAN 

Kırtasiyecilikle Mücadele 
(Bul 1 lnelde) mahallf kontrol tetkflltııım tem ve 

esnada hep lmtuiyeel kafadan balı- btltlhı Yillyetlere tetmil edildiğini 

9 

(BAŞMAKAJ..EDE~ '1ABAAT) 

H stal,ğın 

•••-... iiiımmlm••lliıiılllıllllillliılllİlılıılilliiıllıliililliııımilllıiİ•iİl•••'ll lettik. Fuat Ağrah, wı gayeyi bir de bilb•l88 uydedeblllrim. tarafa bırakarak botubotuna klğıt- Ellıisl, burada tespiti hayli uzun 
tar do!durmakt&n ibaret muamele u- olacak bir çok tedbirlerle maliye ba
sulleri hakkmda çok tenkitli bir lisan kild bir kırtasiyecilik mtıcad~ine 

Esash 
Devası 

kullanmıftl. Halka alt işlerin bu yilz- girmiş bulunuyor. 
Nasıl dofldu? • Nasıl Y•••dı?. Nasıl battı? (Baıp 1 fnrfflf") 

faatlere göre, kurulunca tavsıy1. melı: 
tubuna yer kalmaz. Bu fena itiya.t ta 
kendi kendine ölnr, gider. B• k. ·de .b t b. elen geri kalmasından ve hilkQmet Jlalttuebe lıamına 

ır ışı n 1 a re ır == :=ı:-ı: çov: - Ya umumi muhasebe kanunu! 
ciddi ve derin bir teeut1r g&st:ermifti. Bu kanunda birtakım umumi preııalp p ı>kf, bir ina&n, iş arayan biri· 

f k d h k 1 
Fuat AğralJ, Maliye Vekili olduk- ler vardJr. Fakat sonra muhtelif ka· Din cidden kabiliyeUi olduğu-

lr a a a Uru m Uştu 
tan IOnr& bu eül teeuilı11, if UBUlleri nunlarla bu prensiplere kargı o kadd.r na ınanıyoraa ve 0 adamın il b~ 
k&l'fl8IDda ne gibi bir ifade buldu? istianalar ihdas edilmit ki, prensiple- sma çahşmanm umum! menfaat ica
Yeni bir teknik ile it görmeyi pratik rin hiç mlnası kalmamıştır. bı ol&ığuna kani ille hiçbir şey yap-

-14-
Fırka mUeaialntn, (ittihat -

rı..akki fırkası) programını eeas 
ittihaz edeceğini ilb etmesi, fırka 
eılık hayatında görülen bir garibe
Sen bqka bir teY değildi. Pançe
Soref efendi, (ittihat - Terakki 
fırkuı)mn program.mı esas ittihaZ 
ettikten sonra yeni bir fırka tef • 
kiline, ne gibi bir lüzum ve ihtiyaç 
bİ88etmitti? 

tek bir havariye malik idi ld, o da; balamdan nuıl kaqıhyor? Bunlan - Size muhasebei umumiye kanu- masın mı? Yapam, fakat 191k k&l'fl· 
cvı..taın lsmindeki bir ltalyan gen anlamek tstedim. nunan en pratik, en mükemmel esas- sma çıkabilecek bir tekilde .•• 
cı idi. Fakat, hatmmda kaldığına Bagiinlıii oaiyet lan ihtiva ettiğini iddia edecek deği- Tavsiye mektubu karanlık kalan, 
göre, bu kurnu Italyan genci de Mali Vekilliği makammda ll'ua lim. Her kanunda olduğu gibi, bu ka- vücudüniln belli olması istenmiyen 

ye t nunda da yeniden mhftr eden birta- bir şeydir. tş arayan bir adam, ''be-:!1:: =~::~:=~ ~~:ı:-= :urunca derhal lam ihtiyaçlara göre değişildik yap- nim hakkımda filin ve falandan mail 
ien para çekmekte idi. - Bir~ sene evvel bir ta mak ve m~vzu esaslan yenileştirmek mat alabilirsiniz ... derse, daire veya 

Bu safderun ve töJıret budalası ycılouluğu esnasnıda kırtast us~ ltızum ve ıhtiyacı ortaya çıkabilir. mileeseee o r.ate mU.racaat ederek ma
genç, (~t•rak) gueteaini çıkanp hııkkmda ileri atlrdtlğllnUz fiddetli Yalnız Muhasebei Umumiye Kanunu Ullııatma mtıracaat ederse it tama
(Soeyaliıt fırkası reisi) Unvanım tenkitleri hatırlıyorum Bu ı gibi bir memleket 1D11liyesinin belke- mile değifir. O zaman ortada, açıktan 
da aldıktan 10nra, kıyafetinde de gtlntın baflıca ili haııni al~~ e mlğini te,kil eden hükümleri ihtiva açığa do8yalara girebilecek bir vesi
bir •istihale yapmak Ulzumunu his- t11lbikat bakmıJDd8ıı vaziyeti.,: eyliyen bir kanunu derhal deği'1:ir- ka bulunmut olur. 
aetmltti •. Artık kıpkırmm bir ye- ~ görUyoraunuz' mek zannedildiıli gibi kolay ve verim- Yalnız fW'UI var ki, bir adam G erek lttllıat "" Teralılıi ce- !et giyiyor: - bir lmavat !ıai· ~ ya· taıbllı: edllecelı: il detllcllr. llugUnkll Jlubuebel U· hak!mıda bu ııekilde maıtlmat """" 

mi,.U merkal umumJsi. ve lıyor; elinde de, ueu krvnk kaim muamelelerin memunı daima tereci- mumiye Kanunu birçok ecnebi mem- mek, mlnevl bir kefalet demektir. 
gerek. u QOk- cemiyetin nüfuz w bir buton tqıyordu. Ve böylece dUde diifllreCek klıdar kanflk olma- leketlerde yapılan. tetld1derln ve ha- Adam kayırmak için yaJancı pbadet 
teeiri altında balwwı (Babılli h~ de. derhal naan dikkati celbedl- mnm veya memurun. yapacafı iti miandığı zamandaki icap ve ihtiyaç- etmek, bqka. taliplerin ha.kkmı ye-
metl) ; kanunlara uygun bir tan- ,ırcı anlayacak bir eevlyeye gelmemesi tarın mahsulU olan bir kanundur. Bu mek ve mneaaesenın itlerini bir mtld-
4& dolan ba tırkalann tetekkOll• ~~. mıseyln Hllmlnln muradı dı>l&ymlle, derhal karar verip kendi- kanunun savetmlt oldulu formalite- det için olsun. kötillllk ve sarar lhö-
rine 'JDlnl olamıyorlar.. b&hUIWI Sait p"ftl m, c;arc:abuk vermistl O, o tarihe Bin.hı halletmekle mllkellef bulundufu ler, bugtln en modern memleketlerde, mallerine maruz blrakmü demektir. 
bu fJrkal&rm ua ve efradı, hemen '·ler halrlan.da dereae derece lmlrle- muhtelif tektllerde. mevcuttur. Hatıl Z aten bir bankaya bir adam 
k:lmllen mebulllardan olduiu için, Uğinde ne gibi itlerle meegul oldu kadar lstanbu1da ~6rUlmemf, olan "'ri- •- mu-•akıtinl ı.tlheal etm-'- .. _ bazı bilvt\k memleketler, biıztm kanu- tavalye ediniz de bakmıZ ne 
...._, __ f•-", ıı-...1-• ~ ....... et .5. ... u b11-iy ıırıaka k bu garln 'ttVafetile hakikaten car- U&D vAL -- - ..,.. n ...n.; km bir da h ~"' .-uJe """""" eea- • &.u& uw orum. ~ tas erlik ,.. brarmda katmumm ve diler buna umuz a·- ya saman Ull'- oluyor: Banka "hayır" demiyor, eli-
IÜJ'I birer bahane bulamJYOl'lar- etmiJti. Ve galiba askerlikte (ka- oabuk btlyilk bir şöhret kazan?Ver benzlyen birtakDll teairlerln malıau- llDJD1' olan kanunlara g6re delil. ta- Dize bot bir mtıracaat klğıdı veriyor. 
iL Yalım 'banJarm mecli8teld mu- nun) lultta istihdam edllmiftl. ~.Onu '8hsen klltiven tanımı- Indilr Ben mall)'eY9 ceçtıllm zaman- rlhl çok eül olan kanunlarla" gör- "'l'avlJiye ettllhrl& adam bunu doldur-
lıalefetlerlne - Basan mtıdafaa. Fakat gariptir kt; ttmm! denile- • yanlar bile. •tk e5rflıııb~: dan~ h meli mevzuat llzerind mekte w banlan kolaylıkla tac1D et- aunda tcabma bakalım. Siz de ~ 
.. ___ da a.---- -~n ~- cek kadar "-..U· 1 bu - ı.te. ltd'i"'lkçl Hilmi- em e, mek fnoetbm "" bulamamaktadırlar --.u ~.nu llUnJW&e - .. -. .,.."' o an genç, dal- Demektelerdi. hem de mall,e memurlan berinde Pratik formODer balaralı ideli~ atinld bise referana teklinde bildirir-
koymakla tttifa ediyortarciL ma mtlnevverlerln meflU} oldukta- (A1'1rur ftr) t.etldk'er ,-pıyor ve yaptmyorum. taıam fonnaUtelerden bçmmak eld- atms.,, diyor. Ond8n 10nra banka. o .;: .. ~~e-: ~=!"~ ~.:e:ı~t de~~e l~:...M, ~~~ Halkla daimi teması olan ve yaptıiı elen faydalı bir şeydir. Ancak bulUD&- adam& ihtiyacı 'V'U'B& ve ifbıe pli-

