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lhrocatımızda 
Geçen Ay da 
Fazlahk Var 

Eski Maarif Nazırının 
sebep olduğu münakaşa 

Ankara, (TAN Muhabirinden) .::; 
İstatistik umum müdürlüğü 1938 se
nesi İkincikiınun ayına ait harici ti
caret istatistiklerini tamamlamıştır. 

Alınan neticelere göre, geçen sene
nin ayni ayına nazaran ithalôtta 4 
milyon lira artış, ıihracatta ise 2 mil· 
yon lira noksanlık vardır. İthalô.ta 

No. 85 

T asviri Efkardaki mektubu-
mun çıktığından bir gün 

ronra (Sirkeci Köprülü hanında 
Ahmet Şükrü ve şürekitsı) firmasi
Je bir mektup aldım. Altında (Kas
tamonu mebusu Ahmet Şükrü) di
ye imza vardı. 

Mektupta şu sözlere tesadüf et. 
tim: 

"Bundan iki ay kadar evvel Av
rupadan on dört vagon şeker sa
tm aldık. Bunlar bayramın ikinci 
perşembe günü İstanbula vardı. 
Ertesi gün cuma idi. Cumartesi gü-
nü de beyanname ve muamelesi 
ikmal edilemedi. Vagonların boşal
tılması geri kaldı. Acaba Tasviri 
Efkardaki mektubunuz bu muame
lelerin tahrü edilmiş bir şekli mi-

dir ? Hedefiniz de ben miyim? Siz 
beni belki bilmezsiniz., fakat illem 
bilir. Yirmi üç sene süren resmi 
hayatımda hareketim ve muame
Jelerim· nasıl namusa uygun ise 
bundan sonra da ticaret hayatında 
da öyle açık ve dürüst olacaktır. 
Mektubunuzda snhtekiırlığa ve ihti 
kara ait isnatlar var. Bunlar mah
kemenin clkoyacağı kadar sarahat 
peyda edinceye kadar şunu söyli
yeyim: Şekerlerimiz Levant Kon
to, adındaki komisyoncu müessese 
sinin delaleti ile alınmıştır. Bir kı
sım parası teslimden sonra ödene
ceği için Viner Bank kasasının 
kefnletile muamele yapılmıştır. Bu 
,.nun da tahkiki mümkündür. 

Siz bu tahkikleri yapıncaya ka
ôar mektubunuzdaki mukaddime 
hakkında birkaç sual sora yun: Di

orsunuz ki böyle bir mücadelede 
herkes iktidarı dahilindeki feda-

, A. znmi dereceyi bir tarafa bı
J-\. rakalım. Siz bu mücadele

de a~ari olarak ne fedakarlık yap
tıpz? Pek iyi bilirsiniz ki nasihat
çi'ler kendi sözlerinin icabını yap
mailarsa gülünç olurlar. 

çıktır. Nüfuz icra eden zatın ismi
ni bilmiyorum. Bu zatın ismini bu
lup meydana çıkarmak resmi dai
relere aittir. Umumi menfaatlere 
taallUku olan meselelerde şahsiyat 
ile uğraşmayı mesleğime aykırı 

bulurum."' 
Ali Haydar Mithat 

1 • meselesini mürakabe i
çin kurulan komisyona bu 

hadise de havale edildi. Komisyo
nun reisliğinde şimdi Londra sefiri 
bulunan Fethi Bey gitmişti. Şura
sı dikkate liıyiktir ki Ahmet Şük
rü Bey şekerlerin hangi komisyon
cu ve banka vaSltasile alındığını 
yazıyor, fakat memnuiyete rağmen 
vngonlann nasıl elde edildiğini ve 
bunun etrafında neler döndüğünü 
sükiıt ile geçiştiriyordu. 

Şükrü Beyin Mithat Paşa hak
kındaki iftirası gazetelerde ve halk 
arasında kıyametler kopardı. Her 
taraftan Şükrü Beye hücumlar baş 
ladı. Şimdi Atina sefiri bulunan 
Ruşen Eşref Bey bu meseleye dair 
Vakit gazetesinde bir yazı yazdı. 
Mithat Paşay; müdafaa ve Şükrü 
Beye hücum yollu olan bu kuvvet
li yau Vakit gazetesinin 17 Ağus
tos 1918 tarihli sayısında ç.ıktL 

Safi Bey de 10 Ağustos 1918 ta
rihli Vakit gazetesinde bu mevrua 
dair bir açık mektup yazdı ve Şük
rü Beyi şiddetle itham etti 

(Devamı var) 

POLİSTE: 

Bir Günde Nekadar 

S 11 ni or? 
Y:irmi dört aaatte Eminönünde 18 

muhtelif suç zaptı yapılmış, 2 dilen

ci mahkemeye verilmiş 3 nümune 

ve 30 kilo sucuk mühürlenmiş ve 132 
kilo ekmek müsadere edilmiştir. Fa

tihte de 11 muhtelli suç zaptı tutul

ınu~tur. 

Kumar Oynamıtlar -.... 

t------------------------- nazaran ihracat fazlası 4 milyon lira· 

BELEDİYEDE : 

Viliyetin Yelli Bütçesi 
Dört Buçuk Milyon Lira 

Şehir Meclisi bütçe encümeni vi-
1.Byetin 938 adi ve fevkalade bütçe
sini gelir ve masraf mütevazin ola -
rak 4,468,105 lira üzerinden tespit 
etm\§tir. Bunun 2,970,330 lirası adi 
ve 903,881 lirası fevkal!dc bütçedir. 

Encümen belediyenin yaptığı imar 
işlerine prensip olarak vilayetin de 
iştirak etmesini muvafık görmüş. an 
cak bütçede değişiklik yapmaya im
kan ,olmadığından bu yıl için bu nam 
la bütçede açılan maddeye ancak 16 
bin lira konabilmiştir. Muhtemel 
bir harp tehlikesine karşı itfaiyenin 
techiz edilmesi için evvelce bütçeye 
ko~~n 25 bin lira kırk bin liraya 
ç&~lft Silivride yapılacak rıh
tımın mahalli bütçe ile ba§&ri.1ması 
mümkün olmadığından viliyetçe d" 
yar edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bakkallar lçin 
iye bakkal dükk8nlan hak

kında yeni bir talimatname yapDllf -

SIHHİYEDE: 

Akıl Hastane
sinde 2000 den 

aza asa var 
=.Bakırkö;r akıl hastanesinin modern 
bir şek1e sokuıması ~ ~ lr•~lar 
verilmiştir. Şimdi tıp talebesinin.has 

tanede, daha iyi ders görebilmesi i
çin iki pavyon inşa edilmektedir. Bu 
paviyonlar modern birer dersane ola
caktır. Pavyonlar iki katlıdır. Önü
müzdeki ders yılı başına kadar ikmal 
ecdcektir. 

tır. Bu talimatnameye göre, bakkal 
dükkanlan diğer bir madde üzerinde 
iş yapaıı ~a hiç bir dükkanla mü
nasebettar olmıyacak, içlerinde kim 
se yatanuyacak, dükkanların her ta
rafı tamamlle kagir olacak, sokak 
tarafları .baştanbaşa camekB.nla çev
rilecek, zeminleri su geçmez maö.de
den yapılacak, hiç bir taraflarında 

en küçük bir delik dahi bulunmıya-...... 
cak, her~af bol gündüz ışığile ay-
dullanm~ olacak, pişirilmeden, yı -

kanma~ soyulmadan yenilen bü

tün sıc;tf .'maddeleri ayn ayn cam e-
k erde bulundurulacak. 
her enin üzerine mutlaka birer 
fiyat ~eti !konulacak ve bilhassa 
mahlut ve mağşuş maddeler satamı
yacald.Brdı.r. 

A~~ dükkAnlarda iare ve her 
nevi b&ek bulunmaması için icap 
eden fenni tedbirler alınacaktır. 

' 

ADLİYE: 

Harç Meselesi , 
Bi~. Münakaşaya 
~Açı 

Ceza ,mahkemelerinde ikame edi
len__şahsi davalardaki tazminat m.ilc
tarliii117Alrlnd.en 9hndiye kadar hu

kuk davalarında olduğu gibi, dörtte 
bir nis~~inde peşin harç alınmıyor-
du. Ta.mıinat işlerinde ceza mahke
melerinin vaziyeti hukuk mahkeme
lerine , }::ı;çnzediği için peşin harç alın
ması ıliım gelmaktedir. Halbuki is-

Fırtına 

Durdu 
Bir haftadır devam edea fırtı· 

na, evvelki gece hafiflemiş ve 
dün sabah öğleye kadar İstan
bulda lodos esmiştir. Gelen ha
berler Karadenizde de fırtınanın 
dindiğini bildirmektedir. Dün 
akşam, Denizyollannın Karade
niz vapuru iiç günlük bir ıecik· 
me ile limanımıza celmiştir. 

Dün ~hrimizde fasılalı ve ha
fif kar yağmıştır. Hna aotuJda· 
ğuna muhafaza etmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

İNHİSARLARDA: 

Eh&yetsiz Eksperler 
iş Göremivecekler 

dır. 

lthalAtımız senelerin ilk ayında 
936 da 6.422.000, 937 de 5 .902.000, 
938 de de 9.362.000 lira, ihracatımız 
ise sırasiyle 9.125.000, 15.284.000, 
13.454.000 liradır. 

Başlıca ithalat maddelerinin loy
metleri şudur: 

937 de yün ve kıl iplikler 311.000, 
pamuk ipliği 139.000, pamuk men
sucat 855,000,demir ve çelik mamu
latı 918.000, makineler 674.000, ka
ra nakliye vesaiti de 231,000 dir. 938 
de yün ve kıl ;iplikler 306.000, pa· 
muk ipliği 540.000, pamuk mensu
cat 1.000.000, demir ve çelik mamu
lltı l.<I03.000, makineler 1.780.000. 
kara nakliye vesaiti 461.000 liradır. 

