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Ucuzluk Mücadelesi 
Ankara da Çalışmalar Devam Ediyor 

Giyecek Maddeleri için de 
Tenzilat Tatbik Edilecek 
Fransada 
Görulen 
Manzara 

---<>-
~hmet Emin Y ALMıtN 

U zun uğrafmalardan, neti
ce venniyen birtakım te

'ebbüslerden sonra nihayet 
F ransada bir hükumet kuruldu. 
B. Chautempa, yeni bir kabine 
ile it baf ma geçti. 

Fakat bu suretle buhran bitti 
mi? Harici alemin Franaadan 
beklediği dahili istikTar kuruldu 
mu? Bunu ümit etmek güçtür. 

Ekmek ve Süt 
Bu İki Zaruri Gıda 

Fiyatlarında da 
İçin Ehemmiyetle 

Maddesinin 
Tenzilat 
Çalışılıyor 

Istanbul 
imar 

Ediliyor 
Yeni" Proielerin 

Esas ve Teferruatı 
iki senedenberi lstanbu

ıun imarı için lef ki kler ya
fJlln ~elıir miilelrassısı R. 
Prost'ım hazırlamış oldurju 
vroj,,ler ve plfmlnr lıiikıimcf 
merkezimizde tetkik edildi 
ve şelırin istikbnlde alacağı 
mamur şekil takarrur etti. 

Mülelıassısı B. Prost'ım 
pitin ue projeleri çok yakm 
bir istikbalde tatbikat saha
sına intikal edecektir. Bu ye 
11i projeler mucibince lstan
hul. geniş meydanlarile. yep 
yeni, asri bulvarlarile, giizel 
ahidelerile ve hele asri ihti
yaçlara cevap veren yeni 
11emllerile, bu günkünden 
bambaşka bir şekil al.acak
lır. 

l stanlmlun alacağı bu ye
ni şekil hakkında Ankara
rlan lımm~fJi olarak de1·li top
lu maliımat elde ettik. 811 
malumatı, bugün beşinci 
<.ınrıfn1m~tln nl.·rnmrnkıtınız . 

r 
AŞKIN TEMiZi 

Aka Gündüzün evvelce gazetemizde "Adsız Ro
man., adıyla çıkan ve çok beğenilen romanı kitap 
halinde çıkmıştır. Kanaat Kütüphanesmde satıl
maktadır. Fiyatı 1 liradır. 

'KABiNE GORUSMELER 
Vekiller Heyeti Dün 
Beş Saat Toplandı 

Üsküdar Su Şirketinin Mubaya 
Mukavelesi de Tasdik Edildi 

Atatürk'ün, Başvekilimizle Birlikte Bugün 
Ankaradan Şehrimize Hareketleri Bekleniyor 

Şefimiz Alalii kün evvelki gün Du.hiliye l' eka:etinde 
tetkiklerinden canlı bir intıba 

Ankara. 19 (Taıı muhnb:rindenl
Vekiller Hcyctı bugün oğleden ronra 
Başvekilimiz B. Celal B:ıyann reisli 
ği altında ıçtimn etmışt:.r. Top.ıanL 

beş saatten fazla sürmüştür. 

Başvekil B Cela1 Rayar ve bazı v 
kıllcrimiz., Mıllct Mccl sinin tatilındc 
s tifade ederek d nlenmek üzere l 
tanbula gidcccklcrj için bugünk' i to 

(Arka"'' 8 •nc:.• ıl~} Yeni Chautemps kabinesi. hallı: 

cephesi programına devam etmek ü
zere kurulmuş bır hükumettir. Fakat 
halk cephesi denilen kuvvetin man
zarası burada tamamile değişmiştir. 
Eskiden bu cephede bulunan ve hü
kumeti tutan komünistler. hükume
tin tamamile dışında kalmışlar ve 

"' o ' , ... - .. ...... ...... 

diye kadar hukumete kanşan sosya-

Etin ucuzlatılması için Ankarada Ba~veki1imi'T.:,, reisliğinde Barselonda 
yapılan top 1antıdan bir görünüı 

Ankara. 19 <Tan muhabirinden)- yat indirmeleri yapmak karannda Yüzlerce ÖJÜ, 
~~-;a~ı p~h;ı:ıaşııra·n· ~e ·~:-;a;;-1i~ ~~k ;i~;";;;ı~~;;;:~;ı~;;~;;a;:1 1 i ~ Yar lı 

Amerikada Faşizm 
·~-----~7.rik~tından Endişe 

listler, bu defaki kabıneye ginnemiş.
lerdir. Fakat bir merkez grupu olan 
radikaller, sağ kuvvetleri arasında 
istinat aramıya kalkışmasın ve mem
lekette açıktan açığa ilci cephe ku
rulmasın dıye. hükumeti tutmıya ih
tiyaç duymuşlardır. 

Fakat Sosyalıst Fırkası, Leon 
Blum 'un temsil ettiği bu görüşü can
dan benimsemiyor Fırkanın umumi 
katibi de dahil olduğu halde büyük 
bir grup, bunun aleyhindedir. Hatta 
ayn ayn düşünen muhalif sosyalist 
kütleleri bır noktada birleşebilseler 
Blum tarafı azlık haline bile düşebi
lecek, Chautemps. Sosyalist Fırkası
llın yardımından mahrum kalabile
cektir. 

Demek 1d yeni Fransız kabi-
nesi, temsil etmediği bir fır

kanın kuvvetine dayanıyor, fakat o 
fırka içindeki fikir cereyanlarının 
bıutlak yekunu da kendisini tutma
ltııya doğrudur. Ancak bu yekuna da
bu bulunanlar arasındaki dağınıklık 
~Yesinde Blum, kendi düşüncesıni 
)Ütütmüş ve fırka tesanüdünün hü
lr:uıneti tutmak yolunda tezahfu. et
ltıesini temın edebilmıştir. 
l Bu yolda bir hukumet. demokrasi 
leıninin Fransadan bekledıği kuv

l>etlı. istıkrarlı ve soz sahibı hükumet 
değildir. Fransada milli birlllı: kur
bıak ıçın faalıyete atılması beklene
ıtıet. Milletler Cemıyetı ıdeali ve ba
~ş sevgisı etrafında toplanan mem-
eketıcrın Fransadan bekledikleri 
~ğlam istinat kudretini temın ede
.. ıet., 

ta \>anlış bir demokrasi gidişinin 
et thıkatta dcmokrası ruhunun ne ka
b. ar aleyhinde netıceler verebilecegi
" e, Fransadaki dağınık vazıvet en 
"" 1 • • 'ibn 1 bır misaldir Milli gidış için bi-
lu •rınden bu kadar aykırı ölçüleri bu 
lu~an hal:lıselere fırka ve sınıf goz
~ lel'l ile bakmak yuzunden birınin 

lll'a g d ğ . hı or u unu. dıgen beyaz goren 
'a 11akım Fransızlar arasında milli te
~~llt korkunç bır derecede gevşe
~ tır Manzara. demokrasiyi öldü
t · dıktatorlukler yaratan bir da'fl: klık ve plansızlık manzarasıdır. 
t ~le bır manzara. Fransız fırkacılı
~ın. Fransız vatandaşlık tcliıkkisi-

• 1"ransız ilkmektebınin, Fransız 
(Al"Kası g 1:Ucı· ~~İf' 

geçinmiye mecbur olanları sıkıntıya tmiyeceği bir dereceve ı?etirildikten 
uğratan diğer amiller üzerinde de fi. (Arkası 8 incide) 

Hatayda Sahtekarlık 
. 

Nüfus işlerinde Türklere Hala 
Binbir Çeşit Zorluk Gösteriliyor 

Antakya, 19 (Hususi) - Müstem. 
lekeciler tarafından nüfus daJaverele 
rine devam edilmektedır. Halayda 
Türklere verilen nüfus kağıtlarının 

milliyet hanesıne (lsliım-Sünni ı kay
di k:mulmakta ve hrua ı Surıye ı dam 
gasmı taşıyan nUfus kağıtJan veril • 
mektedir. Buna mukabıl diğer anası. 
ra verilen nUfus kağıtlanna (erme 
ni. Alevi, Ortodoks) gibi sarih milli
yet kayıtlan konulmaktadır. Bundan 
maksat Araplarla Türklerin tefrik 

edilmemcsinı kolaylaştırmaktır. Hal. 
buki anayasanın onuncu maddesı, 

Türk ve Arapları ayn ayrı birer ccma 
at olarak kabul etmiş ve bu ik cema 
allen çıkacak mebucsları da ayn ayrı 
tespit etmıştır. B a rağmen. Arap 
!arla Türk1cr, bu mydin konulmruıı 

dolayısile nüfus s",cı.llıne ıstinaden rev 
verilmesı mecbu i tutulduğu taktird" 
herhangi b r k ga.şahk meydana gel 
mesi kolaylaş rılacaktır. j (Arkam 8 incidel 

Köylere Kadar Doktor 

Ankara Tıp Fakültesi 
1200 Talebe İle 

1941 de İşe Başlıyacak 

<.;. Miaja 
(Tafsilat 3 ünC'lt 41ıtYf:ula) 

Şükufe Nihal'in 

En Yeni Eseri 

Yalnız 

Dönüyorum 
Güzide ve muktedir muhar

ririmiz Bayan Şükllf e Nihal 
gazetemiz için bir roman yaz
dı. Bunu yarından itibaren 
TAN sütunlarında zevkle o
kuyacaksınız. 

"Yalnız Dönüyorum ..• ,, bu, 
Bayan Şükiif e Nihal'in en ye
ni kalem mahsulüdür. Bu ye

ni tefrikamızla, son senelerde 
hepimizin hasret kaldığımız 
edebi bir esere kavu~cağız. 
temiz ifadeli, güzel üsli'ıplü 

rea'ist bir roman okuyacağız. 
Yarın siz de bir TAN alınız 

ve okuyunuz. 
Ankarada Sıhhat Vekaletinin cepheden görünüşü 

fMuhabirimizin verdiii taf ailat 8 inci aayfamızdadır] --

ltalya, Bir Tara~an lngiltereden Borç Almıya Uğra
Jırken, Diğer Taraftan da Cenubi Amerikaya 

Mühimmat Satmıya Çahşıyormuş 
Vaşington. 19 fA A.) - İtalyanın 

cenubi Amerıkaya yaptığı muhımmat 
satışları. yalnız Amerıka sulhü ıçın 

doğurabileceği tehlikeler bakımın

dan değil. fakat ayni zamanda Ame
rika kıtnsında faşıst nüfuzunun art -
ması ihtımalleri bakımından. Vaşıng

tonda ciddi endişeler uyandırmak • 
tadır. 

Öı"trenildiğine göre, Amerika Bir-

. 
!eşik Devletleri hariciye nezareti bi 
lesık devletlerm bır kanal inşası ıç· 

mühim bir imtiyaza malık bulundu
ğu Nikaragua'ya. İtalyan hükumeti
nin 500 ton mühimmat sattığını ha
ber almıştır. Nikaragua, Amenka 
Birlcşık devletleri bakımından. cenu
bi Amerıkada vazıyet itibanle çok 
muhım telakki olunmaktadır. 

(Arkası 8 incide) 

Uzak Şarkla Vahim Hadiseler 
• 
lngaiz ve Japon Askeri 
Azdaha Çarpışıyordu 
Çin İle Japonya Arasında Siyasi 
Münasebetler Henüz Kesilmemiş 
Londra, 19 (TAN) - Bugün lngil 

tere ile Japonya kuvvetlerını karşı 

karşıya getiren ve vahım net1celer do 
ğurması milmkUn olan hadıseler \'\1. 

kubulmuştur. Tiyençınde wkubulan 
hadise bunlardan bır dır. Japonlar bu 
rada, Ingiliz mmtakasında bulunan 
otuz çınlının teslimim lStemişler, fa • 
kat lngiliz kumandanı bu talebi kabul 

etmemışt r . Bunun ilzerine Japonlar 
Lngılizleri tehdit ederek mıntakayı iş 
gal edcceklerını söylemişler, buna 
karşı lngilız kumandanı, böyle bır ha 
dıse vukuu takdirinde mukavemete 
hazır bulunduğunu anlatmış, bunun 
lrerine Japonlar yumuşamış ve bü • 
Un had serun bir suitefehhüm eseri 
duı:hınu bildirmişlerdir. 

Şanghayda da buna benzer bir hldise 
11ukubulmuştur. 1ngılız kumandanı, 

Japonların ıfraUan devam ettiği mUd 
LÇe ıngılız kuvvetlerinin çekllmiye. 

eğ"ni bildirmiş ve a:\.TICa Japon as. 
terlernin üç ihtiyar Çin kadınına a. 
teş açmaları ~ıhı hadiseleri anlatmış. 
tır. 

İngilterenin ŞanC!hay konsolosu, 
(Arkası Ş incıde) 

Harp cephesinde birkaç 
Cin neleri 



2 

Yazan: 

Ali Haydar Mithat 

Karabük 
(Tercüme ve iktibu lnşaa tı yıl 
ha.klo mahfuzdur,] 

TAN 

• • Sonunda Bitiyor 
31 Mart lrtıca Hareketı Demir sanaytimizi kurmakta olan 

. İngiliz Brasert kumpanyasınnı Kara. 

Arif esindeki Hadiseler 
No. 51 

bükteki inşaatına memur edilen B. 
Hopkinson, dün şehrimizden geçerek 
Londraya gitmiştir. 

B. Hopkinson, dün kendisile göriL 
şen bir muharririmize Karabükteki 
inşaat hakkında. şu j:zaıatı vermiştir: 

,._ Londrada kumpanya direktörlüğü

ne, Karabük faaliyetimiz etrafmda izahat 
vereceğim. 

K &mil Paşanın istif ası za • 
manlarında devlet müthış 

bir mali buhran geçiri)'.:>rdu. Ne 
maaş verebiliyor, ne de en at'ele 
masrafları karşılıyacak para bu • 
labiliyordQ Fazla olarak Btllga • 
ristan meselesi de kapanmamıştı. 

Ka:rab\ikteki çalışmamız, çok iyi 
şartta.r a.ltmda devam ediyor. Bugü- ·A.yvaruarayda esrar kabakları Üe yakalanan suçlular 

Dört milyon lira para 19.zrmdt. 
Hükfunet nereye başvurdiyse red.. 
dolundu. Osmanlı Bankası başta 

olmak\ Uzere hiçbir banka hükfune 
te borç vermiye yanaşmıyordu. 

lşte bu müşkUl zamanda Ingil 
tere sefiri Londraya vaziyeti yaz. 
dı. Biraz sonra Uç zengin ve genç 
banker memleketimizi ziya.ret ve 
tetkike geldi. Sefir bunları benim_ 
le tanıştırdı ve şu t.avsiyede bulun 
du: 

- Ayni otelde oturuyorsunuz. 
Kendilerile sık sık temas ediniz. 
Memlel&tin ya.rm:ı hakkında nik. 
binliğinizi kendilerine aşılaymız. 

Ve memleketiniz hesabına bu ban
kerlerde itimat uyandırmıya uğra.
§mız. 

Devletin menfaatine ait olan bu 
işi memnuniyetle ve iftiharla yap 
tıın. Sefirin himmetile ve banker
leri..n tavassutu ile bu dört milyon 
liralık istikrM: y-<LpildI. Iki buçuk 
milyon liralık kısmına lngilizler ve 
bir buçuk milyonuna Fransızlar ya 
zıldı. 

Hü•eyİn Hilmi Pcqa 

B u sıralarda ben o kadar yeis 
içinde idim ki, bir sefarete tayi 

nim hakkında dü.şün-::eyı carunıa 

minnet bildim. Fakat Isına.il Ke -
mal, benim böyle s~faı·etle uzak. 
}aşmamı istemiyordu. Giz1i düşün.. 
cesi benim Yanyayt:L va.b olı'l'lam ve 
keudi eınellerine alet olmamdı. Bu 
emelleri, tabii olarak benden gızli 
tutabildiğini sanıyordu. 

Yan ya valiliğine geçirilmem hak 
kmdaki fikrini anlatınca kendisi
ne dedim ki: 

ne kadar geçen fa.allyetlmizm erı ba.. . . 
riz hususlyeti, Türklerle Ingilizlerln DENIZ VE LIMAN: 
mükemmel şekilde iş birliği yapmala. 

ndır. Sömerbankla Brasert tam bir 
ahenk içinde çalışryorla.r. 

Karabük gibi, şehirden uzak bir yerde ça 

~ tüpbesiz güçlükleri Tardır. Fa

kat, bunlarm hepsi bertaraf edilmietir, 

11 prograınunız, hepimizi memnun edecek 

bir tarazda ilerliyor, Bıa itibarla gelecek 
senenin başlarına doğru inşaatın tamam
lanmış olacaiuu ümit ederim. 

Biliyorsunuz ki, Teçhizat Inglltere 
den geliyor. Binlerce t.oıı ağırlık tu. 
tan makhıelerin Karabüke naklinde 
hiç müşkülata t.esadüf etmedik. Bu. 
gü Karabükte Ingiliz mühendisleri -
n.in sayısı 70 şi bubnnştur. Başlangıç 
t.a ya.lmz 20 mühendis çalışıyordu. 1ş 
bacıni gittikçe büyüdüğü için işçi sa.. 
yısı da 2000 e kadax yükselmiştir. Da.. 
hanla lngilt.ereden da.ha fa.zla mtiheo 
dis gelecektir. Bn saretle mühendis 
kadrosu, 180-140 1 bulaca.kttr.' 

Uç hafta kadar sonra, tekrar buraya dö 
nüp vazifeme devam edeceiim. işlerin bir 
ucu lncllttrede bir ucu da Karabükte ol
duğu içın, bu ilci nokta araamda devamlı 
irtibatta bulunmak icap ediyor. Yakında 
Londradaki direktörlerimizden B. Maken 
zi ve B. Mayls de Karabüke geleceklerdir. 

Denizbank idare 

Meclisi Bu Hafta 

Kuruluyor 
Denizbank umum müdürü Yusuf 

Ziya Oıtlş, diln, fabrika ve havuzlar 
idaresinde tetkikler yapmıştır. 

Umum müdür, dün kendisile görü. 
şen bir muharririmize, Denızbank teş 
kilatının gruplar halinde kurulması -
na başlandığı ve ilk olarak tahliSlye 
grupumm faaliyete geçtiği · .akknıda 
ki haberleri tekzip etmiş ve şunları 

söylem.iştir: 

"- Yerinde yapıfacak tetkikleri 
bug\in bitirmiş buhmuyorum. Bılmdaıı 
sonra t.eşkilat hazırlıkla.nna ~~are · 
ğ1z. Bir ha.fta.ya kadar idare ~Hst 
tamamen kurulmuş ol.acakttt-. Muavlv 
lerde bu hafta içinde seçilecekti!' •• , 

Devir Alınacak Fenerler 

!POLİSTE: 

Bir Esrarkeş Grupu 

Kabaklarla Yakalandı 
Emniyet kaçakçılık bürosu memur 

ıa.rı, Ayvansarayda Hayatinin evinde 
esrar içildiğini haber alarak ansızm 
arama yapmışlardır. Burada, Hamdi, 
Anesti, Sait Suavt ve Sait isminde 
dört kafa.dar, kumar oynarken esrar 
kabakları ile beraber yakala.nmışla.r
dır. Hayati, evveli memurlara karşı 

tabanca çekmiş, fakat kaçmasına 

meydan verilmeden tutulmuştur. Bun 
lardan bazıları poliste dövüldüklerini 
iddia ederek adliyeye müracaat etmiş 
lerdir. Tabipiadil, kendilerini muaye 
ne ederek raporunu müddeiumumlliğe 
vermiştir. 

BörekÇi Panayot isminde biri de 
Tarla.başında memurlar tarafından 

takip edildiğini anlayınca üstUndeld 
eroinlerden bir kısmını yutmuş, geri 
kalanmı da atmak isterken yakalan • 
mıştır. Uzerlnde bir paket eroin çık 
mıştır. 

Hasan isminde bir eroin müptelası 

20-1- 938 

j Ankarad;°;·-ı 
l_Telefon ve Telgrafla ••••• J 
Borsanın Nakli 
Kararnamesi 
Neşredildi 

Ankara, 19 (Tan mnha.biı1D. 

den) - Jsabuı menkul kıymet.. 
ler ve kambiyo borsasmm kapatıl. 
ması ve Ankara.da bir borsa açd .. 
ması hakkmdaki karanıame bu • 
günden itibaren meriyete konulmut 
tur. Ka.ra.ııname şudur: 

Madde, 1 - 1447 numaralı ka. 
DllllUıll ikinci maddesi hülmıüne 19-
tinıa.deo l Nisan 1938 tarihinde Aa 
ka..rada bir menkul kıymetler ve 
kambiyo borsası açdmasma karar 
verilmiştir. 

Madde 2 - Yine metıkftr kanu.. 
nun 55 inci maddesine müat.enıden 

1 Nisa.n 1938 tarihlnden itıöareu ı. 
taobul men.lml kıymetler ve kam. 
biJo bo.rsasmm üç sene müdetle 
kapatıbn&Qıa ıka.ra.r verllnıittir. 

Madde s - htaınbul mmımıı kıy. 
metler ve kambiyo borsasında asU 
aza olarak biUen kayıtb bulunaa 18 
acenta Ankara menkul kıymetler 

ve kambiyo borsasında asli ha o. 
la.rak ~ıe.r. 

Prf. Nissen için 
Müsaade istenildi 

Ankara., 19 (Tan muhabirinden)!
Macarlarm büyük şairi Tabis son gün 
lerde ehemmiyetli bir hastalık geçir. 
miş ve doktorlar bir ameliyata lüzum 
göstermiştir. Macar hükUmeti l".'tıell. 
yatı, bu sahada beynelmilel b~ şöh. 
ret taşıyan profesör Nissene ya.ptrr. 
mıya ka.rar vermiştir. Fa.kat, B. Nis.. 
sen Ista.nbul Universitesi profesörtt 
olduğu için bu hususta Maat'if Veki 
!etimizin müsaadesini" almak foap et.. 
miştir. Macar hükilıneti, Hariciye Ve 
k8.l.etimiz vasıtasile Maarif Vekaleti. 
ne resmen müracaatta bulunmuş ve 
isten.ilen müsaade memn'Uilİyeue ve. 
rilmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, Meşruti -

yetin ilk zamanlarında Ingilterede 
b:zimle eski yolda iş ve hedef be. 
raberliğine dö~ ciddi bir arzu 
va.rdı. 

- Valilik mesleğim ve tecrübem 
haricindedir. Hele bilmediğim, ta.. 
nnna.dığı:m bir muhitte vazife gö.. 

Karabükte çalışan İngilizler, hiç gurbet 
hissi duymuyorlar, Orada bizim için her 
di.rl~_..........._ cana~. •vr•~ a...;., 

de futbol sahası yaptık, At ıporile vakit 

Tahlisiye müdürlüğüne bağ:F\nan 

Fenerler idaresınin emrindeki 120 fe 
nerin mahallinde devir alınması için 
bir heyet seçilecektir. idarenin iı:ıleri. 
ni çevirmek içjn Yusuf iZya Kalafa.. 
toğlu, muvakkat müdürlüğe tayin e. 

evvelki gün emniyet müdürlüğüne mü lzmirden : 
racaat ederek varmı yoğunu eroin i. 

K !mil Paşanm istif ası ürerı • 
ne yerine gelen zat Hüse -

yin Hilmi Paşa idi Yeni Sadrazam 
fazla derecede kırtasiyeci idi. itti. 
Mt~Terak~ileberaberyürümi 

ye meyli vardı. Fakat Padişaha 

karşı da meydan okumıya cesaret 
edemr.(ordu. Bu yüzden lstanbu -
lun hali hele şubat ve mart ayla -
rmda bir düziye fenaya doğru git. 
ti. Bir f ellket hazırlandığını her 
şey gösteriyordu. Ittihat ve Terak 
ki liderlerinden çoğu lstanbula yer 
~. siyasi roller oynam.rya baş 
l'&IIllştı. Diğer taraftan yeni yeni 
partiler kurulmuştu. Derviş vah
deti tipinde adamlar meydana atıl 
nuştı. Ar kalarmda sürülerle müte. 
assıbı sürUklüyorlardı. Ellerinde -
ki yeşil, kımuzı: bayraklarla, baş • 
larmdaki sarıkla gözleri bağlıyor. 
lar, hiçbir yalandan, hiçbir fesat -
tan geri kalmıyorlardı. Asker ara. 
mnda da zehirlerini saçtıklarmdan 
disiplin gevşemişti. Abdülhamidi 
göz altında tutmak için Selinik • 
ten getirtilen avcı taburları bile 
sa.ray tarafından elde edilmi~ti 

B irkaç ay e~ memleketi 
kurta.rdığ:ndan dolayı göki

lere çık:anla.n halk tarafından i.de. 
ta taahhüt gören Ittihat ve Terak. 
ki, şimdi umumi bir hUcum hed~ 
fi olmuştu. Yeni yeni halk şarkı. 
larmdıa birer halk kahramanı diye 
yer alan Enverler, Niyaziler halka 
fena taratta.n gösterilmiye başlan 
ınıştı. Bu manzara ka.rşmmda tees 
sür duymamak, ümitsizliğe düşme_ 
mek gUçtil. ·Bu cereyana karşı dur 
mak, ta kimsenin elinde değil gl. 
bi görünüyordu. 

Benim gibi Perapalas otelinde 
oturan Ismail Kemal Beyi sık ır.k 
görüyordum. Onda hiç tt:essür izi 
yaktnı. Bir tek düşünceei vardı ki, 
o da Arnavutluğun istikl&ıini ha. 
zırlamaktan ibaretti Umumi gidişi 
Bu emeline uygun buluyor, ona gö 
re ~ıyordu. Irtica darbes!ni ha.
zırlamakta büyük rol oyniyan ek. 
mekçib&§I, Ismail Kerna! Beyuı sı.. 
kı dostu idi. Hazrrlana.n işleri, Is. 
mail Kemal pekili ad.mı adnn ta.
kip ediyordu. 

remem. / 
- B:.Z sızi idare ederiz. 
- Onu hiç kabul etmem. 
Madrid sefaretine tayinim niha 

yet takarrür etti. lcap eden muame 
leler ilerledi. Ispa.nyanm muvafa • 
kati soruldu. Ispanyol gazeteleri 
bu tayini memnuniyetle karş~ 
la.r. 

Tayjn 1909 ikincikanununda ol. 
muştu. O sırada Hariciye Nezare. 
tinde Tevfik Paşa bulunuyordu. 
Bir gün Hüseyin Hilmi Paşadan 

bir haber geldi. Evrakımı almam 
ve alakadar daire reislerini gör • 
mem ıçin Babıfiliye gelmem isten:i.. 
yordu. 

Derhal Babıllide Hüseyin Hilmi 
Paşayı ziyarete gittim. Bana dedi 
ki: 

- Şimdi Enver Bey gelecek. 'Du 
tacağınız yolu onunla görüştükten 
sonra. tay.in edeceğiz. 