-..-- •""'6& ....... ,_ n.lllQ acu uw.u- J en Jdlçtık bir yan1ıflıjm tesiri derhal cak pratik formtlllerln bittabi mtlraka yona alıyor, gelmiyorsa atlatıyor • 
.., ceo.,au.t fır)EUI).. de <Bıçakçı acıe llakkJ Bey> den Berlinae Ve belli olan maıı>:e memur1anm bulun- be ve tetkik imklnlarmı kolaylqtJ. Çtlnktl, •ten banka tekntli lçbl4e. 
l'lrbcdık hayatmcluı lrkeın ve (Haftahk lzmir) gazetes'ni satm duldan sevlyenın fevkine çıkarma.k racak ve ayni za.menda tedive ve tah· haylaz ve tktidemz adama yfl yok• 

JU ,... lbellatf,et hayatında, almıt .. Blr de, matbu. telll8 etmlt- Romada için icap eden tedblrlerl almıya ilk~ si1 emni·-.ı..i de konı.__,. bir ..... tur. Herkese bir gün içinde ~e-l!rbcılılnı memlekete btlytık za. tl. Ve o azman lmılrin en mtınev- , __ '- '-•lamakl beraber malt ı .Yç""u ..,.__ - ceği kadar it 61 .. m-n. ve vefDmltt:ir· o~- .,... a • . k"ld 1 ,... dır .,.11&&&1&.., 
M1ar ptlrmeatndell endife eden ver genC}lerinden olan (Baha Tev- ( .... 1 lllelcle) caplara ve memleketin da.ima ilerU-

1 T:.,,..obm8!',_.~~ --=..... h O işi, tam verimle çalJlbiı balde bir 
ler; I09yali8t fJrkumm tetekktll et fik Bey) in yardımı tle bu gazeteyi .J.J., teeia tırtmad! bttn--'- ö l ~""" u 1.uurıer, ~ .... unun e em· •• nnde •ı-M __ ,_ yanma blr ııtınl n eden f ~uer etmek arzııauııwı fev- yeu T- g re yeu ... m!yetlue blıwın memleketin umumi •- :ve ... ~~-- erımı 

cluJduklan _.,an: ç sen Ula iyi bir tekilde 1- kallde iyi olduğu miltaleumda bu • killer aıan malt mevzuatı da mUmlrlln ·-:...·eti d .,.,.. .• .' n d b '--" t daha adam Ulve edilir. V e Ç8ıo 
- ilah.. bir, ba eladktl. da.re eylemlftl. lunmaktadır oldufu kadar buttlqtirmi '99 bun· ,,_.., e 5vP.un n e U1Uu unı il· lıf&JDlYOl'll& u uman llOlll'& kendini 

pemlt'-rdi Ve bunu; heniz ytt. Bu itle meegul olurken, Izmlrln • t k 1 yek ballan rak. usun uzadıya tetkik edilmlye açıkta bulur. "8mf Un BugUn muvueae ve terakkinin e- an gere memur arm. gere muhta~r. Bu ruhu ve bu ılsteml hlllttmet 
J9 batJıyan bir çocuğun m:r- m evver gençleri arasına karii- saalJ umurlanm vllcade ptlren yeni ko1aytıkla ~ hale ...,. Arcai oer:-!..J tıııa kocamanJrirAQfe k&rJ!QZ ytlk mat latemlftl. Fakat bu pnçler; kuvvetler! IUll&IP•k ..,_. Juaauamı. W:lllt:""· .... mekanlmıalan içine sokmalı: ve tav• 

~~ıtıetm!~lftl ------~:::.::":~'o lıad.,. ~ cl&lıi bUtOn ciddi lOJebbllslerlu w. #e,;,,Jjtar - Aml -tısı lıülaııda tıı,lerde ~ :!:,'.'':!'::'. ~-·~~ ..!~ 
l!:rklıı-;.,~::"~= ~-=--.:";: r..ı,ttaıyayalllllllfaatler_hılııd.., llaliJe memıumm _,.,_ ,..,_._._v~- _...wı.;;-.. -..-ah'~ 
bptl? Her 1ııılde çat -- .., _....,._ -'-lr lılıtıq _.. lıqlıa lılr ııetlce -. q... bu • :rıı-tmet.., gtirdtllpi ı,te lhtı.u clir? yeu ldue m~ ,.,t ııtlıldlr. 
bel1ıl de - lılr - ta- tuı - 1ıa pdp -· .. !Ametler, halıilıaten Pmdlye bdor - oı.bUmeleriııi ı-lıı ebııek için -~ ııı. arul -ııı.ı. Fakat blzıle !deal• ... yalım -
kip edecek olau bu -.., efra.. danım, oaf lıa1pll bir (b•ntyet l· bUttln lllltefelılıllmlenı ~ ..-. mallJ9 JbJsow2ko pn. pıt1amım hwıuol idarelere terlıedllmı,tlr. V• !er JU'&lmıya !mlıiıı ve tııtidat ,,.... 
lı, bo lılnl _._..? ıııltl. (teralrlı( .., ı-44tlt - mit olau meni! ve hllldl-.ı dtqıııtlt lhtır-'- - ı.hltl ve hl> lılletlmiıı ,.ıum bu vergiye alt mua- dır. BugWıe bdar AtatDrtta rehber 

Ba -~ -. bil tlolılrll oldnlfunu anl•.,t•m Jçlu ..ayetlerden tedrld - feragate -...ın lhtl-. &llmrelerlııe ~ ıııelelerlu muralıabeol De _.,.ıtır. ııtı aJtroılı 1ıuıgl it ele olmm- 1"" 
ilin m-.-ın dlm•"-· ,_, içlerine aımakta l8ndd1lt -·· laal eclecet oluna, llyul uflam •Y- m "' fflf ....ıyetlncle lııılllllllD me- F.ıılılclen, bu ...,pdeıı clddeıı - nm tedlılde l1d:lfa edl1memlt. tam 

""61&&& ._.. 1erdl ....,. dmlınmıya bafll.DUf oldupnu söyle- morlar için de ldlçtlk memurlardan ~yordu. Çtlıılrll. hemen elaler yer- yolla gayeye dotru gidilmlttir· Bugtln 

~-:..;:.. !ıı:=:: ı.te bu _..ıar. ""9eyhı Hl1m1 met ~.olur.. qrr, daha ylltııet taııaıı .., ıısıııı ım. ~.,:;::;.:;::,.:: de bir omıı1Jet ..., ~ 
lıatıııı,aııı.r. - ,..., ile - !!evin kafaBID• ve dtldnee'erlne u r - 6ir LMıır- -~ - ~ anmlmuı, ı.tuıııuı. Af>. - ...,....... Bu JllJ!llen de, tül _.,..ııe bu itlerin lıalllne "" -ıtılan ·-hal1mı llııtınde bir leh ııot bir ınıd.at ...,,.•ııtt. Basit bil- Loııdra. 14 CA A.I _ Peuple - - gibi mUlılm merkezlerde en idi· tabılr tıwindeu _..ı alman yeıt... tulyeclllilıı ~ ıara geldlilnıı 
.. .- açddıfmı dillllW* glabdn bumed<blleeeli lıadar ı... -.ı ll;rul mıııi.ııırın. p Belçllıa çtl1ı lılsmet için Ugarl ıı..,ı -1 de halılld mutellefl• bulmıamlyor; Atatllrk karar -1ftjr. tıerl telıP'CI 
lrıırlmlarmdan tiril tiril tltnııılıı • ., .. ..ı ... ıı.rıem•ııtl. J'atat 1ıllttın tralJ Leopo1d, hıgtltenye Lobnıo Jıa1dl kollulıııaıa ııllıl kanuni "" lderl arul vergi kayltlerine göre mutuar- uetadar iyi kavndıtım conb -ludı. bunlar. afm!au b-· blrtatmı ' ıııleatmı ima - clmılt1erlıı bir todlılrler aım..., bulUDUJ'OI'. rıf olmuı icap eden!Oı:deıı başka lılm· le ortaya koyaD CeW Ba:pn da bu 