Başlıca ihracat rakamlarının kıy
metleri de şöyledir: 

937 de tütün 2.700.000, lındık 

1.745.000, kara üzüm 643.000, ç.a'\'
dar, dan 602.000, arpa 640.000, hanı 
deri 320.000, nohut vesaire 379.000. 

Aytµ maddelerin 938 lkincikanu

Serbest tütün eksperliği için son nundald vaziyetleri şöyledir: 
devre imtihanına 60 kişi girmesi i- Tütün 5.525.000, fındık, 1.413.000, 
cap ederken 16 kişi imtihana~ kara üzüm 821.000, çavdar 758.000, 
tir. Evvelki gün yapılan imtihanda arpa 443.000, ham deri 391.000, no
bu 16 kişiden ancak sekizi muvaffak hut vesaire 377.000 lira. 
olmuştur. Diğerleri tekrar imtihana İstatistiklere göre ticari münase
girebilecektir. Ehliyet almadan eb- betlerimiz en fazla Almanya iledir· 
perlik yaptıklan görülenler tecziye Bundan sonra İngiltere, Amerika ve 
edileceklerdir. Müddeti hitam bulan İtalya gelmektedir. 
imtihan heyeti için yeniden aeçim 
yapılacaktır. Heyeti teşkil eden tüc
carlardan Hüseyin Hüsnü Kavalalı, 
Türkofis tütün raportörü Mümtaz, in 
:hl ........ ..ı-...: ~r.1-...--ı--ı-- •• ...-& -- ""··--· 

tin Esadın tekrar seçilecekleri anla
şılmaktadır. Hususi eksperlerin ame
li ve şüahi imtihanlanna devam olu
~-

!Z.MffiDE: 

Bir Kadın Ağır 
Surette Yancll 

MEMLEKET: 

Muşta Beş Metre 
. l\ar ıaguı 

Muş, 27 (TAN Muhabirinden .:::: 
Günl--1..nberl fasılasız bir: sure~ 
yajan kar metrelerce yığılar hasıl et
miştir. Şimdiye kadar beş metre ka
dar kar yağmıştır. Bugün karın yer
deki örtüsü iki buçuk metreyi bul
maktadır. Bu yüzden yollar kapan
ını§, münakaiat kesilmi§tir. Evleriıı 
ve dükkanlann kapılanndan girme1' 

İzmir, (TAN) _ Karataşta İhsani- ve çıkmak için kardan basamaldat 

Seyfi Kıvırcık ve Yerasi.mos Ko
maki isimli iki adam evvelki akşam, 

Kadıköyünde Mardiros isimli birinin 

yorlar." Tüccar arasında belki böy · kahvesinde kumar oynadıklan görül 

Önümüzdeki malt yıl içinde de bu
rada bazı tesisat yapılacaktır. Bu a
rada bir morg, asri mutfak ve çama
şırhane inşa edilecektir. 

Bakırköy hastanesinin kadrosu bin 
sekiz yµz yataktır. Fakat, halen bu
rada 1100 hasta vardır. Memleketi
mizde fazla miktarda akıl hastanesi 
olmadığından buraya müracaat eden 
lerin kabulü zaruri olmaktadır. Ha
ber verildiğine göre, hük\ımet, Ma
nisa ve Eliziz tımarhanelerini geniş
letmiye karar vermiştir. Bu suret
le memleketin ihtiyacı daha iyi kar
şılanacaktır. Bu ild şehirdeki hasta
neler beşer yüz yatağa çıkanlacaktır. 

tanbql,s!a bazı mahkemeler şimdiye 

kadar böyle bir harç almamışlardır. 
Anadoluda bazı hiı.kimlerin böyle pe

şin ~ aldıklan olmuştur. Bu mese
le adliyeciler arasında ilmi bir müan 

kaşa halinde devam etmektedir. Ev

velki (ün Asliye İkinci Ceza mahke

mesinae müddeiumumi tarafından 
böyle blr barem alınması istenmiş, 

yapılmak mecburiyeti hasıl olın~ 
ye sokağında Raşelin 18 numaralı e- tur. 

vinden yangın çıkmış, misafir ola- ~ Münakalat kesildiği f..çin hayvaıı 
rak bulunan 70 yaşında başka bir Ra yemlerinde sıkıntı başgöstenniştir· 
şel, ağır surette yaruıiış ve hastane- Ku§lar bile yemsiz knldıklan için f!t 

._ . Fa.kat bunu niçin umumi- mü§ ve kahveci o sırada bulunmadı- ye kaldınlmıştır. lere giriyorlar. 

dü -nse diyemez mi ki: "muhte

lf'eitıı'"''lli·ıPnize geçen büyük serveti 
, · ttsrın üçte birindenberi o a

ileyi rahatça yaşatml§tır ve hali. 
yaşatmaktadır. Adı pek büyük o

lan babanız sırf böyle şahsi endi

şelerle milletin boğazından, kamn

Yc-~~~~\~:u biriktirmiştir. Neden 

kaklarda açık kalan 

w:a~:ıcuklara dağıtarak fe-

Kastamonu mebusu 
Ahmet Şükrü 

ğı için dükkana bakan kansı Katina 

ve garson Mehmet mahkemeye ve -
rilmişlerdir. 

Otomobillerdeki Radyolar Çankın Belediyesinde 

Selvi Ağacı Çalıyormuf 
Usküdarda Toptaşı caddesinde 24 

numaralı kahvede oturup kalkan 

Hüsnü, Karacaahmet mezarlığından 

servi ağacı çalarken yakalanmıştır. 

fki Kilo Et!
Balıkhanede balıkçılık yapan ve 

Galata kahvelerinde yatan Me<:it oğ

lu Yaşar Tahmiste kasap Hakkının 
dükinmdan iki kilo et çalarken ya-

ftalanmJilır. 

Bu da Kömür Meraklısı 

•' oNİVERSITEDE: 

'tEimya Enstitüsünün . 
inşaatına Başlanıyor 
,ftniversitenin arka bahçesinde 

şimdiki fakülte talim taburunun bu

lunduğu yere yeni kimya enstitüsü-

mahkeme reddetmiştir. Bu hususta 
temyiz mahkemesinin vereceği karar 
vaziyeti aydınlatacaktır. 

MAARİFTE: 

Köylerimiz için 
lfa Eğitmenler 

< ı' .. 
Orduda çavuşluk edenlerden köy 

mualİimi yetiştirmek için açılan kurs 

lardan • Çbk iyi netice alındığı görüldü 

ğünden ]ilk tahsilini tamamlıyan kız 

tale~ de köy muallimi olarak is-
' tüade. ~ilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sökülüyor 
İzmir, (TAN) - Belediye, taksi o

tomobillerindeki radyolan aöktürt-

mekte, bu taksilerin sahiplerinden 

25 şer lira para cezası almaktadır. 
HusuSi otomobillerin radyolu olma

sı yasak değildir. Taksilerde radyo, 

bulundurulmaması ise kazaları azalt 
mak endişesinden ileri geliyor. 

*İzmir, (TAN) - Buradan Seydi 
köye giden trende bir vaka olınuş-
tur. Münire adında bir kıza sarkıntı
lık edilmiş, kızın kardeşi Bahri Üzan, 
biletçi Müniri bıçakla ağır surette 
yaralamıştır. 

Arabacı Mehmet oğlu Ahmet dün 
Sirkecide Devlet Demiryollarına ait 
kömürlerden 25 kilo çalarken yaka -
lanmış ve cürmü meşhut mahkeme
sine verilmiştir. 

Bunun •-;." de kızlara mahsus yeni nün inşasına yakında ba,Ianacaktır. llir.-
İnşaata başlamak için talim taburu bir * \çılacak ve bu suretle köy 

kızlarinaan da eğitmen yetiştirilecek 
binasının yıkııması lAzım gelmekte-

ERZURUMDA: 

iki Tevkif HCidisesi 

dir. Halbuki tabur için henüz müsa- tir. 
Erzurum, (TAN) - Erzincan ka

pısında aşçılık eden, Vani Efendi ma 
hallesinden Ömerin dükkiınına boğaz 
tokluğuna çırak giren 14 yaşında 

Deri Fabrikaları 
Teftiı Ediliyor 

it bir yer bulunamamıştır. 

Öğrendiğimize göre talim tabu, Ve

faya nakledilecek olan yüksek mual-

Deri aanayiinl tetkik tın-'- - lim me,ktebi binasına taJUlacaktır. 
e 1::.111. uzere b" - . . ı-'-=- tal be-Bu ınanın unıversıtece ... ~ e 

Ankara.dan gelen sanayi müfettişle- 1 ,,.,.~ h ı· ,_ ul d- ·· fil er :1 ......... u a ıne ... on nıası uşun -
ri büro mesaisinin ilk kınnını bitir- müş ise de fakülte talim taburunun 
mişler ve mahaJJinde tetkikat yap - behemehal ünh·ersite1e yakın bir 
mak üzere deri fabrikalannı dolaş- mahalde bulunması lüru.mu yeni bir 
mıya bq~ludır. Bu tetkikler bu yurt binası aranmasını icap ettirmek 

akm.m biürlıecektir. Bund tedir. Söl'lendiğine göre, teşrihhane-
.--- an sonra · k d lan ü "----ı b nm arşısın a yanml:§ o ve ç te 

raponın ~· anmaSJna qlanacak- aaraylar adıyla maruf bulunan bina-
tır. nm daiınt ve ınoderin bir yurt haline 