B rkaç dakika sonra Enver 
Bey geldi. Madrid sefareti

ne tayinimden dolayı memnuniyet 
gösterdi. Sonra şu sözleri söyledi: 

- Ispanyanm karşmmda bir 
Müslliman hükfımeti olan Ma.ğribı 
hUkiimeti vardır. Cemiyet, böyle 
Müslüman hükfunetlerine karşı 
ayrı bir siyaset takibini prensip 
yapmıştır. Bu cihetleri görüşmek 

ve direktü almak üzere cemiyet 
merkezine gelmenizi tavsiye ede • 
rim. 
Ayağa kalktım. Enver Beye hiç 

cevap vermedim. Ya~ Madrid 
sefaretinden istifamın kabulünü 
Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşadan 
diledim. Dedim ki: 

- Eğer ben sefir isem direktifle 
rimi anca.k Hariciye Nazrnndan a_ 

la bilirim. 
Bu sözleri kati bir lisanla söyli. 

yerek dışan çıktnn. Hüseyin Hilmi 
Paşa beni çağırmak için arkamdan 
yaverini gönderdi Fakat geri dön 
mem :i:ınkam olmadığını anlattım. 
Sonra.dan Istokholm sefaretini tek 
li! ettiler, onu da reddettim. 

,(Arkası var) 
Bir tashilı 

Evvelki günkü nüshamızda adı ge.. 
çen Manastır valisi Saffet değil Hıfzı 
olacaktır. 

• 
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IJenızDanK 1ı11reKıor11 
geçiriyoruz, Bir klübümüz vardır, Kara. 
bükte mesut olduğumuzu size söyliycbili-
rim, 

Türkiye ile lngilterenin iı aahasmdaki 
teşriki mesaisinden çok mütebıuısisiz, ile
ride ba teıriki mesainin daha ziyade arta 
cağından ümitvar bulunuyonız. 

BELEDİYEDE: 

PICik Resmi, Benzinden 

Nasll Allnacak? 
Pli.ka resminin kaldn-ılarak bu res 

min benzine yapıla.cak zamla karşı • 
lanma.sı için hükilınet nezdinde te • 
şebbüslerde bulunulmuştur. Belediye 
nin, şişe başma 7 ,5 kuruş resim konul 
masmı istediği söylenmektedir. Şoför 
ler bunu çok bulmuşlar, şişe başma a. 
lınacak 2 kuruşun yetişeceğini ileri 
sürmilşlerdf .• 

Diğer taraftan, otomobmere kırıt
maz cam konulması yolunda.ki kara _ 
rm derhal tatbik edilmemesi için şo. 
förler yeniden belediyeye başvurmuş 
!ardır. Bu müracaat, tetkik edilmek
tedir. 

Pireden Alman Mavnalar 
Liman için vesait almak üzere 

Pireye giden Ilınan işletmesi müdür 
mruav.ini Hamit Saraçoğlu dün gelmiş 
tir. Alman mavnalar 24 tanedir. Bun
ların eksik olan dümen t.ertibatı şu 

günlerde tamamlanacaktır. 

MÜTEFERRİK : 

Çocukları Kurtarma 

Yurdu Genişletiliyor 
Çocukları kurtarma yurdundan ö. 

nümüzdeki Mayısta yeniden 16 genç 
çıkarıla.ca.ktı:r. Geçen sene de 14 me 
zun verildiğine göre bu suretle sers~ 
ri ve anormal gençlerden cemiyet ha 
yatma 30 kişi katılmış ıolacaktır. Ay. 
ni zamanda bu sene yurdun genişletil 
mesi için de bir proje hazırlanmakta. 
dır. 

bu dertten kurtartlmasmı istemi§tir. 
'.Ha.san, ayni şekilde müracaatta bu
lunan Mehmet isminde diğer bir ero 
in mlipteıası ile beraber hastanede 
tedavi altına alınmıştır. 

Bir Genç, Ağu Yaralandı 
Evvelki gece Beyoğlunda Viyana 

lokantasında ağır bir yaralama vaka 
sı olmuştur: , 

Beyazrtta Yolgeçen hanında sayacı 
lık yapan Necati ile arkadaşı Ha.san, 
evvelki gece kafalan tütsüledikten 
sonra Viyana lokantasına giderek iç. 
miye devam etmişlerdir. Biraz sonra 
yanlarındaki masaya Şükrü, Nejat ve 
Sami isminde üç kişi gelerek otur -
muşlardır. Kafalar iyice dumanlandık 
tan sonra aralarında kavga çıkmış, 

bunlardan Şükrü, sayacı Necatiyi 
kurşunla ağır surette yaralamıştll'. 

Arbede sıra.srnda lokanta -
dakiler bUyük bir paniğe uğ 
ram.ıştır. Hadiseyi çıkaran • 
lar, dağılan kalabalığa karışarak sıvı 

Afgan Büyük Elçisi şırlarken yakalanmışlardır. Nöbetçi 
Efganistanın An.kara büyük elçisi mUWleiuroumi muavini Necati, hadise 

B. Sultan Ahmet Han dün Ankara - hakkında tahkikata başlamıştır. Be. 
dan şehrim.ize gelerek Toka.tliyan ote ~ğlu hastanesine kaldırılan yaralı • 
Iine inmiştir. nm vaziyeti ağırca.dır. 

Çacak Esirgeme Kwmmı flrf!l'tfadt'ine dün Fransız Tiyatrosunda bir müaamere verildi. Bu 
Tuinule, müamaecle muvaffakıyet gö•taen kü~k yavrulan görüyoruz 

Tetkikler Yapacak 
lzmir, 19 (TAN) - Den1Zbank ka. 

nunile lzm.ir liman müdürlüğü de ye.. 
ni bankamıza bağla.nınıştll'. Liman ~ 
mUdUrlilğU eski kadrosunu muhafaa 
ediyor. Umum müdür B. Yusuf Ziya 
Oniş yakında buraya gelecek. teşki • 
li.t ile meşgul olacak, denizbank& 
bağlana.ıı müesseselerin çalxşmaamı 

t.Jınzim edecektir. 

Alaylar ve Sancali 
Merasimi 

tzmir, 19 (TAN) - Onümftzdeld 
pazartesiye Izmir mtllhakatmdaki a.. 
laylara sancak verilme merasimi ys
ptlacaktır. Bu münasebetle Atatür) 
anıtı önünde halk ve aske!' ooplantllll 
olacaktır. Sancaklan Orgeneral iz • 
r.ettin Çalışlar verecektir. 

Bayındırda Bir Cinayet 
Izmir, 19 (TAN) - Bayındır kaza-

sma bağlı Cinci çeşmesi civarında bit 
ceset görülmüş, tahkikat net eımıdl 
cesedin bir miras meselesinden öldtıtl 
len Hüseyin oğlu Aliye ait olduğu • 
laşılmıftır. Bu cinayetin suçlusu ol• 
rak Emin ve Ali adla.rmda iki 'd 
tevkif edilmiştir. 

ITAKVIM ve 

20 lklnclkanun 1938 
PERŞEMBE 

ı inci ay Gün: 31 Kasnn: 74 
Arabi: 1357 Rumi: 1354 
Zilkade: 18 lkincikanun: IS 
Günet: 7,3a - Otle: ıa,24 
lkindi: 14,55 - Akıam: 17,09 
Yatsı: 18,45 - imsak: 5,37 

YURTI A_ HAVA V AZIYE11 
Yurdun Trakya, Ege mmtakaları kı~ 

bulutlu, diier mmtakalar tamamen kal""' 
ceçmiftir, Zo~uldakta yqmıır, A~ 
Konya Kayseri de kar yafmıştır Rüzg~ ~ 
cenubi Anadolu ile Egede ıimalden. 'fP", 
ya, Kocaelide ga.rpten orta kuvvette ~ 
ma. diler mmtakalarda sa.kin olduiu r 
rülmüıtür, 

ŞehrinıUde hava sabahleyin az bulıl 
öileden sonra tamamen kapalı geçrrı• 

Rüzglr timali garbiden ııaniyedc bır ~ 
hızla eami~•:r, Saat 14 t.- hava taı ' 
760,7 milimetre. sıcaklık en çok 6,2 ".'~ 
u 0,3 aantigrattır, 24 aut çinde ~ 
metre ınıırabbi.ma 6 kilosram .\ bır~ 
tır, 



20-1-938 TAN 

r···············~~········: 

ıBUGUNj 
·~~!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!ii!!~~~~~!i!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!~!!!!!!~~~~~~-~~~-~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!· 

1 C=fl&fRıÖ~Ô ELEK ...... ._. 
Chautemps'ın 
Yeni Kabinesi 

ômer Rıza DOGRUL 

C hautemps'ın kurmıya mu
vaffak olduğu yeni kabine 

l~e başlamıştır ve umumiyetle iyi 
karşılanmıştır. M. Delbos, yeni ka· 
binede mevkiini muhafaza ettiği i
fİD Fransanın harici siyasetinde 
değişiklik beklenmemektedir. Es
.ki Maliye Nazırı değiştirilmiş ve ye 
~ine M. Marşando getirilmiş ol
ınakla beraber Bonnet'nin kabinede 
bakanlıksız bir nazır olarak ipka
aı mali siyasetin de ana hatlarında 
bir değişiklik yapılmıyacağmı ifa
de ediyor.Hatta 1\.1. Bonnet'nin, kabi 
hede mali ve iktısadi siyasetin nazı. 
ini sıfatile çalışacağı anlaşılıyor. 

Fransanın en büyük derdi, en· 
dftstriyel anlaşamamazlık, ve siya
sal istikrarsızlıktır. M. Chautemps, 
geçen defa iş başına geçtiği zaman 
bunun önüne geçmek için uğraş
lnıf ve üç ay kadar siikıineti sağ
lamlamıya imkan bulmuştu. Bu 
lhilddet zarfında birçok işler başa
l'lldı. Va:r.iyet geçen ilkkanundan 
başhyarak bozulmıya ve sotlar sa· 
hırsızlık, sağlar inat ve Luar gös
termiye başlamış, grevler biribiri
.u· takip etmiş, istikrarsızlık. fran
cın dUşmesile, sermayenin harice 
akmasile kendini hissettirmiştL 

Chautemps, bu vaziyet karşısın
da lktıdar mevkiini terke mecbur 
olmuş ise de, buhranın uzaması ü
IEerine ayni yükü sırtlamak mec
buriyetinde kalmıştır. 

Chautemps'ın yeni knbincsi ge:_ 
iliş ölçüde radikaldir. Onun önce 
teşriki me:o;ai ettiği fırkalar kendi
•ine- miizaheret vadinde bulunmuş 
lardır. Fakat bu fırkaların en mii
himmi olan sosyafü;tlcrin icin için 
bir buhran geçirmekte oldukları, 
dün yaptıklan intihap sırasında 
teylerinin uğradığı te"lcttiitten an
laşılıyor. Bu vazi:rette yeni Chau
temps kabinesinin halk cephesi pro 
Rram haricinde vapacağı ilk hare· 
1,._. 1ru·cıcınd:t miihityl bir sademe
:re uğnya<"agı sö' lenıyor. 

Fransada bir kabinenin iş ha
l!nda uzun müddet kalmnsı adet ol 
bıadığından bu çeşit ~ndmeler ve 
buhranların tekerri.ir edeceği şüp
he J?Ötiirmez. 

~apobyaya göre Çin : 
.......... 

Japonya Başvekili diin beya
natta bulunarak artık Ja

l'anyanın Şang Kay Şek hiikume
ti ile hiçbir muamelede bulunmı
~aeağını ve hu hiikfımcti tanımı
)acağını sii;\·lemiş, daha sonra Pc
~nde teşkil olunan muvakkat hiikfı 
bıetein de Çin için bir merkezi hü
lt6ınet vazifesini vnpamıyacağım, 
fakat yeni hir hiikiımetin niivesi o
labileceğini ve burada knrulacak 
lıiikumetin muhtelif Çin iilkelcri
lli idare edeceğini söylcmi~tir. 

Japonya Başvekilinin bu beyana 
tı, Japon kuvvetlerinin Şang Kay 
Şek kuvvetlerile muharebeye de
'°llnı etmekle beraber, işgal altın
da bulunan yerlCTde Mançuko hii
lttınıetine benzer bir hiikiıınet VÜ· 