l'lbt andan birkaç gtın P9- llya9et te-....ı..ııı.ıen '1ıoWtı. lrmıferuıa aıoı.- telrllf edeeet Dfi<I' taraftan 6tedeulıerl m.ıı:ve- eeler tarafından lfletiliyor; bunlar ve mWıim vazife için ııeçmlftlr. 
tikten- aıılqdmıllı lıi; rrııı- HtlOOYln Hilmi lle'V - ilıl- wı lcolmda - bu - '9 cidden faJda]ı ldlçtllı: ..,ıı.r ,.ılt- buna benzer arui ID)tnetleriuln muh· Demet ııı. dllnyanm en geri ft,.. lılye lloo,.ıı.t J'ırkam); :yalııız '1'Ur rendltteıı _.... ııa .. tuı .. ,.... bir I& rı,- eıleceiln1 -- - Jlollye llealeı. - ~ t.eUf kauuıılarla ~ ıılbi ... ldue malılıtelerinden birini; .. lııyenin ılelD; battl blltOn dtın:ra- .....,... nmı•t ~!~ = Bu ..-, lll - lllve ....;.. ~ ıı:" eıı::wb ~ oebepler, bu vergi lflerlnde ebemın'- ~ .W:.-::::: :=1~ı!!': 
llDı en wmtmt ve en Al"&l'llll bir onun pek meftun o tedlr: ----aı.ır.a ~ m • yetll mtltldlllt lhclu ediyordu Eski lmt&-ı..etldll bu ııaıım bmmıt duydutıı ııtınden •AJAlıadar devletler ıırumıhı1d ..,_ __. 70 ıwı.r - m çat Arall ..rg111n1 tam m"'..& ..ı.ıı len gtnaüıı bulUJlllYO"""· klı> 

Onclell ibaretti. itibaren, (btlvlllı: ve metJıur bira- nUf!ll&)&r, bir ittlU l9mlnl bulmak etem•• ihtiyacı olan kıalara gön- etmek için (acele tahrir) •uulU De ılyecllik hutahpun tavsiye ':ım: 

Fırkanın mt1emtal; (BUaeyln 
llllm1 Bey) lclt. Flrkanm 

trkia ve uuı; (Rtlseyln RDml 
...,, idi. l'ubnm bi1ttln efradı; 
nhm ve yabım, (Hlbleyln Hilmi 
Ber> den ftmettl. Fırkanm prog
l'llm lee; pek Jma, pek muhtasar; 
fsrakcmır hayat '99 programlarmm 
Ilı '9Clz bir hWlam idi .. Ve sade
le: 

(Biri Jel', biri bakar, kıyamet 
llıdan kopar.) 

Kelbnelerlnden mtırekkeptt. · 
llemıetrete, IOlyalismhı girme-

~ • w bunun, korkunç f.Ja
i;."81' tevlit etmMinden korkan

; Pnit bir nefes aJmtt1ar;-
- Adam, len de •• Tek bir IOlto 

hJiat olduktan eonra.. Nuıl ola, 

~~· lçlrlr's.. Kıyametin 
............... meydan vermeyiz. 

biJe; bir telelllye bpılm11Jır. • 

dam) olmıya karal'I' vermlftl. Umtdini ~ takdirde bu c1erl1mektedir. Bundan maada, bd· memlekette umumi bir tahrir yapmı· bu gibi lhtllltıanm ortadan a, 

Jzmlnle. muhtelif !iÇi ft •mele lronferw, N-WTii loplln- :::;-' dar!ıiı dolapl1e bor - ya balladdı:. Btmun tein de ebemın'- mak ta, bu ....ı,eı. ~ çolı: 
mndlartle temasta bulunddu lt;in cekttr." yeye u mezun veren Siyasal Bil· yetll masraflar lhtlyarmdan salmı- kıla bir saman m~ r. onların lbtı~armı. dortlerlnl· ,._ F- .r.,ı gDer Olmlımdoa da lltlfa4o ._,ı madılı. 161eıı bu tahrir ııuıamelelerl A,,_, Ennn YAi.MAii 
tıra1)}anm dtnleml~. Kalbtnde, fad 41flbıdllm. Mektebin Ankarada lı:u· memlelı:etln bel' tarafnda btlyllk bir Şefin Seyahati bunlara kat'ŞI b'r alf.ka ve merba- Parla, H (A..A) - Jnıl1tere tle Al- rulUI p&rUmJ mali,eden 6clemek ve silratle ilerlemektedir Tahririn ta-
met hlrretmlstl. Ayni samanda. maııya arumda yalrmda yapılacak 0 muratlamu da maltye4en &detmek mamen 6nU almmca aıUl vergisi.yeni 
Avrupadalı:i llld ve şmelele"° ara- laa mtbabreler, ba ubehkl Parla euretile ba meld:epte maliye Jleeabma niapetleri t.erlnden )'eni mtlkellefler
mndA. (Soeval'atl ter dfye bft..ftk IU8te1erlnln mtltalealarma ...m her eene lOO talebenin yetipneBIDI den alınacak ve vergi mevmunda bu 
bil" ztımre o'duhnu bdtmie .• CSoe- teeıdl etmektedir. temin ettim. KallJe memurlan an- cepheden vukubulan yanlJtlılı:larm ta-
yalimn) e dair bam .-yter airen- Ecbo de Parla gueteldnde Perti- mda Avrupada talud1 yapmlf ele- mamen &ıtlne geçllmif olacaktır 
m'tti. Baait ve iptidai d'1D&it. iç- naz diyor ki: mınlan Naltmak lçlD de Avrupa· Sonra, tatbik edilmekte olan ~ 
timat ve siyasi cereypları tavra- "InglUa devlet adunJan, h• tGrll ya gönderilmekte olan memur ve ta- zl vergiai lranununda mevcut yenilik· 
mıya pek o tadar mtısalt oJma.. harp ihtJmaltnln vatandqlanm ne de lebe adecllnl artırdJm. lerden biri de, ve'rgiyt eablt bir vergi 
malda beraber cSolVallsJD) 1 eler- l'ecede dehtet ve hqyete dOttlrmekW Kekteplerlmimı verim derec:elerl- bıJfnderı kurtarmak ve arzm blaılatı 
hal benimlemittl •• )lefnltiyetln I· oldutunu mtldrikttl'ler. InıOls devlet Din artması dofaymile prelı: liee me- ile allkaJandırma.lı:br. Şimdi mah911· 
Jlnı ve onu takip eden hf.dileler a· adımJan, tehlike ctınlnde, im.para- 1WN. gerek hukuk fakWteel ile y\lk· llt 11emavl veya amt sebepler dolayı· 
rumda, o da o devrin gençleri tıl· torluk mQJettnln ittifak Ue hareket Bek üca.ret mektebi memmlan da ~ aile tamamen veya 1amDen. harap ol
bi bir müddet oaJkamp boC&ladik· etmealnl temin edebilmek w dllpl8ll 11 himnetıere talip olmakta ve alm· dutu takdirde vergi, mahsulltm talı
tan sonra, artık nihayet: IOIJ&· ile tnJaemak lcin mtlmkUn olan bir mütadııiar. Bu ll1ll'et1e flmdidell u- rip derecelliDe göre tamamen veya 
ıtat olmıya •• Ve bu l8im altında bir çareye 11qvmu1m111 oJ4uiunu, tııtl- muml memur MJViye9lDe nuann iyi Jaamen tenzile W>i tutulmaktadu'· 
fırrb. kurmıya karar vermlftl. 11.fm tem,.1ne mtltellllk maimi ... bir mevldi olan maliye memur llDlfı- Yeni tahrirler ve arul kanununun 

Bu aırada. talth onun yUsUne ra't dermeyaamda bahil da~ mn. J&km bir atide her halde umumi 1ııa hllktlmlerlle ldSyltlntln arasl ver-
haflf~ ~tthmıemlatl. Yalan akra· IDJI oldutunu ~ Jdllttlr lleVlyeel diba ful& ytııas'1mı, glBi dolayıaile uincblı hakanlılr1ann 
batanndan biri vefat ederek ona InglUs • otacaktır. &ıtlne geçilmiftlr, diyebilirim. 
lrll~k bir mtras terltetm1tti· BtlN rl mmrlarmm bu tema,aıı. Memurlv &serln4e tevakkuf et- - Muvuene w buhrad .,.gl1eri 
yln Hilmi Bev: bu lrllctlk eervette. ~ buılhıktı tema,uDerl delildir, baD mekle beraber if lbıerlnde de durul· hüJnnda neler clllftlntlltlyor! 
derhal (l,,ıirakl t1111•nde bir ...... ' dOn de vardı, yarın da me'fCUt maktadır. Kltrt1ann her lel'VlBte ma- - Btlytık Şefin nutu)darmda da 
te qıkarmıya 1-lamte.· CSolYI·· olacakt:Jr. lngilfs namları, muhal'IP kul blr n.mandan fula blmamUIDJ if1.ret buyurulduiU bent bU vergi
liatl namı altmda da bir fırka tA9t devletler tlmrlnde tehllkenln ene1dell dalma kontrol ediyoruz. Bir klğıda terde btlt.A;e muvueneıline mUeuir oi
kil etmietl ..• Fakat o tarihte bu 1- &ıtlne geçecek mahlJette bir tellr to- cevap gelmeaıe, atdıpn11 tedbirler mıyacak derece4e temillt icrasını 
eim h~ khlllevt alf.kadal" etmediii . ra edecek daha tlddet1l. daha btf sayemde, bir kllrt otomatik surette dUştınmekteyia. Bu hUIUBta icap eden 
için. h'c; ldmlede bu fırkaya gir- '99 evvel glrifllmlf 