HallCevlerinde : 
°Osküdar halkevi dil, tarih ve ede- Nevşehirli Mehmet, bir gece dükkan 

biyat ,fubesi dün Anadolu klübü baş- sahibi ile Aşkaleden gelen Mustafa 
kanı Vahdet Kuralın reisliğinC:ie top- tarafından sarhoı edilmiş ve tecavü
lanınış :ve yeni idare heyetini seçmiş- .ze ~ kalmıştır. Çocuğun f~rya_:
tir. . dı uzenne Ömer ve Mustafa, curmu 
~~~~!"!'!"""'~~"'!!"""~~~~~meşhut halinde yakalanmışlardır. * Erzurum, (TAN) - Belediye 
sağleni olduğu görülmüştür. meclisi, Erzurumda iplik fabrikası 
~a taşradan gelen ve hali vak kurulmuına karar verildiği için hü

ti olmıyaıı üniversite :talebesinin ba- kUınete Erzurumlular namına teşek
rumudma elvetjşli modem bir y:urt küre karar veroılştir. 
kunıluı;ıçıya kadar yüksek muallim Meclis, ayrı bir kararında, "Azlzi-

Hazırlanacak raporda, deri sanayi- getirilmesi düşünülmektedir. mektebi binasının üst katı yurda, alt ye tabyası,. tefrikasım yazan muhar-
imizin küçülmesine karp alınacak 

tedbirler de tesbit edilecektir. 
Nafıa Vekaleti mühendisleri tara- katı da tallın taburuna tahsis oluna- rir Ziya Şakire de teşekkür edilme-

fından içi YanmJ.f olan binanın t&- cakbi. ame karar vermistir. 
.. 

Çankın, 27 (Tan Muhabirinden}
Belediye Reisi B. Ömer istifa etmiş, 
yerine B. Rüat seçilmiştir. * Antalya, (TAN) - Burada, vill
yetçe ittihaz edilen tedbirler sayesin
de odun, kömür çok bollarunış, buh
ran kalmamıştır. Fiyatlar normaldir· 

* Gediz (TAN) - Firdan köyünde 
14 yaşında Hüseyin, 13 yaşında Ali 
ile aşık oynarken kızmış ve Aliyi bı
çakla öldürmüştür. Küçük katil yaka 
laıım~r. 

ITAKVIM ve HAVA 1 
28 Şubat 1938 

PAZARTESt 

2 lnd ay Gün: 28 
Arabl: 1358 
Zilhicce: 27 
Güneş: 6.37 - Ölle 
İkindi: 15.37 - Akp.nı 
Yatsı: Ul.27 - İmstık: 

Kasım 113 
Rumt: 1854 

Şubaı: 15 
12.26 
17.57 

7,50 

YURTIA HAVA VAZiYETi 
Yurdun Karadeniz kıyiları Kocaeli .,. 

Tnı.Qa mıntakalan kısmen, diğer mınta" 

kalar n bulutlu geçmla, rQzgftrl.ar Knra" 
deniz kı.7ılarında cenubi. ve doğu Anadır 
luda garbt, diğer mıntakalarda f1imall il" 
ti.kametten Karadeniz ve Ege denlzind~ 
lıruvveWce diiter yerlerde orta kuvvette f!!Y 
mlştir. DOn İmnbulda hava kapalı ve kJ$' 
men karlı ıeçmiş, 24 saat zarfındaki kat11' 
metre murabbaına bıraktıtı su mlkUlt' 
U kilogram ~lçülmüş, rO.zgftr şimali ş:ı.rıc! 
i8Ukarnetten saniyede 2 - 3 metre hızla ~ .. 
mlştlr. Saat H :te hava tazyiki 776,S mili" 
metre idi. Sühunet en 7\lkSek 4 ve en dU" 
f(llt. te sııfnn altında olmak üzere 2.1 sntı' 
tlaat kudec11lmist;ir • 
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Oijla lar Kuzu Olmasın 
[Yazan: B. FELEK] 

r s nı 

iyaseti 
Ömer Rıza DOCRU L 

F ransa Parlamentosunda vuku 
bulnn dış siyasete ait miiza

ltcrclcr Fransa hiikiımctinin itti
faktan fnrksız itimat k111.nnmnsiyle 
lıctirclcnmiştir. Frırnsa hiikiımcti 
bu itimada dayannrnk mcmll'kt•lin 
lli~·nsetini emniyet içinde idare edc
C:ck ve vaziyetin icaplarına göre 
karar verect•ktir. 

FR~NSA_: _ r ..... v;~·;~;~~~·1 AMERiKA: 

Mecliste Söylen en Son · :'.;;~z;~;:.~::;;~~i ~::::::;; 
Nutuklar Almanyada . ~:~:.:~~~:~=~;~:~~~:::=::~ ıı Geçikiyor mu? 

Riikumetin himmetile et fiyntlan, 
en pnhnlı olması lfızımgelen hir mev
simde on kuruş kadar ucu7lııtıldı. 

llattô hu fark Beyoğlu. Maçka. Os
nınnhey. Kadıl}öy gihi ~·erlerde hinn• 
ci nevi kıvırrık ve kuzuda 15 kuruşu 
da buluyor ki, halk için çok büyük 
bir şeydir. 

o 

Fransa hiikiımctinl. dış si:nsetinl 
trıü1nkcre ve tavziha sc,•keden en 
tniihim amil. lngilıcre siynst•tinde 
CÖriilcn son tnhavviildiir. f ngiltcre 
hükiımcti. hcnii1. hiitiin ımiklori ta
\'azzuh etmiyen son kıırnrı. yani 1-
tolyn ve Alınıınya ile anlaşma ka
tarını \•erdiği zaman hu karnrın 

l<'rnnsadn tesirler yn11ma~1 hek1cni
)'ordu. Fransa dn yn ayni si~·aseti 
tutnenk. ve inı:illere ile birlikte hu 
r;iyasc-ti takip edecek. hu suretle hu 
devletlerle yapılacak mfö:akerele· 
te iştirak edecek. netice hir anlnş
trııvn vardığı ve hu nnlaşma onu 
tatmin ettiği takdirde lngiltere ite 
birlikte im7.nlıyacnk; yahut lngil
tere tnrnfından yapılan denemenin 
lıclicesini hekliycrck miispel veya 
llıcnfi bir karar verecekti. 

F akat bu bekleme ıd:ras~tl ~-e
ticesinde Fransnnın hır gun 

l'apyalnız kalması da muhtemeldi. 
Çiinkü Faşist devletlerin hed<-ne
l'inden hiri Frnnsn ile Sovyct Birli
ği ve Çckosl°';akya arasındaki itti
fakı hozmaktır. Frnnsnnın, lngilte
tcsiz kalmnsı ise ona belki de böyle 
lıir mechuriyet yiikliyehilir. O hal
de Fransanın siyasetini lngiltere
lıin siynsetine uydurması ve başln· 
trı:ık iizerc olan mii7.8kerelerden U• 

lok kalma:ı;ı icap ediyordu. 
Fransa Hariciye Nazırı M. Dcl

lıosun dün Frnns17: Parlamento
r;unda söylediği nutu buna delalet 

lntcktedir. 
:M. Delhmı to, fngiltere hfikö

btcti gibi ltnlyanın lspnnyodnn çc
filrtıe..<>i, Akdenizdc emniyetin hU· 

um ur • ı;ı, nıdyo neşri~·ahna 
&on veril • O kc. mcsı. rtn A vrupada stntii-

. "'dtın nıuhnfnznsı gihi csaslnr fize-
rın e dtı i . 

·-us ve tnlya ıle yapıla-
cak miizakcrclcrıt. -·· nu ,..,___ 

lara rinvct ile muvaffak olnbilecc
iini anlatmıştır. 

f n,::iltcrc Haş\·ekiti de nşağı yu
karı ayni şeyleri dnha evvel !'IÖyle
ltıiş hulundnğu için f ngi1terc ile 
~rnnsa arasındaki noktai na7.ar İŞ· 
tırald tchariiz ettirilmiş oluvor. 

Fnkat Fransa Hariciye Nazın, 
li'l"nnsn ile Sovyct Birliği arasında-
ki ittifnkın bnrış bakımından chem

hlivetini i7.nh etmiş, ve Fransanın 
ittifaka arılmıyn devam edeceğini 
Usternıiştir. Bu noktanın foşist 

devletleri hoşnut ctmiycceği mu
hnkkaktı.r.. 

1 ngiltere ne Ttalya mn7alce-
releri mutlak surette mu

\>nffnk olncnkmış gibi ortaya atıl
bıış olmakla beraber iki taraf a

t'~sındnki ayrılığın genişliti ve de· 

tin)j~i günden güne göstermekte

dit", İtalyanın Sliveyş kanalını i-
dareye · · k k • d • · d ıştıra etme rste ığıne a-

~l" Yapılan şayialar bunu bfitlin çıp 
~klığı ile meydana çıknrıyor. Ger

: İtalyanın Mısır sefirinin Mı~ır 
l'1 aşvckili ile görUşcrek hu şayiala
fa lcJn:ip ettiği bildirilmektedir, 

kat Londrn gazeteleri hu tekzibe 
ra· 

1:l"ınen italyanın SÜ\'e)'s kannlını 
ldnr • . . . • • s . • 
~ c ~ıne ıştırak etmek ıııtıyece-

tıl ısrar ile bildiriyor ve birkaç 
Rlin . 
ı evvclkıne nn7.aran İngiltere • 

b~alya nıfö:nkerclerini daha bedbin 
ır ,...o··zı ·· •· " c goruyor. 
ingilterenin Roma sefiri Lord 

Pcrth•· 
ti ın Londrnda talimat almak 

Zere bulunduğu bu sırada, hal • 

Mu··saı·t Karşılanmadı ı memleket arasındaki nnlaşama- Nevyork. 27 (A.A.) - Nevyork İ mazlığn nihayet vermiş olduğunu Herald yazıyor: 
; ve "Alman su!hünü,, perçinledi- ı Reisicümhur Roosevelt ile yaptığı 
f ~ini söylcmiştır. f mülakat esnasında Amerikanın Fili-Paris. 27 (TAN> - Ayan meclisi. 

bu sabah toplanmıştır. Başvekil Chau 
temps. hakemlik ve uzlaşma usulleri 
hakkındaki kanun layihasını müda
faa etmiş ve Ayan meclisi parlamen
tonun metinlerini, iki mecliste uyuş
masını imkansız bırakacak şekilde ta
dil etmek istediği takdirde hüküme
tin iktidar mevkiinde kalrruyacağını 
söylemiştir. 

genişletmeliyiz. Milli birlik he!"Üz 