ttlde getireceğini, bu hükumetin 
tÖtUnüşte Çinli olmakla beraber 
lıakikatte Japonların arzu ve ira
llesine göre hareket edeceğini gös
teriyor. Japonya bu hiikumcti. Çi
'1n rneşnı hiikumcti olarak tanıya
'-k. ona yardım edecek, hatta hu 
>eııı hükumet yüziinden yeni men
'--uer kurabilirse bu mcnfaatler
•en istifade edenleri de Şang Kay 
lt1t ile muharebeye siiriikliyecek 
"e bu suretle Çin • Japon harbi, 
r.!llinin Çinliye karşı a~hğı çetin 
~t. harp mahiyetini alacak ve bu 

~~~~~~~· 

BERLIN GÖRÜŞMELERi: 
Kayyum! 

Habsburg Meselesine 
Alman Gazetelerinde 
Ehemmiyet Veriliyor 

Bertin, 19 (A.A.) - Yugoslovyıı. 

INGİLTERE: Başvektli Stoyadinoviç:n Berlini ziya 
reti münasebetile söylenen nutuklar_ 
da ve neşredilen tebliğlerde Habsl:mrg 
Iar meselesj katiyen mevzubahis edil 
memesine rağmen Alman matbuatı 

bu meseleye bilyük bir alaka göster. 
miye başlamıştır. 

"Westfofsche Landeszatung,, ga.ze 
tesi, Stoyadinoviçin ziyaretini bu me. 
sele ile alakadar görmektedir. Bu ga._ 
zete diyor ki: 

"1914 harbi Habsburg Hanedanı 

tarafından Srrbistana karşı açılan mu 
basemat ile başlamıştı. Bugün de yi 
ne Almanya ile Sırbistan arasına 

Habsburg'lar giriyor. Almanyanın bu 
hanedana karşı c.,lan vaziyeti etrafın 
da anlaşamamazhklar olduğunu görü 
~ruz. Avusturya yüzünden vakıa Al 
manya Sırbistanrn muarızı olmıuştu. 

fakat hiçbir zaman düşmanı olmamış 

İrlanda ile 
Yapılan 
Müzakereler 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz • İr
landa müzakerelerinden sonra bu
gün aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Bugün saat 10 dan öğleye ve öğ
leden 15 e kadar İrlanda ve İngilte
re hükumetleri mümessilleri arasın
da yapılan toplantılarda, evvelce ce
reyan eden müzakereler sırasında 

mevzuubahis edilmiş olan meseleler 
tekrar tetkik olunmuştur. 

Biribirine sıkı sıkıya bağlı olan bu 
meselelerin hiçbiri üzerinde anlaşma 
kaydedilmemiş ise de müzakerelerin 

trr . ., b h E bunlardan bir çoklarının iki hüku • B St d. · yarın ea a s. 
· •. oya ınovıç, t "tehassıslan tarafından daha 

"d k Knıpp fabrikalarını ge.. pıe mu . . . • 
sene gı ere S h 1 'd etraflı bir tarzda tetkıkıne ımkan ve-
zecektir. Bundan sonra, . c o ven d e 1 recek derecede ilerlemiş olduğu mü-
bir endüstri fabr"kasmı zıy~et e ~· şahade edilmistir. Bu müzakerelere 
cek. or~ıi"'TI niic:ı:;elrlnrf'a v~ n ~ar; u derha] başlana~ak ve neticelenmel~
r.eri de Münibe hareket eylıyecektır. rine intizaren nazırlar arasındaki top 

iki Memleket Matbuatı lantılar kesilecektir. İcap eden esas-
Berlin, 19 (A.A.) - Berlin gazete lar yeni mükalamelere imkan vere

leri, Almanya - Yugoslovya matbuat cek surette hazırlanır hazırlanmaz. 

mukavelesi hakkında tefsiratta bulun nazırlar toplantılarına yeniden baş-
maktadrrlar. lıyacaktır. 

Völkischer Beobachter gazetesi ya Hit)er ve Sulh 
zıyor: 

Mukavelenin en müh:m noktası. 

matbuatın başlıca vazifesinin, diğer 

mi:lletin hayati icaplarını idrak oldu · 
ıhı kanaatindedir. 

Gazeteye göre, glıya Demokrat o-
lan hükumetler için yen• Alman . Yu 
go~lav mukavelesi bir direktif teşkil 
edebilir. 

RUSYA: 

Londra, 19 (A.A.ı - Canterbury 
başpeskaposu, bugün İngiliz klisesi 
asamblesinde bir nutuk söyliyerek 
na.syonal sosyalist Almanya hakkın 
daki hattı hareketini tayın etmiştir. 

Başpeskapos, Hitlerin sulh arzusu
nun samimi olduğunu kaydederk, İn
giltere ile Almanya arasında bir an
laşma yapılmasını ileri sürmüş ve 
maamafih ciddi bir mukarenete en
gel olan Almanyadaki klise aleyhtar 
lığını protesto etmiştir. 

B. Leon Blum 

FRANSA: 

Yeni· Kabine 
İlk İçtimaını 
Bugün Yapıyor 

Paris, 19 (TAN> - Yeni hükumet 
ilk t.:ıplan tısıru yarm saat 17 de ya.. 
pacak ve Cuma günü de mecl · sle kar
ştlaşarak itimat istiyecektir. M. Chau 
temps arkadaşlarını takdim 'çin Cüm 
hurreisi sarayına gitmeden evvel şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Bu uzun ve nazik buhrana nihayet 
vermeğe muvaffak olduğumdan dolayı bah 
tiyarım. Azasını Cümhur Başkanına tak
dim etmek üzere olduğum hıiki'ımet. ısla
hata ve sosyal adalete olduğu kadar 
barışa ve emniyete de susamış olan bır 

memleketin ümit ve intizarlarmı yerine 
getirmeğe çalışacaktır. 

Başvekalet hizmetlerinin ehemmiyetle 
organize edilmesi ekonomik ve finansal 
icraatın telif ve tanzim ve canlandınlma· 
sı ve yabancılar üzerinde ıtiddetli bır kon
trol tatbiki işlerine verdiğim ehemmıyet 
dikkati çekecektir, 

Diğer taraftan dostum Dala<lier ile 
h'.-lil.c.te. Milli Mudafaa nazırlarını bırıbi

rine bağlaması ıcap eden munasebetlerin 
tekrar organize edilmesi için çwn fırsat
tan ıstifadeye karar verdim, 

Bu muhtelif değ şikliklerden sonra, ka
binenin kuvvetli bir surette teşekkül etti· 
ğini ıöyliyebılirim, Mekanızma hazırdır 
ve sağlamdır:., 
Demokratlar Birliği lideri B. Flan 

B. Mo~otof Komiserler 

Reisliğine Seçildi 

-•-•• • • • • • • • • • •, • • • • •-$ den yeni kab ne ıçın: "Bugünkü şart 

l(ISA HABERLER : !ara uygun yegane teµekküldür.,, de. 

Moskova, 19 (A.A.)- Molotof. Bil 

yük Sovyet Meclisi tarafından itti • 
fakla halk komiseri meclisi reisliği
ne seçilmiştir. Adliye komiserliğine 
Krilenko'nun yerine Riskov seçilmiş
tir. Litvinof. Hariciye halk komiser
liğinde kalmıştır. 

V arfova Elçisi 
Varşova, 19 <A.A.) - Sovyetlerin 

Varsova maslahatgüzarı Vinogradof. 
hükumetinin daveti üzernie alelace
le Moskovnya hareket etmiştir. 

Resmi mahafil. Sovyet maslahatgü
zarının tekrar Varşovaya gelip gel
miyeceği hakkında ademi malumat 
beyan etmektedir. 

ı 
miştir. 

Fransız gazetelerinin mütaJeaları • Letonya Maliye Nazrrı Varıo-
vada temaslar yapmaktadır, Polon. umumiyetle lehtedir. Journale göre 
ya tıcaret nazırı misafir nazır ıc· yeni kabine yatıştırma ve kalkınma 
refine bir ziyafet vermiştir, siyaseti takip edecektır. Epoke ga, 

* Hint parlamentosu maruf Neh. ..::tesi, hilkumet n 118 radikal ve 50 
ru'nun yerine reisliğe Subhas'ı seç- kadar cümhuriyetçi Sosyaliste dayan 
miştir, 

• lngiltere hava müsteşarlarmdan 1rı!"mr ve mecı•sin üçte birini temsı1 

• 
i : 
i 

B, Lloyd Berlinde temaslar yap- ettiğini yazıyor. 

maktadır, Londra gazetelf'rirıdf'n Timcs so~vr 
* Sabık Belc;ika Başvekili Van listlcri şiddetle tenkit etmekte ve Blu 

Zeeland'in 2 şubatta Loudrayı zi. 
yareti bekleniyor, mun orilesı.nın azaldığını yazmak . 

• 2500 kadar Alman işçisi tet· • ta.dır. 
kiklerdc bulunmak üzere ltalyaya ı Berlin ~a7.etelni, yeni Fransa hü . 
gitmışlerdir, ı kümet'nin komünist Hipoteğinden 

: . • Fransa hükıimeti. Fasta -iO sa $ kurtulmuş olduö-unu yazıyorlar 
f atlik hafta usulunü tatbike karar i o a... t ı'"' • d h Ik. h. · · 

f 
. '1\.oma ..,,..7.f! e erı e a c:ep esmın vermıştır, _ 

zafa ugramasrndan memnundur. ............ ~ ................... _..~ o=:==============================-

KANADA: 

Bir Yangında 

1 Birçok Talebe 
Alevler Arasında 

Montreal, 19 (A.A.) - Montreal 
civarında Sacre-Coeur'de bir papaz 
mektebi dün gece şiddetli bir yangın 
neticesinde harap olmuştur. 

Şimdiye kadar enkaz altından ek 
serisi kül haline gelmiş 30 kadar ce
set çıkarılmıştır. 22 ağır yaralı ~ar
dır. Bunlar ateşten kurtulmak için 
pencerelerden atlıyarak azaları kırı
lanlardır. 

Yangının bir infilak neticesinde 
çıktığı anlaşılmakta ise de infilakın 
sebepleri henüz meçhuldür. 

Çocuklardan mürekkep bir grup. 
yangından sakınmak için damın üs
tüne çıkmışlardı. Dam çöktüğü za -
man hepsi de ateşin içine diışmtişler
dir. 

ROMANYA: 

Muhalefet Partileri 

Harekete Geçtiler 
Bükreş. 19 {A.A.) - Muhalefetin 

en kuvvetli iki partisi olan liberal ve 
köylü partilerı, parlamentonun feshe 
dilmiş olmasını ş ddetle tenkit ederek 
bu hareketin anayasaya muhalif ol. 
1 tımu ileri siirüyorlar. 

Bilhassa köylü partisi reisi Maniu 
mebus seçim komitesine gönderd :ğ 

bir mektupta, bu hareketin kanunsuz 
olduğunu bildirmiştir. 

Hükumetin önümüzdeki seçimlere 
çıkaracağı lıete .. hristiyan ve köylü 
mili birliği., adını taşıyacaktır. 

Yahudilere Döviz Yok 
Bükreş, 19 (A.A.) - Kambiyo ko. 

mit.esi, Yahudi1ere yabancı memlekPt 

1er i~in döviz verilmemesini kararlaş 
tınmştır. 

Barselonda 
Yüzlerce ölü, 
Birçok yaralı var 

f Ya.z:an: 8. Felehl 
Dama, '\'ahut satranç bilir misiniz? 
Ben biraz bilirim. Bilenlere anlat

ınıy:ı hacet yok, bilmiyenlere söyfü. 
yorum. Bu oyunda iki taraf birihirini 
yenemez de pata kalırsa adına kay• 
yum oldu. derler. 

Şimdi dinleyin şu fıkrayı: 
Vaktile İstanhulda dama meraklı

larının kahveleri vardı ve bu oyun 
çok tanmmiim etmişti. Hatta Abdü
l:izizin merakı dolayısı saray adam-
ları \'e de\'let ricali arasında bile mo
da olmuştu. 

Ne ise. işte böyle dama meraklıla-
rının kah\ elerinden birine bir rama
zan iki tane kiilhanbeyi dadanır: her 
akşam kahveciden bir dama tahtası 
isterler. Başına karşılıklı geçip taşla
rı dizerler. 
En mcshur domacılann toplandığı bu 
kahvede hiç göriilınemiş olan iki ya
bancının ,·iicudii miisterilerin merak
larını tahrik eder. Bu iki yabancı o
ytınC'lınun başına toplanırlar. Beri • 
kiler de birer taş o~·nadıktan sonra 
başlarlar dii. iinmi~·e. Ne zamana ka
dar. tiifı sahura kadar ve sahura ya
km birisi ötekine: 

- Kayyum! der. öteki de: 
- Kan um! ce\'abıru verir. Kal-

karlar. 
Etraftakiler böyle yalnız birer taş 

siiriip iist tarafını akıldan oynıyan 

oyunculara hayret ederler. 
Ertesi akşam ayni adamlar terkar 

gelir ve ayni şekilde birer taş sürdük
ten sonra hir tek laf etmeden sahura 
kadar beklerler ve tekrar birisi: 

- Ka~ ~um! de" ince öteki de: 
- Evet! deyip kalkarlar. 
Bu fevkalade oyuncuların bu hail 

dam:ıcıları fona halde sarar. Bu min
\'al iizere Ramazanın virmisine kadar 
hö~ lece de' anı ederler. Artık kahve
de kim~e dama oynamaz olur. Her
kes gelip hu iki oyuncuyu seyrediyor. 
Lakin kimse bir lilrlii ne oyun. ne aç
maz voı>tıklarını anlı:rnmıyor. 

Niha\'el bir akşam kahvedeki me
raklılıırdan birisi dayanamayıp oyu.. 
na miidııhıılc eder. Yabancı oyuncu 
da mukabele etmiye mecbur olur. 
Bir de lı:ıkarlar ki. heriflerin ikisi de 
acemi im is \'e ora~ a mahza meraklı
lara azizlik olsun diye gidip sanki 07 
nu:\'orlarnıış. Tabii falsoları meydana 
c;ıkınca temiz hir davak yerler ve bir 
daha a\nk basmazlar. Şimdi de Av
rupa 'e Amerikada bu çeşit bir oyun 
oynanıyor. 

Birisi ik.i zırhh tezgahlıyor: öte
ki de ayıııni ya1>1)or Bir diğeri 500 
tayyare yaphrn or. rakihi de ayni şe
kilde hareket ediyor. Vaziyet böylece 
hep: 

Londra. 19 <TAN) - İspanyadan 
gelen en son haberlere gore. asiler 
bugün Barselonayı bombardıman et
mişlerchr Barselona. milli müdafaa 
bakanlığı bombardıman hakkında 
verdıği tafsiJfıtta diyor ki: 

"Öğleden biraz sonra iki motörlü 
altı düsman tayyaresi Palmadan ge: 
!erek şehrin en kalabalık noktalarını 

bombardıman etmiştir Ziyan mühim 
dir. Yüz ölü kaldırılmıştır. Yaralıla
rın sayısı pek çoktur Takip tayya

releri düşmana yetişememiştir.,, 

- Kay'\'um! gibi görliniiyor. La
kin Allah sııklasm! İki taraftan hirisi 
veya üçiirıcii bir kuvvet silahlarla 
danın oyıııyan bu devletlere bir ilişir 
de hirinin kof olduğu me;\'dana çıkar
sa zannederim. dalavereci damacıla
rın )edikleri dayak geniş mikyasta 
vazı sahne edlir. bir daha bu çeşit o
yun o.rnanmaz. Etraftaki dama me
raklıları da meraktan kurtulur. 

Yine Barselonarlan verilen resmi 
bir tebliğe göre, Valensiya da iki de 

fa düşman tayyareleri tarafından 

bombardıman edilmiştir. Hasar mü
him ise de insanca zayiat azdır. A-

AMERIJ<A: 
Fransada Gizli Depolar: 

siler. bugün Madridi topçu atcşıle 
bombardıman etmişlerdir. 

Bursa da 
Gizli Yahudi 
Mektepleri 

Bursa. 19 (TAN) - Burada Yahu 
dı çocuktannrn gız!ic.e okutu.·.:rnklan 
uç mektep meydana çıkar1!nııştır. 

Bonnas Salamon ve Rabcka ıstmıc • 
rınde üç şahsın evlerınde hususi :JU!'et 

te açılmış olan bu mekteplerde. araş. 
urma yapılmış. 60 kadar Yahud ço. 

Linç Kanunu için 
Uzun Müzakereler 

Vaşington, 19 (A.A.) - Reuter bil
diriyor: 

Linç kanununa karşı sPnatonun 
obstrüksiyonu on bir gtlndcnberi de
vam ediyor. 

Madridde yabancı sefarethanelere 
iltica eden asilerin memleketten u
zaklaştırılması için müzak<>reler ya
pılıyor SC'farethanelere iltica eden 
İspanyolların sayısı beş bini bulmak
tadır Kordiplomatik namına Brezil
ya sefiri müzakereyi idare etmekte
dir. Fransa sefiri çoluk çocuğun 

uğu bulunmuştur. 

ltılde devnm edip gidecektir. 
I IStitün bu hesaplar. Japonların 
"~g Kay Şck'e karşı kati bir za-

t kazanmak hesabına dayanıvor. 
~ Ş.ng Kay Şek'in büyük muvaf
' •Yet kazanması, yahut Japon 
,~""etlerini yıpratmıya muvaffak 
""'ıası, yahut Japonların Şnng Kay 
" lc•e karşı kullanacak Çin kuv -
ı::leri bulamaması biitün bu hesap 

Luziyana senatörü Ellender. cuma 
güniindenberi kısa fasılalarla müte
madiyen söz söylemekte ve kanunu 
tenkit için mütalcalannı Mısıra ve 
Sabile kadar götürmektedir. 

Fransaya. askerlik vaşında olanların 
hır kampa gönderilmeleri ve sonra 
harıce çıkarılmaları içın ayrıca anlaş 
mıştır. 

Terue] muharebeleri hakkında Bar 
selonanın resmi tebliğıne gore asi
lerin hücumları püskürtülmüştür 
1205 rakımlı tepe istirdat edı imiş ve 
dört düşman tayyaresi düşÜ'rülmüş 
iki tayyare zayi edilmiştir. Franco 
tayyareleri Akdeniz sahılindeki yer
leri bombardıman etmive devam e
diyor. Valensıyada 8 ölü, 22 yaralı 
vardır. 

Zabıta tahkıkatını bitirm'ş. drıı:;ya 
01ü.ddeıumıımiliğe verılmiştir Yakuı. 
ia Cf'Za mahkemcsınde davaya b~ 
nacaktır. 

lngiliz Donanmasında 
Suikastler mi 

Hazırlanıyor? 

1 altiist eder. 
~~ak.at şüphe götiinnez bir haki
'- t Yarsa Japonyanın Çine karşı 
'i lteli hareketlerden başka biiyilk .:"'i oyunlara da girişmekte oldu 
't d~t. Bu da Çin milliyetçiliğini 
a.....~lıYecek ve Çin mukavemetini 
~dıracak ikinci bir imildir. 

--~ 

MISIRDA: 

Krahn Evlenmesi için 
Kahire, 19 (A.A.l - Kral Faruğun 

evlenmesi şenliklerine. bugiin Helio
polis hipddromunda beôevilerin ve 
köylülerin tertip ettikleri bir eğlen
ce ile başlanmıştır. Bu eğlenccve. bü 
yük bir halk küUesi ve bütün kordip
lomatik iştirak etmiştir. 

Pariste Saint - Lazasi okağında keş/edilen yeni bir silah de
posunda: 3 a.skeri mitralyöz, 36 mitralyözlü süa.Jı, 700 bomba, 
48 tüfek, 20,000 kurşun bulunmuıtur. · 

Salamanka. Tieqof'tti~i resmi teb . 
liğinde,yeni mevziler işgal ettiğini ve 

rumhurıvetcilcrın mukabıl taarru 
zunu bertaraf Pttiğini h:ıber vermek 
te. on iki düşman tayyaresi düşür 
düeünu ılavc etmektedir. 

Londra. 19 (A.A.) - Star t?a7.ete
c;inin yazdığına göre. Portsmout'da 
c;on zamanlarda mtişahede edilen ve 
c;abotai hareketleri olması muhtemel 
hu lunan bazı hadıseler ti ak kında de
niz makamatı tahkikat açmıslRrd1r . 
1\falum olduğu i.izere ~ecenlerde Bir
mingham ve Qeuenn Elizabeth zır.h
Iılarında şupheli yangınlar çıkmış
tır. 
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.M.ahk:emelerde 
HUKUK: 

Zararın İzalesi isteniyor 
Üstüste İki ))efa 

Evlenmiş! 

G D ı Al h
. • Dün Asliye ikinci ceza mahkeme

az epo arı ey ıne.::~ ~!,=~~v:!~ıa~: 
Sultanhamamında 24 numaralı evde 

Yeni Bir Dava Açıldı :=.:.~!uç!:'e!. ~ 
numaralı evde oturan döşemeci Ah

görUlmemiştir. Hldise §Öyle olmut- met Nedim ÖZgüçle kansı Memnu -

r 

----~----~--.. ,İstanbul Vakİflar Direktörlüğü İlanlan .. ______________________________ , 
Kıymeti 

L. K. 
228 ()() 

206 84 

Pey parası 
L K. 
17 10 Ey{\p eski Kızdmeeçtt yeni tsllmbey mahalteaiTıde 

Balcıyokuşu sokağında 2 ve 4 No. lu tamamI 285 
metre mun.bbamda bulunan meşruta.ne arsası. 797 

15 52 RUstempaşa mahallesinde BUyUk Çukur Han llst 

katta Uç kapı saydı odL 4653 

53 68 4 05 Çarşıda Çarşı mahallesinde Uncuoğlu sokağında 

44 No. lu 0,75 santim arsanm tamamı. 4225 

Yukanda yazılı emlü satılmak üzere 15 gUn müddetle~ arttırmaya 
çıkanlmıştır. !halesi 31-1-938 pu:artesi günü saat 15 te yapılacakt.ll'. 
isteklilerin mahlfllat kalemine gelme lıeri. "280,, 

20-1-938 

Radyo 
Bu~ program: 
ISTANBUL RADYOSU: 

OGLE NEŞRJYATI: 
Saat 12,30 Plllda Türk maaikitl, 

12,50 Ha•aclia, 13.05 Pllld& Tilrk mui 
kisi, 13,30 Mahtclif plak ncıri:yatJ. 14,00 

Son. 
AKSAM NESRIYATI: 

Kuruçepnede eski Dahiliye Nazın 
Memduh paşanın kö~künü satın alan 
Ali Vafi vereeeei, asliye birinci hu-

tur: nedir. --------------------------------------------------~ 

Saat ıa,ııo Çocuk tintron: TUtD " 
Mitil latildll bahçesinde, 19,00 Raüe n 
arkadqlan tarafmdaıı Türk musikili •e 
halk f&l'kıları, 19,30 Spor müıahabeleri, 
Etref Şefik, 19,55 Borsa haberler, 20,00 
Cemal Klmil n arlradatlan tarafmdaa 
Türk nmsUri•i n halk prkdan, 20,30 
Han rapora, 20,33 Bay Omer Rıza tara 
fmdan anpe& aöylev, 20,45 Faad Su be 
yeti, Ibrahim, Ali, Küçük Safiye, 1ramm 
Muammer, kllrinet Hamdi, tanbar Sall 
hattin, •t CeTdet Kozan, keman C~ 
(Saat ayan), 21,15 tan Bedri7e TfiriD 
orkeatra refalratile, 21,45 Orkestra: 1 -
Gounod: Faaat, faııteıic, 2 - Drico: 

kuk mahkemesine müracaat ederek 
deniz kenanndaki Standard gaz kum
panyası depolan aleyhine bir zarar 
izalesi davası açmıştır. İddialanna gö 
re, bu gaz depolan hem kendilerinin 
sıhhatlerini bozmakta, hem de depo
larda gaz ve benzin gibi süratle par
hyan maddeler bulunduğu için hayat 
lannı tehlikeye koymaktadır. 

Mahkeme, tabibiadil Em.~er Kara
nın bqkanlığında bir ehli vukuf seç
miJtir. Belediye mimarlanndan Mus
tafa ve avukat Hayrettlnden müteşek 
kil heyet, dün, iddia edilen yerde tet 
kikler yapmıştır. Hazırlanan rapor, 
bugün mahkemeye verilecektir. 

Kömür Depolan Aleyhine 
Açdaıı lkiııci Dan. 

ınRSIZLIK: 

Burhan, HırslZltktan 

Mahkum Oldu 

Saat tam on birde Yeşilköyden Is Hajrlye iddiasını şöyle anlatmıf • 
tanbula hareket eden tren sekizinci tır: • 
kilometreye gelirken makinist 300 - Ben, Ahmet Nedim ile 13 sene 
met.Jtden hattm sağmda bir ada.mm evvel evlendim. Bir de çocuğumuz 
yUrildüğünü görmüş ve müteaddit vardır. Benimle evli olduğu halde bu 
defalar dikkat düdüğünü öttürmüş- kadınla gizlice evlenmiştir. 
Ulr. Trenin hattm bu noktasındaki Suçlu. Ahmet Nedim kendisini fÖY 
mutat seyri saatte 50 kilometredir. le müdafaa etmiftir: 
Tren 20 metre kadar yaklaştığı za- - 13 sene evvel Hayriye ile evlen 
man bu zatm birdenbire hattın Us- miştim. Annemle geçinmediği için 
tilne dUşt.Uğünil görmU., ve deııhal boşadım. Sonra 9 yıldnaberi metres 
frenlerini kullanm.Jlbr. Fakat, an • yaşadığım Memnune ile af kanunun
ca.k dokuz vagon cesedin üsttlnden dan istifade ederek evlendim. Çünkü 
geçtikten 80Dl"IL durdura.bilmiftir. Is bundan da iki çocuğum vardır. 
mailin, eeuen ilç aydanberi tedavi Bu sırada müddeiumumi davanın 
edilmekte olduğu, ara sıra sa.r'a nö hacaletaver olduğunu ileri sürerek 
beti geçirdiği de anla.şıldığı için ma muhakemenin gizli yapılmasını iste
kinist hakkında takibat yapılması - miştir. Mahkeme de, davaya gizli o
na. ltlzum görülmemiştir. larak devam karannı vermiş ve din

Yeni Doğmuı Bir 

Çocuk Cesedi 

leyiciler salonu terketmişlerdir. 

SENENiN EN GUZJı'!LEN NEFiS.ŞAHANE VE MUHTEŞEM F1LHI 

ATEŞ BÔCE<ii 
JEANETTE MAK DONALD 

lstaabulda gö8t.erlleın bUtön ftlmler~ mavaffakıyet nkonmu lmnulfn'. 
BAIJ<DllZIN ARZU ve ISBARI UZEBINE YALNIZ 

Sultanahmet sulh birinci ceza hl
kimi, İstanbulun muhtelif plijlarm
dan tam 31 hırsızlık yaptığı için tev 
kif edilen Burhan Karadayının dava
lanndan birisini dün sabah neticelen 
dirmiftir. Davacı Tevfik jınnjnde bir 

za~~~ya göre, Burhan Xaradayı, .M. ELEK 
'l'evfiğin evine bir misaf"ır gibi gel - 8lnmmamda g&lterl1mıesl uzatılmıştır 
mit. Tevf"ık dJla.nYa çlkbğı bir aman Programa. Di,·e ola.rak: çm sulannda hatırdan Paııay zırhlnn ve Yunan 
da sandıktan tabancasını Bfll'DUI ve .. _____ vellahdbıhı ~ menslml v. •··· • 
arkadap Rüstem vasıtasile rehine koy 
durmUJtur. Dün mahkemede phitler 
dinlenmJe, bu arada, Rüs -
temin de mahkemede ma • 
liimatına müracaat edilmiştir. Rüs
tem, Burhanı tanımadıjuu söylemit
ttr. 

Bu Akşam TÜRK Sinemasında 
1'kıi saat durmadan zevk, eğlence ve kahkaha 

Meşhur Fransız komediyenlerinin emsalsiz eseri 

uıııısıNIN llLIGINDA HAldm Reşit, suçu sabit gördüğü i
çin Burhana 7 ay hapis cezası ver -
miştir. 
Burhanın diğer davalanna da bq- A.RMAND BERNARD - RENE LEFAUB - PİZEL-

b mahkemelerde devam edUmeJde- LA-.JANtNE MERRY 
dir. ..____ Bu kadar eğlenceli fihn göıi1lmeıni§tir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Eksiltmeye konulan )O: Şişli Çocuk hastanesinde yapılaca.k kalorifer te.. 

sisatL 
Keşif bedeli : 16932 J:ira 94 kunıe 
Muvakkat garanti : 1270 lira 

lstanbul Şişli Çocuk hastanesinin kalorifer tesisatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2-2-938 c;arpınb a gilnn saat 15 te Cağaloğlunda Sıh
hat ve içtimai Muavenet MüdilrlUğU biııamnda kurulu komisyon tara.fm 

dan yapılacaktır. . 
2 - Mukavele, ektıiltme baymdırt ık işleri genel husust ve fennt p.rbıL 

meleri, proje ve keşif hlllA8asile buna milteferri diier evrak 85 kurua ma 
kabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - istekliler carf seneye ait ticaret odası vesikasfte 2490 saydı kanun 

da yazılı belgeler ve bu işe benzer 10 ,000 liralık iş yaptıklarına dair Na.tıa 

Vekiletinden alım§ oldukları mütee.h bitlik vesikalarile birlikte muvakkat 

garanti ma.kbus veya banka mektup larmI havi teklif za.rflarmı ihale su.. 

tinden bir saat evveline kadar komla yona vermeleri. "173,t 

Avrupa ve Amerika ve lstanbul 
Üniversitesine Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
1 - Maden mttbendisi yetiştirmek tlzere 13 ve madenler fçfn ]eo?oji 

tahsil ettirmek üzere 7 Talebe Avrupa ve Aımerikaya ve kezalik jeoloji 
tahsil ~in 6 talebe de lırtanbul üniversitesine g~nderilecek ve talipler 
a.rumda mUsabaka yapılacaktır. 

2 - Jeoloğluk müsabakasında 1 den 7 ye kadar Bira ihraz edenler Av
rupa ve Amerikaya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar olanlar ise 
Enstitü hesabma lstan~ul Üniversitesinde okuttunılacalrtır. 