111 
tıekit ve takip edilmekte ve geeiktirl· tetkiklere batl&m'I bulunuyoruz. 'Ff.

mek Ulnm w lhtl,.emı hl_.,.,.. de ricat ce te&hhUtler &n len muamelelerin de m.wıeri aran- Ut pndlden ~ neticeyi 
mitti. etmlJen bir 81,aethı tatbDd maktachr. Yanlıf ,....ıan muamelele- raPmJa ifade etmek bitti.bi kabil de-

Kendbıdm baeb ua w efrac1ı ol al ba tema1'Ulere btt ınıntte feda rln llOratle alahmı ve mtllebblblnln fildir. 
llll)'Ul ~ flrlı:umm Uderl, ~-r dratle eezalanclınlmamu temin için Maliye Vekilinden sorulacak daha 

(Bap 1 bK'Jcle) 
tataayon w clvarmı dolduraaa bin

lerce bal1an alkıtlan, candan t. 'htl 
rab w eellm toplan arumda ' 1Ut 
14:,10 da Eltzlıe müteveccihen llalal 
yadan aynldılar. 

Elbdıl• laazırlalılar 
Blbis. li (A.A.) - Reisicllmlmr 

Atattırldln eehrimizi preflencllrme
lerl beklenmektedir. Bu mutlu h&dtle 
muaaaebetile E1biz bqtanbal& cJo. 
naDJDlltlr. Her tarafta taklar tural
mut. btitUn binalar haldarla. bl.J· 
rakiarla s'1alenmit ve elektrikle tm-

vlr edilmittlr· 
Btıynt Ataauıa ka'VUflllÔ heJ'D" 

nlle blltiln memleket halkı ll9int 
lçhıdedtr. 

Ellziz, tnu Onderlnl cr.ndan .,.. 
gi ile ve btlytlk teu.htıraUa lı:arpla
mak lçln hazırlanıyor. 

Di1flJ'belrire dofra 
Yolçab, 14 ( A.A.) - AtatUrk Z.. 

lbJr.e uğramadan Dlyarbeklre doln& 
seyahatlerine devam edlvorlar. 

pek çok aualleı vardı. Fakat Kurul· 
taym toplanb saati gelmltti. Sayın 
Vekile tepkktlr ettim ve tavrrldnn. 

A. E. Y. 



ıo==========:=:::======================================== TAN . . ...................................................... . 
i ı dı:zdan San Remoya j 
l .......................................................... ı 

l' AZAN: S. S. No. 83 

l(ara Yuzlii Vahdettin 
Mısıra Kabul Edilmemisti 

1 

- Ferman, efendimizin. 
Deyip, çekilmişti. 
Knrnrgô.hları olan konağa gel'r 

g 'mez, arkadaşlarını toplamış .. me 
seleyi nnlatmıştı. Ve ortaya: 

- Ne buyuMj}'Sunuz? 
Diye, bir sual ntmışt\, 
Bu vaziyete ne buyunılabilirdi? 

(l\nza) yn, "(Rıza) denilecek.. \'e, 
ayinei devranın, ne suret göstere
ceği beklenilecckti. 

• Vahdettin, en son riyakarlığım, 
kral Hüseyin ile veda ederekn gös
termişti. Beyaz keten mendilinin 
ucunu, kirpiklerinin tistUnde gez
dirirken: 

- Celaletmaap hazretleri! lbraz 
buyurulnn misafirperverlikle bizi 
mahcup ettiniz. Sağ kaldıkça, zatı 
mUlükanclerinden gördüğUm izzet 
''e ikramı unutamıyacağım.. Zab 
hümayunlanna veda ederken. bu ay 
nlıktan husule gelen elem ve tees~ 
sUrlerimi, nasıl tadil edebileceğimi 
düşünüyorum. 

Dedi. 

Veliaht Emir Ali. Cideye ka
dar Vahdettine refakat et 

mişti. Nazikiıne bir surette Mek
keden ve Hicaz topraklarından ko 
vulan Vahdettin, kendisini istihza 
ve istiskal ile süzen nazarlar altın 
da, Kralm hussui motörbotuna bin 
ıniş .. (Penen Süler) kumpanyası

nın, (lndiya) vapuruna binerek; 
(San Remu) da kendisini bekliyen 
akıbetine doğru hareket etmişti. 

Vahdettinin, San Rcmodaki ha
yatından, evvelce bahsetmiştik. Ar 
tık, tekrar o bahse rUcu etmeyi lü 
zumsuz addediyoruz. Onun için şu 
fasla hitam verirken, şunu da ila· 
,.e edelim ki; sabık hükümdarın 

başmabeyincisi, bu sUriinmekler
den, bütün bu zillet ve manevi se
falet içinde öm"1ıT S"cirrnj)ktP.n ü
zUle UZUle sıhhatini kaybetmişti. 

Şerefsiz bit adama, (efendim) de 
mek .. Onun herkesten gördüğU ha 
karcte i§tirak ede ede halk arasın 
da gezmek, azçok vicdan hislerile 
mütehassis olanlar için kolay de
ğildi. Bu UzUntulere dayanamıyan 
Yaver Paşa, vapur Iskenderiye li
manına girdiği zaman, artık yat~ğa 
serilmiştl •. Zeki Beye: 

- Gidiniz .. Efendimize arzedi
nlz .. Kendilerine, bunca zamandır, 
elimden geldiği kadar hizmet et
tim ... Bunun mUki.fatı olmak üze
re arUk beni hizmetlerinden af bu 
yursunlar. Burada, tedavi edibnek 
liğim için bir hastahaneye yerle§· 
meme müsaade etsinler. 

Demişti. 
Hissiz Vnhdettin, kendisine ha

kikaten sadakat göstermiş olan Ya 
ver Paşanın bu vaziyetine, ciddi 
ve !atnlmt bir alaka göstermemiş
ti. Kendisine Uç yUz lira kadar bir 
para vererek bir • 'hastahaneye 
göndermekle iktifa etmişti. 

Mısırın manzarası, Vahdettine 
pek cnzip gelmişti. Bilhassa Kahi
reyi görmek, ve orada birkaç gün 
kalmak istemişti. Bunun için vapu 
run komiseri vasrtasile. (Kral Fu
at) e bir telgraf çekmişti. 

Kral, cevap vermemişti. Ancak, 
Iskenderiye valisi tarafından vapu 
ra gönderilen birr memur; 

- Ahvali hAzırai siyasiyeden 
dolayı .. Mısir hükumeti.. zatı şa
hanelerinin karaya çıkınalannı mu 
vafık görmemektedir Mısır hükiı· 
metintn arzusu. teyahati şahanele 
rine devam buyunılması merkezin 
dedir. 

Diye haber getinnişti. 
Vahdettin, bu istiskal ve haka

ret' hazm"tmişti. Bu sözler.e karşı: 
- Hakkınız var. Siyaset;n, en 

buhranli bir zamanında yaşıyoruz. 
J ... allah. milnasip bir zamanda, 
J" .. ı Hııvetlerini resmen ziyaret 
ş f':Je miicıerref olurum. 

Dive mukabele etmişti, 
Vapur, lskcnderiveden hareket 

ettikten sonra. doğruca Ceneveye 
gitmişti. Vahdettin orada vapur
dan çıkarak birkaç gün bir otelde 
ikamt etmişti. Bu müddet zarfında 
S:ın Remoda ikamet edeceği köş
kütt noksanları ikmal edilmişti. O
radan tekmil haberi gelir gelmez, 

San Remoya gitmiş,. Son ikamet
gühına yerleşmişti. 

V ahdettinln Mekkeden hare
ket ettiği giln, öteki misa

firler Mustafa Sabri Efen dinin e
vindeki selamlık odasında içtima 
etmişler, hararetli bir mUzakereye 
girişmi5lerdi. Şimdi, nasıl bir yol 
takip edeceğiz? .. Vahdettinin, son 
gece Mustafa Sabri Efendiye tah
mil ettiği vazifeyi mi ifa eyliyecek 
ler .. Yoksa, ebediyen burada yerle 
şip rahatça ömilr gcç1rebilmek için 
Kral Hüseyinin mi yüzüne gUlecek 
lcrdi? .. 