mümkün değildir. Fakat bu' vn}lim 
devrede hükümetle azami tesanüt 

Yalnız hu himmetten halkın hnkkl
lc istifade edehihnesi için dikkat edi
lecek mlihim hir noktn var. 

·-------·••••••• pin komiseri Macnutt. Fili pin adala -
nna tam bir istiklal verilmesi için 
miinasip zamanın geldiği hakkında 

ciddi şüpheler izhar etmiştir. 

Bu miihim noktayı izah için sizo 
iki şey söyliyeccğim. 

Birisi şu: göstermek lazımdır. Partiler arasın- MACARJST AN: 
da anlaşma mümkün olmadığı tak • 
dirde başlıca vazifeler hakkında bir 

anıaş~a yapalım... T ahrikatçı 
Söylendiğine göre Macnutt. Fili -

pine derhal istiktal verilmesinf iste -

Et fi~·atlarının ucm:ln·araiı hak
kındaki rh•nyctlcr çıktığı 7.aman. bi
risi. nhhaplnrından olan bir kasaba 

ltalyacla tesirler 1 \yen halkın. J_aponln.~ın. Çin~ istila et
mesi neticesınde buyuk bır sukutu 
hayale u~radığı kevfivetine Reisi • 
cümhurun nazarı dikkatini celbetm.iş 
tir. 

sormuş: 

Roma, 27 ıA.A.) - Son zamanlar- Ü b N • 
da ltalynnın Fransaya karşı ittihaz Il eş azı 

- Etler ucuzlıyacakmış, ne der
sin? 

Dün akşam mebusan meclisinde B. 
Chautemps, dış politika hakkındaki 
müzakereyi kapatan nutkunda ezcüm 
le demiştir ki: 

Komiser ayni zamanda Filipin or 
dusunun tensiki volunda kaydedi • 

Budapeşte. 27 (A.A.) - Macar za- l<>n muvaffnkıyetler hakkında bir de 
bıtası. birçok nazileri tevkif etmiş -

ettiği tarzı hareket hilafına olarak • d• 
Chautemps'nın parlamentoda söyle-- Tevkif Edıl 1 
diği nutuk burada müsait bir şekilde 
karşılanmıştır. Gazeteler. Chautemps 
nın şu cümlesini tebarüz ettırmek -
tedirler: 

"- Kollekfif emniyetten ve Fran· 
sanın totaliter devletlerle yaklaşma 
meselesinde takındığı vaziyetten vaz 
geçmiyeceğiz. 

Fransız • Sovyet pakt1 ideolojik bir 
pakt olmadığı gibi, hiç kimseyi _tehdit 
etmemektedir. Bu pakt. harbın de
ğil, barışın muhafazası için aktedil
miştir. Harbi sakınılmaz bir hale ko
yacak olan iki muhalif blok teşek
kül ettiğini görmek arzu etmiyoruz. 
Harbe mani olmak için. sulhcü mil
letlerin birleşmesini istiyoruz. Fran
sanın politikası, lngiliz - Fransız teş 
rlki mesaismini tehlikeye koymaksı
zın Mılletler Cemıyetine istinat et
mekte berdevamdır . ., 

Başvekil, Fransanın, orta Avrupa 
milletlerini ve Çekoslovakyayı hima
ye vazifesinden kaçamıyacağını ve 
yabancı devletlerin İspanya mü
dahalesini kabul edemiyeceğini söy
liyerek sözlerini şu .suretle bitirmiş
tir: 

.. _ Bilhassa Fransız enerjilerini 

Uzak Şark: 

a uri de 
Seferberlilc 
ilan Etti 
Tokyo, 27 (Hususi) - Domei a

jansının haber aldığına göre Mançuri 
hiikümetl, umumi seferberlik kanu· 
nu ilan etmiştir. Bu kanun Japon 
meclisinde müzakere halinde bulu -
nan milli seferberlik kanununa ben
zemektedir. 

Çinde müşterek bir para esası ic 
dns etmek üzere Japonlnr bir ban· 
ka kurmuşlardır Bu banka her ne ka 
dar Çin milli bankası namı altında 
kurulmuşsa da hakikatte bu işte. 
hem Mançuri, Kore ve Çin gibi mem 
lckctlerin paralarını tevhit etmek 
hem de Çini sterlin esasından ayır
mak surctHe lngilizlerc bir darbe in
dirmek maksadı gizlidir. 

Japonların bütün bu hareketlerin
den Çinde giriştikleri mücadeleyi e
konomik ve mali mücadelelerle mu
vazi bir şekilde yürütmek istedikleri 
anlaşılmaktadır. 

Bugünlerde Çin topraklannda ge
çen muharebelerin hissedilir bir te
rakki yerine tereddütlü bir hava i
çinde cereyan etmesi, Japonları yal
nız silahla değil. diplomatik ve eko
nomik vasıtalarla çalışmıya sevket· 
miştir. 

Harp meydanındaki generallerin 
değişmesi ve yerlerine daha çok dip
lomat hususiyetlerini haiz kimseler 

getirilmesi de ayrıca bu fikri takvi
ye eden delillerdir. 

Deniz Silahları: 

Üç Devlet rasır:da 

"Fransa ittifakla ltalyan milletine 
karşı dostane bir sempati hissi bes -

•mektedj.r . ., ' 

Almanya beğenmedi 
Berlin, 27 ıA.A.l .- Fransız mec

lis müzakelerl hakkında Alman ga
zetelerinin mülahazaları şöyle hüliı
sn edilebilir: 

Delbos'un nutku, Fransız dış 'poli
tikasının halen kendisine has bir hat 
ta malik olmadığını göstermektedir.

1 

Umumiyet itibarile. gazeteler. B. 
Oelbos'un nutkunu tenkit ve Flan· 
denin nutkunu tasvip ediyorlar Ba
zı siyasi mnhfiller ise Fransnyı Av -
rupnda hudut~uz miicfnhnle hnklan· 
na malik olmak istemekle itham et· 
mekterlirler. 

Bu mahfi11Pr. Delhoc:'un mfı~Pn>k 
emniyet ve Franı::ız - Sovyet paktı
nın ipkası Uırarıan olci11t?un11 vrni -
den bevan etmiş olmasını teessüfle 
karşıhımnktadırlar. 

ISPA A: 

Amerikanın 
il ilLc:ıudcık1 . 
Konsolosu 
Vaşington, 27 <A.A.) - Bilbao'da

ki Amerikan konsolosu Wllliam Chap 

man, Cebelüttarık'a tayin edilmiş • 

tir Bu zatın Bilbao'da ipkası için is

. rapor vermiştir. 
tir Bazı resmi Macar şnhsiyetlerı 
hakkında tahrikiımiz yazıları muh· ' Uç Casus Yakalandı 
tevi risaleler neşretmiş olan 15 ka- Vaşington. 27 ıA.A.) - Federal a-
dar nazi dün gizli bir matbaanın mey raştırma bürosunun müdürü. casus
dana çJknrılmasını müteakıp tevkife- luk yapan ve Amerika sahillerile Pa 
dilmiştir. Bunların şefi. eski bir ko- nama kanalı sahillerinin istihkiımla 
münisttir. BinbaŞ1 Suılassy ile arka- rına alt askeri sırları ecnebi bir dev 
daşlarından 71 nazi 22 şubatta tevkif lPte satmağa teşebbüs eden üç kişi
edilmislerdi Bunlar hala polisin kon nin Nevyorkta tevkif edildiklerini bil 
trolü altındadırlar. dirmektedir. 

Milli müdafaa için 600 milyon pen Amerika Donanması 
goluk bir istikraz aktedileceği şu sı- V . 27 IA Al - Parlamen-

1 k 1 aşıngton, . . 
rada muzır unsur ara arşı a ınan . k . t 

1 
t 

. . tonun denız omısvonu op an ısın-
tcdbirler banka mahfıllcrındc mem-1 . v Ch 1 Ed" 

da denız musteşarı ar es ıson. 
nuniyetle karşılanmıştır. (Amerikanın iki donanmaya malik bu ----0>----
ÇEKOSLOVAKY A: 

iki Muhalif Parti 

Meclise Alınıyor 
Prague. 27 (A.A)- Halihazırrlaki 

beynelmilel vaziyet karşısında hüku 
met iki muhalif pjırtiyi meclise al-
mok surctlvlc dovondığı ckscriy<!'tın 
esaslarını genişletmiyc gayret etme!< 
tedir. 

Btınlar Mgr HJinko'nın Slovak o
~onomfstlerlle endüstri ve banka bur
juvasını temsH eden nasyonal demok 
ratların partileridir. Bu partiler. mil 
li birlik etiketi altında faşizm tema
yülleri gösteren unsurlarla ittifak e
derek me('liste lR mebusluk elde et
miş bulunmaktadırlar. 

Son hfıdiseler, bu projenin tahak
kukunu tiıcil etmi~tir. 

lunması lüzumunda ısrar etmiştir. 

ITALYA: 

Prag. Roma Arasında 

Bir ihtilaf Çıktı . 
Roma. 27 CA.A.) - Giornale d'lta-

lia . Cruc ~-' ~ne:1"in. Mus
solini aleyhinde tecavüzkiır bir lisan 
kullandı,:tı hakkındaki habere ait Çe
teka ajansının bir tekzibini neşret

mekle ve şunları ilave eylemektedir: 

timzaç edilen Franco, kendi hüküme riciye nezareti Bilbao'daki konsolos
tinin tanınmasını temin etmeğe ma· ı luğu münhal bırakmal!ı tercih etmis
tuf bazı şartlar ileri sürdüğü için ha- tir. 

"Çeteka ajansı. tekzip ediyor Fa
kat bu ajans müdahalesinin hakika
te istinat ettiğinden o kadar az emin
dir ki, bu tekzibini Praga bildirmi
ye cesahet edemiyor. Biz bilakis Rei
sicümhur Benes'in bu bahtsız cümle