3 - Talinlerin IUIB.iıdaki sart.la.n ha.Ur. alınası 18.zımdır. 
A - Tllrk olmak. 
B - Maden ocaklannda çalıpbilecek kabiliyeti ve Sıhhati tam olmak, 

"Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,. 
C - Olgunluk İmtihanı venın. olan lise veya Kollej mezunu olup 

Franmzca, Almanca ve İngilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 
D - Y&fl 18 den aşağı 25 ten yutan olmamak. 
• - Mühendialik için miisabeka 3 Şubat 1938 Perşembe, Jeologluk için 

ınilsabaka • Şubat 1938 Cuma gönleri Ankarada M. T. A. Enstitüsihıde 
yapılacaktır. Talebelerin İmtihanda Ussu mizanı doldurmut olmalan 
şarttır. 

5 - Maden Mühendisliği lmböanı hesap, Hendese, cebir, mlhanik, Fi
zik, kimya ve yabancı dillerden biri "lngilizce, Fransızca., Almanca". 

Jeologluk imtihanı: Riyaziye "Hendese, Cebir" Hayvanat, nebatat, 
jeoloji, Fizik, kimya ve yabancı dillerden biri "lngil~ Fransızca, Al-

manca.,, 
6 - Tahsile ~nderflecek olanlar ilerlde tahsı1 mOddetleri kadar mec· 

buri hizmete tAbi olduklanndan bu hususta mtlkellefiyetlerini tevsik et
mek tbere bir taahhütname verecekler 

0

ve bunun için de muteber kef"ıl gön 
dereceklerdir. 

7 - Lıteyenlerln NUf us Hüviyet cilzdanı, HUsnUhal varakasmı, Mek
tep tahadetnamesiııi veya bunlarm tasdikli birer suretleri 4 Kıt'a Fotoğraf 
ve dile~lerini 29 - Klnunusani - 938 Cumartesi gllntl öğleye kadar An
karada M. T. A. Enstitüsü Genel DirektörlUğllne göndermeleri ve 31 Ki 
nunU8&1li 938 pazartesi gUnü sıhhi muayeneleri yaptınlmak ftzere sabah 
leyin 11aat 10 da Adl~ Sarayı karşıamda M. T. A. Enstltilsil Daireainde 
bulunmalan illn olunur. (8622) 

Valıe tente, 3 - Ganne: Les Saltim
banques, 4 - Kalmann: Fedora. Ta1se. 
22,15 Ajana haberleri, 22,30 PWda _. 
lolar, opera •• operet parçalan, 22,50 
Son haberler, n ertesi rünlbı proerama 
23,00 Son, 
ANKARA RADYOSU: 

OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30-12,50 llahtellf pllk ... 

riyatı, 12,S0-13,15 PWt: Türk mailııi 
ai •e halk prkılan, 13,15-13,30 Dabill 
•e harici haberler, 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat ll,ll0-19,00 Muhtelif pltk nepl. 
yatı, 19,00-19,30 Tiirk maü:iai " halk 
prlulan. (Makbule Ça1rar •e arbdq. 
lan), 19,30-19,45 Saat ayan '" .,... 
ça nekriyat, 19,45-20,15 Tilrk maıiki
a '" halk şarkdan, (Hikmet Raa See 
rör •• arlradqlan), 20,15-20,30 llete 
oroloji mevzamıda konutma: Teriik 
Göymen, 20,30-21,00 Plllda dam mut 

kisi, 21,00-21,115 Ajanı haberleri. 21,115-
21,55 Stüdyo salon orkestram, 1 - Raff 

- Fleurette, 2 - Ma11enet: Heredi&de, 
ll - Straan: Viener - Prıuaen, 4 -
Saint-Saem: Romance Sana Parola, 5 -
Tbomaa: Sarabande, 21,55-22,00 Yara 
ki prorram •e Iatildll Marp: 
GönUıa program h1l: 

OPERALAR, OPERETLER 
23,20 Ll)'J>Zir: Çocak Te aralan i8lmll 

radyo opereti, 

ODA MUSİKİSİ 
11,10 Prq, Brüno: Yayli sutarS bar 

teti Franz Schubert 23 V&rJOVa: Oda 
masikiıi konseri, Respichi, Brahma 

RESİTALLER 
9,30 Bertin kısa dalcan: Kantılı: .

kılar 11,15: Şarkılar: Brahma, ıs,u V• 
eova: Piyano_ refalratile k~ ~meri. 

ussun prkdarmdau, 20,30 Varıova: Sar 
la reıitali Charpentier, Bizet, Daparc. 
21,50 Viyana, Gras: Sarta resitali. 21.11 
Viyma, Gru: Yeni l&J'kılar, 

DANS MUSİKİSİ 
11: Bllkreı 19,15: Denrm 23,20: M 

rrad. 24 Viyana: Baki n yeni dam 11111 

sikiai, 

ÖLÜM 
'.Ahmed Paşa torunu ve ŞQrayi ~ 

let i.zasmdan merhum Tevfik mahd1I 
mu ve Ankara lt Bankam Merkez kon 
trolü gefi Ahmed Ferid Güngören'la. 
pederi Be~ğlu kazanç itirazları tet ,. 
kik komisyonu hesap miltehaaad 
Bay Mehmet Esad Güngören klBa bir 
rahatsrzıığı müteakip vefat et.miftir• 
Qmarai bugünktl perşembe gtlntl Nl 
1J&11t8§ vali konağı caddesi 113 nume
rolu hanesinden öğleyin kaldmlacak
tır. 

MEVLt11' - Brilkaelde, ta.haUdd 
iken vefat eden Şf.tiroğlu M1wm,,,.. 
rin, ruhunu taziz için yarınki cum1 
gUnil Beyoğlunda Ağae-amiinde, OUJOI 

IJ•••••••••••••••••• .. ••••ı' namazım müteakip mevltlt ~ 
tır. 

~-------------------------------------------
937ParisSergisı ERTUGRUL SADi 

TEK TIYATRostl 
Pazartesi:~ 
<SUREYYA) 

5 Ay 13 Gün 1 K O M E D I K 1 S ll I latanbul Belediy('.fll Şehir Tiyatroeu 

Sultanahmet sulh birinci ceza hl- A~~ ~~::- 1 
kimi, dün sabah, Pakart adlı bir gen- Komedi 6 tablo. Yazan: Dram 5 Perde 
ce 5 ay on üç gün hapis cezası ver- Celaı Musahip oğlu Yazan: Henrik Ibean 

' :Yegbe ft ~filmi btttiln dünya bUytlk sinem.alan ile 

Şehrimizde SAKARYA Sineması 
tarafından mgaje edilmiştir. ı.ta nbula gelir gelmez gösterilecektir. 

mif ve derhal tevkH etml§tir. Pakart, ___ .;..;.~'--------------=--İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmmiUlliiliiiiliiliiii•--------------------.. Divanyolundaki apartmanlardan e-r ı rrakan bir p.h 
~e:::!roan:::~ e~~ı;~:: ~~::: "KLEOPA TRA" "ROMA-'::iiiiiiıı!f"'A TEŞLERKIÇINDE" "A"EH u SALRIP MUHAREBTELER ,, filAmlerini gölgedecb . Aeser 
dinlendikten sonra hakkında mahklı- ... 
miyet karan verilmiftir. 

:MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Tren Kazasında 
Makinistin Suçu 

Görülmedi 
lltıddeiumumJ muavinlerinden ilik 

met Oııdef, evvelki gün, 11Ut on bir
de Şark Demiryokınun aekizinci ki
lometresinde Çekmeceden Sirkeciye 
gelen 29 numaralı katarm altında 
kalarak parçalanan amele lsmail 
hakkmdaki taıhkikatmJ bitirmiftir. 
Ceset. gömlllmilt ve ma.kiniat bak • 
kında da takibat yapıımasma !Uzum 

MUHAREBELERİ 
SinemKıldc tarihinin en mu•zum filmi - Hakiki 100.000 figüran, 10.000 atlı uker - 300 muharebe fili. 

&O ,elkenli tarihi harp ıemiai 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
BU AKSAM iPEK ve S A R A Y SINEMALARINDA BiRDEN BASLIYOR 

Proırama ila•e olarak: iN SULARINDA JAPONLAR tarafmclan Amerlam PANAY zırhlnmm hatınlmuı (Türkçe 
Atimdanlenmemeruimi ............................................ ~ 

.&zlG) w Yanan Veliabdinia 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'm hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürlist, samimi 
olmak, karim gazetesi olnuya 

.~ı§maktır. 
ABONE BEDEU 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 

750 • 6 Ay 1500 > 
400 > ! Ay 800 > 
150 > 1 Ay SOO • 

Milletleraraaı posta lttihadma dahil ol
mıyan memleketler için SO, 16, 9, S.5 lira 
dır Abone bedclı peşindir: Adres detiıı 
tir~ck 25 kuruıtıır Cevap için mektup 
lara 10 k:unı~ltık ~1 il&vesi llzrmdrr. 

'GÜNÜN MESELELERİ 1 

Y enicamiin Kemeri 
[Ya.zan: M. Zekeriya] 

Emlnönünün açılması kararlaşınca 
ortaya yeni bir mesele çıktı; Yenica
nıiye merbut kemer ve mahfil yıkıl
malı mı, yıkılmamalı mı? 

Salnhiyettarlar bu işte tereddüde 
düşmüşler. Bir kısmı bu kemerin son
radan yapılıp kıymetsiz bir ek oldu
ğunu iddia ediyor, bazılan da bura
nın kıymetli çinilerle müzeyyen bu
lunduğunu söyliyerek yıkılmaması 

fikrini ileri sürüyorlarmış. 
Ben, mimar değilim. Hendeseden 

de bir mühendis kadar anlamam. Fa
kat bu işten anlaması ltızımgelenler
den bazılarlle konu tum. Bunların ld· 
diasına cöre bu kemer ve mahfil ca
minin bir nevi mesnedidir. Caminin 
inşa edildiği yer eski bir bataklıktır. 
Yapılacak binanın kaymaması için 
bu kemer inşa edlimit ve bina bu ke
mere dayatılmıştır. 

Birkaç sene evvel Türkiyede mev
cut asan atikanın resimlerini almak 
üzere buraya gelen bir Alman müte· 
hassısı bu kemerin mimarlık ve mil· 
hendislik bakımından büyük bir bu
luş oldufunu söylemiş. Bu zat, keme· 
rin içiçe iiç kemerden mürekkep oldu 
ğunu, büyük bir hendesi hüner teşkil 
ettiğini iddia etmiş.Kaldı ki, mahfilde 
de cidden misline nadir tesadüf olu. 
nur kıymetli çiniler ve camlar bu· 
lunduğu muhakkaktır. Bu sebeple 
Y cnicamiyi meydana çıkaracağız dl· 
.1" •,;,• ., ... •fi /Gj;'UUJG ~AUiUl\Ull1 Ui• 

miri güç bir hataya dil mekten sa
kınalım ve karar vermeden evvel bu 
işte söz sahibi sayılan mütehassısla
rın fikirlerini dinliyelim. 

• 
500 Milyar Lira 

Dünyada rakama meraklı insan
lar pek çoktur. Bu meraka kapılan
lnr hazan hakikaten insanı aşırta
cak rakamlarla önümüze çıkarlar. 

Bu rakam meraklılanndan biri de 
Amerikanın meşhur simalanndan 
Kolombiya üniversitesi doktoru ~ico
la l\furay Butler, Cihan Harbinin in
sanlığa kaça rnnl olduğunu hesap et
miş ve §U rakamı bulmuş: 500 mil· 
7ar lira. 

Bu paranın ne demek olduğunu 
anlatmak için şu mukayeseyi yapı
yor: 

Bu para ile Amerika, Kanada, 
Fransa, Belçika, Rusya,Almanya ve 
A vusturynda her aile için 5 dönlim
llik arazi, her biri 3000 lira kıy
metinde bir ev ve 1500 lira kıyme
tinde rnobilye eşyası temin edilebi· 
lirdi. Ayrıca hu memleketlerde nü
fusu 20 binden fazla her şehir için 
birer kütüpnne ve birer üniversite 
7apmak mümkün olurdu. 

Büttin bunlar yapıldıktan sonra 
artan para ile Belçika ve Fransa
nın bütün arazisi satın alınabilirdi. 

Rakamların belagati meşhurdur. 
Fakat bu kadar beliğinc az tesadüf 
olunur. 

• 
ispanyada 

Istanbul 
.. Nasıl 

imar 
Edilecek? 

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

~ Ankaradan hu•usi •urette aldığımız bu ~ 
~ maliimat, l•tanbul fehrinin yeni plana gö·I 

TAN 

i 
re alacağı müstakbel vaziyeti toplu bir -

halde anlatmaktadır. ~ 

-,,...,.~,~~ lstanbulun yeni imar planından bir parça 

Ş ehircilik mütehassısı Prost'un ha-
zırladığı ve İstanbul ile Beyoğ. 

lu yakalarına ait olan avanproje ve ma
ketler Ankarada ala.kadar makamlar 
tarafından inceden inceye tetkik edil
miye başlanmı,tır. Önümüzdeki Hazi
randan itibaren bu projeler kısım kı
snn tatbik mevkiine konulacak, bu su
retle lstanbulun çehresi hemen hemen 
tamamile deği9mit olacaktır. 

I stanbul yakasında yapılacak yenilikler 
arasında bilhassa §U noktalar mevcut. 

tur: 
Eminönü meydanı açılacak, Yenfcami dört 

ta.rafı meydan halinde bütün heybetile ortaya 
çıkanlo.cak, yeni meydanın sağ cihetinden ve 
YenJcamiin tam yanından 20 metrelik geniş bir 
yol açılacak, bu y.:ıl müstakim bir hat üzerinden 
Kumkapıya doğru uzanacak, diğer bir yo~ 30 
metre genişliğinde olarak camiin sol yanından 

şimdiki Sirkeci tramvay yolunu takip suretile 
Sultanahmcde kadar gidecektir. 

Yine EmlnönUnden üçüncü bir yol sahili takip 
suretile Sarayburnuna kadar uzıyacaktır. Bu 
yolun beş metre gerisinde birer katlı antrepolar 
yapılacak ve antrepoların üzerinden beton bir 
yol uza.nacaktır. 

S araybumundan itibaren şimdiki park, 
parkın yanındaki askeri binalar, Gülha. 

ne ha.atnneai, ishak Paşa, yanan Adliye Sarayı 
yeri, KüçUk vasofya, Ahırkapı semtlerini ihtL 
va eden gayet geniş kısım arkeolojik mmtaka 
olacak, burada yalnız müzeler, parklar Sulta. 
nahmet camü ve diğer abideler bulunacaktır. 
Yalnız bu meydanın cephesinde şimdiki tapu, 
hapi.sane binalannın olduğu yerde lstanbuıun 
resmi daireleri sıralanacak, ve şimdiki Ticaret 
mektebinin bulunduğu yere 140 metre yüksekli.
ğinde bir inkılap abidesi yapılacak, Sultanah. 
mette Bizanslılardan kalan sütunlarla Alman 
çeşmesi biraz daha yukarıya kaldmlacak, bu 
meydandan denize kadar inen kısan tarh ve tan 
zim olunacak, Sultanahmet camiınden Akbıyık 
eemtile Ahırkapıya kadar denire uzanan kısan.. 
da anfiteatr şeklinde küçUk sayfiye tarzı bina.. 
lar bulenacaktır. Sultanahmctten Beyazıda uza 
nan cadde genişletilecek bu caddenin deniz ta.
rafı anfiteatr şekline konulacak ve 'binalar bu 
anfinin Ustünde srralanacaktrr. 

Diğer meydanlara gelince; Sirkeci meyda. 
nı da açılacak, düzeltilecek, burası Çek. 

mece _ Sirkeci banliyösünün merkezi halinde 
bıraktlacak, bütün büyük camilerin etrafları 

geniş birer meydan halinde açılacak, bunların 

her taraftan görülebilmesine engel olan !°ınalar 
kaldırılacak, bütün caddeler 30, 20, 10 metre ol
mak üzere ehemmiyetine göre Uç şekilde geniş.
letilecek, Kapalıçarşı muhafaza edilecek, Beya
zit "ilim sitesi,, ve Sülcymaniye "Sinan sitesi,. 
hallne getirilecek, her iki semtte taşıyacaklan 
ismin icap ettirdiği bütün tesisat ve yenilikler 
vücuda getirilecektir. • 

Şehir içindeki mezarlrklnr tamamile kaldın.. 
lacak, asariatikadan olan tarihi bina, medrese 
ve türbeler restore esaslara göre taırtlr olunarak 
muhafaza edilecek,EminönU-EyUp yolu açılacak 
Eyüp mezarlıklarının olduğu yerde amele mahal 
leleri kurulacak, Bahariyede Silahtarağn ve Ka.
raağaç mUesseseleri e~i.nma mahsus oturma 
yerleri yapılacak, Gazi Köpıilsilnden Eyübc ka. 
darki kısım sanayi mmtak8.8ma, ou köprüden 
Karaköy köprüsüne kadarki kısım ise Istanbu. 
lun dahili istihJiık işlerine ait maddelerin toptan 
muhafaza ve alışverişine tahsis olunacaktır. 

Buraya bir rıhtım yapılacak, rıhtım üzerinde 
soğuk hava depoları tesis edilecek ve asri tesL 
sat vücuda getirilecek, belediye her türlü mad. 
delere ait hal binalannı bu iki köprü arasındaki 
mıntakaya sıralıyacaktır. Yalnız Ayvansar:ay -
dan Marmaraya §imdi yapılmakta olan geniş 
yol, bir ana yol halinde muhafaza edilecektir. 

Yenikapıda ihracat limanı tesisatı yapılacak, 
Gazi bulvarı tamamla.nacak Beyazıt - Aksa.ray 
ve Beyazrt • Fatıh yolları genişletilecek, Ga:zi 
bulvarı ayni geni§likle Gazi köprüsünün Unka _ 
panı ta.rafına kadar ind.!rilccck ve büyük köp_ 
rUnün başında yapılacak geniş, muntazam bir 
meydanda nihayet bulacaktır. 

Beyoğlu yakasına gelince, Mecidiyeköyü 
bir sayfiye yeri olacak, Gazi köprüsünün 

Azapkapı cihetinde ge~ bir meydan açılacak, 
bu meydandan havuzların yanından şimdiki as-
kerlik şubesinin önünden Tozkoparana ve ora. 
dan Taksime kadar uzanan otuz metrelik bir yol 
açılacak, tramvaydan gayri Is tan bula inecek 
biltUn nakil vasrtalan yalnız bu yolu takip ede. 
oeklerdir. 

Azapkapı _ Karaköy yolu genişletilecek, Bo _ 
ğaz tramvayları .Karaköy köprüsün il geçmiye -
rek Azapkapıya kadar gideceklerd'r. 

Karaköyde geniş bir meydan yapılacak, bu 
meydandan Azapkapısma gidecek tramvay yo. 
!undan başka. gimdiki Fermeneciler yolu da ge. 
nişletilecek. lki köpril arası küçük deniz sanayi. 
ine tahsis edilecek, burası asri gekilde ıslah olU
nacaktır. 

Karaköy meydanının sağ cihetinde biri Gala.
ta rıhtım boyu, diğeri 20 metreye çıkanlacak o. 
lan Kara Mustafapaşa yolu, üçüncüsü otuz met. 
re açılacak olan Necati Bey caddesi olmak üze.. 

re Boğaza doğru Uç yol gidecektir. Karaköyden 
Kemera.J.tı Kumbaracı yokuşu tarik.ile Yüksek. 
kaldırıma müvazi olmak üzere 30 metrelik yeni 
bir yol açılacak, Beyoğluna inen ve çıkan tram-
vaylar yalnrz bu yolu takip edecektir. Bu yol Tü. 
nelin Beyoğlu tarafmda açılacak geni§ bir mey. 
danda nihayet bulacaktır. 

Bu meydan için TUnelin karşı taranndaki 
binalar istimlak edHecek, ~li. Harbiye, 

Maçka ve Kurtuluştan gelen tramvaylar Tozko. 
parandan Tepebaşı bahçesinin yanından Asmalı 

mesçitten bu meydana çıkarak qağı inecekler, 
aşağıdan gelenler ise bu meydandan eimdiki 
Istıklal caddesini takiben Galatasaraya çıkacak.. 
!ardır. Galatasaray lisestnin ka.rşnsmdaki köşe, 
yani dörtyol ağzı genişletilecek, Şişhane, Voy

voda, Tepebaşı caddelerinde mevzii dür.eltmeler 
yapılacak, Taksim meydanı buradaki abidenin 
~efile mtitcnnsip bir hale sokulacak, Taksim 

de bir taraftan SUrpagop mezarlığı, diğer taraf 
tan stadyomun bir kısmından itibaren Dolma. 
bahçede denire kadar uzanacak kısımda asri bir 
Lunapark kurulacak, bunun yanında daiınl ser. 
.gi binası yapılacak, Sürpagop ile civan ve Har. 
biye okulunun yan ti.rafları sayfiye yeri haline 
getirilecek köprüden Boğaza g· den yol 25 metre 
olarak açılacaktır. Beşiktaşta Barbaros tUrbesi_ 

. bu ' nın etrafı açılarak meydan yapılacak, mey-
danm bir tarafında, Eminönü ve Galatada ol. 
duğu gibi nakil vasıtaları parkı açılacak, Beyoğ. 
lu yakasında mevcut tarihi binalarda restöre 
esaslara göre tamir edilerek etrafları ~ılacak, 
muhafaza olunacaktır. 

Avrupa ve Anadolu trenlerinin birleştirilmesi 
ve güzergahı meselesi hakkında hükUınetçe kati 
karar verilecekse de trenin Yenikapıdan itiba. 
ren Siliıhtarağn, Şişli sırtlarından Rume1ihi8an
na indirilerek Hisardan karşıya yapılacak bir 
köprüden geçirtilip Haydarpa.~ trenlerile birleş 
tirilmesi şıkınm tercih olunması muhtemeldir. 

Mithat 
M ithat P~a naaıl bo

ğuldu? 

Paşa Nasıl Boğdurulmuştu ? 
Okuyucularım, birçoklan 

gibi benim de tarihten bir par

ça alarak romancı sanatile 
sayfalar dolduran bir tefrika 
yazacağımı zannetmeainler. 
T eaadüfün bana öğrettiği bir 
hakikatin gizli kalmaması için 
onu basın meydanına atıyo

rum, İfte o kadar. 

Bundan tahminen kırk sene ev
vel Yemende idim. Bilmem hangi 
şeytan dünyanın unutulmuş bu kö
şesindeki biçareleri hayatla biraz 
alakalandırmak için başta kanuni 
Hacı Arif olmak üzere bazı musiki 
erbabını oraya fırlatmış, bize, haf
tanın bir iki gecesini bo ça geçi· 
ren bir musiki alemi icat etmişti. 

~~:~~ 
lanamamıştım. Onuiı bir katil, Mi
tat Paşayı boğanlardan biri olduğu 
nu ötekinden berikinden işitmiş
tim. 

A lkolün buğusu içinde ben bu ' 
duygumu saklıyamadım. 

Memiş ağa beni bir köşeye çeke
rek "öyle ise dinle,, dedi ve bu a
cıklı hikayeyi şöylece nakletti: 

"-Ben Taifte mülazim iken Mi
tat Paşa ile Damat Mahmut Paşa
yı İstanbuldan getirdiler ve Taü 
kalesine hapsettiler, beni de mu
hafazalanna memur ettiler. 

cele sorardı. Beşinci Muradın tek
rar tahta çıkmasında parlak ati
ler görür, o mesut günü beklerdi. 

Mahmut Paşanın bu hayallerine 
mukabil Mitat Paşanın duda'kların
da acı bir tebessümden başka bir 
şey görülmezdi. Belki onda da bir 
ümit vardı, lnkin hiç izhar etmez, 
mukadderata tama.men boyun eğ
miş gibi dururdu. 

Mahmut Paşanın her fikri, her 
düşüncesi onda (cebin, alçak) der 
gibi bir bakış uyandırırdı. H iç unutmam ... Bir gün Mah-

Bir yüzbaşı geldi. Aldığı emir mu
cibince bunların odalarını ayırdı. 
Mitat Paşa, eski odasında kaldı, 
Mahmut Paşayı yanındaki odaya 
naklettiler. 

Ben bundan bir şey anlamamış
tun. Fakat Mitat Paşanın çok şey 
anladığı, bu vakayı takip eden iki 
gün esnasında söylediği imalı söz
lerden anlaşılıyordu. Ben o imala
nn da bir zaman sonra ancd far
kına varabildim. 

isp~nyada rerqel'in hfikt1mctçiler 
llırafından zaptındanberi hava değiş
ti. Asiler arasında mevcut ihtliaflar 
daha ziyade keskinleşmlye başladı. 
.\iman ve İtalyan kuvvetleri ile yer
li İspanyollar arasındaki ihtilif arttı 
"e Frnnco, dünyadaki itibarını kay
hctnıek tehlikesine dü tli. 
Şimdi Franco, bu tehlikeyi atlat

~ıık için yeni bir taarruza teşebbüs 
~hniş bulunuyor. Fakat Franco saf-
8l'lndaki haleti ruhiyeyi bilenler bu 

taarruzun muvaffakıyetle neticelen
tlıesine pek ihtimal vermiyorlnr. 
tı· l'cruel, İspanyadaki dahili harbin 
ır dönilm noktası olmuştur ve bun

dan sonra İspanya harbi A vrupada 
)~ de.Msmelere yol acacaktır. 

Bu nefis sanatın gtlya ayrılmaz 
bir arkadaşı imiş gibi daima yanı
başında bulunan alkol şişelerini ek
seriya kapı dışarısında bırakmak i
çin gösterdiğimiz gayrete rağmen 
hazan girecek bir delik bulur ve so 
kulurdu. Yine böyle dumanlı gece
lerden birinde saat epeyce ilerle
miş, dillerde serbesti, tavırlarda lA 
übalilik başlamıştı ki, mensup ol
duğum alaydan Yüzbaşı Memiş A
ğa yanıma sokularak samimi bir e
da ile teveccüh göstermlye başla
dı. Ben bu adamdan katiyen hos-

Bu iki büyUk adam o köhne kale 
nin bir odasında hiç akıllanna gel 
miyen bir vaziyette yaşıyorlardı. 

Gaz sandığı tahtasından yapılma 
bir masa, yine o cinsten iki iskem
le, öirer sedir üzer~ne serilmiş, al
tı ot, üstü iki parmak pamuk ya -
taklarının üstünde ömürlerinin son 
gün terini sürüklüyorlardı. 

İnsanlar hiçbir zaman ümitten 
yurtulmuyorlar. Bu sefil yaşayışın 
ıçlnde o karanlık istikbalde yine bir 
ışık, ne kadar uzak, ne derece sö
nük olursa olsun bir aydınlık görü
yorlardı. Mitat Paşa bir şey söyle
mezdi. Fakat Mahmut Paşa, her 
sabah uyanışında Abdülhamidin 
vefatını duvacakmıs eibi acele .. 

mut Paşa yatağında uyu -
yordu. Mitat Paşa birkaç dakika, 
onu tetkik ediyormuş gibi baktık
tan sonra, bana döndü de dedi ki: 
"- Memiş, şu adamı görüyor mu· 
sun? İnsanlar içinde bundan daha 
aşağı bir mahluka tesadüf etmek 
mümkün değildir. Bir gün gelirse 
bu liakikati tanıdıklarına söyler -
sin.,, 

Mahmut Paşanın mütemadi şi
kAyetleri, küfürleri karşısında Mi
tat Paşa, kendini tamamen sofulu
ğa vermişti. Namazını muntaza -
man kılar, boş vakitlerini Kuran o
kumakla geçirirdi. 

Günler, aylar böylece akıp gi
derken birdenbire bir hadise oldu. 

Bu oda aynlımından iki gün 
sonra bir sabah Binbaşı Be 

kir Bey (bilahare ferik olmuş, Ye
menden hasta olarak Beyruta ge
tirilmiş, ora askeri hastanesinde 
ölmüştür.) Yanında iki çavuş ile 
geldi. O çavuşlardan birisi, dör -
düncü taburdaki yüzbaşı Arap Ali 
Ağa idi. (Simsiyah bir yüzbaşı olan 
Ali Ağa Haşitlilerle yapılan blr mu 
harebede. Araplann eline düştü, 
kalasını kestiler ve tandırda pişir
diler.) Ali Ağanın elinde bir ip var
dı. Bekir Bey bana Mitat Paşanın 
odasını açmamı emretti. Ben hala 
işin farkında değildim. Odadan içe
ri girilince henüz kendisine bir şey 
söylenmiyen Mitat Paşa, hazırla -
nan mukadderatını zaten biliyor -
muş gibi Binbaşı Bekir Beye: "Mü
saade ediniz, iki rekat namaz kıla
yım.,, dedikten sonra ibrik ile sec
cadeyi istedi. Suyunu döktüm. Al> 

(Arkası ı .incide) 
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H ıreın 1 
~KÖŞE 
Şehidoğlu lsak Eskinazi 

Bana Bir Mektup 

Gönderdi. 
[Yazan: Jlka GünJüzJ 

Bay İsak eski bir Musevi n
tandaşımdır. Sanıyorum ki bir deli
kanlıdır. Baba tarafından da silnh ve 
savaş arkadaşım olduğunu öğrendim. 

Bu; ırzı beyaz, kalbi beyaz, dü· 
şüncesi beyaz vatandaşım hana bir 
mektup gönderdi. 

Ben tahta - adam olmadığım için 
ömrüm daima hareket ve heyecan i
çnide ge~miştir, ve ölümümde bile 
canlı adam olarak tabutuma uzanaca
ğım. 

Bu mektup, görli§ zaviyesi geniş, 

anlayışı berrak bir gencin coşkunlu· 
tunu - musiki ahenginde - ifade edi· 
yor. Aferin sana fsak Eskinazi! Bana 
heyecanlarımın en tathııından beş ta
ne mesut dakika yaşattın. 

Mektubunu olduğu gibi şuraya ıo
çirlyorum: 

Sayın Bay, 

Tan gazetesinin 10/ 1/ 938 tarihli ve 