Sual, mühimdi. Onun için, milza 
keresi de uzunca devam eylemişti. 
Fikirler, şurada birleşm;şti: 

- Kral, bizi buraya davet etti. 
Bu davetin sebebi, bizim de yardı
mımızla, Vahdcttine resmen hila
fetten feragat ettirmek .. Sonra da 
kendisi hilafetini ilan eylemckti. 
Fakat hadisat, buna meydan ver
medi... Şu hnle nazaran, artık bi
z' m buradaki vaziyetimiz, nedir? .• 
Hiç ... Haydi farzcdelim ki; Kral 
Hazretleri büyük bir- cömertlik 
göstersinler .• Bizi buraya davet et 
tikleri zaman söyledikleri sözde 
s.bat ederek, misafirliğimizi tem
dit etsinler .. Bu, ne zamana kndar 
sürer .. Ve, haydi farzcdelim ki bi
ze, şereflerimizle mütenasip birer 
vazife versinler .. Bu da, ne vakte 
kadar temadi eder?.. Yarın öbür 
gUn, yerliler bizi kıskanacaklar .. 
Aleyhinılzde dedikodulara ba§lıy~ 
caklar. Belki de başlarımıza birer 
çorap örerek bizi buradan kovdu
racaklar, Şu halde biz, istikbali dü 
şünerek hareket edelim. Vahdetti
nin de dediği gibi, Kralın yüzilne 
gillelim. Hilafet meselesini de Vah 
dettinin lehine hnlletmeye gayret 
gösterelim. 

Diye karar vermişlerdi. 

H aç zamıuıına, on beş gün kal 
mıştı. Isliım aleminin her 

tarafından, akın akın hacılarr gel 
miye başlamıştı. Bir gUn saray a
damlarından biri gelmiş: 

- Görüyorsunuz ya?.. Kalaba
lık basmıya başladı. Bir iki gün 
sonra, şehirde mesken buhranı baş 
lıyacak. Halbuki hükumet, gelen 
misafirleri birer yere yerletşirmek 
ve rahat ettirmek ister. Onun için, 
ikamet ettiğiniz evlere ihtiyaç ha
sıl oldu. Hep blr evde birleşiniz. ö
teki evleri tahliye ediniz 

Demiı}ti. 
EfenditPr ve Paşalar hazeratı, 

bu teklif karşısınd!l sersemleml • 
lerdi. Bazıları. bunu haknret telflk 
ki etmişlerdi. Fakat Mustafa Na
tık Pasa, hUsnU tefsir etmis· 

A "' - uınım. niçin hakaret olsun. 
KUçilcUk bir saz kÜlUbede yirmi 
kişinin barındığı bir zamanda Bu 
koca koca kfışanelerde, pört b~ca
ğımızı gerip şerefi mukim olmamı
za hangi vicdan tnhammUJ eder 
Hat'Uı .. keşkl vaktile aklnnıza gel: 
seydi de, b1r kabadavıhk edip, bu
nu biz kendilerine teklif etseydik 

Demişti. · 
Esasen vaziyetleri, milnakaşaya 

mütehammil değildi. Onun için la
fı uzatmadan bir eve çekilmişler· 
dJğer'lcrini. tahliye eylemişlerdi. ' 

Fakat. bit •iki gi.in sonra, kendi
lerine verilen erzak ta azatmıya 
hatta bazı gUnler, verilmesi sekt~ 
ye uğrnmıya başlamıştı. 

Nazikane, şikA.yet etmişlerdi. 
Ve: 

- Kalabalığı görUyorsunuz Er 
zak yetişmiyor. Ne yapalım?. Ha
cılarımızı aı; bırakamayız ya?. 

Diye, mukabele görnnUşlerdi. 
Bu mukabele onlann hakiki ka· 

rakterlerini ortaya dökmiye kafi 
gelmişti. Herhangi bir menfaatle
rinin sektedar olduğu zaman, der
hal (muhalefet) e geçmek, ezeli a
detleri idi. Ofkenln son haddine ge
len Mustafa Sabri Efendi: 

- Yan, öyle mi?. E; artık Vah
dettinln hesabına çalı§mak, farzı 
ayn oldu .. 

Demişti ... Ve derhal, cübbesinin 
eteklerini sırtına toplıyarak işe gi 
rişmişti. 

(Arkası var) 

Maliye Vekaletinin 
Bir izahı 

1 - 26-10·937 günlü gazetenizin 
başmakalesinde bir vatandaşın An
kara Emlaki Milliyesinde 20 liralık 
alacağının tanınmıyarak işin mahke 

meye düşürUldüğU, 
2 - Bu vatandaş alacağını kati 

hükme bağladıktan sonra emlaki mil 
liye idaresine bir istida vererek bu
nun ya para olarak verilmesini veya 
vergi borcuna mahsup edilmesini is
tediği, 

3 - Temyizin ilamına rağmen Em 
lak idaresi işi avukatına tevdi ettiği 
ve avukatın da parasının ödenmesi 
liızımdır diye cevap verdiği ve bu
nun üzerine evrakın Maliye Vekale
tine gönderilerek Hukuk Müşavirli
ğinin de miltaleası alındıktan sonra 
onuncu ayın sonunda Muhasebe pa
ranı verecek diye iş sahibine mUjde 
verildiği, 

4 - Alacaklı arzuhalde bahsettiği 
vergi borcunu ödediğinden bahsile 

alacağın nakden ödenmesini istemiş 
se de vehim tizerine vergi dairesin
den sormakta ısrar edildiği ve niha. 
yet müsbet cevap alındıktan sonra 
parasının verildiği ve Devlet Daire
si çarklnnnın bir sene boş (>'ere dön 
dürUldüğü yaz.ılıtlır. 

Hadisenin kendisi ve cereyan tar
zı gazetedeki yazılara uymamakta· 
dır. 

Şöyle ki: 
1 - Bir vatandaşın mahkemeye 

gitmeden evvel hazineden yirmi lira
lık alacnğı ve bu alacağın kabul e· 
dilmcmesi meselesi yoktur. Bahsedi
len vatandaşla hazine bir ga)'Timen
kulün aynı üzerinde nizalıdır. Va
tnndn§ bu gayrimenkulün kendisine 
aidiyetini iddia ederek 933 senesin
de lehine hüküm almıştır. 

2 - Vatandaş bu hükmün ilü.mmı 
935 senesinde mahkemeden alarak 
o senenin üçüncü ayının yinni be
şinci gUnU 

0

Ankara defterdarlığına 
verdiği arzuhal ile hazinenin bu da
vadan dolnyı mahkum olduğu 19 lira 
19 kunış masarifi muhakeme alaca
cağını evinin vergi borcuna mahsu
bunu istemiştir. Yoksa nakden öden 
mesine dair de arzuhalde bir kayıt 
yoktur. 

3 - Ankara Milli Emlak idaresi 
bu arzuhali alınca alacağın masarifi 
muhakemeden doğma ı haseblle.. ~ 
vukatına tetkik ettirrdikten sonra 
defterdarlık vekaletten tediye emri 
istemiştir. Masarifi muhakemeye ait 
tahsisatın isthnali Vekalet Hukuk 
Müşavirliğine taalluk ettiği için ev· 
rak bu sebeple Hukuk Müşavirliği
ne gitmiştir. Yoksa paranın verilme 
si icap edip etmLyeceği hakkında Hu 
kuk Müşavirliğinden bir mUtalea a· 
tınmak maksadile değil. BUtçe nokta 
sından 933 senesine ait olan bu borç 
için dilyun ilmühaberi tanzim ettiri
lerek tediye emri defterdarlığa gön· 
derilmiş ve a1acaklmın arzuhalle mü 
racaatmdan itibaren Uç ay on iki gün 

sonra 6-7-935tarihinde19 lira 19 ku 
ruşun tediyesine ait muamele bitiril 
miştir. Fakat arzuhalinde vergi bor
cuna mahsubunu istediği için §ubcsin 
den vergi borcuna ait irsaliye kesti· 
rilerek 3-10·935 tarihinde mahsup 

(SPORDAN MABAA T) 

Dünkü Beşiktaş Zevkimi 

Güneş maçı 
(Ba.51 G ıncıda) 

3 cü dakikada geriden bir pas alan 
Salfı.haddinin Hüsnüyü geçerek çek
tiği şütü Mehmet Ali güzel bir 

' plonjonla kale clircğinııı dibınde 
yakaladı. 

Güneş oyun Uzcrlnde nisbi bir 
hakimlyet tesis eder ~ibi oldu. Be
ş.iktaş kalesi üst üste tehlike geçi
riyor. Maamafih Güneşliler bu Us
tUnlilkten istifade edemediler. Ve 
hakimiyet Beşjktaşa geçti. 