yi bilfiil snrfcttiğini teyit ve bu söz
leri Fransız elçisine söylediğini tas
rih ediyoruz. 

Bu hususta tafsilfıt verebilPCek va. 
ziyctte olduğumuz için icap ederse bi 

liıhare bunu da yaparız.,, 

HAVACILIGIN iSTiKBALi 

- Karnmnnlar. kıvırcık olacnk de-• . sene! Cevııhını vcrmış. 
İkinri sö7.iiın de şu: 
l\lc7hnhada kesilen hayvıınlnnn 

herı:iin neşredilen listesinde hazan 
beş on tane kıvırcık. ko:nın ,·azılı o
IU)'Or, hnuın da hiç olmtı)'Or. Buna 
mukabil hir siirii keçi kcsildif!i görii
liiyor. Halhııki o ı:iin istnnbulun her 
knsahında kıvırcık eti var. Bu kıvır
cıklnr nereden çıkıyor? Ve iliiç için 
keçi eti arasanız hiçhir yerde yok. 
Bu keçiler de nereye gidiyor? Sözü 
uzatmıynlım: 

Hatırları. gönülleri kalmasın am• 
ma miişterisini en çok nldotan. dai
ma onun aleyhine ve kendi lehine çn· 
hşan. hir kilo isteseniz. en az 200 
ı:ram fazla kesen. karamanı kıvırrık 
diye atan. keçi etini koyun dive sü
ren kasnp esnafı \'Oman ndnmtardır. 
Ötedenhcri "Aldıınmndan et almnsı
nı bilmek,. bir hiiner değil midir? Ru 
hiinerin de snhiplcri pek az olduğu 
için hepinıİ7. hu esnafın elinde oyun
cak halindeyiz. 

Şimdi fiyatlnr böyle kasaplann e
linden kurtulup ta mevsime ı:örc ma
kul hadde ı:elince: çok korkuvorum 
ki. karam nlar kıvırcık, oğlaklar da 
kuzu olrnn ın. 

- •asıl olur efendim? Dememeli. 
Dişi koyunları erkek kılığına sok

mak ve öyle iirmck bir knsahın ilk 
zcnaat bilgisidir. Çengelde asılı. huz 
gibi yağlı bir kolun \'Cya bir dış ka-
paG'ın karamnn olmadığını ben ne
reden nnlıync:ağıın? Haydi mnndnnın 
yağı beya7.flır. sığır diye siiriilemez. 
Lıikin ko~·un cinslerinin hirihirlerile 
ve kara keçinin koyunla karıştırılma 
sının iiniine nasıl gc~cceğiz? 

Onun için. hu hoyırlı işi tamamla
mak iizcre belediyeden ısrarla \'<'kim 
bilir kaçıncı defa olarak şunu diliyo
ruz: 

l\lc7.hahada kesilen etlerin üc:tiine 
bundan e\•\•el vurulurken kasapların 
tnlehi ii:7.eri:ıe kaldırılan ve "dişi dağ
lıç,, , "erkek kıvırcık ••. "keçi •. diye 
etin cins ve nevini gösteren damga
ların tekrar vurulması. Eğer bu va
ıulırsn. İstanhuldn et pahnlılığı kö
kiindcn halledilmiş olncııktır. 

BULGARİSTAN : 

Büyük Bir Radyo 
Is asyon Kuruldu 

Sofya, (TAN) - Sofya civannda 
Vakarel köyünde yapılan büyük rad 
yo neşriyat merkezi fanJiyete geçmiş 
tir. Yeni Bulgar radyo merkezi, Bal 
kanların en büyük merkezi olup Ham 
burg. Münib radyolan kuvvetinde
dir ve 100 kilovatlıktır. 

Mebus Seçimi Başlryor 
Sofya. 27 (TAN) - Mcb'us seçimi 

6 martta bnşlıyacnktır. Bu münase
betle hükumet bir beyananme n~ 
retmiştir. 

YUGOSLAVYA: 

• 
resı 

Yanın ı d .. 
..on ra sefırı de Komaya ha-

t'cket etmiştir. Kendisinin l,ondra-~ Toplantı Y apıhyor 

Bü çe 
Deva E iyor 

l 11-

r~ 
ıas-

·arıı' 
lttııt' 
~ıd 
:ı e!J
mıU-
1 dil-
saıı' 

Yn diın · 1 . nu~·erek talyan kabinesine 
Rırrncs· "h . . 

ı ı tınıalındcn bnhı.olunmak 
tadır. 

Dugiin l;Ö7.e çarpan miihim hir 

bokta, ingiltcre • italya ıniizakcre-
lerinin k 1 k 0 ay olny bir neticeye 
baC:lannu,·acamdır. 

Londra, 27 CA.A.) - Öğrenildiği
ne göre, Fransa, İngiltere ve Ameri
kanın deniz murahhnslan salı günü 
burada toplanarak, bu üç devleti 936 
tarihli deniz muahedesile tesbit edil· 
miş olan tahditlerdcn kurtaracak o
hın sahabet maddesinin tatbikine ka· 
rar vereceklerdir. 

Çifte tnvyarelcr tathikat saha,.ınn i~·ice intikal etmi" huhınuyor. \'nvrulu hir tııv\•nrcnin hu y<ıVT'tısıınu na
sıl uçurduğunu şu resimlerde görüyoruz. Önce, yavrusile beraber uçu)·or. Biraz havalandıktan sonra iistteki 
tayyare yavaş yavaş ana tayyareden ayrılnııya başhyor. Ve nihayet müstakil olnrak uçuyor. istikbalde 
böyle filolar tok eörülcccktir. 

Be1grat, 27 <A.A) - Parliımento 
dün Adliye Nezareti büt<'esinin ikin
ci kıraati müzakerelerine devam et
mi ştir. 

Celsenin sonunda Adlive Nazın Si 
monoviç söz nlnrak muhaliflerin ba
zı itirazlarına cevap vermiştir Bun
dan sonra reye gec;ilmiı; ve parliimen 
to bütçeyi kabul etmiştır 



TAN 28 - 2- 938 

Dost Gazetelerde Tahliller (Batmakaleden Mabaat) 

Balkan Antanh Çok 
Kuvvetli Bir Birliktir 

Tam 
Gorus • 
Birliği 

Bugünkü program: 

İstanbu1 radyosu: 
Öğle neşriyatı: Snat 12.30 Plt'ıkla Tllrk 

musikisi, 12.50 Havadis, 13.05 Plfıkla Türk 
musikisi, 13.30 Muhtelit pllık neşriyatı, H 
Son. 

Aüna, 27 (A.A.) - Aüna ajansı 
bildiriyor: Gazeteciler B. Metaksas 
ile doktor Aras'ın nutuklarını tefsi
re devam ediyorlar. 

Katimerini gazetesi, Balkan An -
tantının ihdasındanberi yaratılan te
sanüt fikir ve ruhundan bahsederek 
diyor ki: 

"Bu fikir ve ruh, B. Rüştü Arasa 
Balkanlan barış bölgesi olarak tav
sü etmek ve Başvekil B. Metaksasa 
da Antantm beynelmilel sahadaki 
rnüsalemetleştirici nüfuzunu kaydet 
mek imkanını vermiştir.,, 

Proia gazetesi, başmakalesinde, 
Balkan Antantı fikrinin bir barış ve 
terakki eseri teşkil ettiği fikrini teş
rih etmektedir. 

Elefteron Vima gazetesi, doktor 
Rüştü Arasın nutkunUh yalnız Bal
kan milletleri arasındaki sıkı birlik -
ten şimdiye kadar elde edilen netice
ler itibarile değil, ayni zamanda milis 
takbel teşriki mesaiden çıkacak ne
ticeler hakkında da iman fışkırdığını 
yazıyor. 

Balkan birliğinin ku111>etİ 
Belgrat, 27 (A.A.) - Yugoslav 

matbuatı, Türk, Yunan ve Romen 
gazetelerinin Balkan Antantı konle
ransı hakkındaki tefsirlerini neşret
mektedir. 

Matbuat, dost ve müttefik memle
ketler matbuatının Ankara konfe -
ransından sonra Balkan milletleri a
rasındaki dostluğun ve teşriki mesai 
arzusunun kuvvetlenmiş olduğunu 

ve halihazır<:laki beynelmilel endi -
şeler arasında Balkanlarda sulhün 
kuvvet bulduğunu müttefikan tes -
lim ettiklerini kaydeylemektedir. 

Çok mütecanis bir birlik 
' Belgrat, 27 (A.A) - Avala Ajansı 
bildiriyor: Vrcme gazetesi, Ankarada 
Balkan Antantı Konseyinin ilk cel
sesi hakkında, hususi surette gön
derdiği muhnbiri B. Svetosvkinin te
lefonla verdiği uzun bir makalesini 
§Öyle neşretmektedir: 

Mesul dört nazır, antant azası ile 
komşuları arasında mevcut münase
betleri gözden geçirmişler ve Balkan 
Antantının milletler arasında hakiki 
bir bariş ve dostluk platformu hali
ne gelmesi için yeni salah imkanla
nnı tetkik etmişlerdir. 

Daha bu celseden sonra istikbal 
hakkında herkes nikbin görünüyor
du. Balkan Antantının, doğduğu yer 
olan Ankarada hayatiyetini, elcstild
yetini ve Avrupadaki yeni vaziyetle
re uymak kabiliyetini teyit etmesine 
intizar ediliyordu. 

Mükemmel dostlar olan dört naz.ır 
arasında gizli celsede cereyan etmiş 
olan görüşmeler, dört sene mevcudi
yetten sonra, Balkan Antantı devlet
leri için kendi aralarında hiçbir me
sele mevcut olmadığını göstermiştir. 

Halen ı:nevcut meseleler yalnız An 
tantın Balkanlar haricindeki işler 
karşısında ittihaz edeceği hattı hare
kete taalluk etmektedir. 

Türkiye, Yunanistan, Romanya ve 
Yugoslavyanın teşkil ettikleri camia
nın nüvesi o derece mütecanistir ki, 
camianın her bir azanın hudutları ü
zerinde her türlü salfıh, her türlü şah 
si kuvvetlenme, devletlerden herhan 
gi birinin prestijinde her türlü büyü