970 No. lı sayısında Hırçın Köşe sü
tunundaki makalenizde "Cemaat ile
ri gelenlerinin ifadelerine bakılırsa 
Avrupa görmüş birtakım gençletin 
aralarında (inat için türkçe konuşmı
yanlar cemiyeti) diye bir cemiyet 
kurduklarını yozıyorsunuz, ve (bu
na inanmak çok zor) diyorsunuz. 
İnanmak değil, aklına bile getirme; 
çünkü asıl Avrupa görmüş gençlerin 
ekserisi şehrimizdedir. Ve şehrimiz· 
de ancak iki tane Musevi cemiyeti 
vardır. Bu klüplerin birinde ben aza. 
yım ve öbüründe ise böyle bir cemi
yetin mevcut olmadığını pek iyi bili
rim. 

Bizim klübümüze gelince; biz klüp 
üyelerinden, on kişiden mürekkep 
bir grup bir (türkçe gösteril kolu) 
vücude getirdik. Bunu da sırf soy
daşlarımıza türkçcyi konuşturmak 
kaygeısile yaptık. 

Ben; Şeref meydanında fehit 
düıen Muaevi bir aakerin evladı
yım. Babam ,ehil JU,tüğü ~
man ben ancak altı ayıma bas
mıştım. Ve fimdi mkeri vazife
mi yapmak için bir~ bir buçuk 
•ene gibi bir feY kalmıştır. 

Bununla demek istiyorum ki be
nim gibi, babalan şeref meydanında 
şehit düşen birçok arkadaşlarım var. 
Ve babalarımızdan bahsederken; 
bu vatan için kanlarını akıtarak biz
lere bahşettikleri şereften iftihar du· 
yarız.Bizim de içimizde kaynıyan aşk, 
bu vatanın aşkıdır; ve bu vatanın ö~ 
dili olan türkçeyi konuşmak ve ko
nuşturmak için daima çalışırız. Zan
nedersem benim gibi (ecnebi lisan ko
nuşan bir takım züppeler hariç) bir 
çok gençler vardır. Klübümüzde ilk 
temsilimizi verirken, açılış töreninde 
hazır bulunanlara birkaç söz söyle- • 
mck vazifesi bana düştü. Ben de bu 
fırsatı kaçırmadım, söyliye bildiğim 
en ateşli sözleri söyledim. 

Bir fikir edinmeniz için, içimde 
kaynıyan aşkın ateşile ilk defa olarak 
söylediğim sözlerin birkaç tanesini 
yazayım. 

"Ereğimiz ana lisanımız olan türk
çeyi yaymaktır,, sözleri ile başlıya
rak: Aziz soydaşlarım! dedim, tram
vayda, vapurda, tünelde, yolda, veya 
herhangi umumi bir yerde türkçe ko
nuşurken hem yanınızd,a bulunan va
tandaşlarınıza, hem de saadet ve re
fah içinde yaşadığımız Cümhuriyet 
rejimini bizlere bağışlamak için kan
Iannı akıtmakta bir dakika bile te
reddüt etmiyen yüce Mehmetçikleri
mizin ruhlarına, ve şanlı bayrağımıza 
hürmet etmiş olursunuz. (Bu son keli
meyi arkamda bulunan dekorlann ka 
panması için koyduğumuz bayraklan 
işaret ederek söyledim.) 

Tahsilim çok yüksek olmadığı için 
(Zaten öksüz olan birinin yüksek tah
sili olamaz, çünkü genç yaştan beri 
hayatını kazanmıya mecburdur) söz
lerimde veya yazımda bir yanlışlık 
yaptıysam hoş görmenizi diler, derin 
saygılarımı su.narım. 

l•ak E.Jnnazi 
Not: Bir şehit oğlu fsak Eskinazi

nin bu mektubunu okudum, bir de 
bana işiten, gören müstear imzasile 
fransızca küfür mektubu gönderen 

<Liitfen sayfayı tevirinit) 
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Amasyanın içli Bestekarı 
"Feryad .. iyle Beraber 

Memleket Havaları Getirdi 

İ iKi GÜNLÜK HiKAYE 
i 

lstanbulun Musiki 1 
ihtiyacı • İ 

A: 'M: Tuncar Umaaile aldıfmm mek 5 ı_: 
tupta deniyor ki: 1 = 

latanbııl büyük ve kalabalık bir tehirdir .,. 1 
burada münevver bir kütle de vardır: Bır 1 ! 
çok yükıek mekteplerde okuyan gençlik te : ! 
bu tehirde toplanmq bulunuyor: .Fakat, i i 1 

Yaylanın yf!fİI yola 
Sa •eldi baatı kula 
I terdim yari •örmek 
U irular kati yola ( %) 

Sen beni aflar koydun 
Bafruna dallar koydun 
Y ıkhn özge euimi 
l(apmn bafalr koydun 

~kf(lmın oaktl geçti 
Bir güzel baktı geçti 
Zül/ünün tellerini 
Boynuma taktı ıeçti 

H alk şairi Amasyalı tsman 

latanbulun musiki ihtiyacı nedirl Bu ıhti- 1: 
yacı tatmin edecek vasıta ve teşkillt olma i 
driıiıa kaniim: Böyle büyük bir tehırde : ı 
cençleri etlendırecek. onlarm musiki zev 1 _• 
kini tatmin edecek ne vardır kil Halbuki 1 • 
musiki belliba,h kültür vasıtalarından biri ., 
değil midir? Bir arada toplu bir halde ba i il 
lunan rençleri daha ziyade musiki terbiye ' E ı• 
aile yetiıtirmek 'llz:dır, zaıınmdaymı: ı ~ 

1 Ba.kmısız Bir Sokağın Hail 'c 
Beşiktaıta oturan bir okuyucumuz yaın- 5 

YM: - ' 

"Beşiktaşta Türkali mahallesinin Hattat E N 1 ' G 1 1 
Tahllln sokağı pelı. ışlek b.r yoldur: Nişan : •• • 

taşını, Muradiye, Valdeçebmesini Beşıkta- 5: apo eon un o o-esıJ 
p. bağlayan yegine sokaktır: Uzun seneler O 
dir. h ç tamir yıizı.i rôrmemiıtır: Artık ..._ A K . Ç B T k 
:::!~:;y:~;. ::~:ı ";!";~~r~u1:uı:uıniç:de:r: ~ Yazan : • uprın eviren : • o 

Hakkının bu güzel halk tür 
killerini, basık tavanlı, mütevazı Halk bestekarı lsmail Hakkı ue "Feryatl,, ı 

Tamir edilmesi için birçok müracaatlar yap 
tık: Bir semere vermedi: Yolun liğımı da 
çok berbattır: Geçenlerde patladı: Bütdn 
sokak p slik içinde kaldı: Zorlukla ve clle
llccle kapandı : Belki yine patlar: Ba yol 
ayni zamanda karanlıktır: Bütün mahalle 
halkı şikayetçidir: Alikadarlarm na.zarıdik 

1 906 senesinde Rusyanın 

Garp villayetlerinden biri
ne vali tayin edilmiştim. O zaman 
memuriyetlerine giden valilerin 
yanlannda bir kat çamaşır, bir si
gara tabakası, bir diş fırçası ve da
ha buna benzer, ufak tefek şeyler
den başka birşey götürmeleri adet 
olmamıştı .. Çünkü o devirde valile
rin, nasıl olsa, üç dört gün sonra 
bir başka yere nakledilmeleri .. ve
ya merkeze alınmaları veyahut va
zifelerinden affedilmeleri muhak
kaktı. Tabii bu arada teröristler ta
rafından bomba ile öldürülmek ih
timallerini de hesaba katmak 18-
zımdı .. 

D evrin meşhur generallerin
den ve Rus - Japon harbi

nin kahramanlanndan General 
Rennenkampf bu işe memur edil
mişti. Napolyonun geçtiği muhte-

bir otel odasında dinledim .. Güfte, 
beste, söylemesi, sazda çalması hep 
lsmail Hakkının... Elindeki, kendi 
leatgerdesi olan uzun saplı saza 
Feryat ismini takmış.. ve saz öyle 
bir feryada geliyor ki, insanın bü
tün gönlü onun ıhk sesi ile dolu • 
Jdr .. 

Uzun boylu, iri yap1b. genfJ o
muzlu, aslan gibi bir 1'ürk çocuğu 
olan İsmail Hakkı, Anadolunun te
miz ve saf havasını Sirkecideki o
telin odasında bize tattırdı. Mavi 
gözleri, siyah. burma bıyıklan al
tında asil, güler yüzlü bir çehre ta
pyordu. (Feryatlını elinden hiç bı
rakmıyor, onu bir sevgili gibi bağ
nna basıyor. Coşkun halk sanatka
n, pirin ve musikinin bütün güzel 
motiflerini güzel bir ahenk içinde 
JUjurarak. insana ne tatlı bir ses 
myafeti veriyor .. 

Hayatı, çok meraklı bir roman 
gibi ... 

- (Feryıtl ~~ ,t~
plınıyor. yaylalarda türkülerim 

(•) Utnııar kelunesi $arkf Anadolada 
tenm hırıızlan manaama lmllendan öa 
tilrkçe bir kelimedir, 

SPOR: 

F eryaclını yay!a çalıyor 

Güreş Müsabakaları 
---------------------------------------------

Grekoromen Teşvik Güreşleri 
Gelecek Ay İçinde Başlıyor 

T. S. K. İstanbul bölgesi güref a- Aslan, Saim, Adnan, Mustafa, Ço-
janlığından: ban Mehmet iştirak edemezler. 

1 - 13. 2. 1938 tarihinde başlamak 10 - Gureşlerde birinci, ikinci ve 
here Grekoromen bir gllre, teşvik üçüncü olanlara madalya verilecek-

müsabakası yapılacaktır. tir. 
11 - Bu güreşlerde en iyi güreşen 2 - Güreşlere lisansla güreşçilerle 

ı. 12. 1937 tarihine kadar mmtaka
ea tescil edllmi§ güreşçiler girebilir
ler. 

3 - Müsabakalara girecek olan gü

reşçilerin isimlerini klüpler 4. 2. 938 

tarihine kadar bölge merkez bürosu

na kaydettirmelidirler. Bu tarihten 

llODl'8 yapılacak mıiracaatlar kabul o

lmunaz. 
4 - Müsabakalarm kaç gün de -

ftm edeceği ve müsabaka yerleri 
kayıt müddetWn sonunda aynca bil
dirilecektir. 

5 - M iısabakalara her klüp her 
81klet için en fazla beş güreşçi yaz
dırabilir. 

6 - Sıkletlerde tolerans farkı yok
tur. 

7 - Suspansuvan, nizami tam ma-
70SU ve ayakkabısı olmıyanlar mü -
pbakalara kabul olunmazlar. 

8 - Müsabakalar 6 X 6 mlnder 
üzerinde yapılacaktır. 

9 - Bu giıreşlere milli takıma da
hil Hüseyin. Kenan, Yaşar, Yusuf 

uzı kırık. ruhu bozuk. özU kopuk he
rifin mektubunu okudum. Bu arzı 

güreşçiye bir kupa verilecektir. Bu 
güreşçi jüri heyeti tarafından inti -
hap olunur. 

Barut gücünde 
Barutgücü Başkanlıgındm: Aşağı

da isimleri yazılı sporcular adları hi
zasında yazılı klüplerinden 7. 1. 938 
tarihinde istila etmişler ve keyfiyeti 
Türk Spor kurumu İstanbul bölgesi 
başkanlığında 19. 1. 938 tarihinde 
bildimtışlerdir. 

Bu sporculann Barutgücünden baş 
ka hiçbir .spor teşekkülü ile ilişiği 

olmadıklan ilin olunur. 
Galatasaraydan: Turhan Göker, 

Sümerden: Hayri Arlı, Sümerden: 
Hayri Büyükizgi, Vefadan: Sefer. E
yüpten: Mazhar Günmak, Eyiıpten : 
Nuri Alpuğan, Fenerbahçeden: Sadet 
tin Tezkan, Kasımpaşadan: Fikret, 
Güneşten: M. Abdülkadir Sevim, A
nadoludan: İlhami Gündüz Mühtedi, 
Topkapıdan: Sabahattin Yalcıntepe, 
Topkapıdan: Besim Göral, Topkr..pı-
dan: Cemal, İzmir Oçokt~: .Nüfıt A
kıncı. . 

lstanbu,aporda 
1staııbulspor klubu başkanlığın

dan: 

dilmteklinin mektubunu da kopye e- Klübilmüzün senelik kongresi 29. 
dip cevap vermek isterdim. Fakat o, 1. 938 cumartesi günü saat on dörtte 
pbit oğlu fsak Esk.inazi gibi mert ot- Çarşıkapıda tramvya durağındaki lo-
lu mert davranmamış. Mam dan kalinde yapılacaktır. Azanın ilan edi-

söyleniyor. Düğünlerde benim ha
valanmla oynanıyor, diyor. 

Sordum: • 
- Ne kadar türkü yazdınız? 
- Şöyle bir 400 parça vardır. 
- Hepsini de bestelediniz mi? 
- Tabii. İşte bu (Feryat! la .. Bu 

(Feryat) ı çok severim. Bazan ken
dimi ona kaptırırım. Saatlerce ça
lanın .. Daha çocuk iken içimde bir 
ses aşka geliyordu Böyle türküler 
yazmak. onlan söylemek. çalmak 
istiyordum Bazan canım sıkılır. e
lime (Feryatlı alırım.. Köy köy. 
dağ. dağ dolaşırım .. Çalar. duru -
rum. Dünya bu bir telli (Feryat) ın 
içinden bana ses verir. 

• J smail Hakkı aslen Azerbay-
canın Karabağından.. 93 

harbinde muhacir olarak Amasya
ya gelip yerleşmişler .. Amasya bu 
kıymetli halk sanatkarının beşiği 
olmuş .. 

katine koymanızı rica ederım:., 

• 
iş a.ramıya geleo köylüler 

Çarşıkapıda Güneşyuva kırathanesinde 

Parli Mehmet imzasile yazılıyor: 

Karadeniz kıyılarmdıln latanbııla selen 
birçok kims~lerin burada iı bıılaınadıkları 

ve dilend kleri yazılıyordu: ı, bulmak için 
ı,ıanbula birçok kimseler gelir: Fakat hep 
si de mutlaka dıı ...... tliiı. yapr,ı...z: Karadenı.a 
de de bir köy halkı vardır ki, ber sene b r 
kaç ay için lıtanbula relirler: Burada dile 
nirler : Giderken de yol parasını belediye
den temin etmiye çalışırlar: Fakat, bütün 
Karadenızlılerin bu tekilde oldukları aan-
nedilnıemelidir: • 

• 
Btriblrlne uymıyan tıcretıeır 

Bir okuyucunıuz yazıyor: 

Şehirde i11l.yen otobualerden mühim bir 
kıanımm ucret tantelerı binbırıni tutmu
yor: Su muhakkak kı, ücretler evveli pa
halıdır: Sonra da muhteh( arabalar, ayni 
mesafe ıçın ayn ayn iıcret auyorlar: Ne 
seli Fatih - Şiıli arasmda ııl.yeıı otobd• 

ec 
:ı:ıq•iilll'!!-~~~;..biı:-lcı•au hıui mesafe .~ · 
• 1ıtsm1 7 .~ kUria• l\ccet alıyor: Palnt 

tur ki türkü. saz. oyun bulunma
sın .. Şen, neşeli insanlardır. • 

- Amasyadan başka yerlerde do 
!aştınız mı? 

- Hemen bütün Anadol'1yu .. Uç 
gün evvel de 1stanbula geldim. İs
tanbul dilberleri için de b~ türkü 
yaptım. Yansını besteledim. bile .. 
Size bir parçasını çalayım ve söy
liyeyim .. 

İsmail Hakkı. (Feryat) mı kuca
ğına aldı.. Başını kaldırdı.. Göz
lerini yumdu .. İstanbul dilberlerini 
hayalinde yaşıyormuş gibi, vecd 
içınde idi Heyecanlı sanatkan. di
yebilirim ki, hiç nefes almadan din 
ledım. 

Amasyal1 halk şafrl elinden 
<Feryat)l bıraktı. Gözlerinin 

içi gülüyordu: 

- İstanbullular. daha iyilerini 
dinlerler, dedi. fakat. biz de şöyle 
bir acizane içimizdekirli dökmek 
istedik. İstanbullular gücenmesin.. 

- Gücenmezler, bilakis memnun 
olurlar .. 

- Bana her şey ilham verir. He
men yazanm. bestelerim ve çala
nm .. Kurtuluş savaşında idi. Ana
dolu karmakanşık .. Köylerde dur
gunluk ve kararsızlık .. Elime (Fer
yathmı aldım. Köy köy dolaştım .. 
Askerleri harbe teşvik ettim. Bir
çok türküler yaptım .. Analann göz 
leri yaşardı, ihtiyarlar titredi. Genç 
ler silahını kapıp cepheye koştu .• 

O zaman yaptığım türkülerden 

birini çalayım mı? 
- Çal. dinliyelim .• 
Şair (Feryath tekrar kucağına 

aldı .. Bir lihza düşündü. Hem söy
lüyor, hem yanık yanık çalıyordu: 

Yurdumuıt etrafı al yetil dailar 
Yatıyor phitler cenk eder sağlar 
Yol verin geçeyim dumanlı dağlar 
Sılada yavrular ah çeker ağlar 

yolcu, ancak arabanuı iç ne cirip otarduk 
tan llOUl"B ~iUl)'Cll anıayvr. uc:ıed•.Y '- J LO 

büılerin ücret tanfeaini ilin eıse, tok ye 
rinde bar lf olur: 

• 
Bir fırmellllD şlkAyetl 

Sarıyerde oturan okuyucularimızdan Pı 
ruıcı Ba1 lbrahim ,unları yuı.yo't 

Uzun zamandır Beykoza ekmek götüriip 
halka ucuz fiyatla aatmaktayım: Orada bu 
anan ve iıtediii tekilde hareket ede11 bU' 

tırınc:ı vardır: Ben Beylı:ozda ekmek sat
makla onun ıhtiklrma manı olmaktaynn: 
Belediyenin !uzum ıösterditi şekilde. nalı: 
llyat için içi dışı çinko kapli bir motör de 
yaptırdım: Belediye komiseri reldi, ve be 
nim Beykoza ekmek çıkarmama. hiçbir ae 
bep cöstenneden, manı oldu: Hiçbir lraba 
hatim olmadıiı halde, kanuna uymayan bir. 
şekilde beni ticaretten menedenlerden hak 
kınım aranmaımı istiyorum: Allkadarlarin 

,~at narma k~yarnn: 

B u heyecanlı ve vatanperver 
halk sanatkannın cömert 

tarafı, kendisinin en ateşli bir inkı
lap proj>agandacısı olmasıdır. Ye
ni dil cereyanı, şimendifer politi -
kamız. Tayyare cemiyetine yar
dım, köy kalkınması mevzularında 
o kadar güzel türküleri var ki. bun 
lan köy köy dolaşarak söylüyor, 
çalıyormuş .. Hele <Uçakl isimli tür 
künün bestesi bir harikadır. İsmail 
Hakkı bana bu türküyü çaldığı va
kit, tayyarelerin hücumunu. zehirli 
gaz atmalarını, halkın telAş ve he
yecanını, bütün korkunçluğu ile 
seyreder gibi oldum. Halk şairi. bu 
türküsü ile, halkı, Tayare cemiye
tine yardıma teşvik ve davet edi
yor. Bu propaganda şeklinden da
ha mükemmel ve kuvvetlisini Ha
va Kurumunun bulmut olduğunu 
tahmin etmiyorum. 

İsmail Hakkıdan ayrılıyordum: 
- Size bir de köy düğünü hava

sı çalayım. dedi.. Bu da benimdir .. 

Bu türkünün bestesini dinleyi • 
niz.. Harikullde b'r şey .. (Feryat)m 

Ayakta. sigar1U1U içerken bu raks 
temposunu dinledim .. Şair. bundan 
sonra. saziJe bir dağ başındaki ço
banın kavalını taklit etti: 

- Koyunlar, şimdi suya, de~ 
ye iniyorlar. dedi.. . 

Bir rüyada imişim gibi. yeşil yay 
lalardan dereye inen sürüleri gö
rüyordum .. Kavalm bUtiln hUznU, 

seçme huy iktizası kend.is - ı ıen saatte klüpte bulunmalan rica o-
IDlf. lunur. 

bir tek teli var.. Nasıl oluyor da, 
bu kadar zengin bir musiki yarJta
biliyor? İsmail Hakkının söyledi
ğine göre. bütün musiki aletleri i
çinde. böyle tek telli başka bir siz 
yokmuş .. Bu bir tek tel de üç oktav 
yapabiliyormU§. 

gamlı akşamlara yalvarma hıçkın
tı. otelin taı merdivenlerinde in
liyordu.. 

Halbuki ben, herkesin hayretine 
rağmen, 1906 senesinden 1913 se
nesine kadar, yani tam yedi sene 
müddetle ayni vilayette vali ola
rak kalabildim. Aradan bu kadar 
zaman geçmesine rağmen, şimdi 

ben bile bu hadiseye harikulade 
bir vaka gibi bakıyorum. 

Vali olarak bulunduğum vilayet
te sonsuz bir nüfuzum vardı. Ora
nın imiri, hildmi, velhasıl herşe-
r uuuoaaaa • ...-~vu... LWSU••--......,.,,. 

lanmı yolarak vaziyetimin. bir va
linin vaziyetinden daha kötü oldu
ğunu haykırmak istemediğim gün 
olmadı. Haykırmadım. Haykıra

mazdım. Çünkü bizzat kendim vali 
idim. 
Bulunduğum villyette, emrim 

ve himayem altında: Büyük Rus
lar, PolpaJslar, Yahudiler, Li.tişler 
gibi birçok milliyetler vardı. Naza
ri olarak vilayetin bütün askeri, i
dari mülki. zirai, ekonomik işlerin
den ben mesuldüm. 

M aamafih yedi senelik memu
riyetim esnasında. buuindu 

ğwn vilayette, asayişi bozacak hiç 
bir fevkalade hidise cereyan etme
di. Bunu benim iktidanma atfet
mekte mana yok. Benim buradaki 
rolüm. her hadiseyi sojııkkanhhk
la karşılamamdı .. 

Ben esasen yaradılışta soğukkan
lı, biraz da mizaha meyyal bir a. 
damdım. BuradaJq memuriyetim 
esnasında 1912 senesi çatıp geldi. 
Bu tarih. Napolyonu11 Borodindeki 
mağhiblyetinin yüzüncü yıldönü
mü idi. 

Bu büyük yıldönüm6nün - yük
sek makamlarca - bizzat vaka ye
rinde kutlulanmak istendiğini 

biz valiler önceden biliyorduk. 
Mesele bu kadarla kalsaydı. bu 

basit yurtseverlik hidisesinde her 
hangi bir fevkalldelik aramak doğ 
ru olmıyacaktı. Fakat iş bu kadarla 
kalmadı. Hldiseye muhakkak ba
zı fevkalldelikler sokulmak isten
di. Nitekim Borodin muharebesine 
iştirak eden eski muhariplerin ve 

' Napolyonu phsen görmüş olan o 
civar ihtiyarlannm merasim günü 
vaka yerinde bulundurulmak isten 
mesi bu fevkalideliklerden biri 
idi. 

Bu tasavvur, garabet itibarile, 
fimal bavalisinde Ananas yetiştir
mekten geri kalmıyordu. Fakat ne 
denir?. Emir yukandandı. Sonra, 
kağıtlann her projeye tahammülü 
olduğunu unutmamak ta l&zımdır. 
Halbuki hakikat hiç te böyle değil
di. Borodin muharebesine iştirak 
etmiş bir adamın bugün en aşağı 
yüz yirmi yaşında olması lazımdı. 

Petreaburg bunu hatırına bile ge
tirmek Jateınemıttt .. 

lli vililyetleri dolaştıktan sonra ba
na da geldi. Herhangi bir mukad
demeye lüzum görmeden doğrudan 
doğruya işten balısetm.iye başladı: 

- Napolyonun geçtiği ve konak
ladığı bütün bu havaliyi dolaştım, 
dedi. Napolyonu gördüklerini söy.. 
liyen bütün ihtiyarlarla konuştum. 
Fakat, Allah belasını versin. içle
rinden bir tanesini bile gözüm tut
madı. Herifler. Allah belistnı ve 
sin, ya beygirler gibi yalan söylü
yorlar .. Veyahut hiç birşey hatırla
mıyorlar .. Fakat herhalde bu gibi
lerden birkaç tane bulmak lazım. 
Bu gibi ihtiyarlar için. Allah bell· 
sıru versin, hususi madalyalar ba
sıldı. Bütün ümidim sizdedir Na
polyon sizin bulunduğunuz vilayet
te de birkaç gün kalmıştır. Belki si
zin talihinize Allah belasını versin, 
bu gibi ihtiyarlardan bir iki tane
sini bulabiliriz.. Şunu da söyliye-

la unutmıyacağım .. 

Bir memur olmam itı"ban1e ba 
hizmetten istinkaf edemezdim : 

- Muhterem Povel Karbovic;. 
dedim. Bütün kalbimle emrinize A
madeyim .. Size söz veriyorum: g. 
limden gelen herşeyi yapmıya ç .. 
lışacağım .. Sonra elimin altında öy 
le bir Kaymakam var ki ... Bu ada
mın yapanuyacağı hiç birşey yok• 
tur. 

General benim bu sözlerime çok 
sevindi. Elimi sıkarak : 

- Sizi ebediyen unutmıyaca~ 

ma emin olabilirsiniz. dedi. Kay· 
makamı da hatınmdan çıkannıya
eağımı Uitfen kendisine söyleyi.ııis! 

Generali teşyi ettikten sonra Ka
rakatsi ismindeki kaymakamı ça
ğırttım. İsmine bakarak kaymaka
mın Yunanlı olduğunu zannetme
yiniz!. Kendisi baba tarafından 
meşhur Arnavut prenslerinden bi
rine mensup olduğunu söyler. On
da, hakikaten, Amavuda benzer 
bazı cihetler vardı .. 

Karakatsi çok kabiliyetli bir .. 
damdı. Birçok memuriyetlerden 
geçmişti : Orduda hizmet etmiş. ~ 
mar yüzünden kovulmuştu. Güm
rükte çalışmış, fazla borçlanndan 
dolayı alakası kesilmişti. Jandarma 
ya girmiş. fakat imtihanda muvaf
fak olamamıştı .. Karakatsinin 600 
beygir kuvvetinde bir gayreti, icat 
kar bir zekası vardı. 

Karakatsi. benim vilayetin kaza
lanndan birinde kaymakamdı. Ken 
disine kısaca, Generalle aramızda 
geçen konuşmayı anlattım. oikkat
le beni dinledikten sonra : 

- Hiç merak etmeyin. dedi. Ha 
tırınız için ne yapar yapar. dünya
yi altüst eder. istediğintz' ihtiyan 
bulurum. Benim size bulacaltm bu 
ihtiyarlar arasında değil yalnız Na 
polyonu, fakat Büyük Petroyu gö
renler bile vardır. 

- O kadar derinlere. o kadar u
zaklara gitmeye lüzum yok. dedim. 
Bizim için şimdilik Napolyonu p 
rüp tanımış bir iki ihtiyar bulmak 
kafidir. 

- Emredersniz. dedi. 
Ve odadan yıldmm gibi fırladı. 

Esasen o daima uçar gibi gıderdi.. 
(Sonu Yamı) 
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ispanya Cumhuriyeti 
Sağlam Bir Devlettir 

B izim İngiliz halkının, is-
panya cümhuriyet hüku -

meteinin tahakkuk ettirdiği mu
va.f fakıyetleri liyık olduğu e-
hemmıyetle teliı.kki ettiğine pek 
ihtimal veremiyordum. Ben de, İs
panyaya yaptığım son seyahatim -
den evvel. o bi.ıyük inkişafın hak
kile farkında değildim. Ordunun is
yan etmiş ve kendisine silah at
makta bulunan mühim bir kısmı
na karşı bir taraftan göğüs gerer
ken. diğer taraftan iki kısma ay
nlmak yüzünden bütün hükümet 
teşkilatı darmadağınık olmuş bir 
İspanyayı derleyip toplayıp asri bir 
hükümet haline getirebilmek bü -
tün tahminleri aşan şayanı takdir 
bir muvaffakıyelteir. 

İspanya hükumeti. bu muazzam 
işi. cümhurıyetçilerin dahi arala
rından birkaç partiye aynldıklan 
ve mıntakavi nüfuzların düşman
hk derecesinde tecelli ettiği bir 
memlekette başarmış olmakla ay
nca bir kıymet üade eder. 

M ücadelenln ilk zamanlann-
da yukarda izah ettiğim va

ziyetler yüzünden bazı hatalar ve 
karı~ıklıklar olmuştıır İspanyol -
larla Catalon 'tar ve Basque'lar ~ 
rasında müşterek hareketi ve gaye 
birliğini temin edebilmek mühim 
bir mesele idi. Bütün bu müşkülle
ri iktilıam eden ve muhtelif partiler 
arasında tam muvazeneli bir ahenk 
vücude getiren İspanya cümhuri
yet hükümeti, hali hazırda idari 
müesseseleri otorite ile işliyen as
ri bir varhktır. İspanya cümhuri
yetinin idare mekanizmasındaki se 
libeti temin maksadlle muhtelif 
zümreler ve sınıflara mensup küt
lelerin aralanndaki ideolojik ihti
Wları bir tarala bırakıp ayni mak-

Mithat Paşa Nasıl 
Boğdurulmuştu? 

(Başı 5 incide' 
dest al<1ı. f tiyadından fazla yavaş 
davranmadığı gibi, acele de etmi
yordu. Her zamanki gibi abdestini 
aldı. iki rekat namaz kıldı. Kısa bir 
duadan sonra henüz seccadede otu
rurken basını çevirdi. arkasında du 1 
ran Bekir Bey ile çavuşlara: "Şiın 
di vazifenizi görebilirsiniz.• dedi. 
Binbaşının bir işareti üzerine Ali 
Ağa elindeki ipi paşanın boynuna 
attı. yanındaki çavuşla birlikte iki 
Ucundan asıldılar ve zavallı Paşa
yı seccade üzerine uzattılar. O bü
yük adam gönlündeki vatan sev
gisini de beraber alınış, Allahın hu 
ZUruna gitmiştL 

Ben çok ~üteessirdim. Paşa-
yı babam gibi derın bir mu

habbetle severdim. Odadan çık -