BeJiktaş galip: 
Tam 9 uncu dakikada sağdan 

Hayati \'asrtasiylc yapılaıı bir Be
şiktaş hücumuna GUneı=; müdafile
ri seyirci kaldılar ve Şerefe geçen 
top sıkı bir şütle ikinci defa olarak 
Güneş kalesine girerek taraftarla
nna Beşiktaşın galibiyetini mtij· 
deledl. 

Bu sayıdan Gilncşlilerin kırıldık 
lannı ve bUtUn hatlarında bozul· 
duklannı görüyoruz. 

Oyun tamamen GUneş nısıf sa
hasında ve Beşiktaş hAkimiyctı al
unda oynanıyordu. Çckileh şiltler Ci 
hat ta.rafından bUyük bir ınuvaf · 
fakıyetle kurtarılıyordu. 

Dakika 15 Gilneşlller açılır gibi 
oldular. Ve akınlara başladılar. Bu 
dakikalarda Beşiktaş kalesi tehlike 
geçiriyordu. Bu sırada Salahaddin 
ve Muradın iki şiltUnU Mehmet Ali 
kurtardı. Oyun Beşiktaş nısıf sa· 
hasında ve her dakikası gol olmak 
tehlikesi içinde GUneşin hakimi
yeti altında oynanıyordu. • 

Dakika 20 Güneşin tazyiki de
vam ediyor ve Beşiktaş kalesi çem
ber içine girmiş vaziyette bulunu
yordu. Müdafiler kalelerini cansi
peranc bir şekılde müdafaa etmek
le beraber Gilneş muhacimlerinin 
sıkışık bir oyun tutturmalan da 
Beşiktaş müdafaasının işini kolay
laştınyordu. 

Dakika 25 oyun mütevazin bir 
§ekle girer gibi oldu ise de bu uzun 
sürmedi. Ve Beşiktaş muhacimleri 
oyun üzerinde müessir olrruya baş· 

okşıyan 

saati olmuştur 
ZARIF • SAGLAM • HASSAS 

158 birinci mükafat kazanmıştır. 
BUtUn saatçilerde bulabilifsiniz. 

Deposu: Sultanhamam, Havuzlu 
Han 1. 

ladılar. Hakkı sert çıkışları ile 
GUneş müdafaasını hırpalıyordu. 

Dakika 30 Şereften c1erin bi.r pas 
alan Eşref hafif bir beİ hareketiy
le Fanığu atlatarak Cihatla karşı
karşıya kaldı. Çektiği şüt direğe 
çarparak avut oldu. 

Vçüncü gol: -Oyun~ bu gekilde nihayetlene-
ceğ\ tahmin edilirken ve maçın bit
mesine bir dakika varken GUneş 
kalesi yakınlannda bir favul oldu. 
Hayatinin çektiği favulü Hakkı ka 
fa ile sola geçirdi ve demarke va
ziyette bulunan Eşref vole bir şilt
le takımının UçUncli sayısını yaptı. 
Ve maç bu şekil değişmeden 3 - 1 
Beşiktaşın galebesUe nihayetlendi. 

Stadyom ·Kupasını 
Şi§li Kazandı 

Taksim stadı müdürlüğü tara
fından tertip edilen kupa maçları
nm finali dün sabah stadyomda 
Şişli ile Arnavutköy arasında oy
nandı. 

Büyük bir heyecan içinde oyna
nan maçın ilk devresi 1-1 bera
bere bitti. !kinci devrede 3 gol daha 
yapan Şişli , maçı 4-1 kazanarak 
stadyomun koyduğu kupayı aldı. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

ı - Eskişehirde mazbut Vakıflardan Akarbaşı ve Defterdar ve Çeri
başı adlarındaki üç değirmenin mülkiyetleri satılmak üzere 2-11-937 
gününden 25-11-937 gününe kadar §artnamesi mucibince kapalı zarf 
usulile ıırttmnayEı konulmuştur. 

2 - Her Uç değirmenin birlikte muhammen bedeli (70000) liradır, 
3 - !hale bedeli dört taksitte alınacaktır. Birinci taksit hini ihalede 

nihayet bir hafta içinde peşin verilecek ve diğer Uç taksiti müsavi mik
darlar üzerinden ihale tarihinden iti haren· b!rer sene fasıla ile Uç senede 
ve her taksit sene başında nakden ,ödenecektir. 

4 ,.-- !halesi 25-11-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
Eskişehir Vakıflar MüdürlliğU !hale Komisyonunca Vakıfiar umum MU
dUrlUğUnUn tasdikine tallken yapılacaktır. Bu saate kadar teklif mektu
bu ve teminatı vermemiş olanlar artt:Jrmaya kabul edilmeyecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) liradır. 
6 - Satışa ait şartname Ankarada Vakıflar Umum MUdilrlUğU Em

llk MUdürlUğUnde, lstanbulda lstan bul Vakıflar BaşmüdUrlilğUnde, Es-
kisehirde Vakıflar MUdUrlüğUnde parasız VQrillr . 

7 - Arttırmaya iştirak edenler şartnamenin bütiln muhtevıyatını ka-
bul etmiş sıyılır. (7539) 

----~--------------------~-----
Müdürlüğünden muamelesi yapılmıştır. Yoksa arzu· [ inhisarlar- Umum 

halinde bu paranın nakden ödenm~ _ 
sini istemiş oleaydı vergi borcuna im••••• 

] 
mahsup edilmek için emanete alındı· Malın cinsi 
ğı tnrihtc kendisine nakden tediye I - Hurda lnşaat Malzemes. 

Mıktan Bulunduğu yer · 
Toptaşı bakım evi 

500 Çuval Cibali Tiltün Fabrikası yapılmış olacaktı. ll - Sandık imalatından çıkan in-
4 - Vergi borcunu ödemiş olduğu ce talaş. 

için alacağın kendisine nakden veril ıu - Boş Benzin Tenekesi 325 .Adet Cibali Nakli.yat Şube • 
sinde mesi yolundn bir talep olmayıp bilA. 

kis tahriri ve resmi talebi borcuna 
mahsup edilmesi suretidedir ve bu 
borç mahsup edilmek suretile mua· 

mele ikmal edilmiştir. Binaenaleyh 
mevzuubahis alacağın bir sene sonra 
nakden ödenmiş olduğu hakkındaki 
ifadenin doğru olmadığl sabit olmak 
ta ve yazrda mevzuu bahis alacağın 
tasvir edidilği şeklde muh&.berelere 
meydan verilmiş olmamakla beraber 
mahsup muamelesi yapılmak Ur.ere 
emanete alındığı tarihe kadar geçen 
Uç ay on iki günlilk teahhUr de 933 
senesinde alınan ilamın iki sene son 
ratclefterdarlığa tevdii sebebile haya 
tı biten bir bUU:eye mUteallik borcun 
zaruri olan formaliteleri icabından 
dağın U!1tur. 

Hadisenin bu suretle tavzihi rica 
olunur. Maliye Vekill 

F .. Aitrah 

Fenerbahçe • Topkapı 
Fenerb::ı.hçe sahasında birlnci o

yun Topkapı Fenerbahçe arasında 
yapılrlr. Ve Fenerliler Mklm bir o
yundan sonra ilk devrede 3, ikinci 
devrede 5 gol yaparak maçı 8 - O 
galtblyctle bitirdiler. 

IV - Hurda Demirba§ eşya 23 Kalem UskUdar Depolar Gnı
punda 

V - Salıncaklı Çocuk Karyolası ıo Adet Ciball Çocuk Yuvasında 
VI - Tnhta Fıçı hurda 35 ,, Likör Fabrikıuıında 

VII - KUp su için 166 ,, Mecidiyeköy 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı mallar 25-Xl- 937 tarihine rasth

yan Perşembe gUnU saat 10 da paz aralıkla satılacaktır. IsteklUerln mal
lan hizalarında yazılı mahallerde be r gün görebilecekleri ve pazarlık için 
de tayin olunan gUn ve saatte % 15 teminat paralariyle birlikte Kaba
taşta levazım ve mUbayaat Şubesi mUdUrJUğUndeki satış Kın.isyonuna 
gelmeleri ilan olunur. (7636) 

• • • 
ı - Malatynda şartname ve projesi mucibince yaptmlacak BaşmUdUr-

lUk binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
ll - Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuru§ ve muvakkat teminatı 2553 04 

liradır, · 
III - Eksiltme 30-XI-937 tarihine rastlıyan Salı gUnU lt> de Kaba

taşta levazım ve mübayaat şubesinde ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 170 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 

umum müdUrlüğU !nşaat Şubesiyle Ankara ve Malatya Baş.mUdUrlilkle
rinden almab1Iir 

V - Eksiltm~ye iştirak edecekte rin Nafıa Vekileti MUteahhitlik ve
slkaalle diğer fenni evrak ve vesaiki Inhisarlat !nşaat Şubesine ibraz e· 
derek münakasaya ietirak için ayn. ca fenni ehliyet vesikası almalan la
zımdır. 