me, ayni zamanda camianın heyeti u
mumiyesinin prestijinde bir artma de 
mektir. İşte, konseyin devresi böyle 
bir itimat havası içinde ve menfaat
lerin tıpkılığını tazammun eden bir 
idriıK ife açılmıştır.,, 

Nutuklann tahlili 

hissedilen tam itimada bilhassa işa
ret ettikten sonra, Türkiye Başvekili 
B . Celal Bayann Türkiyenin beş yıl
lık askeri planı hakkında yaptığı bir 
görüşmeyi naklediyor ve diyor ki: 

"Bu plin yeni hiçbir vergiye veya 
istikraza müracaat etmeden başarı
lacaktır. Türkiye Başvekili bu müna
sebetle ezcümle: "Milletlerimizi kuv 
vetli hale koymak lüzumunu, başan
lannı bozmak istiyecek herhangi bir 
kimseye karşı ittihaz etmeleri icap e
den enerjik hattı hareketi dikte et
mektedir.,.. 

Balkan Antantı 
Her Zamandan 
Daha Sağlam 

[Başı 1 incide] 
müsaviliklerine riayet prensipine uy 
gun bulunması lazım geldiğini bilhas 
sa kaydederler. Diğer devletlerin da
hili politikalarına taalluk eden me-
selelere kanşmamıya kati surette az
metmiş bulunan Balkan antantı hü
kumetleri kendi dahili işlerine, her 
ne mahiyette olursa olsun, hiçbir mü 

dahaleye karşı müsamaha gösterme
miye karar vermiş bulunmaktadırlar. 

3 - Balkan Antantının Akdeniz 
politikasına taalluk eden meselele -
rin tetkiki esnasında, konsey, Balkan 
Antantı azası devletlerin daha bida
yettenberi tamamen mutabık bulun
dukları politikanın, Akdeniz havza
sına taalluk eden kısımda bu deniz-

Franco'culann bir taarruz için hazırlıklan 

ISP ANY A MEKTUPLARI ; 

Asi Bombaları · 
Cephe Gerisinde 
Neler _yapıyor ? 

. 
Son günlerde İspanyayı gezen bir 1 tırap içinde ölürken doktorlar hiçbir 

gazeteci gördüklerini şöyle anlatı- şey yapamamazlık içinde aciz ve be
yor: ceriksiz bakıyorlar. İnsan azalan ek-

Hükumetçi İspanyada halkın kuv- seriyetle infilakın olduğu yerden üç 
vei mnneviyesinin kırıldığını zannet- yüz metre öteye hrlıyor. Hastane ser 
meyiniz. Bilakis orada öyle bir küt- visleri bunlann kime ait olduklannı 
leye tesadüf edersiniz ki etraf~da ce- anlamıya lüzum görmeden topluyor
reyan eden hadiselere karşı ezeli bir lar ve hiç bir merasime tabi tutma-
lfıkaydi içindedir. dan gömülüyorlar. 

Asiler tarafından Madridin şiddet- Çünkü hiç kimse şimdiye kadar 
le bombardıman edildiği gün birkaç bir cenaze alayı görmemiştir. 
Fransız arkadaşla beraber ben de o- İspanyol dostum ilave ediyor: "Bir 
rada idim. Bunlar harbin devam etti- de derler ki bir türlü ölüm vardır. 

de sahildar başlıca devletlerden her ı Halbuki bombaların icat ettikten· ö-
birile yani Ingiltere, Fransa ve ltal- ği müddetçe spanyayı terketmemiş-
ya ile, banş için bir iyi münasebet ler, Teruel'de, Guadelajara'da bulun- lüm cinslerini Allah bile yaratama-
ve işbirliği politikası olduğu k.anaa- muşlar, payitnhtın yanmasını görmüş mıştır." 
tinde bulunmuştur. !erdi. Dışarıda obüsler, korkunç infi- Herku alıpnı,! 

laklarla patlarken içer<:le bir piyano 
Balkan Antantı, bu politikayı ôza

ile bir keman sanki bu sesleri duyma
sı arasında tam bir ahenk mevcut ola

manız için çalıyordu. 
rak takip etmiş ve dört müttefik mem . . Bu aralık radyo, bombardıman ne-
lckeUn yukarda 7.tkred1lcn Akdeni7. ._.-~-•-• h-"--- ...... 1. B" -:ı- ,_. ., b _

1 
kv. l ~- ._._..- v ....... "' . ın u u, • .... ,. 

devletlerile oıan · ag annı ta ıye - - lı p · 1 k d 
· 1' • ro. t ·şı· yuz yara ·- ıyano ça an ar a aşı-

çın semere ı mesaı sarıe mı ır. 
. • fh :mu: da kalktı, sararan benzile: 

Habeşistan mcselesı, malum sa a- - Yanunlç m:1"'-- ..ı.,vınuvor 
lannı geçirdik~en sonra, Balkan. A~- musunuz .. diye bağırdı. 
tantı için gayrımevcut hale ge:mı~ır. Hepimizde deniz tutmasına yaka-

Müttefik devletler, bunun uzerıne 1 . nl h ı· ardı. . . . . anmış ınsa ann a ı v 
müşterek Akdenız sıyasetlennın ta- N l ··ı ·· l ' . .d cuı o uyor ar. 
hakkukunu takıp eyleyerek, yukar a 
ismi geçen devletlerin herbiri ile yak
laşma sahasında ciddi gayretler sar
f etmişler ve bunlarla dostane müna
sebetlerile takviyeye muvaffak olmuş 
lardır. 

lşte Yugoslavya, ltalya ile bir dost 
luk paktı aktederken ve bu suretle 
kendi münasebetlerini, antant azasın 
dan olan ve Akdenizdc sahili bulu
nan iki devletin ltalya ile daha ev
vel mümasil paktlarla tesis ettikleri 
münasebetlerle hemahenk kılarken, 
bu düşünce ile hareket etmiştir. 

Uç gün sonra Barselona gittiğim 
vakit Paseo de Gracia i5mindeki aris
tokrat mahallesine inmiştim. Otelin 
önündeki geniş kaldırımdan binlerce 
insan Barselonun çiçeklerle bezen -
miş bulvarlarına doğru yavaş yava~ 

akıyordu. Bu insanların yü:ı:ünde, 

memlekette cereyan eden elemli ha
diselerin gölgesini aradığım halde her 
kesi geniş bir tebessümle neşeli görü
yordum. Katalon berelerile örttükle
ri başlarından ayaklarına kadar her 
şeylerine itina sadeden yolcular ay
ni tebessüm ve neşe ile selamlaşıyor 
ve biribirlerine "Amigo Mio - dos
tum,, diye hitap ediyorlar .. 
Kadınlan sorarsanız bunların da 

neşesi erkeklerden aşağı değildir. 

Bombardımanların hiç vakti, saati 
yoktur. Ekseriyetle insanları evlerin
de kıstırıyor. 31 Kanunusani bombar 
dıman1 sabahın doku7.Unda olrnustu 
Bütün insanlar sokaklara deli gibi 
fırlamışlardı. Biraz sonra herşey es
ki halini aldı. İşte Katalonya meyda
nı.. ~'·~ .ı,.rdi ki burasının mitralyfü: 
ateŞiyle altı üstüne getirilmişti 

Taraçalarda guneşlene ilJJ..ulc.ı " c 

insan biraz evvel hiçbir şey olmamış 
gibi sükunet içinde... Sokaklarda a
lış veriş edenler, seyyar satıcıların 
niyet paketlerinde talihlerini dene
yenler rahat ve sulh içinde yaşıyan 
şehirlerde olduğ'u gibi ortalığı doldu-
ruyor. 

Otelciye soruyonım: 
- Bundan evvel nerelere düşmüş-

t -, u. 
Adamcağız omuzlarını 

mevhum bir işaret yaptı: 

- Liman taraflarına .. 

silkerek 

Fakat bu-
günlerde sıra buralann! Gelecekler 
ve ölüm saçacaklar -

- Otelde sığınacak yeriniz var 
mı? 

- Hayır .. Fakat bazıları buraya 
sdiona iniyorlar. Bombalarla kendi 
aralarına biraz mesafe koymak için .. 
Fakat bu tedbirin hiç faydası olma
dığı pek çabuk anlaşılıyor. 

Ölüm piyangosu: 

(Baıı 1 incide) 

B edbinler tarafından yanlış tef
sirlere uğrıyan noktalara ge

lince; Yugoslav Başvekilinin bu sı

rada çok mühim bütçe müzakerele

ni bırakarılk bizzat konsey toplantı

sına gelmesi, Balkan işlerine olan 

tabii alakasına canlı bir delildir. 

Konseyin resmi kısmı bittikten son

ra Ankarada bir gün fazla kalama

masını tabii görmek icap eder. Zaten 

bu nokta iptidndan malUm.du. 
Romanya hakkında tereddüt duy

mak ancak Romanyanın dahill vazi-• 
yetini gözden uzak tutmanın netice-

si olabilir. Romanya bu sırada ana

yasa hakkında milletin umumi reyi

ni toplamıştır. Bunun neticesinde 

patriğin reisliği .ıı.ltmdaki kabinenin 

vazifesi belki bitmit sayılacak ve B. 
Tatarescu doğrudan doğruya Başve

kil diye iş başına gelecektir. B. Ta

tarescu bugünlerde bir dakika bile 
memleketinden ayrılamaz. 

Balkan konseyinde müttefik Ro
manyayı temsil eden B. Comnene 
Romanyanın yarınki hariciye nazın 
sayılabilir. Realist görüşü. dünya 
işlerine vukufu, bilgisi ve Balkan 
ruhuna bağlılığı ile, kendisile temas 