tun. Bekir Bey ve çavuşlar. Mah
lrıut Paşanın odasına girdiler. Ben 
Odama çekildim. ömrümde ilk ve 
lon defa olarak hıçkıra hıçkıra ağ

lıyordum. Mahmut Paşanın oda
lında epeyce bir zaman süren bir 
ltişme. bir gürültü oldu Anlaşılan 
14ahmut Paşa teslim olmuyor. ça
"uşlarla mücadele ediyordu. Fakat 
birkaç dakika sonra derin bir sü
~t eski kalenin içinde bir matem 
havası uyandırmıştı. 

İşte iki gözüm. hakikat budur. 
Clönlünde bana karşı bir nefret 
duygusu kalmasın . ., 
Eğer bir muntakimin mevcudi

~tine inanır isek, herkesin ekti-
lini mutlak biçeceği kanaatine i
thnadımız varsa. Bekir Paşanın has 
~lı~ında ç~k.tikle;f ni. AH Ağanın 
~Cı akıbetını bu ımana bağlar isek, 
),.._emiş Ağanın hikayesine inanmak 
"""gırnız lazım gelir. 
le liikayesini naklederken bile göz 

:inin yaşını durdur8111ıyan Me -
~ş Ağa. binbaşı kadar oldu ve te
cl z bir adam gibi rahatça yatağın
ı..~ tabii bir öliım.le dünyadan çe
~ldi. eittL 

Yazan: ~ 

!!~~!amA!a~~!. ! 
Muhalefet lideri) ~ 
"'-1--1~""'~ 

B. Attlee 

sat etrafında elele verişlerini hay
ret ve takdirle gördüm. 

İspanya muharebesi gibi bir çar
pışmayı asri bir şekilde idare et

mek meselesi de aynca dikkate şa
yandır. Askerin yeni silahları iyi 

kullanacak, asri sevkülceyş ve ta

biye usullerini kavnyacak bir kı
vama gelmesi cephe gerisindeki 

talimlerle temin edildiği sırada cep 
hede de vuruşmak icap ediyoı·du. 

Arapları KııdJran 

Yahudi Kıy af etleri 

Filiıtlndf' köylerde ve çiftliklerde çalri$an 
Yahudi kızları bu şekilde cezıyorlar ve 
Araplar bu kıyafete çok kızıyorlarmq, 

Bir Yahudi t;iftli~indc çalışan 
kadınludan •.• 

1 spanyol bğouşmasının bil -
hassa bu tarafını tebarüz et 

tirebilmek için şahidi olduğum bir 
kaç shaneyi anlatacğaım: 

Madrit kapılannda mücadelenin 
başlangıcındanberi dovüşen genç 
bir İspanyol gönüllüsü ile görüş -
tüm. İspanyol genci yüksek tahsi-

lini memleketinde bitirdikten son
ra, İngilterede staj görmüş bir cüm 
huriyetçi idi. İspanya harbini fa
şist tehlikesinden kurtarmak üze
re göğsünü kurşunlara, bombc.llU"a 

germiş olan gönüllü bana h:ırbin 
ilk haftalarında katlanılan mahru
miyeti ve müşkülatı şu hikayı::si
le anlattı: 

Asri bir şekilde mücehhez Fran
co orudları Madrit kapılarına da
yandığı vakit elimize ~ec;irc-bildi . 
ğimiz muhtelif model ve ~ .. kiklcki 
silahlarımızla şehri müdafaaya koı? 

tuk Hücum edenlerin talim ve ter 
biyeleri ve askeri bilgilerile bt7im
ki arasında hayli fark vardı. Tec
hizat ve mümarese fal"kına rağmen 

canımızla ve imanımızla dayandık. 
İlk haftaların bilhassa hava hu -
cumlarıru hiç unutamam. 

M uharipler için düşmanın en 
tehlikeli tahrip aletlerı kar 

şısında aciz kalmak ne kadar fe
cidir ... O dakikaları yaşamıyanlar 
faciayı anlıyamazlar. Her gün tepe

mizden kara kara kartallar dehşet
li uğultularile bomba yağdınyor -
lar. şehrin muhtelif yerlerinde yan
gınlar çıkarıyorlardı. Bize kum çu
valları arkasından ellerimiz böğ-

rümüzde o ölüm kartallarını sey -
retmek düşüyordu. Böylece hafta

lar geçirdik Nihayet bir gün o ka
ra kartallar arasında beyaz bir kuş 
belirdi. Onları kovalıyor. bizim a- ' 
şağıda dövüştüğümüz imanla. gök 
lerde çarpışıyordu. Ertesi gün bi -
zim beyaz kuşlann adedi ço~aldı. 
Kara kartalları kaçıracak hale gel
di. Havalardaki muvaffakıyetleri

mizi aşağıdan seyrederken gözleri
miz yaşarıyordu. Günlerce göğsü
müzde düğümlenmiş bir halde kal
mış büyük tehevvürün birden çö
züllivermesi siperdE>kileri çocuk gi , 
bi sevinçle ağlatıyordu .• 

1 spanyol hüktimeti böyle hat 
ve hatve ordusunu. mülki 

teşkilatını yükseltirken. yeni bir 
tehlike karşısında kalmıştı İspan

yol çocukları S(')vyet Rusyanın ih-
1 

tilali müteakip günlerinde olduğu gi ı 

bi cahil kalmak vaziyetine düşmüş JI 

lerdi Bir yandan harp ederken. di
ğ'er tarafüın maarifi yeniden kur
mak meselesi başgöstennişti. 

İspanyollan bu işte de muvaffak 

olmuş ve tahsil meselesini tama -

men halletmiş vaziyette buldum. 

Madritte cephenin ancak iki ki
lometre gcrisınde kurulmuş. yep
yeni bir mektepte. çocukların sulh 

zamanında imiş gibi derslerini mun 
tazaman takip ettiklerıni bizzat gör 
düm. İspanyanın her tarfaında eski 

mektepler tekrar açılmış. yenileri 
yapılmış ve tahsil programı sulh 
içinde mesut günlerini yaşıyan bir 

memlekette olabilecek kadar mü -
kemmel bir int.ızamla tatbik edil -
mektedir. 

J spanyadaki hevnPlmflPl kıta-
larda. insaniyet ve hürrıyet 

için vuruşan İngilizleri de gördüm. 

Tarihin muhtelif devirlerinde oldu 

ğu gibi. zulme. istibdada karşı mü

cadele açmış İspanyol milletinin 
saflannda dövüşen ecnebileri de 

insanların hürriyeti uğrunda cins 

ve millet farkı gözetmeden canla
rını ortaya koyacak kadar ileri git 

miş feragat ve fedakarhklan için 

takdir etmek bir vazüedir. 

Su garıp dünya ı 

Eski Bir 
Sehir 

1 

Bulundu 
Trie kasabasının yanında çok eski 

bir Roma şehri meydana çıkarılmış
tır. Bu şehir, Milattan 1500 sene ev
vel mevcutmuş. Bulunan duvarların
dan. cadde. meydan. su yollan, ha
mam ve bahçelerinden. bu şehrin çok 
muntazam ve muazzam bir şehir ol
duğu bir zelzele veya diğer bir afet 
neticesinde yerle yeksan olduğu an
laşılmıştır. Mermer sütunlarından ve 
sokaklarının beyaz taşlarla döşeli ol
masından halkının maddi vaziyetinin 
de çok iyi olduğu anlaşılmıştır. Top
rak altında kalan bu şehrin yanıba
şında mezarlığı da bulunmuştur. Me 
zarlardan çıkarılan kap kaçak ve ziy
net gibi eşyalardan ölülerin, şehrin 
felakete uğramasından evvel gömül
dükleri tesbit edilmiştir. 

Yeni yıldızlardan Maria ele T cunady "Güzel S:lvelin,,, 
isimli lilmcle 

SiNEMA DÜNYASINDA: 

• 
iki mideli adam 

Mısırda Ali isminde acayip bir a
dam ölmeden evvel. her şeyi yut-

Claudette Colbert 
ve Silvia Sidney 
Nihayet Barıştllar makla şöhret kazanmıştır. Mesela 

Ali, bir anda 30 okka su ve bir okka 
petrol içiyormuş En tuhaf olanı da 
bu su ile petrolü hiç biribirine karış
tırmadan tekrar midesinden ağız yo
luyla çıkarıyormuş .. Ağzından çıkar
dığı gaz. bir lambayı yakıyormuş ve 
müteakıben çıkardığı su da bu lam
bayı söndürüyormuş. bundan başka 

bu adam. mendil. saat, diri balık ve 
saire de yutuyormuş. ,. 

Ali öldlikten sonra. tetkikat yapan 
Londralı bir doktor. Alinin ikı mıdeli 
olduğunu tesbit etmıştir. 

Kadın Şapkalarının• 

Yeni Modelleri 

Uzerind~ taftadan çeşit çeşit kurdeleler 
ve çiçekler taşıyan hasır şapkalar b sene
nin en &üze! modelleri ara~mdadıc: Burada 
bır ornı\t gorciüyvı ı;unuz: 

Beş sen eevvel bir film seyretmiş.. 
tik: Madam Batterflay. Holivudun en 
güzel yıldızlarından olan Silvia Sidn&. 
yin, büyük bir meharetle oynadığı bu 
film, seyircilerin yüzde seksenine göz 
yaşı döktürdü. Sinema salonları, bu 
film gösterılirken hıçkmk seslerile 
dolmuştu. işte bı. facia film nin eşsız 
kahramanı Silvia Sidney ile yine Ho_ 
lıvudun meşhur güzel yıldızlarından 

Clauclctte Co!bert bu film yüzünden 
bir.birlerine küsmüşlerdi. 

Sebep şu ıdi: Bu filmin tecrübe 
gösterişi esnasında güzel Claudette, 
filmi ağır cümlelerle tenkit etmiş, bil 

hassa Silvianın üzerine aldığı rolü iyi 
başaramadığını ileri sürmüştü. işte 

o zamandanberı dargın bulunan bu 
iki güzel yrldrz nihayet barışmışlar. 

dır. Barışma hadisesi de çok garip 
bir şekild«: geçmıştir. 

iki yıldız o gün otomobillerine bfn.. 
m·~ıer, gezmiye çıkmışlardır. Yolun 
birinde iki otomobil karşılaşmış. fazla 
h rzh gıttikle.ri fçjn çRrptşma telı1iltesı 
başgöstermiştir. Bu yüzden önce b·ri 
b;rlerine ağır sözler söylemişler. son 
radan araya girenler. bu iki d!l.rgmr 
banştrrmrya muvaffRk olmuşlardır. 
Şimdi yine eskisi gibı canciğer geçi. 
niyorlarmış. 

Gecenin ö'ümü 
Amerikada tı.Jmcılık aıeminae yeni 

1

. bir inkılap vücude getirecek olan ye 
ni bır .tııınuı bazıı·ukJ.arı yapılıyor • 
muş. Şimdiki halde Anna Sten tara
fından çevrileceğı söylenen bu film, 
bugüne kadar hiç görülmiyen bir tarz 
da çekılecekmış. "Gecenin ölümü .. a... 
dı konulan bu filmin senaryosunu, en 
müktedır Amerıka muharrırlerınden 

l üç k şi, hususi surette hazırlamıştır. 
Amerika gazete!erin n ıddıalarına 

1 ~öre. 'filmde "gecenin ölümü,, tam 
j mi.nasile temsil edilecek, karanlığın 
1 ay~ınhk tarafından ö\dürtimlesi sah. 

nest çok heyecanlı bir şekilde teba.
rüz ett1rilecekmiş. 

F imin mevzuu, hayatın facialann_ 
dan toplanmıştrr. realist bir eserdir. 

Küçük haberler 
• Greta Garbo, bir müddet için ipek 

çorap giymemiye karar vermiştir.Se 

bebi bacaklarında romatizma ağrılan 

başlamış olmasıdır. Doktorlar, tedavi 

n n çabuk netice vermesi için. yıldıza. 

ıpek çorap gıymemesını tavsıye etmış 
ler. 

• Sinemadan tamamile çekiJmfye 
karar veren Brigitte Helm yakında 
bir devnalem seyahat ne çıkacak, Hin 
distanda bir müddet oturacakmış. 

• Almanların yeni yetiştirdikten 

güzel yıldız Zarah Leandeı "Bebek. 

ter,, isminde bir film çevirecek, sonra 

da b.r Avrupa turnesine çıkacakmış 

\.. 

11vrupanın yeni güzel yılcf 12-

larından Zarah leander 

ba devrilmiştir. Fakat Lwye bir ,ey 
olmamıştır. 

• Eski yıldızlardan meşhur Vilma 
Ba.nki, Amerıkadaki aşklanna ait h&
tıraJannı elli bin dolara bır gazeteye 
satmıştır. 

Otobüs 
Tetkiklerinde 
Varılan Kanaat 
Bazı arkadaşlarımızda vakıt vakit 

mülkiye müfett•şterınin Istanbul ~ 
~.yes run otobüs ış erıne aıt rapı,r!a 
rında ıardıkları kanaatlere taalluk 
eden haberler çıkıyor. Bu gibi haber 
leri mevsimsız ve esassız olarak telak 
ki etmek lazımdır Çünkü mülkıye mü 
fettişlerinin raporları hakkında en sı. 
ltı ~ir !cctıımiyete riayet etmiş .:>lduk.. 
tarı çok tabiid r. Raporu alan DahılL 
ye Vekaletı de yine wk tabii olarak 
ayni ketumiyeti muhafaza etmekte • 
dir. Bu takdirde Vek!let tarafından 
tetkik ve tahkik neticeleri hakkmda 
müspet malumat neşredilincıye ka.. 
dar ortaya atrlacRk haber ve şay .ala 

• Charles Boiyer, hatıralannı yaz. rm hiçbir mi.na ve esası olamaz. 
m.ıya başlamıştır. Bir Fransız kitap -
çısı, şimdiden kendisine yüksek bir 1 

1 para teklif etmiştir. Fakat yrldız. bu 
parayı az gördüğü için kitabını Ame 
rika tabilerine satacakmış. 

• Meşhur komik Lui, geçen gün A... 
merikada bır ölüm tehlikesı geçırmış 

1 tir. Kahkahalar kralı, otomobiline son 
. sfiratinı vermiş b r viraJ"da ba .. ka b•r 

tsu aa en vem ,ıtrka moclf'llerlnt!en bi- ı . ~ .. 
ridır: Bır lngılız şapkacısı tarafından ya otomobılle karşılaşmış. çarpışmamak 
pılan bd model çok rağbet kuanmqur: için direksiyonu fazlaca kırmış ve ara 

Bir Mektep Müdürü 
Vekalet Emrine Alındı 
Kadıköy birinci kız ortamektebinde 

Maarif Vekaleti umumi müfettişleri 
tarafından yapılmakta olan tahkikat 
bitmiş, mektep müdürü Feridun, görü ı 
len lüzum üzerine vekilet emrine aJınI 
mıştır. il 

Jlt 
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Köylere Kadar Doktor BAŞMAKALEDEN MABAA7 

Fransada 
Ankara Tıp Fakültesi 

120 Talebe ile 
1941 de işe Başlıyacak 

Görulen 
Manzara 

(Ba.51 1 incide) 

gazetesinin milli ölçü ile ınası de
mektir. 

Eğer bugünkü dünya biribirile Ankara, 19 (Tan muhabirinden)- kiyede muhtelif mmtakalardaki vill
~tatürk, son büyük nutuklarında Sıh yetlerde dokuz doğum ve çocuk bakı
hat Veka.letinin çalışmaları hakkın - meVi vardır ve bunların yatak sayısı 
daki. sözlerine §U cümle ile başlamış- 220 ye çıkarılmıştır. Buraya müraca_ 
lardı: at eden her gebe kadın hastalığını ge-

· iltisakı olmıyan ayn ayrı böl-
melerden ibaret olsaydı, Fransanm 
dahili vaziyetindeki kararsızlığı 

Fransaya ait bir mesele diye karşı
lamak caiz olurdu. Fakat öyle değil
dir. Hallerinden hoşnut olıruyan, dün 

"Saglam. ve gürbüz nesil Türkiye _ çi.rinciye kadar eve parasız yatınlır 

nın. mayasıdır ve bu evler her başvuran annenin ço .. 
yada mevcut nizamın kendi lehlerine 
olarak yıkılmasını istiyen bir takını 
memleketler bugün cihan barışını a
çıktan açığa tehdit ediyorlar. Barış 
prensipine candan bağlı olan Ameri
ka, bu manzara karşısında, kendi ka
buğuna çekilmeyi tercih etmiştir. Rus 
ya dahili bir tasfiye işine dalmış, 

Sıhhat Vekiileti.mizi.n bütün teşkila cuğuna bakar. S•::m yıl içinde doğum 

tı, birçok bakımlardan takip ettikleri evlerine 61148 hasta başvurmuştur. 

çalışma programlar.Je bu gayeye ulaş Bwılardan 5452 si yatınlarak muaye_ 
mak, "sağlam ve gürbüz nesli,, yarat- ne ve tedavi edilm.iştir. 
ınak için çalışryor. Bu sene umumi müvazeneye ait beş 

938 Cümhuriyet yılında, bu veka.ıe-\ dispanser gebe kadın ve çocuk mua
te Atatürkün nutku ve kabinenin yene ve tedavilerini yapabilecek hale 
program.ile mühim işler verilmiştir. 

Bu işler etrafında vekaletin salahiyet 
1i erkanile görüştüm. Muhtelif mese. 
]eler hakkıruia edindiğim malümatl 
veriyorum. 

Vekalet ''her kazaya bir doktor,, 
.,gayesine varmak, vatandnşlarm sıh
hatini diplomalı doktorların daimi mü 
rakabesinde bulundurabilmek i~.in 
doktor adedini ziyadeleştirmiye, bu -
nun için de bir yandan lstanbul Tıp 
Fakültesinin kadrosunu genişletir -
ken öbür yandan Ankarada kurula -
cak olan yeni Tıp Fakilltesinin hazır
lıklarını bitirmiye çalışmaktadır. 

Bidayette 200 kişilik olmak üzere 
açılan leyli Tıp talebe yurdunun kad. 
rosu bu sene 1000 e çıkanlnuştzr. Her 
sene bu Fakülte 80..100 arasında me
zun vermektedir. Bu hesaba göre 948 
de n!ektepten çıkacak hekim sayısı 

2000 i bulacaktzr. 

Ankarada kurulacak olan Tıp Far 
kültesinin ana gayesi "köylere kadar 
hekim,, diye üade edilebilir. Ankara 
Fakültesi 1200 kişilik bir Tıp talebe 
yurdile 1941 de faaliyete geçebilecek 
tir. 

Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekft... 
leti ilk teşkilat programını çizerken 
bunun baş tarafına "yüksek nüfus sL 
yaseti,, ni geç~ ve nüfus artmmım 
temeli olan ana ve çocukların sıhhat 
lerini korumak için daha 1925 te An
kara ve Konyada yirmişer yataklı 

birer doğum ve çocuk bakımeVi aç -
mıştır. Her sene sıhhat programm
da ayni esas daha çok kuvvetJendiri. 
l~rek muhafaza edilmiştir. Bugün Tür 

Kabinede 
Görüsülenler 

(Ba.51 ı incide) 

lantıda acele ve mühim işlerin inta~ 

edildiği anlaşılmaktadır. 

Nelar Görüşüldü ? 
'.Ankara, 19 (A.A.) - lcra Veki!:e. 

ri Heyeti bugün Başvekil B. Celal l >a 
yarın reisliği altmda toplanarak, 

1 - Usküdar _ Kadıköy su şirketı
nin mübayaasr mukavelesinin tasdiki, 

2 - Izmir telefon şirketinin roüba 
yaasma ait mukavelenin imza sala ıı_ 
yeti, 

3 -Avukatlık kanun layihası, 

4 - Rizenin Hopa kaza.smm Erha
zi köyündeki simli kurşunla ka!'ıı;ık 

çinko madeni imtiyazının feshi, 

5 - Umum ayakkabıcılar koopera 
tifi esas mukavelenamesinin tadilB.1 ı, 

6 - Balıkesir _ Demirkapı mevkiin 
deki antimuan madeni imtiyazının fes 
hi, 

7 - Nazilli sulama kooperatifi esas 
mukavelenamesinin tadili, 

8 - Ulusal savaşta zafer hatırası 
olarak B. M. Meclisi birinci devre 
azalarına verilmiş olan silahların m.a 
kan"!.zmalannın J,mllanrlmaz bir oale 
ürağı ve fişeklerinin bulun.durulma -
ma.sı ve varislerden gayri ellerde bu_ 
lunursa mUsadere edilmesi, 

9 - Zirai kombinal?r kurumu için 
Fransa, Yugoslavya ve Macaristan
dan hayvan '\"0 araba mübayaasını da 
kabul etmiş ve diğer muhtelif işler 
hakkında kararlar vermiştir. 

Atatürk Şehrimizde 
J\nkara., 19 (Tan muhabirinden)

Cümhurreisimiz Şef Atatürkün ~ arm 
(bugün) öğleden sonra Istanbul& ha 
reket etmeleri kuvvetle muhtemel iir. 
Başvekilimiz B. Ce18.l Bayar ile Dahi
liye Vekilimiz B. Şükrü Kaya da Ata 
tllrkün maiyetlerinde lstanbula gıde. 

getirilecek, bu suretle çok faydalı o
lan bu müesseselerin sayısı axtrrılrruş 
olacaktır. 

Hususi idare ve belediyeler de Ve
k8.letin bu hususta faydalı yardımcı
laruiır. Istanbul belediyes'nin Zeynep 
K8.mil hastanesinde açtığı 40 ve Sam 
sun belediyesinin açtığı 10 yataklı 

doğumevleri mahalli ihtiyaçların bir 
kısmını mükemmelen karşılamakta
dırlar. 

Bu sene nüfusu 40,000 den faz.la ve 
geliri müsait olan belediyelerin bu ka 
b!l müesseseler açmalarını temin için 
bazı tedbirler de alınacaktır. 

Süt çocukları : 

harici işlerde alakasını ve garp de
mokrasilerile münasebetlerini azalt
mıştır. İspanyada iki nevi ideoloji 
kavgası. zavallı İspanyollan kurban 
diye kullanarak çarpışıyor. Uzak 
Şarkta dört yüz milyon insanın var
lığını boğazlamak için pervasızca bir 
tecavüz devam ediyor. 

Buna karşı !ngilterenin yanında ne 
reye gittiği belli olan, milli gidişine 
uzunca bir zaman için hakim bulu
nan kuvvetli, istikrarlı bir Fransa 
bulunamaması, dünyanın sulh cephe
si için en büyük noksan ve zattır. 

B iz bu noksanı kendi sahamızda 
da acı bir surette duyuyoruz. 

Ortada müspet ve yaratıcı gayelere 
doğru, tam bir milli birlik içinde iler
lyien, acı tecrübeden aldığı dersleri 

Umumi hıfzıssıhha kanununda bil- pek güzel tatbik eden bir Türkiye 
hassa süt çocukları ayrı bir yer al _ var. Bu Türkiyeyi hariçte meşgul e
nııştır. Başta Istanbul olduğu halde den 've bütün kuvvetini müspet işle
biaçok vilayetlerimiz henüz ana süti. re vermesine engel olan müşküller, 
le yaşıyan çocuklar için hususi ted - bir tek kaynaktan geliyor: fransa
birler almıya mecbur tutulmuşlardır. dan ... 
Buralarda halkın toplu bulunduğu Eğer Fransada söz anlıyan, ne is
semtlerde birer 'süt ve mektep çocuk tediğini bilen, işleri durup düşünmi
ları bakımcvleri,. ve ayrıca "muaye_ ye vakit bulan bir hükUınet mevcut 
ne ve müşavere daireleri,, açılmıştır. olsaydı, Hatay davamız hakkında 
Geçen ytl bu evlerde 52,772 çocuk mu candan bir anlaşmıya varmak işten 
ayene ve tedavi edilmiştir, Aynca ıs bile değildi. Bu mesele bizimle Fran
tanbulda Edirnekapı sıhhat merkezi- sayı birıbirlnden ayırmaZdı, aıtsıne 

nin evleri dolaşan gezici hemşireleri olarak bağlS:dı -~e yaklaştırırdı. _ 
2994 aileye sıhhi öğütler vermişlerdir. .. Fransad.akı hükum~t b~hranı yu-

Geliri müsait ve nüfusu 10 000 den zunden Mılletler Cemıyeti toplantısı 
'-'Ukan olan belPdiyelerl..ıı bü~çelerin_ geri kalmıştır. Bu toplantı birkaç gün 
de çocukların bakımı için ayrılan fa,. içinde yapılacaktır. 
sıllar tasdik edilmiştir. Hatay işinde b~. ~ım Fransız me-

Hatay da 
Sahtekarlık 

(Başı 1 incide) 
Kırıkhan, 19 (Hususi) - Eşkiya 

Kocoya muhalif vaziyet alanlarm tes 
çil muamelelerine mümkün olduğu 
kadar müşkülat çıkarılması ve hatta, 
bu gibi adamların Aktepe mmtakasm 
da bile ikametlerine mür ıanaat göste 
rilmesi, nahiye müdürü ile nüfu! me 
munına emred'Jmiştir. 

Iskenderun, 19 (Hususi) - lsken
derun yük.sek mahkemesi şer'i kadılı 
ğma Abdüllatif Hazinedar tayin edil 
nıiştir. İskenderun Bidayet mahkeme 
si müddeiumumisi Cincin Hikmet te 
yüksek mahkeme müsteşarlığına geti 
rnmiştir. 

Antakya, 19 (Hususi) - Halep nü 
fusunda kayıtlı ve ötedenberi Halep 
te oturan Abdülgani adlı birinin hiç_ 
bir tahkikata lüzum görülmeden bir 
saat zarfında nüfusa kayıt edilerek 
tesçil muameles iikmal edilmiştir. Bi 
18.J:\ara anlaşıldığına göre bu zatı Ak
tepe nahiye müdürlüğüne tayin et -
mek için Halepten sureti mahsusada 
getirtilmiştir. Hatayda nüfus kaydi 
bulunmıyan Rum katoli.klerinden An... 
tuvan Rusye namında birinin de yine 
hiçbir tahkikata lüzum görülmeden 
muamelesi yapılmıştır. 

intihabat c:ıtvelleri 
Antakya, 19 (Hususi) - Kırk se. 

kiz ~aat zarfında intihap cetvellerinin 
kaymakamlığa verilmesi muhtarlara 
tebVğ edilmiştir. 

ecklerdir. 

Başvekilin T etkikeri 
Ankara, 19 (Tan muhabirinden)

Başvekilimiz B. Celal Bayar bugün 
(dün) Türk Hava Kurumu umumi 
merkezine giderek bir müddet meşrul 
olmuş ve faaliyet etrafında Kurum 
reisi B. Fuat Buleadan izahat almış
tır. 

J 

murlarının dar goruşlerinden doğan 
çetin vaziyet, derhal halledilmiye 
muhtaç bir iş diye yeni Fransız kabi-
nesinin karşısına çıkacaktır. Öyle ü
mit etmek istiyoruz ki, yeni kabine, 
bugüne kadar yapılan büyük hata
larda ısrar etmiyecek, Türkiye ile 
tam ve açık bir anlaşmıya varmakta
ki menfaati ve dostluk bağlarının ta
mamile çözülmesine sebep olabilecek 
bir vaziyetteki mahzurları nihayet 
görecek, kavnyacaktır. Gerek Fran
sanın hakiki menfaatleri, gerek umu
mi barış cephesinin ahengi ve gerek 
Yakın Şarktaki sükfın ve istikrarı, 

Fransanm bu işte nihayet dürüst ve 
samimi bir yol tutup tutmıyacağına 
bağlıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Amerikada 
Faşizm 

(Başı l inric!e) 
Londra, 19 (A.A.) - Fina~s mah

fillerinde pek de asılsız olm.ıyarak 

dönen bir şayiaya göre, Londrada 1-
talyaya borç verilmesi için müzake
reler cereyan etmektedir. 

"Financial Nevs,, gazetesi, bu mü
zakerelerin bir ay evvel İtalyan - A
merikan, Banger Giannini'nin bir dos 
tu vasıtasile başladığını teyit edi -
yor. Giannini, birkaç ay evvel İtal
yan bonolarının Amerikada Ameri
ka dövizi ile mübadelesi teşebbüsün
de bulunmuş, fakat bu teşebbüs akinı 
kalmıştır. Bu liberal gazete diyor ki: 

"Plan İtalyaya, çek kabulü muka
bilinde kredi verecek bir bangerler 
grupunun teşekkülünü derpiş etmek 
tedir. Bu kredilerin miktarı hakkın
da hiç malCı.ınat mevcut değilse 

de, soo na 700 bin İngiliz lirası mik
tarında olacağı zannedilmektedir. İ
talya, tediyelerin, İngiliz - İtalyan ta
kas anlaşmasından müstakil olarak, 
vadesinde tngıliz lirası olarak öden-
mesini taahhüt edecektir.,, 

Gazete bununla beraber, müzakere 
lerin neticeleneceğini farzetmiye yer 
olmadığını ilave etmektedir 

Ucuzluk 
Mücadelesi 

(Başı 1 incide) 

sonra giyecek maddeleri üzerinde de 
durulacaktır. Bilhassa aylık geliri 
100 liradan aşağı olan sınıim ehem
miyetli masraflarından birinin de el
bise olduğunu düşünen hükıimet, 

şimdiden tedbirler almıya başlamış
tır. 

İktısat Vekaleti, mensucat fahri -
kalannın müdürlerini Ankaraya ça
ğırmıştır. Fabrika müdürleri, Veka
letin alakalı memurlarile birlikte iki 
gündenberi çalışmaktadırlar. Bu ça
lışmalann daha bir hafta kadar sü
receği, neticede fabrikalann çıkardı
ğı bezlerin, bazı masraflardan karşı
lıklı fedakarlık yaparak daha ucuza 
satılması imkanlarının tesbit edile -
ceği anlaşılmaktadır. 