VI - MühürlU teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak 
vesikasiyle % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ek
siltme günU en geç saat 14 de kadar yukarıda adı ge~n Komhııyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde veril mle olmalıdır. (B.) (7700) 

15 .11- 937 

BULMACA 
OilnkU bulnıacanm hal edilmiş 

l 

2 
3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

l 

2 1 

3 1 

~ 1 
1 1 

6 •• 

lı 

s 
J, 1 

e :SOl.UA.N SAGA: 
1 - Yumurtlar - Sıçrayan ufacık 

böcek. 
2 - Bayağı - Bayındırlık vermek 
3 - Ilbay - Şimali Afrika.da mem

leket. 
4 - Birkaç renkli • Geçmiş 
5 - Kamış dUdUk - Sert doğrama 

ağacı 

6 - Marmarada blr ka~ 
7 - Evin bölUmil - Saha. 
8 - Emir slgnsı - lrat • Bağışlama 

9 - Dışan • Kokulu ot. 
10 - Komşu memleket - Erkek adı 

e YUKARDAN AŞAGI: 
ı - Odanın Ustu - Kesin 
2 - VücudUmUzUn etleri - Eserler 
3 - n · Maşanın yarısı 
4 - Dllr su kanalı. 
5 - Rapt edatı • Fıkaraya verilir 

6 - Sual edatı • Musibet 
7-Papanm yarısı • Maruf hamur i§i 
s - Bilgi • Şikar 
9 - Bir nevi ga.z • Birdenbire 

10 - Emsalsiz .. Maruf bir profesör 
bayan 

BURUŞMUŞ 

Bir doktorun 
ıayanı hayret keıli 

Buruşukluklar, ihtiyarla.dığı

mız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurlan iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. İşte, Viyana Uni· 
versitesi prof esörU Doktor Stej· 
skaJ'in şayanı hayret keşfi bu· 
dur. "ffiocel,, tabir ve genç bay· 
vanlarm cilt hUccyrelerinin met· 
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rengindeki 
Tokalan kremi terkibinde mev· 
cuttur. Her a.kşam, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençleştirir ve 
buru§ukluklarmızı serian i7.alc 
eder. Bir hafta zarfında on yaş 
gençleşmiş görüneceksiniz. Giitı 
düz için cilt unsuru olan bcyııZ 
rengindeki Tokalon kremini kııl· 
lanmız. Siyah benleri eritir, açık 
mesattteleri kapatır ve birkaç 
gUn zarfında en esmer ve sert bit 
cildi beyazlntıp yumuşatır, 



:: - 11': ... -937 TAN 

14------------------------~ Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz 

KIRALIK. 

APARTlMAN 

• 
Müşterl.-Klrahk apartıman kaç odalı? 

Kapıcı. -Beş oda ve banyo 

Müşterl.-Banyoda havagazı aleti varmı? 

Kapıcı. -Evvet efendim malsahibi son 

sistem JUNKERS banyo aletle-

ri koydurdu. 
. l 

hava aazı
ıofllenı 

101 İstiklal Caddesi-izahat-veresiye satiş 

' L 1 

, . 
Dıwlat Damlryollar1 '' limanlar1 lşlelllli U. idaresi. Oinlırı 

- -~ -· -- - - ~- -· .. --- ~ ... 

Muhammen bedeli 1580 lira olan 5 O adet büyük ve küçük vantilAtörlü 
kabili nakil ocakla 30 adet boru men geneli kabili nakil tezgl.h 29.xI.1937 
pazartesi gUnü saat 10 da Ha.ydar apşada Gar binası dahilindeki komis 
Yon tarafından açık eksiltme ile sa tın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 118 1/2 Ura muvakk.at teminat ve. kanu
nıın tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komısyona 
nıüracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait gartnameler komisyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7611). 

• • • 
Beher tonunun muhammen bedeli (110) lira olan aşağıda liste No. la

tı ve muvakkat teminat mikdarlan yazılı takriben 4854,448 ton muhte
lif cins demir, putrel, demir. levha ve saç 27-12-937 Pazartesi gUnU sa
at 15,30 dan itibaren sırasile ayn ay rı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf 
'Usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her liste hizamnda yazılı muvakkat te.mi · 
hat ile kanunun tayin ettiği vesika lan ve Nafıa müteahhitlik vesıkası 
\te tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermele
l'i lazımdır. 

Şartnameler 519 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl • 
ltlaktadır. (7533) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
"imtihanla Memur Alanacaktır .. 

idaremiz mUlhakatmda açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla me
ln_ur almacaktır. Imtihan Istanbulda 30--11-937 Salı gilnU saat ~3 te 
~ırkecide Inhisarlar Memurin kursu binasında yapılacaktır. lmtıhana 
ıirınek isteyenlerin, aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

l - U.akal ortamektcp tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli" bitirmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifa sına mani bir rahatsızlığı bulunma

ıtlak. 
5 - Eyi ahlak sah?bi olmak. 
llu beş maddedeki şartların muhakkak tevsikl gerektir. 

imtihan Mevzuu tunlardır: 
iııkl - Hesap: Adadı mürekkebe, taksim gurema, halita, tenasüp, faiz 

onto 

:- .Hendese: Satıhlar, Hacimler. 
- Muhasebe: Usulü dPfterj "Ih tiyaridir". 

: - Coğrafya: Umumi Türkiye. 
"t.• - Ritabet: Orta tahsile göre. 
•'40t• 

t,}llluhana girmek ;steyenler şirııdl ~en bir dilekçe ile ve evrakı müsbi
ea <'tiyJe Uç adet Fotoğrafla birlikte Tdaremiz Memurin Şubesine müra-
~ etınelidirler. 

rıebi ":'"" lıntihan neticesinde ayni de recede muvaffak olanlar arasında ec
ı~r lısanına vAkıf bulunanlarla mu sebe sualine doğru cevap veren
~cih edilirler. (7662) 

Sahih· 
Q ı: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı tdare Eden: S. SALIM 

&t.etecUfk ve Neşriyat TUrk Limitet Şirketi . .liıasıldığı yer TAN Matbaası 

~ ................ . 
Zührevi ve cilt hastaııkJan 

o, 1:-f ayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No 133 Telefon :4358f 

Saç Eksiri 

KOMIJEN 
Saçların kaklerinl kuvvetlendı 

rir. 05killmesini keser. Kepe!< 

leri tamamen ıiderir ve bU 

yUme kabiliyetini artırarak saç 

lara yeniden hayat verir. Koku 
su IAtif, kullanışı kolay bir saı 
eksirldlr. 

ilGiLIZ IAIZUI 
{ECZANE Si 
BEY06LU • ISTA"BUL 

Gaziantep Nafıa Dl rektörliiğünden : 
78299 lira 19 kuruş bedeli keşifli Iallhlye GUmrUk memur evien inşa

atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmU§tur. Eksiltme 25-11~37 

tarihine mUsadif Perşembe gUnU saat 14 de G. Antep Nafia dairesinde 

toplanacak Komisyon marifetlle yapılacaktır. Muvakkat teminat 5873 
liradır. isteklilerin teklif mektupları na aşağıdaki evrak ve vesaiki lef et
meleri garttır. 

ı - Teminat akçıeainin mal san d.ığma yatmldığma dair sandık mak 
buzu veya hUlctmetçe muteber bir bankadan almacak teminat mektubu. 

2 _ Teklif sahiplerine Nafıa Vek iletinden verilmfı ehliyetname veya 
musaddak suretiyle evsafı aşağıda yar.ıh olan ehliyeti fenniye veslkuı. 

3 _ Teklif sahiplerinin meslekten veya yapı lflerlyle me'lUf vukuf ve 
iktidar eroabından olmaları halinde inşaatın, başından nihayetine ka • 

dar, mes'uliyeti fenniyesini deruhde edecek ve ehliyeti Nafıa Vekaletin

~ musaddak bir mühendis veya fen memurunun taahhüt senedi. 
4 _ Teklif sahiplerinin veya gösterecekleri mlihendlı veyahut fen 

memurunun evvelce bir ihalede bedeli elli bin liradan dun olmayan bir 
iş yapmış olduklarına dair yedlerin de bulunması lazımgelen vesika veya 
musaddak suret. 

5 - Teklif sahiplerinin mensup ol duklan Ticaret odalarından alacak
ları veı:ıika veya musaddak sureti 

Bunlardan başka: 
6 - Teklif sahiplerinin keşif ve projede Veka.Ietçe yapılacak tadilit 

ve tasbihat ile tayin edilecek ingaat müddetini berveçhi peşin kabul et -
ıneleri şarttır. 

7 - isteklilerin arttırma ve eksiltme kanununun umumt hUkUmlerlyle 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dair olan maddeleri ve eksiltme şartna

mesi ahklmma ve yukarıdaki altı madde icabatına riayet etmeleri şart
tır. Aksi halde hiç bir mazeret ve itiraz kabul edilmez. 