edenler üzerinde çok takdirli hisler 
bırakmış, Balkan aile muhitindeki 

bütün kalpleri zaptetmiştir. 

D iğer sütunlanmızda okuyaca
ğınız tebliğ, Balkan tesanü

dünün çok kuvvetli ve canlı bir ifa
desidir. Balkan ruhunu tanıyanların 
hepsi şuna kanidir ki dünya yüzün
deki kararsızlık Balkan ahengini 
gevşetecek bir amil değildir. Aksine 
olarak harici iılemdeki kararsızlık 

manzaraları Balknn Birliğinin kuru
lusundnki hed~flP.ri r.Janh halııa l:l'Oka. 

ca.k ve arada yakınlığı kuvvetlendi-

recek sebeplerdir. Konseyin, dünya 

AQnm n~yatı: Saat 17 fnkılAp dersi: 
Üniversiteden naklen: Mnlunut Esat Boz
kurt tarafından, 18,30 Çocuklara masal: Ba 
yan Nine, 19 İnci: Şnn plynno ve keman 
refakatfle 19,30 Memleket şarkıları: Malat 
yalı Fahri. 19.55 Borsa haberleri, 20 Rl
fat ve nrkadaşlan tarnfmdan Türk musiki-

si ve halk şnrkılnn, 20.ao Hava nıPOnı. 

20,33 Ömer Rıza tarafından arnbça söylev, 
20,45 Belrna ve nrkndaşl:ın tara!ındıın 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat a
yarı), 21.15 Fasıl saz heyeti: Okuyanlnr: 
İbrahim. Ali, küçilk Safiye, kanun Mu
ammer, klAmet Hamdi, ut Cevdet Kozan, 
tanbur SalAhattin, keman Cevdet. 21.50 
Radyo tonik temsil : Stüdyo orkestrası re
fakatlle (Per Gynt), 22.45 Ajans haberle
ri. 23 PlAkla sololnr, opera ve operet pnr
çalan, 23.20 Son haberler ve ertesi günün 
programı, 23.3Q... Son. 

Ankara Rndyosu: 
Öğle neşriyatı: 12.30.,.12.:iO Muhtelif ptAk 

neşriyatı, 12.50-13.15 Plfık: Türk musikisi 
ve halk varkılan. 18.15-13.30 Dahlll ve ha
rfcl haberler. 

Akşam rı~tı: 18,30-18,35 PlAk n~
rlyatı. 18,SS - 19 lngllizce ders : Az.ımc 
İpek, 19 - 19.30 Tilrk musikisi ve halk şar 
kılan (Makbule Cakar ve arkadaşları), 
19.30-19.41 Saat ayarı ve nrapça neşriyat, 
111.45-20.12 Türk musikisi ve halk şarkılıı

n (Servet Adnan ve arkadaşları) 20,1~ -
20.30 Spor konusması: Nlznmettin Kırşan, 
20.30 - 21 Türk musikisi ve hnlk prkıları 
(Saldhnddln ve nrkadaşlruı), 21 - 21.15 A• 
jans hnbcrleri, 21.16-21.55 Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Nesvadba: Parnpbrase a la 
Loreley, 2 - O. Metras: Suvenier de Cho-
pln. S - Leo Dallbes: Pns de tlcure, 4 - Leo 

tan: Dle Rose von Stanbul operette, 21.55 -

22 Yannkf program ve İstiklAl marşı. 
SENFONİLER 

21,10 Pc~tc: Macar filharmonlıi, 23 Var 

f()va: Fitelbergin idaresinde senfonik 

koruer (Haendel, Petridas, Malovskl). 

ufuklarını hep beraber gözden ge -
çirdiktcn sonra ortaya koyduğu teb
liğ, bu tabii düşünceyi kuvvetli bir 
surette teyit etmiştir. 

Tebliğin ve Atatürkün Balkon 
meslekdıışlarımıza hitabelerindeki 
-;;""'""' ~.,.1,..-ı-~ ..... -··--•+• +-ı..u 
tini yarınki sayıya bırakıyoruz. 

.. 
•ı!ll!!!C~-• Paris gece barlarmm esr-arı

Zevk "Ye sefahat kadınlan .... 
•sm-mm 

Bir sefahat gecesinin ıran. 

MUŞKİL İTİRAF 
AL BERT 

PREJEAN 
VE 

JENNY 
HOLT 

tarafından emsalsiz hiT tarzda yaratılan bu mükemmel film 
Önümüzdeki Ç&rf&Dlba akfammda.n itibaren 

ÜMER SINEMASININ 
Fevk.alide programını tetkil edecektir. •---
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FREDERIC MARCH 
JANET 

GAYNOR 

TALİH GÜNEŞ Fransrzca 
sözlü 

Diğer taraftan daimi konsey, bu 
esnada Yugoslavyanın yeni İtalyan 
kanunuesasisine tevfikan, Romaya 
Majeste [talya kralı ve Habeşistan 

imparatoru nezdine yeni bir elçi ta
yin eylediğini ve balen ayni vaziyet
te bulunan Romanyanın da bilatenh
hür yeni bir elçi tayin etmeye ka
rar vermiş bulunduğunu müşahede 
etmiştir. 

Çocuklar bu ncıklı bombardıman
lar<:la annelerinin etrafında koşuşu

yorlar. Bir İspanyol arkadaşım bom
balann harap ettiği bir mahalledeki 
vaziyeti anlattı. 

Burada ölüler tamamen parçalan
mış bir haldedir. Bu parçalar hazan 
tozdan bir bulut altında kalan enkaz 
arasından ayıklandığı gibi bazan ağaç 

Talihime, pek az hava bombardı
manına tesadüf ettim. Fakat hiçbir 
dakika bomba korkusunu kafamdan 

MELEK Sinemasında Çarşamba akşamı 
........................................ 

JENNY JUGO--~ 
NAPOLEON 'un CILGINLIKLARI 

çıkaramadım. Zamaıi, zaman gökle
re bakarak bir şeyler seçmek iste -
rlm. Bu harbin yegane teselli mem
baı, kaza ve kadere inanmaktır. 

Tıpkı bir piyango meselesi.. Fakat 
aksi bir piyango .. Kazananlar ölümü 
boylamış olanlardır. 

Ga:ı:ete, doktor Arnsla B. Metaksa
sm söyledikleri nutuklara tckrnr te
mas ederek, Balkan antantının müm
taz mümessillerinin Balkan politik, 
ve ekonomik istiklali ideolojisine ve 
dünya efkiın umumiyesi önünde ya
rımadada hakim olan yeni realist 

Yukarda menuubahis Akdeniz po 
litikası hakkında Balkan antantı a
zası arasında mevcut tam fikir mu
tabnkatini bir kere daha isbat eden 
bu vakıalar karşısında, konsey Akde
niz havzasında enternasyonal if bir
liğini kolaylaştırmak için, Yunanlı;.. 
tan ve Türkiyenin Habeşistan mese
lesindeki hattı hareketlerini İtalya i
le idame eyledikleri dostane müna
sebetlere tevfik etmek üzere icabını 
yapmalan liızım geldi kanaatinde -
dir. 

KA:>nsey, ltalyanın Montreux mu -
kavelenamesine muhtemel iltihakı 
yukarda kaydedilen enternasyonal iş 

tepelerinden toplanır. Daha geçen 
gün takallüs eden parmaklan arasın
da erzak torbasını tutan bir kadın ko 
lunu bulvar kenarındaki ağaçlardan 

birinin dalından indir<:liler. Daha fe
cii var. Ölü bir k~dının, henüz yaşı
yan çocuğunu kollannda sımsıkı tut
tuğu da görütmüştür. 

Yaralananlar pansıman yerlerine 
kendi kendilerine gitmlye mecbur
durlar. Bunlardan bir çoğu orada is-

Barselonda ve bombardımana uğ
nyan bütün Akdeniz limanlarında 

gördüklerim bana bu hakikati ilham 
J!tti: Müdafaa için kiifi derecede ha
zırlanılmamış, hususi sığınaklar ya-
pılmamış ve harbin bütün ihtimalle
rine karşı tedbir alınmamışsa vaz.i
yet pek fenadır. Barselonda metro
politenin bazı yerlerinden istifade e
diliyor. Burası herhangi bir infillık
tan müteessir olmuyor amma şehir u 

filminde. Pek yakında SARAY Sinemasında 

.............................. ~~--~--~ 
Bu akşam SAKARYA Sinemasında 

Senenin en büyük Fransız eserlerinden biri 

UYKUSUZ GE veçheye tercüman olduklarını, bilhas 
sa kaydediyor. Müstakil icraat ve po
litik realizm Balkan antantının Av-
rupa ile olan münasebetlerinde, iki 
karakteristik unsurdur. Gerisi ha -
yaldir. Geniş topraklan üzerinde ba
rışın temimine çalışan Balkan antan 
tı, başkanlarının işlerine müdahale su 

retile, halen A vrupada hüküm süren 
esasen nazik vaziyeti hiçbir şekilde 
karıştırmak istemiyor. 

Bq yıllık Q$keri planıma 
Nihayet. B. Svetovski. .Ankarada 

birliği sahasında mühim bir adım a
tıldığına da kani bulunmaktadır. 

4 - Balkan antantı daimi konse
yi, Atinada toplanan son ekonomik 
konseyin kararlarını tasvip etmiş -
tir. 

5 - Konsey, lspanya işlerinde ade 
mi müdahale politikasını idameye ka 
rar vermiştir. • 

Antant hası devletler, General 
Franco hükiımetile temas tesis ve 
bu suretle ekonomik menfaatlerinin 
mııhafanısını temin maksadile, ajan-

lar yollıyabilecekler ve kabul edebi-
lecekler<:lir. • 

6 .!...- Ekselans Başkan Metaksas ve 
Dr. Aras, Türk - Elen Antant kor