Bu toplantılarda bilhassa bez fiyat 
lannın indirilmesi ve dokuma fabri
kalannın pamuk piyasasına müdaha 
leleri mevzuubahis edilmiştir. Top -
lantılara yarın da devam olunacaktır. ! 

Et ucuzluğu için 1 
Et fiyatlarında yapılacak ucuzlu- ı 

ğun tatbik tarzına ait hazırlıklar ve 
talimatnameler İstanbul belediyesi ik 
tısat müdürü Asım Süreyya, Anka
radan şehrimize döndükten sonra ta
karrür edecektir. Söylenildiğine gö
re, etlerin her nevi ayrıca birkaç kıs
ma ayrıldığından her biri üzerinde 
ayn ayn etütler yapılarak fiyatlar 
tesbit olunacaktır. Yalnız 1 marttan 
sonra et fiyatlannda takarrür eden 
ucuzluğun temini hususunda toptan 
cı ve perakendeci esnafın yolsuzluk 
yaptığı anlaşılırsa, belediye o zaman 
işe tamamile müdahale edecek ve e
te narh koyacaktır. 

Süt meselesi 
Hükumetin, hayatı ucuzlatmak yo

lunda aldığı karardan sonra ele alı
nan maddeler hakkında, birer birer 
fiili harekete geçilecektir. Etin ucuz
latılmasından sonra, süt, ekmek işle
ri de halledilecektir. Hükumet, yi
yecek maddelerini ucuzlatma tedbir
lerini alırken, alakadar kimseleri An 
karaya davet ederek fikirlerini ala -
caktır. Yakında, süt ve ekmek tacir
lerinin de An.karaya çağınlması bek
lenmektedir. 

Oriumüzdeki --n.Kbanarda, yurtta 
birçok maddelerin fiyatı, bugünkü 
nisbetlerden da.ha ucuz bir vazi

yete getirilmiş olacaktır. Hükfunetin 
ucuzlatmıya karar verdiği maddeler, 
fiyatlar inince, daha çok isthilfilc e
dilecek, netice itibarile alış veriş ha 
yatı ve hacmi genişliyecektir. 

Uzak Şarkta 
Vahim Hadiseler 

(Başı 1 incide) 

............................... !!il!!.'.:~~-\ 

-
, Grip, 

Nevralii. 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrdarı. 

Romatizma 

Bat, diş, nezle, grip, romatizma, ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser. icabında günde üç kB.fe alınabilir. 

1 LAN 

ürk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketinden : 

12, ıs, 14 ve 15 Soııkanun 1938 tı.uihterinde Cümhuıiyet, Tan, ve 
Akşam ga7..etelerile lzmitteın Istanbula ına.kledilecek şekerlerin Uiiın edL 
len miina.k.aSıası 1938 senesi içinde lmıitıten l'>tanbula şeker getirtme
mek vaziyetinin hadis obnası münasebetile müna.ka.sanm yapılmasm - ı 
dan sarfınazar edilmi,tir. _ 

Devlet .Demiryollar1 ·ve limanlar1 işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 7860 lira ole.n 65500 kilo 14 ve 20 m/m lik yuvar
lak demir 27-1-938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Garbi
nası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alına· 
caktu-. 

Bu işe girmek isteyenlerin 589 1/2 liralrk muvakkat teminat ve kantı
nun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1-7-937 gün 3645 No. lu 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dahilinde alınmış vesika ve 
teklifleri muhtevi zarfların ayni gün saat 14 on dörde kadar Haydarpa· 
şada gar binası dahilindeki Komisyon Reisliğine vermeler lazımdrr. Bu 
işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadrr. (15l)J 

• • • 
ldaremizin Haydarpa.şa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve de

niz merakibinden su palana ve supa landan vinçle veya arka ile vagonlara 
tahmil edilmesi icap eden tahminen 64693 ton maden kömürü ile 7197 ton 
kok kömürünün tahmil ve tahliye işi 31. 1. 938 tarihine müsadif pazarı. 
tesi günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işletme ko-

misyonu tarafından kapalı zarf usu lile ihale edilecektir. Bir senelik ma
den...,..,. lcolı:..kö-.üll'Üftün tıılunil vA tllhliyocıi i.Jin 15443 li.r.a. 50 lcurur mu

hammen bedel konmuştur. 

1158 lira 27 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve 
Resmi Gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 numaralı veya 1. 7. 937 tarih ve 
3645 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve teklüleri ayni gün ve saa.t 10 a kadar komisyon reis
liğine vermek lazımdır. Bu işe ait şartnameler, Haydarpaşada liman 
başmüfettişliği tarafından para.sız olarak verilir. (274) 

Usküdar icra memurluğundan: 1 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka 
rar verilen bir çift at ve bir yük ara 
bası 28.1.938 tarihinin cuma günü sa 
at 10 Usküdar Atpazarnida birinci 
e.rtırması icra kılınacak muhammen 
kıymetin % 75 şini bulmadığı takdir 

Bir hastabakıcı: 

Bu - Biocel - il 
Cild unsuru 

Japon sansürünün Mançster Gardi- de ikinci arttırmaya bırakılarak 
yan gazetesine gönderilen telgrafla- 31.1.938 pazartesi günü ayni saat ve 
n durdurması hadisesi ile meşgul ol- yerde ikinci arttırması icra kılmaca. 
maktadır. ğmdan talip olanla.rm mezkür gün ve 

Harp safhasına gelince, Lunay sa- satlerde mahallinde hazır buluna -
hasnnda son derece şiddetli muhare cak memura müracatları ilan olunur. 
beler vuku bulmaktadır. Japonlar, 

Bir Mucize Gibi 
Teni Güzelleştird· 

dedi. 

şimalden ve cenuptan demiryolu bo
yunca ilerlemektedirler. Diğer taraf 
tan Japonlar Pangtsi yolunda gerili
yorlar ve Çinlilerin Vuhu üzerindeki 
tazyiki gittikçe artıyor. 

Japonyarun Çindeki,Çinin Tokyoda 

ki sefirleri geri alınmış bulunuyor. 
Fakat iki tarafın diğer sefaret me -
murları yerli yerlerinde kalmışlardır. 
Japon Hariciye Nazırlığı namına söz 
söyliyen bir zat, bunu tefsir ederek, 
iki tarafın sefirlerini geri çağırmak
la beraber, arada resmen münasebet 
inkıtaı bulunmadığını söylemiştir. Bu 
yüzden iki taraf memleketlerinde bi
rer maslahatgüzar bulunmaktadır. 

Almanyarun Çin ile Japonya ara
sında sulh tavassutunda bulunduğu 
bir tebliğ ile tesbit ediliyor. Tebliğe 
göre, Almanya kendisine dost olan 
iki memlekete hizmetlerini arzetmiş
tir. Japonya, bu hizmetleri memnu
niyetle karşılamış, fakat Çin reddet
miştir. 

SATIŞ iLANI 
Hali tasfiyede bulunan M. Karuana 

ve şeriki kollektif şirketinin Galata -
da tersane caddesinde 17 No, lu mağa 
zada mevcut kırtasiye emvalile Tünel 
hanı sokağı civarında k3..in matbaa 
makina alat ve edevatı ve malzemesi. 
nin açık arttırma suretile ve toptan 
satrlma.sı Istanbul asliye birinci hu -
kuk mahkemesinin kararı i' ':izasm _ 
dan olduğundan sattŞ günü olarak ta 
yin edilen 24 ve 25 ve 26 mcı günle. 
r;ne müsadif pazartesi salı ve ça.rşam 
ba günleri sabahleyin saat ondan on 
ikiye kadar mahallelerinde satılaca -
ğmdan talip olanların şirke -
tin merkezi ola.n salifü.zzi -
kir 17 No. lu mağazada tas
fiye memuru Bay Burhaneddine mü
racaat 1nlunması ilan olunur. Hali tas 
fiyede bulwıan M. Karuana ve şerilti 
kollektü şirketi tasfiye memuru Bür
haneddin. 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonundan: 
Muhammen miktarı Muhammen fiyatı Ilk teminatı 

Kilo Kuruş Lira. K. 
Amasya elması 2000 30 72 00 
lnebolu ,, 3000 12 

Galatasaray Lisesinin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukanda 
cinsi muhammen ve ilk teminatı yazrlı elmaların 4-2-938 cuma günü 
saat 16 da lstanbul Kültür Direktör! iiğü binasında Liseler muhasebesinde 
toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu ~e girecekler, şartnameyı görmek üzere okul idaresine ve ticaret 
odasının yeni sene vesıka ve teın:nat mektuplarile belli gün ve saatte ko. 
misyona gelmeleri. "3401 

Tesiri adeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün nırfında yüzümdeki küçük 
çizgi ve buruşuklukların kaybol
duğunu gördüm ve iki Uç hafta. 
sonra kendimi adeta on yaş 
gençleşmiş buldum. Bir doktor 
demişti ki, "Biocel" cevheri bir 
Viyana üniversitesi profesörü
nün büyük keşfidir. Bu cevher, 
şimdi pı>nbe rengindeki Tokalon 
kremi terkibinde ımevcuttur. BU 
kremi her akşam yatmazdall 
evvel kullaniniz. Sabahlan da. 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini silıt.nüz. lki kremin tes'ri 
ile en esm!'r ve çirkin bir tene 
bile yeni b:r canlrhk ve gene' ilC 
verir. Cildi beyazlatrp tazeleŞ~ 

tirir ve bütün buruşukluklat

dan kurtarır. 
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1 __ ~E ~K_O_N_·o_, _M_i_I 
TİCARET ODASI: 

.. 
Oda Meclisi ilk 

.. NasoH 

No. 17 iKiNCi KISIM - Yazan : Ziya Şakir 

Mücrimler Ceza Görecek 
Once Onları Tayin Etmeli 

Toplantısını 

Dün Yaptı 
Ticaret odası yeni umumi meclisi. 

dün ilk toplantısını yapmıştır. Tazim 
telgraflarına gelen cevaplar okun -
duktan sonra oda idare heyeti reisli
ğine denizyollan mtiduni Sadettin 
Serim seçılmiştir. 

Meclis, dunkü toplantısında bor
sada muamele yapan iki simsara yiız. 
ve elli lira ceza vcrılınesıni kararlaş
tırmıştır. 

J 

' • 

Bir gece (Manav oğlu Nevres 
Bey), Beyoğlunda Anadolu Hanı. 
nın bira.hanesinde. birkaç arkadaşi 
le kafalan tütsuledıkten sonra, 

- Haydi gid hm. T vfik Paşayı 
istifa ettirelim. 

Demişti. 

Bu sarhoş fırkacılar, iki araba 
ya dolmuşlar; Tevfik Paşanın A 
yas paşadaki konağına gitmişler -
Küstahça bir cüret ve gururla: 

- Sadrazama haber verin. Ken 
disile derhal görüşmek istiyoruz. 

Demişlerdi ... Ve, bu sarhoş ala. 
yı karşısında tereddüt eden uşakla 
rı, tehdit edecek kadar cesaret göe 
termişlerdi. 

Tevfik Paşa; Manavoğlu Nevres 
Bey ile arkada.şlarıru kabul etmek 
tnecburiyeti karşısında kalmı3lı. 
Kendilerini memleketin mukadde Sadrazam T eıJlik PQfa 
ratma. hakim zanneden bu adamla mazbatasına son derecede hiddet 
n ma.kul cevaplarla yatıştırarak etmiş.. Derhal Başkatip Ali Fuat 

sinde de hazin bir ~anzara cereyan 
etnnşti. 

Londra sefaretinde rahat rahat 
oturup dururken, Vahdettinin sö Oda taavün sandığı idare hevetine 
züne uyarak kalkıp buraya gelen, nizamnamesı mucıbince Sabri Tüten 
lüzumsuz yere bırtakım pürüzü iş Hilmi Naıli. Fendun Manyas .. oda 
lere giren, ve bu fedakarhklan jürı heyetine kimyager Hulki, tuc -
mukabilinde Padi ahtan takdir ve cardan Murat Furtun. mühendis Rıf
iltifat beklerken boyle ağır bir is kı, Darulaceze himaye heyetine Ha
tiskal ile gurur ve ızzeti nefsi inci 1il Sezer. liman tarife komsıyonuna 
nen Sadrazam Tevfık Paşa. derin Suat Kara Osman. esham ve tahvi
bir teessür içinde vaziyeti kabine lat borsa komisyonuna Bedri Nedım, 
erkanına izah etmiş; defterdarlıkta kazanç tetkik komis-

- Artık ben .. bir dakika bile, bu yonunda mesleki teşekkulti bulun -
mevkide kalamam. istifa ediyo mıyan işler için Hilmi Naili ve Halil 
nım. demiş ve hazırlad ğı ·istifana Sezer seçilmişlerdir. Bundan sonra. 
meyi arkad&şlanna okuduktan son kendi evlerinde bedii raks ve beden 
ra bir zarfa koyup Padişah Vah terbiyesi ile meşgul olanlann. mün
dettine göndermişti. ferit tedrisatla meşgul olanlara kıya-

Vahdettinin, Başkatip Ali Fuat sen yüzde 20 vergi ile mükellef olına 
Bey vasıtasile Te\tfık Paşaya be ları kabul edilmiştir. 

yan ettiği (teessilf) · azçok kabine ı Meclis. dün. gümrük ihtilftflannı 
erkanına da şamil olduğu için on halletmek üzere 260 eksper seçmış-
lar d!l derin bir teessür içiRdP'"''°"': 'ir. 

24.541,594,06 24,543,242. 
bir fenalığın önüne geçebilmek için """". , • ., r;.n-"""'' . 
' TICARI SKNEDAT 40,342,448,03 40,342,448,03 nn& bakiyeleri 

( 

EsJwn ve Talı'ril&t Cü7.dam lluhtellf, 
(Denabde edilen nralu nak 

A- (diJ'eain k.artılıtı Eabam Ye 

(Tabvillt(itibarl kıymetle) 38,818,556,02 
B - Serbest eabam Ye tabvilit 5,208,926,99 44,027 ,483,01 

:&vamıiarı 

Altm •• Davis ilzerlne 68,610,15 
Tahvillt üzerine 8,633,360,49 8,701,970,64 

lllMedarları 4,500,000,-
11.uhtelif:: 16,836,611,28 

• 335,752,558,22 

99,810,469, 

... 

Suat Tahsin Türkofis 
Raportörü Oldu 

Edirne Emnıyet mudiırü Suat Tah
n Türk. İktısat Vekaleti Turkofıs ra 
':>rtörliığüne tayin edilmiş ve yeni 
ızifesine başlamıştır. Suat Tahsın, 
kı gazeteci arkadaşlarımızdandır. 

_ndisine yeni vazilesınde muvaffa
yetler dileriz. 

Yek8n 335,752,558,; Qo ... :-»...,'.~..,.·.,.. ..................... ;.·.-.· ............... .. 
. . . . ~ 1 :;~fü;;@~ı~~;~~f ı;lf i;tf tit~t~ 

2 Mart 1933 tarihınden ıtıbaren , :::::: ... ;.;.;.;.:·:.:·:·:-.·:·:·:·:·.·:·:·:·:·:···:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·: 
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• 
;TORK TiCARET BANKASI A. 

~Reçeli 
S j-u için sabahları sntle veya çu•Ja 

• :;:tah,·altıdan rahatsız olanlar için 
.n iyi sabah yemeği bu portakal re
:=eJini kızarmış ekmekle yemektir. 
İifidc bunu kolayu hazmeder, hem ~ 

~ 
ii --i 

MERKEZi ANKARA • 

§e başkaca kuvvet ilacı almıya lü
ium kalmaz. Arada sırada öğle ye. 
Eneklerinde de bu reçelden yem6 
İiYi olur. Fakat a~am yemeklerin-
9e devam etmek doğru değildir. 

.uvvet ilacının fazlası da zarar ve 

!HER NEVi BANKA MUAMELA 
i 

Ti =ır.-i Portakalın yalnız kabuklarını su 
:=;erisinde kaynatarak içmek te bir -ii 1.-1~- ..... 

ahın. diğer tarnf'ta.n da korku ve 
tika.m siyaseti~ ka.p lan f1rkaçr 
ttn a.nulanna himıet etmeyi bir 

ltı nefsine yedirememiş.. istifa 
lli,ti 
ll"ertt Paşanın i:rlifanamesl. cid 
~ dikkati catlpti Padışah Vah 
tettine hitaben yazılmış olan bu u 
~ca istifaname: şu mealde idi: 

(Gerek umumi harbe iştirak. ve 
hı-ek harp esnu nda vuku bu1a.n 
~lauzluklar. rttih tçıtara atfedili 
~~·· Ve bu nam altında yüzlerce 
~in tecziyesi ıstenilivor . Halbu 
L__lttihatçılann aras nda.. harp su 
~alleri ne katiyen alakası ot 
\;.Yan birçok kimseler vardır. Bun 
...._ • ma.bza ittihatçılar arasına ka 
~ış., ve, o nam altında çalışmış 
""--- tevkif . etmek. mahkemelere 
~k. mahkflmiyetıerl cihetine 
~k .. hUkfımetin adaletine ya 
~a.z. (Böyle hır icraatın amil
~ arasında bulunmamak için, is-
~ ediyorum.) 
~ erıt Paşanın bu tstifanamesi, 
~~l Meclisınde bir münakaşaya 
" 1yet vermişti Sadrazam Tev 
~ ~llJa da ayni fikirde idi. Harbi 
~llZrrınm bu istifanamesini pa 
-.._~·~ gönderirken, kendisinin ve 
~larmm da bu mUtaleaya iş 

'" ettiğini bir mazbata ile an.et 
~ Ct!ılldetini göstermişti. 
'ditaıı, Ba.bıA.tlden gelen bu an 

~··~·cJl:.f"'ftı.-llıe uır 'ln evvel Ka• 
vuşabilmek için. Padişah Vahdet 
tin ile her mülikabnda, mutlaka 
Tevfik Paşa aleyhinde birşeıyler 
söylemeyi Met edinmişti. 

Damat Ferit Paşa; bilyük birse 
vinç içinde. sarayın bir odasına çe 
kilmiş; derhal her tarafa adamlar 
koşturmuş: Hürriyet ve Itilat fır 
kasmm erkanını saraya davet et 
mişti. Fırka erkanı. bu ani davet 
ten şaşırarak azami süratle sara.ya 
gelmişlerdi. 

Büyük Mabeyn dafre8inin alt ka 
tında. bUyük bir odada müzakere 
ba.-,lamıştL 

M Uzakere uztin sOrmemlşti. 
Kabine azalıktan. Hürriyet 

ve Itilaf fırkası erkanı arasında 
taksim edilivermişti. Yalnız; efka 
n umumiye karşısında. kabineye bi 
taraf süsü verılmesi için. hariçten 
de birkaç aza alınması takarriır et 
mişti. 

Tertip edilen bu kabine listesi, 
Damat Ferit Paşa taraflndan der 
hal Padişah Vahdettine arzedilmiş 
ti. Vahdettin. listeyi beğenmişti: 

- Pekala.. bu liste, burada kal 
mn .. Her dakika, ihtiyann (yani. 
Tevfik 'aşan•n) istüasını bekliyo 
rum. O gelir ~im~ derhal bu ze 
vata haber gönderir. gazetelerle de 
ilin edeniniz. demişti. 

Saravda, l!f'Mi7. sadaııı"" bu işler 
görülürken, Ba.brllide VUkell Mecll 

uıflllM on,"bıı ıKı ıaııeısı ııı mrmrı ar

kasından yiyivermek hiç te güç bir 
iş değildir. 

Fakat zayıf midelerin bazdan 
çiy portakalı haz.medemezler. Bir 
kaç dilim bile yeseler ekşilik gelir. 
Buna karşılık portakalın reçelini 
kola) lıkla hazmederler. Buna se
bep portakal reçelinin, portakal ka 
huklarile yapılmasıdır. Portakalın 
kabukları hem hazme yardım eden, 
hem de sinirleri tenbih ederek a
dalelere kuvvet veren ilaç gibi te
sir eder. 

Ancak portakalın yalnız kahuk
larile yapılan reçel çok defa pek 
acı olur. içerisine ne kadar fok şe
ker konulsa acılığı kaybolamadı· 

ğından herkes ondan hoşlanmıya
bilir. Onun için portakalı'l. kabuk
larile birlikte içinden de reçel yap
mak en iyi portakal reçelidir. Bu 
da, zaten, pek kolay yapılır: 

Portakallar temiz 5uyla yıkana
rak iyice silindikten sonra hiç soy
madan suyla dolu bir kap içinde 
kaynatılır. fyice yumuşadıkları va
kit soğuk 5U içerisine konularak o
rada birkaç saat bırakılır ve soğuk 
su iki defa değişebilir. Daha sonra 
küçük kiiçiik parçalara ayrılarak 

tartılır ve her kiloya dörtte fi( nis
betinde şeker katılarak ıekerle be
raber kaynatılır. 

Mideleri voNllll n tembel olda-

iok iştah ilDçlarından daha iy; te
;;jjr eder. Şu kadar ki portakal ka
buğunun bir defa kaynatıldıktan 

sonra çıkan suyu pek acı olur. içi
ne ~ker katılmadan içilemez, şe
ker katılınca da iştah ilacı olmak· 
tan çıkar. insanı doyuracak. iştahı 
kesecek bir gıda olur. Onun için 
portkal kabuğu su içerisinde yarım 
•aat kaynatıldıktan sonra suyu atı
lır ve kabuklar tekrar su içerisin
de - pek az şeker katılarak • kay
natılır. Yine yarım saat kaynatıl
dıktan sonra bir tabak içerisinde 
soğutuhusa hafif bir pelte gibi o
lur. 

Bu şekilde iştahı açtıktan baş
ka barsakların temizlenmesine de 
yarar. Bu suretle tesiri sadece. bar 
saklarda kalan maddeleri yüriitme
ye hizmet etmekten ibaret değil
dir. Portakal kabuğu karaciğerden 
safra çıkmasına da hizmet eder, in
kıbaz bundan dolayı geçer •• 

Bir de, portakalı ağacından ko
parmadan, ağaç üzerinde şekerle 
kaynatarai reçelini yapmak var
dır. Bu türlü portakal reçeli por
takalın tazeliğiyle beraber en Jtil
zel kokusunu ve bütün hassalannı 
bir araya getirirse de bunu yapa
bilmek için, tabii, portakal mem· 
leketinde bulunmak lazımdır. Ora
da da ağaç üzerinde duran yemiş
ten reçel kaynatmanın kolav bir 
sanat olmadJiuu tahmin etmek ric 
dd'i1dir. 

GÜNLÜK 
PiYASA 

Pi~ asamıza getirilen arpala
rın fi~ atları 4 - 5 para kadar di.i -
miiştlir. Gelen malların bir kıs
mı eski atısları kapatmak için 
gelmiş, diğerleri 4,05 - 4,06 kuru
şa satılmıştır. 

• 
Bandırma mıntaknsından pi-

) asamıza getirilen altmış hın ki· 
lo Bandırma nohudu kilosu 6,35 
kuruştan mu teri bulnıu tur. 

• 
Diin şehrimize ~ irmi beş hin 

beş l üz kilo yulaf getiril mi ki
losu 4,20 kuruştan, 15 bin kilo 
çavdar. kilosu 4.38 kurustan. 42 
hin kilo Çll\ allı susanı kilosu 16-
16,50 kuruştan satılmıştır. 

Altın Ticareti 
Halckındaki Yeni 

Kararname 
Ankara, 19 (TAN Muhab ri.ndcn) 

Turk parasmın kıymetını kor• ak hııkkm 
daki 12 nur "\lı kararnameye ek kararna 
meyı aynen bıld rıyorum: 

Madde 1 - Memleket d hilınde altm ti
careti y lnız Mal ye Vek letınce mezun 
bulunacak bankalar tarafından yapdır, 

Madde 2 - Kuyumcular, antık cılar gı 

bı•sanat ve ticaret erbabı ıle dışçıler, mes 
lck ve sanatları ıcabı olarak ışlenecek, ış

tcnm "ş veya masnu alun alon ve satımını 
yapabıhlrlcr, 

Naddc 3 - Hurda halinde veya mas 
nu olan altın ahın ve satımı tamamilc aer 
besttir, 

Madde 4 - Birinci ve ikinci madde hu 
kumlcrıne gore altın tıc:aretı veya masnu 
eşya ahşvenş yapan ve üçuncu maddede 
yazılı muameleler sanatı mutade halındc 
ıcra eden hakıkf veya hükmi şahıslar al
dıklan veya sattıkları altınların nevi ve 
mıktarıle satış tar•hlerinı ve flyaılarmı 'e 
mu;ıterılerin sim ve huvıyetlenru mahal! n 
kambıyo murakabe mercıın en musad k 
bi- eftere kaydetmeğe mecburdurlar, 

Bunlar bu kararnamenin neşri tarihin
dekı mevcutlarmı da bu deftere gcç"rir\er. 
Kamb"vn murakabe mercılen altın ticare
tine ve altm alnn ve utnnma aıt muame
lata mutcalık hususatm tetkıkı ıçın banka 
larlm ve alclümum l8S ve muesst-.. atm 
evrak ve defterlerini tetkike salahiyettar 
dırlar, 

Bankalar, tahıs ve müesseseler kıımb yo 
mUrakabe mercılerınce ıstenilen, yalnız al 
tTna muteallık her turlu malQmatı bunlar
ca tayin edılen muddet ıçınde ıtaya, evrak 
ıve veııaıki teııl me mecb • ' -

M,dde 5 - işbu kararname ne;ıri tari
hinden muteberdir, 

Madde 6 - işbu kararnamenin icrasına 
Maliye Vekılı memurdur, 

BORSA 
19-1-938 

PARALAR 

Frank 
Dolar 
Lıret 

Belçıka I' r, 
Drahmı 

lsvıçre Fr, 
Leva 
Florın 

Kron Çek 
Sılin Avusturyı 
Mark 
Zloti 
Penro 
Ley 
Dınar 

Kron Isveç 
Sterlıo 
Altm 
Banknot 

Alış Satq 

80,- 85.-
123,- 126,-
99,-
80.-
18.-

570:-
20,-
65,-
78.-
21.-
215.-

106,-
84,-
22,-

580,-
23,-
70,-
82,-
23.-
29.50 

20.- 22,-
21,- 25,-
12.- 14.-
48,- 52,-
30.- 32,-

625,- 153p.-
BugLin Fıyat yoktur, 
Buııun fıyat yoktur, 

ÇEKLER 
~çıhı Kapan11 

Parlı 23.695 23,6525 
N~york 0,7955 0,7930 
Mılano 15,ı 122 15,1033 
Cenevre 4,70 4 6975 
Atina 86 9530 86.8840 
Cenevre 3 4435 3,44 
Sof ya 63 6435 63,5930 
Amstcrdam 1,4275 1,4262 
Prac 22 6425 22,625 
Viyana 4,21 4,2066 
Madrit 13 6834 13,6725 
Berlın 1,9750 1,9738 
Var,ova 4,1957 4,1925 
BudapCJt• 3,9975 3 9944 
Bükreı 106 4440 106,1535 
Belıırat 34,3275 34,30 
Vokohama 2,7334 2.7312 
Stokholm 3,0865 3.0940 
Londra 628,50 629.-
Moslrova 23,735 23.755 

BORSALARDA: 

Ankara -Borsası 
için Hazırlığa 

Başlandı 
İstanbul menkul kı~ metler ve kam , 

bıya bo s nın muvakkaten kapan
ma ı ve Ankaraya naklı dolayısile hü 
kumet merkezımızde bazı hazırlıklar 
yapılmıya ba lanmıştır. Ankarada 
modern bır bors bın sı da yapılacak 
tır Mc.>ml ketlmıtın ıktısadi vazıyeti 

tik ınkı af etmektcdrı İle-
ı har k t ve faalıyetlerin 

rttı ı bır z m nda ıki borsanın i
d r ı d m mkun olacaktu. İstan
bul bor a ının mu\ akkaten kapatıl

ması ılerd daha fazla genişlıyecek 
olan pıya a ıhtıyaçlarının bır borsa 
ıle tatm n dılmemesı halınde. İstan
bul bor ının yeniden faaliyete ge
tırılmc ı fikrıne dayanmaktadır. 

I n ul bor ının kapatılması ve An
karada yen b"r borsa açılmaııına karar 
ver lme ı a ikadarlarca ıu ıekilde iuh 
edılmektedır: 

1 - Butun dıınyada olduğu rıbi, bor
anın }lııkumet mcrkezınde bulunm&sı 11 

zı dır, 

2 - Bo sa muameleleri iizerindeki hG 
kGmet kontrolu daha yakından yapılabile 

cektır. 

3 - Buyuk mali müesseselerin merka
len Ankar d topl nmış oldui:undan, bor 
s yı da bu merkeze gotürrnck daha fayda 
h ır, 

Çimento Hisseleri Yükseldi 
Dun borsada geçen muameleler 

çok gevşek olmuştur. Yalnız. Aslan 
çım ntosundan bın kadar hisse sene
dı satılmı tır Evvelkı gun 9.55 lira 
olan bu hısseler 9.90 !ıraya fırlamış
tır Bunun sebebi çimento hisseleri
nin aranmış olmasıdır tlnıtürkiın bi
rincilen 18,95 lıra ile 18.87 lira ara
sında yükselmiş ve alçalmıştır Ak