8 - Bu ite dafr olan eksiltme ear tnamesi ile keşif hUIA.sası Ankara ve 
Istanbul Nafıa Müdürlüklerine gönd erilmfştir. Malfunat almak için mez
ki\r MildUrlUklere mUracaat edilmesi. (7657) 

DENiZ ve TAYYARE·~ 
tutmuında, vapur ve tren seyahatinde damla ile alman 
K A R D O L, yolculara net'e ve ferahlık temin eder. 

.. ................................ as. ....... ... 

Sıhhatınız 

namına 

E NO •· "Fruıt Salt", 11Sel 
de Frult" ve ··Meyva Tu· 
zu" kellmeıerl fabrika 
markası o ı a r ak tescll 

edllmlftlr. 

ENO'S "f ruit Salt"; bütün 
dnnyada sıhhatın en latif ve en 
müessir yardımcısıdır. Hemen 

' hel'iÜn küçük rahatsızlıkların 
büyllk hastalıklar tevlit ettiği 
rörülmektedir. Bu küçük rahat· 
ıızlıklann menşei, inkibn oldu
tu bazen farkına bile varılmaz. 
Muntazamen alındığ'ı takdirde, 
·ENO'S, tabii tedbirlerle dahili 
temizliği temin eder ve barsak
ları yakan ve z.ehirliyen zehir
leri srid:rir. Bugünden bir şipı 
ENO'S alınız. ENO'S un hiçbir 
mümasil müstahzarla kabili kıyu 
olmadığını hemen anlıyacakaınız. 
ENO'S, aonderece teksif edil
miş bir toz olub, granüle ıek
lindeki mümasil müstahzarlar-

dan daha kat'i bir 
teair icra eder. Mu
it ay e a c d e n sonra 
f.NO'S almakda iarar. 
ediniz. 

bütün 

'il 

Almanca - Türkçe 

TEKNiK LÜGAT 
Adnan Halet Taşpınar 

Almanca - Türkçe tercüme işlerile 
meşgul olanlar ve teknik kitab oku
yanlar için faydalı bir eserdir. Tevzi . 
yerleri: İstanbul İkbal Kitabevi, Be
yoğlu Haşet ve Ericlı Kalis Kitabev
leri. 
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Fiatı her keseye elverisli 
" 

Büyük radyoların evsaf 
ve kudretinde 

Lüks gösteriSli 
• 

bir radvo 

• 
LiRA VER,EREK 

ALINI~ ~8 MODELi 

12 Ay Veresiye SAHiBiNiN SESi Beyo§lu ist9k'AI 
caddesi No. 302 Ye Acent:arın~J 

Ankara - Adana - Adapazan ·- Antalya - Anteb - Balkesir - Bandırma - Bursa - Diyarbekir - Edirne - EI&ziz - Ereğli - Eski şehir - Isparta - İzmir -
Kayseri - Konya - Lüleburgaz - Malatya - Mersin - Samsun - Sı vaa - Tra.bzon - Van - Zonguldak. 

----------~~--~~~~~~~~--~--------------------- -~--------·~--------~----~----------~ 

~ARADABÜYÜKFARKVAR 
Pertev çocuk pudrası; flmdiye kadar hi~lr benzeri tarafından tak

lit edilememiştir. Bu pudranm, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt

leri için hazırlanmış olınası ve terkibinde tahrie edici hiobir madde 
buhınma.masıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şif'"N' vllcutlU yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. VUoudün iltiva

larmda ve koltuk altlarının p.işiklerine karşı burulan daha müessir bir 
pudra heııUz keşfedilmemiştir. 

lNU O GER Anı (TALK PUDqA) ları i'e ks.r·shrmavmız 

COLDMBil 
..... t .. OTh Maruf YESARi Asıu aeyahattftl 
-- bestekAroım iYi döodti 

ilk şarkılarını 

Altın sesli BAYAN HAMiYET' e meşketti 
Bu prkılar birer melodi nüınunesldlr. 

Bayan Jfamlyet'in sesi ve değeri bu şarkılarda tamamile anlaşılmak
tadır. Bu kanaate varmak için pliğı baştan sonuna kadar dinleyin.iz. 

Birinci plak numarası: 17405 

Çare Sazım - Hünkar Suları 

Sonbahar geldi, havalar soğudu. 
Ufak bir ÜfÜtme bqmıza büyük bir haatahk çıkarabilir. 

Bunun için derhal bir 

Münhasıran COLUMBiA Plaklarında • .. r-
HıS - NEŞE - RUH - SAN'AT 1 S E FAL 1 r~ 

Bayan Hamlyet'in OOLUMBlA pli.klanna okuduğu diğer şarkılar da /) _ / L _f!t a Bü t Ü /1, 
------=--pe-yd_e?..,:!pe_;y:__sa_tışa çlkanlacaktır. f) "°'' 11 an u on r 

Betonarme Köprü lnıaatı: /1 ~ !arclan. l(urtuf dulfZ-
Nafıa Vekaletinden· 1 '1.9,., . 
~ -.rl~":k Vili.~~ ~hillnde Terme, ~.ye Yolunun 19 uııeu Kil<> NEZLE -GRiP -BAŞ -DIŞ ve ROMATiZMA 

me ~ı e. çay oprüsUnUn betonarme olarak inşaatı ka alı zarf b 
usuliyle m~nakasaya çıkanlmıştır. Köprünün keşif bedeli 64_92~ liradır icabında günde 3 k~ alına İ İr. 

2 - Eksıltme 29-11-937 tarihi ne mUsadı'f Pa rt . gU U Taklitlerinden sakınınız ve 11rarla SEF ALIN iateyiniz. • . za em n saat lf. 
da Nafıa Vekaletınde Şose ve Köpr Wer Reisliği eksUtm K . 1 lik ve 12 l"ık ambal.Sh vardır. 
dasında yapı1acaktır. e omısyonu o 

3 - . ~ksiltme şart.na,?1e~i ve bun~ .?1Uteferri diğer evrak 325 kuruş 
mukabılınde Şose ve kopruler Relslı gı kaleminden alınabilir. 

4 _ Eksiltmeye gırmek isteyenlerin 4496 lira 30 kunıaluk kk 
1 • b "b' ı .. 1 • • .,. muva at 

teminat verme ~n ve. ~ gı ı. aq e.n ya~bıleceklerine dair Vekaletimiz-
den alınmış mUteahhıtlık ehlıyeti fennıye vesikasiyle Ticaret odası Vesi· 
kası ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplannı Iki net maddede Y&ZIJı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk 
tazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4132) (°m51) 

CAFER Müshil Şekeri 
Tesiri kat'I içimi kolay 

en iyi müshil J•kerldir. 

Bi1Gmum eczanelerde bulunur. Poıta kutuau 1255 
•: ....................... .. 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel si ah 

_ .... 
Soğuk algmlığı tehlikesine karşı kendinizi GRİPİN 

koşelerile koruyunuz. 
SOGUK ALGINLIGI: Baş, diş, bel, GR1P1N üşütmeden mtıteveutı 
kulak 1lğrılarma sebep olur. GR1P1N hastalıklara mini olur. 

bütün ağrılan dindirir. SOGUK AL- SOOUK ALGINLIGI: Kırıklık. 
neşesizlik tevlit eder. 

GINLIGI: Nezle Grip ve bir çok teh- GRlPtN: Kırıklıb 2'CCirir. Nesenial 

likeli hastalıklar doğurur. iade eder. 

GRiPiN 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden •akınını%. ·---
• 

• 

11 L t l\I U IJ t O O I N 

HACI BEKiR 
KAYMAKLI LOKUM - KESTANE ŞEKERLEMESi 

LUKS AMBALAjll ÇEŞiTLi LEZiZ 

KARAMELA ŞEKERi 
Bahçe kapı - Galata - Beyo~ıu. Kadıköy . 

• 

• 
--------------~----------~~~~~~~, ~:----

Kocaeli Cümhuriyet Halk Partisi Başkan-
llğından: 

I.znutte Cilmhurtyet Halk Partisine ait s;nema ve bilardo salon1atl 
1-1-938 tarihınden ıtibaren ıki sene müddetle kiraya verilecektır. Mil
zayede 19-11-937 cuma günU saat 15 de kapalı zarf usuliyle fzmıtte
ki Parti binasında yapılacaktır. Kira şartnamesini öğrenmek isteyenle
rin Kocaeli nyönkuruhınR mlira<'Aa tlan ilan olunur ( 7528) -ADANA BELEDiYE RIY ASETINDEN: 

Belediyemiz fen dairesi kadrosurda 210 lira Ucretli bir mimarlık ve l~ 
lira ücretli ve diplomalı fen mem ırluğu milnhaldir. 

isteklilerin mufassal terrUmei hal klğrtları ikişer tane boy fotcğrafl~ 
ve diğer evrakı müsbitelF>rile müracaatları ilin olunur. 