şam iızerı bırınci ve ikınci tertip {)'. 
niturklcr 18,87 lırada kapanmıştır. 

Sıvas - Erzurum tahvillen 95.25 li
rada durmuştur Gayrı mubadil bo
noları 18.50 - 19 lıradır Bir sterlin 
628.5 629 kuruştan muamele görmU, 
tür. Londra bo ı, bır sterlin k&l'o 

şılığını 148,87 frank ve 4,997 dow 
gost rmiştir. 

Banka, Buğday Çıkanyor 
Dün piyasamıza sckie vagon buf

day ile dokuz vagon arpa gelmfŞtir. 
Zıraat Bankası da piyasaya buğday 
çıkarmakt olduğundan gelen mallar 
dan ancak 2-3 vagon satılabilmı~. 
Banka fıyatlarını ındırmedıği ıçin • 
lıcılar mal almamışlardır Pıyasa gev 
şek ve satışlar iştahs zdır. Yumuşak 
buğdaylar 5,23 - 5,27,5, sertler 5,22,5-
5,25 kuruştur. 

Borsa Hakem Heyeti 
Zahıre borsasında tuccarlar arasın

da çıkan ıhtıliıflan halletmek üzere" 
Ticaret odasından seçılmesi icap eden 
on kışılık hakem heyeti. diın oda 
mecli!'ıı tarafından avnlmıştır Heyet 
lş Ltd. müdürü Nedim, oda umumi 
katıbı Cevat Duzenli Refi Bayar. Su
at Kara O man Mithat Nemlı. Veh
bi Sarıda! Ziya Sipahioğlu Tahir Ta
ner Methı Saıt, Ahmet Bıcandan mü 
teşckkıldır. 

Buğday ve Mııır 
Dış pı) asalardan Lıverpulda buğ

day fıyatı 5.26 kuruş Şıkago pıya

sasında 4 48 Vınıpek te 5.78 kurut
tur Arpa Anvers pıyasasında 4.53, 
mısır Londra pıyasasında 3 97 keten 
tohutnu da 7.86 kuruştan satılmıştır_ 

UYUCAKLI YUSUF 
Beraet etti 

Sabahattın Alı'nın yazmış ol 
duğµ KUYUCAKLI YUSUF 
Romanı emsa lerine faik bir 
san'at eseridir. 

CümJıurİ) et Müddehımu."lllsl 

• 
Sab hattin A'i kanaatimce 

son ncsı hikayecılerinm en 
kuvvetlisidır. Ve KUYUCAK 
LI YUSUF Romanı memleke 
timizin ve edebiyatımızın yUzU 
nü ağartncak kıymetli bir aa 
nat eserıdır. 

Retat Nuri 
KUYUCAKLI YUSUF 100 Kr. 
KAGNI Hikayeler :so Kr. 
SES H kayeler 30 Kr. 

Sabahattin Alı'nin roman ve 
hikayelerini ner r.aman için 
zı:-vk ile alltka ve neşe ıle oku 
yabinrsiniz. Her kıtapçıdan is 
teyınız. • • 
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Bir Haftalık Tedavi 
Bittikten Sonra 

A nka.ra~ya varır varmaz, oda 
oda dolaştım, müdürle a.. 

ramdaki vaziyeti anlattım. 
- Sen üzülme! Kadrolar yapıln

ken seni başka yere nakletmek iş. 
ten bile değil. Hay hay. 

Dediler, inandun. Bu sözlerden 
cesaret alarak ücretin maaşa t.a.h.. 
vilini de aynca rica ettim. 

- Hele o muhakkak, söylemiye 
ıbile değmez! 

Buyurdular. Bu kuvvetli vlitlerin 
verdiği sevinç hızile yola çıktnn. 

lskilibe dönüşümde ikmal imti
hanlarına hazırlık yapılıyordu. 

Oyle kahredici bir imtihan edişi 
miz vardı ki, bizim çatır çatır dön 
dllrdUğUmüz çocuklar Çorum orta 
mektebinde sınıflarının birincisi o.. 
luyorlardı. Teşrinievvelin ilk hafta 
lannda kadro geldi. Bana hiçbir 
şey yapılmamıştı. Tahvilim şöyle 
dursun, Ucretim bile maaşa çevril. 
menıişti. Hani o vaitler, nerede kal 
dı? Doğrusu çok Uzüldüm. Sol ko-
1 umla ayağımda rişeler var kuvve.. 
tile başladı. Geceleri teşennüçler 
beni uyutmuyordu. Ne yapacağı -
mı şa.şırdmı. Eski tecrübelerden e
dindiğim tedbirlerin hepsine başvur 
duğum halde bir tesiri olmuyordu. 
Kalbimin kahhar bir aksesine çar
pılacağını muhakkaktı. Nihayet o.. 
lacak oldu. Misafir gittiğim (tnu
dere) de devrildim kaldım? 

Ben mektebe: (Aman doktoru 
gönderin! 90k fenaynn} diye ha -
berter ulaştırdıkça., mUdUr bana o 
a.nı.Iık pek modalaşan yepyeni ke. 
limelerle dersime neye gitmediğimi 

• 90ruyor, vazife terkinin iyi 
olnuya.cağmı, hakknnda başka tür 
lü muameleye mec9ur kalacağını 

yazıyor, beni tehdit ediyordu. 

N ihayet kayma.ltamla doktor 
bu acıklı halimi haber al. 

Cidar. Bizzat kaymakam, hUkUmet 
doktorile sıhhiye memurunu yanı
na alarak (Uludere)ye geldiler ve 
beni 90k acma.cak perişan bir hal
de buldular. Dispansere nakletti. 
ler. Gerek doktor Bürhan, gerek 
arhhi:ye memuru son gayretlerini 
N.rlediyorlar, ellerinden gelen hiç_ 
bir fedakarlığı esirgerniyorlardı. 

Kalbim ne tahammül edilmez fır 
tmalar, kasırgalarla çarpışıyordu. 
O kadar ufak bir et parçasının bu 
kadar sarsıntıya gümbürtüye nasıl 
karşı koyduğuna, nasıl olup ta or
tadan iki §3.k olmadığına hfila şa.
oanm. 

Dispansere geldiğim ikinci günü 
vaziyetim en had şeklini aldı. Za
vallı Dr. Bürhan da ne yapacağını 
şaşırdı. Ne tentür dö belladon ne 
dizi.tal kalbimin bozula.n muvazene
sini temin edemiyordu. Bir aralık 
ta Bürhan: 

- Hocam, dedi, seni Çoruma 
göndereyim. Ne kadar olsa hasta
hanedir. Belki daha başka tedbir
ler ittihaz ederler. 

- İki gün daha sabredelim. Ben 
naturamı bilirim. Pek çok patırtı
ya karşı koyacak sağlamlıktadır. 

Filhakika o gece yansından son
ra buhran şiddetini derece derece 
kaybetmiye başladı. Dispanserde 
bir hafta yattıktan sonra on gün, 
istirahatli bir raporla taburcu ol
dum. 

D lnl_e! Anlıyorsun değil mi? 
Dınle! Vah vah! Demek iki 

kulağın var? Niçin on beş kulaklı 
değilsin? On beş kırk beş kulağın 
olsaydı daha iyi dinlerdin değil 
mi? Dinle! 

Dispanserde kaldığım bu bir haf
ta zarfında mektepten kimse ziya
retime gelmedi! Hatta bademe gön 
derip "nasılsın?" diye bir sorduran 
bile çıkmadı! 

Dinle diyorum sana! Ben burada 
canımla uğraşırken müdür bey de 
öbür tarafta canıma okumak için 
oe yapmak lazım geliyorsa yapı ya
pıveriyormuşum ! Anladın değil 

mi? dinle! 
İstirahat iznim b~tti. Derse baş

ladım. Bir hafta sonra da şu emir 
başrma bir yumruk ltibi indi: lsin.i-

z.e son verildi, okulla ali.kanız ke 
sildi! 

Hemen bir istida ile Vekalete mü 
racaat ettim. Günahımı sordum. 
Hangi günahımdan ötürü azledildi
ğimi öğrenmek istedim. Şöyle bir 
cevap aldım: Yardımcı öğretmen
lik bir hakkı müktesep değildir. 
Yerinize başka birisi asaleten tayin 
edildiği için okulla alil.kanız kesil
di. 

Olur mu olur, ne yapalım, dünya 
bu. Neler olmaz ki. 

Olmaz olmaz, deme olmaz! olmaz! 
Güzelim alemi imkandır bu. 
Fakat mektep müdürüne hala ne 

oluyordu ki dispanserde yattığım 

ve izinli olduğum günlere ait yev-
miyelerimi de vermek istemiyor
du. Bereket versin Vekalete. Neme 
lazım, doğrusu pek şef ekatli dav
randı da müdürün bu son zulüm 
muştasının kesemi parçalamasına 
meydan vermedi. Allah bir kapıyı 
kaparsa bir kapıyı açar. Bana da 
yardımcı öğretmenlik kapısını şar

kadak kapadı amma, öteden de yol 
parası edineyim diye müdürü kes
mek istediği giindeliklerimin veril
me kapısını açtı. 
Ne verseler aoa şakir, ne kılsalar 

ana şad! 
Diyip uf acık sepetime vanmı, yo 

ğumu yerleştirdim. Bir mücrim gi
bi.. bir mahkum gibi.. bir gölge 
gibi.. bir rüzgar parçası gibi_ 
Kimselere Allaha ısmarladık de
mooen otobüsün köşesine il.i.ştim, 
Çoruma yollandnn. Üsküdarlı şa
ir Talat merhumun bevti aklıma 
geldi: 
Bembeyaz oıau aa saçım, sa.kalım 
Daha Felek ne gösterir bakahm. 

A ziz Anadolunun her mınta
kası T~..mlsafirperverli

ğinin birer kaynağıdır. Civanmert 
liğini hiç kimseden esirgemez. He
le Çorum bu civanmertlikte, en ön 
safı tutar. 

Mebus İsmet Beyin biraderi Sıd
dik Bey, Tombuş zade Fazlı Bey, 
Emniyet memuru !rfan Bey bana 
gurbet acısını duyurmamak için bi
ribirlerile kerem ve teselli yarışı e
diyorlardı. Sonra çok seviştiğim 
eczacı Bedri, Sıhhiye mektebi mü
dürü Dr.Rem.zi. Beyler de ömrümün 
sürükleneceği müddetçe unutulmı
yacak lutuClar gösterdiler. 

Fakat ne yazık ki uğradığım bu 
hkasız darbe bütün ahvali ruhiye
mi altüst etmişti. Beni ölçüsüz bir -
surette içkiye bağlamıştı. Öyle mü
nasebetsiz bir şekilde o rütbe aş
kın, taşkın bir içkicilik ediyordum 
ki tarif edemem. Çirkin tecellileri 
ipe sapa gelmezdi. Bu azgınlık pek 
tabii değil midi ki zaten bozuk o
lan sinirlerimi büsbütün harap et 
ti. Çorum memleket hastahanesine 
yatmıya mecbur oldum. 
Anladın değil mi? dinle! Çorum 

memleket hastahnacsi bir hastaha
ne değildi. Dinle! Orası bir ana, ba
ba, bir kardeş kucağı idi. Bir şefa
kat yuvası idi. Bu müessesenin ba
şında Başhekim ve göz mütehassı
sı Saffet Bey vardı. Başta o olmak 
üzere doktorlarından, katiplerin
den, hastabakıcılarından gördüğüm 
en ytlksek şefkat \~ himayeyi öl
dükten sonra bile unutamam. 

Neye mi gözlerim sulandı. Sen 
dinlemiyorsun galiba? Anlamıyor
sun galiba! Dinle! Sana başhemşire 
yi, dahiliye ve hariciye hemşirele
rini söylüyorum, bana bir öz baba 
sevgisiyle bezlettikleri adamlığı an 
!atıyorum. Onları hatırlar ve anar 
ken gözlerim yaşarmasın da ne 
yapsın? 

Kimseye baki deb-ildir mülkü de\·~i: 
sim üzer 

Bi~ harap olmuı gönül tamir et
mektir hüner 

Ah adamlık ah! Sen ne seçkin bir 
hasletsin. Anlayanın yanında senin 
payene erişecek başka hiç bir dün
ya erginliği yoktur. 
Ey fazilet! Sen bir kuru söz imit-

sin! 
'Rnnn lcim sövlPmiı::.~ h:alt,ptmia.. 

BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 RIE z 1 L lB IF A 
2 EID Al•ı•ıslEls•n 
s slEIMIE\Nl•alolMIA 
~ t IBIAIRIEl•IELölEI-- -
s MI t INIAIRIE •ıulMIK 
6 IY •ı.M.IEIRIAIKILI I 
1 V AILI t D El SIEIR 
s AITl•IL E NIDIUIHIA 
9 Sl•A 81•• • .\IG 
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1 

6 

1 

8 

~ 

l u 

BUGU1'"KU BULMACA 
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·-----* SOLDAN SAGA: 

20 - 1 - 938 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için bol ışığa ihtiyacınız var
dır. Osram ID bu ihtiyacını· 
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lak temin ettiği cihetie daha 
bol ışıgın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi muba .. 

1 - Peygamber adı 

2 - Çift - Ufak kara ~cclc 

3 - Emir aigaıı 

Her-Vakit garanti markasına 
dikkat ediniz. 

faza edilmiş olur. 

4 - Subay - Her zaman me'f'CUt 
5 - Sakat - Parti 
6 - Hük\laıetln aldıfı para - Erkek 

adı 

7 - Siklr - Villyeı. 

8 - Birkaç parçadan mürekkep 

9 - Depo - Sporda müsabaka ırupu 

10 - Göz rcnci - Erkek adı 
Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

* YUKARDAN AŞA<'.il: 
1 - Gıda 

2 - Çift - Yalım - Renk 

1tığı anrn~ı ...... , __ • • 
ıtamamile müdahale edecek ve e
narh koyacaktır. 

Süt muelesi 
=Jükumetin, hayatı ucuzlatmak yo-

5 - Musikide bir makam - PeYKam· 
ber adı ıda aldığı karardan sonra ele alı-

3 - Sayı - Valde 
4 - Illlve - Alaka 

6 _ Büyük _ Fasıla maddeler hakkında, birer birer 
7 - Gökten iner li harekete geçilecektir. Etin ucuz-
8 - En mühim şehrimiz - Erkek adı tılmasındnn sonra, süt, ekmek işle-
9 - Sayı - Nispet edatı de halledilecektir. Hükumet, yi-
ıo - Korkuluk ?Cek maddelerini ucuzlatma tedbir-

-•••••••••••~ rini alırken, alakadar kimseleri An 

1 
raya davet ederek fikirlerini ala -

Levazım Satınalma ktır. Yakında, süt ve ekmek tacir-
Komisyonu llcinları ·inin de Ankaraya çağınlması bek-

.. ••••••••••••mıii •mektedir. 
Harp okulu için 1200 adet atlet fa lOiiumuZdCld llk15anarda, yurtta 

nilii.sı 24-1-1938 pazartesi günü rçok maddelerin fiyatı, bugünkü 
saat 14 de Topanede İstanbul Leva sbetlerden daha ucuz bir vazi
zan Satınalma komisyonunda pazar .e getirilmiş olacaktır. Hükümetin 
tıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 600 uzlatmıya karar verdiği maddeler, 
lira, ilk teminatı 45 liradır. Şartname ratlar inince, daha çok isthiltık e
ve nümunesi komisyonda görülebilir. lecck, netice itibarile alış veriş ha 
isteklilerin belli saatte kcmisyona ıtı ve hacmi gcnişliyecektir. 
gelmeleri. (387) (313) 

asıl kendi söylediği bu liflar kup 
kurul 

zak Şarkta 
W ahim Hadiseler 

nası dahilindeki Komisyon tarahiıaan kapa.u zarı UbUU,YJC ca.ı..u a.u.u.a.• 

caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 589 l/2 liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1-7-937 giln 3645 No. lu 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dahilinde alınmış vesika ve 
teklifleri muhtevi zarfların ayni gün saat 14 on dörde kadar Haydarpa
şada gar binası dahilindeki Komisyon Reisliğine vermeler lazımdır. Bu 
işe ait §artnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (151), 

• • • 
Idaremizin Haydarpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve de

niz merakibinden supalana ve supa landan vinçle veya arka ile vagonlara 
tahmil edilmesi icap eden tahminen 64693 ton maden kömürü ile 7197 ton 
kok kömürünün tahmil ve tahliye işi 31. 1. 938 tarihine milsadif pazar
tesi günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci i.5letme ko-

misyonu tarafından kapalı zarf usu lile ihale edilecektir. Bir senelik ma-
4.on.uo k.oL:...lcömürü..Un talunH :v.,. ta.hliyocıi 191.n 16443 Ura 50 lcuruır nı~ 

hammen bedel konmuştur. 

1158 lira 27 kuruş muvakkat teminat ile knnunun tayin ettiği ve 
Resmi Gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 numaralı veya 1. 7. 937 tarih ve 
3645 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve teklifleri ayni gün ve saat 10 a kadar komisyon :reis
liğine vermek lazımdır. Bu işe ait şartnameler, Haydarpa.şada liman 
başmüfettişliği tarafından parasız olarak verilir. (274) 

UskUdar icra memurluğundan: 1 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka 
ra.r verilen bir çift at ve bir yük ara 
bası 28.1.938 tarih.inin cuma günü sa 
at 10 Usküdar Atpazarnida birinci 
artırması icra kılmaca.k muhanunen 

Bir hastabakıcı; 

Bu· Biocel- O 
Cild unsuru 

..... 

Ç onun hastahanesi bana bir 
ilham kaynağı olmuştu. 

Yattığımdan bir ay sonra Dahili-
(Başı 1 incide) kıymetin % 75 şini bulmadığı takdir 

Bir Mucize Gibi 
Teni Güzelleştirdi 

yeci Dr. Kumbasar Sadettinin ve 
servis hemşiresi Bayan Pakizenin 
yüksek ihtimamlan sayesinde sıh
hatim avdet edince var kuvvetimle 
okumaya yazmıya başladım. Bura
da bir şiir mecmuası vücude getir
dim ki başlangıcına şwıu yazmı
şımdır: 

Bunlar ömür dolabımın camlı ke
penkleri 

Onun için i~mi de lasafiso hevenkleri. 
Bütün manasile sıyanet ediliyo

dum. Sigarama, kahveme kadar 
herşeyim tamamdı. Memleket kü
tüphanesi bfı.fızı kütbü Eşref Bey 
beni kitapsız bırakmıyordu. Sıhhi

ye mektebi talebesi de kağıdımı, ka 
lemimi, buna benzer ufak tefek ih
tiyaçlarımı temin etmekte yanş e
diyorlardı. 

Bahar olsun, bahar olsun diyordum 
Bahar olsun da gönlüm ••••• 

Hadi canım! Sen de! Bahar senin 
gönlünün verdiği ölçü ile gelecek 
değil ya. Bahar geldi işte. Bahar
dan saina ne? Sen hariciye servi
sinin ücretli odasına nakledildiği
ne şükret. Derin bir huzur içınde 
yaşı:yordum. Fakat kalbi huzurum 

ıpon sansürünün Mançster Gardi- de ikinci a.rttmnaya bırakılarak 
ın gazetesine gönderilen telgrafla- 31.1.938 pazartesi günü ayni saat ve 
durdurması hadisesi ile meşgul ol- yerde :ikinci a.rttrrması icra .kılmaca.. 

.aktadır. ğmdan talip olanların mezkiir gün ve 
Harp saflıasına gelince, Lunay sa- satlcrde mahallinde hazır buluna -
asında son derece şiddetli muhare cak memura müracatları ilan olunur. 
eler vuku bulmaktadır. Japonlar, 

dedi. 

SAYIN BAYANLARA: 
HAKt Ki FEMIL BAGLARI 

Bugün piyasaya çıkmıfbr. Markaya dikkat ediniz. 

F EM 1 L 

Azizim müshil ilaçlannm içinde ~ 

PiiRiiiDLi~ 1 BAKER 
i haftada bir defa kullanıyorum, 
çok memnunum, barsaklarun te
mizleniyor, sıhhatim yerine geli
yor. --

RAKiPSiZDiR 
Baker'in mevsim sonu satışı her vakit sa

bırsızhkla beklenilen bir hadisedir. 
85 seneden beri namı yükselen bu müeaaeaede en iyi tart-

t' 
t 

l 

yoktu. Ne olacaktım? BurRda bila 
müddet kalamazdım ya. Elbette 
bir gün taburcu edeceklerdi. Gü
nün birinde sertabip, valinin bana 
bir iş vereceğini müjdeledi. Sevin
dim. Bu iş Sıhhiye Müdürli.iS:rıinc 
bağlı zührevi hastalıklar ve fuhuş
la mücadele katipliği idi. Ücreti 20 
lira. Çok hafif bir işmiş. Firması
nın şatafatı, parlaklı~ bri kıımara 
birakılırsa bu, düpedüz kerhane ka 
tipliği idi. 

lst. 4 üncü Icra Memurluğundan : !arla en yükıek kaliteyi bulabilirıiniz. Mevsim sonu satıtı 
Tan gazetesinin 6-1--38 tarihli nüs ~17/1/38 den 15/2/38 e kadar devam edecektir. ; 
hasında neşredilen 3726 No. lu gayri 
menkul açık arttırma ilinmda hudut 
tapu kaydi gibidir. Diye ilan edilmiş 

(Arkası Varl 

olduğundan tapu kaydına göre hudut Zile Şarbayhğından : 
berveçhiatidir. Bir tarafı müstakil it-
tihaz kılman 1492 zirağ mahal ve iki Bir adet 0,3:5 metre hacmi istiab1sincte ve 100 derecei hararete mntt' 
tarafı Darya sokağı ve tarafı rabü hammil seyyar etüv makinası müba yaası münaka.saya konulmuştur. 'f9 
Şert>ethane sokağı ile mahdut bulun liplerin yevmi ihale olan 4--2-938 tarihine kadar belediye riyaaet!De 
duiu tavziha.n ilin olunur. (4086) müracaa.t etmeleri ilin olunur. "297 .. 
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EMNİYETLİ · MÜSTAHZAR 
MİDEYi BOZMAZ-KALBi YOR~AZ 

F~NA$Pi.N KA$ELE.~i 
GRiP.NEZLE .BAS .oıs .ROMATiZMA VE BUTUN AGRILARLA SANCILAR iÇiN 

• • A • e 

BiR TEK KA$E ALMAK KAFiDiR 

Türkiye Cümhuriyet Merkez B an kası 
ti 15 - iklncikAnun - 1938 Vazlye 
' AKTiF. PASiF. , 

KASA: 

Altın: Safi ldlosnm 19,6%6,259 
BAHKNOT 

UF.AKLIK 
J>ahikleld llabablrler: 

Türk Urua 

llariGWd Haı.blrler: 
Altm: Safi kilocnm 6,412,909 

Altma tabwiU lrabi1 hrbeat 
~ 

Diler a.laler " Borcla kU
rins ~ 

Dendlte ecll, enala aakdiye 
brtdıil 
Kanamm S ,,. 8 inci madde!• 
riıuı tnfibn buiDe tuafmd&n 
da tedi)'&t 

8eaecJat amdanı: 

HAZINB BONOLARI 
TICAIU IENEDAT 

J:aJwn " r..lmlM cumam 
(Derabde edilea nrakı nü 

A - ( cli7'llliD lrarıılltı Eabam " 
(Talmllt(ltibarl kıymetle) 

B -Serben .um " tabvillt 

:&ftlllları 

Altaı " Dhk berine 
Tabvillt berine 

llllllledaıiar l 
llalıtellf~ 

• 

27 ,605,903,23 
16,632,350.-
1,121,268,7'4 

752,877,86 

t,118,729,56 

t,897,20 

21,719,732.67 

158,748,563,-

t4,3n,277,-

40,342,441,03 

Sl,811,5515,02 
5,208,926,99 

68,610,15 

8,633,360,49 

Yekb 

Lira 

45,S6CS,52l,97 

752,877,86 

30,848,359,43 

144,3715,ml,-

40,342,448,03 

44,027,483,01 

8,701,970,154 

4,500,000,-

16,856,611,28 

335, 7 52,558,22 

Sermaye 

ihtiyat AkOMf 
Adi Ye fevkallde 
Rumi 

Tedavllldeld BanJmotlar: 
Derahcle edilea nnla .-..,. 
Kananan 6 •• 8 inci maddeleri
De tevfikan buiDe tanfmdlıD 

Ylki tedint 

Denahde ... 9ftala uWbe 
bakl7em 

Karplltı --- altm olarM 
Dbetm ıedarile Yllaedil• 
Reeskont müabiH DlYeteD ted. 
YUd. • 

Tttrk Llruı Mevduatl: 
Döviz taabhödatı: 

• 
Altına tabYili kabil d6ftsl• 
Diter dövizler •• alacaklı kB
nııc bakiyeleri 

lluhtellf, 

ı,1os,ın,4CI 

4,516,007,70 

151,741,HSr-

14.Sn.277,-

144,S7•_--

lt,000,000,-

lS,000,000,-. 

l,848,92 

24.541,594,oe 

Yekta 

n 

Ura 
15,000.000,-

6,621,180,10 

17U7Ull.-

U,40l,S79,U 

Jıt,541,242,91 

99,810,469,49 

.. 

335, 752,551,22 

' 
2 Mart l 933 tarihinden itibare 
lıkonto haddi ro Slf2 Altın üze rine &Yan. o/o 4~ 

-
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!TORK TiCARET BANKASI A. s.I 
= 1 
-! i 1 MERKEZi ANKARA . 1 
= • • = = • 

, , 

,,.., 

IHER NEVi BANKA MUAMELATli 
1 ii 2S iNCE 15 KURUSTUR 1 Her ay falzlerı ödenen: i 20 KALIN • 
il § ------------------------------------------------------------------------------------------------------
•
~ ! _________ .. 

ihtira ilanı 

1 KUPONLU V ADELI MEVDUAT 1 ~çbı ~~?i~~4- ~ 
li~ !İ ımnue olan 13--1-1936 gilnUl 

- ve 2060 sayılı ihtira. beratı bu 
§ .-;;::: defa mevkii fiile konmak tlzere 1 55 &here devrüferağ veya lca.r &-

~ ş u B E L E R İİ dileceğinden talip olanların Ga-: 
1
ss latada, Iktmat Hanında, Ro-

bert F'eni'ye mtıraeaatlan 

-------- ii --• illn olunur.--• 

~ ANIARA:::::;z..: 
iii::::!------ Bartın 

Telefon: 2316 Bolu 

Bozöyük 
Bura 

Düzce 
Elkitehir 

Gemlik 
lzmit 
Safranbolu 
Tekirdai 

ISTAIBUL · I ihtira ilam 
-----ı!I- ''Tecrit ve buna mtlteallik isWıat,, 

Telefon: 22971 := haklrmda abnmıe olan 13.1-1936 gUn 

il ltl ve 2059 sayılı ihtira beratı bu de. ii fa mevkii fiile konmak U2J"e ahere 

Türkiyenin · her tarafında muhabirleri vardır ii ::'=.!:" ~= 
~ mnda Robert l'errlye mtlracaatlan L 

TELGRAF ADRESi: ! lAn olunur. 

! ı.tanbaı ~ ... memmlujan. 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubefer: TiCARET i dan: Tan pateBtııin 15.1.938 tarihli 
3§ ntlahumda çıkan 398S •yıh .i1lnm -

• ela boı'çlu olarU ga.terDen phm J:b. 

uususi ŞADnAOIM12 JfA~l'JN0'6 
GIŞEL,RIMiZD'N MALUMAT_ALINt ~ 

~ llll•lllf•llH•llll•llll•llll•llfl•flll•llll•lfll•Rlllll•llll•llll•llll•lllf•flll•lllf•llll•llll•lllllf. rahim Oılıit olmayzp lbrahim Maclt lSJAN &ÜL - k ARA ICOY PALAS - -ALA LE MC r M.P 
oldutu fMhlban Dln olunur (409()) 

• 
, 



ASAN TIRNAK CILASI 

;artsi vaFken ıstırap 
çekmek.. ne acınacak hal ! 

GRIPIN GRIPIN 

ser 

KU)ARAL • SiYAH 

dan: il:mua trUrOt&j Amlilnl ŞirlrAt. 

aJqe, • .,. .., _......, ...-:= ...... ..,.... ............. ··...-:: .............. .... 
,.ldladlf..,.. bir_: .. aul1.DING ................... .,il"- ile ......... 

~· ............... . 
.. .... "!e.Cll . . " sonsuz saha' 
9aza cea•· tekmilini ıhttvı ede 

it; riıtJyo tatbikatrnm hl"kede ~ 
:; ~ lıı1yüll ısını. sıhırlı vesiflt ile deniz~~~:,!;~ konu/atı 
Telsiz telgraf: bu laı kurtarılrruştır .. 1r~·lip yakalanmıştır. 
ıunan binlerc~_c_:n binle;ce cani takıp. :O binlerte l<ilprtıe"; 
bu len saycsınue nda bu peri sanıyı en tı uygun radyo 
TICtlretin ihyası .. kuarumelQlduOu kadar .. da dıdaı't radyo neşri-

. d Mu em k' • mutea ,,. l1ll tre- kale e~ milyonlarca ışı de yorgunlu1:1µ 
•.llerile bmlerce. -Afeiiir ve o saye 

·~' . ifade eilW • ......, 

Okı&n11lere •• 
ıiil• ...... 1er1 .. 

latabul tkb1al ItJAa Meinur.l\lfuL 1 

1 
~ mtlracaat eda Ruinei llallye. 
nin 1atec:Uti 2'lH ı:ra 93 kuı:ut atacatı-_.;_~----~--.,:.._;.-;._~~-.--~--------~~·~--.~ 
evrelce vertbnit .,.. braiiA Jfabol 1 
ve tediye edihnit Wt '8lnr kab1llt la 
na lnikln olma4(fJmdaa Ilı ,.... ilt aı..-
w:aalka mtıstemt olml)'an UC50 tin 

1 
balW~daki kayıt taıebti1ia reddi 
.-w• memurlutunca karat .. 

1 olılulıi illa -· ll087J 
MYIPı Tfabl.on Zhut BankaF 

C101G) numaralı ctlıMlanla blrübPr .-.ya a:t tatbik mtlhrlbd llqbet 

tifn. Yematnl n~ btlkml 

F ............................. lllli .................. lyol®r. MlllıtereiD 

Umumi N.,-iaa ~lld#a: 
s.s~ 

1 
Gnetedlilt ve N~t 'Tli'k lftnıttet 
S1rkeıt. Ba11khll yer TA;N atbua 

• 