dial paktından doğan ~birliğinin, 
mevcut taahhütler çerçevesi dahilin 
de, genişletilmesini mutazammın blr 
Türk - Elen munzam muahede p~ 
jesi tevdi etmişlerdir. 

'1 - Konsey, önümüzdeki Dd içti
mnının, Eylul 1938 de Cenevrede ve 
Şubat 1939 da Bükreşte yapılmasına 
kararv~. 

mumiyetle halkın hayatını koruyamı 
yacak bir vaziyette ve burada haya
tımız tehlikede bulunuyor. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

• 

1 
• KOMEDİ KISMI 

Saat 20,30 da 
SÖZÜN KISASI 

4 perde komedi 
lSON HAFTA} 

TOLSTOI 'nin eseri • MÜSTESNA BiR MEVZU 
Bat rollerde : GABY MORL Y 

PIERRE RENOIR ve Komedi Fransezden YONNEL 
Hamif: Bu filmin musiki knmı, Paris Konservatuvarı kon
serler 10Syetesi, Colonne, Lamoureux konserleri ve Paris Rus 
Katedrali ta.ganni heyeti tarafından münavebe ile icrayı te-

rennüm edilmektedir. Y e~lerinizi evvelden aldınmz. 

Telefon: 41341 



28- 2-938 

TAN 
Gündelik Gazete 

-<>--
TAN'ın hedeft: H•berd., fikirde. he•· 
,.yde temiz. dllrOıt, .. rn(mf oımaıc. 

karii• 9aıtete.ı oımıya plıtm•ktır. 

~ 

ABONE BEDELİ 
TUrklye 

uoo Kr. 1 Sem 
750 • • "' 
400 • 3 • 890 • 
150 • 1 • 100 • 

Milletlerarasa posta tttihadma dahiJ ol
mıyan memleketler çin :SO, H, 9, 1,5 ll
ndır. Abone bedeli peşindir. Adres de
tfştirmek 25 kunıŞtur. Cevap için mek
tlJlllara 10 lrunışlult nul illvesl 1lnmdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Türkiye 

Tütüncüler B~liği 

ISLAM TARiHiNDE 

BiR AŞK FACIASI 

IC e, . D . 1 gecemn :zifiri karanlığı içinde 
biru ev.el yuttuju inaanlann gevı-

• • et" ·r aibı" homurdan& homurdana akıflftl ı ın • , 

'!O'· Hanmürretit Medinetüaelam - Bağda-

dın f&J'kında Dicleyi söiüıliyen sarayının 

bir odumda, sakah elinde dütinüyor. An:

ırra elindeki kamışla yeFdekİ nihaleyi detı
yor, bazan acile diflerini töker gi~i ~~tı
nyor. Derin bir ıinir ürpermesi ıeçi:rdı~ an

latılıyor. Bazan pencerenin önüne gel~r. 
Gözleri kartı sahildeki Bermekof lu Caf enn 
ık tuf &1U içinde çalkanan k~üne dalı-

lf d' le •. yor, yuınru\İarmı sıkıyor, ıt nnı 21cır-

dabyor. 
Horo::a ı~feri geceyi çimdildemiye bat-

larken Bat~ •• Cellitbuuı Mea.-
rur içeri giriyot: 

_ Emirülmüminin diyor, Kubbei Türki-

ye'yi kurdum. 
Facianm sonum1 \.ıımnun nası 

TAN 

Demokrasinin 

Müdafaası -z. ~· ı.1 
Sadedinde 

[ya.zan: Sabiha ~e~eri~cı] 
BUtUn dünya, iktısadı, sıyası, i~ 

timai varlığını tehdit eden büyük teh
likeler karıısındadır. Bu tehlikelerin 
en bUyUğü harptir, ve başlamııtır. 
Demokrasile ve demokrasilerle birJ.e.. 
şen ileri fikir ce:reyanlan harbin si
rayetini durdurmaya çalışıyorlar. 
Hatta barııı korumak için demokrui
lcr en afır f edakarlrklara katlanıyor
lar. Bu demokrasilerin zayıf taraftan 
olsa bile barışı korumak istiyen m,. 
san ve m'metlerin demokrasilerin ...,. 
şine takılarak bunları kuvvetlendir
mek istemesi, bu de,irde yaşı.yan m&
terakki her ferdin ve milletin vazife
sidir. 

MalClm olduğu veçhile ihracat fi. 
earetine azami derecede b.ı% ve dü· 
sen vermeyi başlıca P1• ittilMP: edem 
Cümhuriyet !hiik6metimim ee. mi· 
hlın umdelerniden Mri "illracab teş· 
lıdlatlaacbnnak,. tan ibarettir. Hii
kflmetimb: tarafındaa nrilen ilham 
Ye işaret üzerine birçok ihracat ma~· 
delerimb hakkında birlikler teşkı· 

li ~ia muhtelif tefebbiisler 1apıl· 
a:akta Olduluna memnuniyetle P 
ri yorm. Bizzat JıükClmetiıı miizahe-
rltı •• m.iW bankalanmı:nn iştiraki· 
~ rica.de cetirilen nyahut vtic'ade 
" tirilmesi kararla~ırılan "iiziim 
~mmıu,. "fındık kurumu,. •pamuk 
k' ırmnu.. "eanb hayvanat ihracat 
P. ·keti., Ttırk Tütiln Limitet firketi., 
~bi teşekküllerle beraber, serbest, 

hst teşebbthleri temsil eden ticaret 

Lil-Berami.ke) adh JUtaptaıı .. a~ 
tercüme ediyorum: Hanmurreşıt 
Bennekollu Caferi Horasan umu
m! valiliğine tayiA etmlfti. Keııctı. 
ıinıe ırafak.at edecek olan askeri kr 
ta, memurlar -ve.:aiJrlıldan yola çı
kanlmıftı.. Cafer de Halife tar .. 
fından kabw edildik.ten ve veda 
merasimi yapdc:blctan sonra yola çı
kacak ve Nehrev&ll'da bekliyecek 
olan kafileye yetişecekti. 

Abbaso~ fUtlasu 
beş asır yaşıyan bir devlet 

batıflıyan, zengin hazineler 'ftren 
Bermekoğullan Baldatta her ~. 
kundan '.[ürk hanini ele ıhAkim ~ 
mışlardL Bu arada Bağdadın be
yaz yapılarında ana yurttan gelen 
yüksek bir Türk mimarisi de ken
disini gösteriyordu. Türk çadırını 
andıran ve (Kıibbei Türkiye) de
nilen mimari tarz :A.bbasoğulları
nm payitahtına :pek kıymetli eHr

ler vermiştir. Harunürreşit yerli, 
yabancı bütün devlet ulularını da
ima Kubbei T.ü.rki_ye denilen al
tından dokunmUf Türk çadırında 
kabul ederdi. Cafer Sermek.iyi de. 
Mesrur tarafından bu ece sarayın 

Bermekoğlunun 
Kesilen başı! 

Bu böyle olduğu hatae Türkiyede 
çıkan belli başlı bir sabah ıazetesia
de, İngiliz Hariciye Nazırının kabine
den çekilmesi münas~betile yan. >' .. 
zan bir muharrir, totaliter devletlerla 
genç, zinde, enerjik teşebbüsleri bll
şısında demoknsilerin mütc".1adl ri
catlerini yazdıktan sonra dıyor ki: 
''Bir kere daha görüyoruz ki demolrı
rasi, aktif bir mücadele politikasmda 
işe yarar bir rejim olmaktan uzak
tır." Biraz daha aşağıda da "zayalla 
demokrasi" diye hayıflanıyor. 

İngiliz Hariciye Nazırınm kahin• 
den atılması, belki İngiliz harid d
yasetinin bir icabı, ve hatta bir safa 
olabilir. Fakat bu, bizi totaliter deY. 
letlerin kuvvetine güvenerek demolrı
rasinin esas kıymeti üzerinde da,a....; 
miye ·..e bunun mutlak zaafına htık
metmiye kafi bir sebep değildir. O 
kuvvetli zannedilen otoriter kuvvet
lerin iç siyasetlerinde ve içtimai ha
yatlanndaki iktısadi müşküller ft.,.. 
rişanlıklar dikkate alınırsa, demo~ 
silerin bunlara karp çok kuvvetll ol
duklarını kabul etmek llznn. Harid
ye Vekilini feda eden f ngilterecle 11f 
bir para buhranı, ne de bir istikru 
yapma ihtiyacı vardır. 

eı babllllll dahi birlikler ~rçevesi 
l~ ııde milli n müşterek menafü I~ 
setmek mabadlle teşkilitlandınl· 
nıası ihracat ticaretimlı ve iktısadi 
hayatıma için pek mühim bir ilerle
me ve yükselme hareketi teşkil ede
cektir. 

Caferln: sevgilisi n nlkAhlı
sı Meymlınenin feci 8kıbe

tfnden haberi yoktu. Onun bir ge
ce evvel kuzu gibi boğazlandığını 
ve etlerinin pastırma gibi bir san
dıja basılarak kasrın içindeki od~
ya ~müldüğünü bilmi~ordu. ~alı
fenin ~zünde tebessum ~kimde 
belir~ canavar maskeyi de sez
memiştl. Saray müneccimi Güne
şin irti:faıru aldı. Reşit hesabını 

kendisi y~">tı. Caferin yıldızına biz 

zat baktı •= 

~-..---..,..._.~....,...-~r ·~ 

YAZAN: ! 
~~~~~ 

Şahsi teşebhfüıe dayanan ticaret 
erbabını bir arada toplamak, onlan 
topla n müttehit olarak harekete 
aevkebnek mabadiyle vücude getiri· 
leeek olan birliklerin en bapna, bu 
w .. ___ A . • • • --- ·~4-1- •JHla-ki'Yc 

tütüncüler buliğini kaydetmelt doi-
1'11 olur. 

Tiitiln umum ihracatunınn apfı 
Yllkan U~·- birini t-lril •der tütün 
ziraati köylcroe on binlerce zbrra •· 
ilelerinin, tütün imalatı şehirlerde 
on binlerce işçi ailelerinin refah ile 
geçinmesini temin ettiği gibi devlet 
varidatının mühim bir kısmına esas 
olmaktadır. Bütün iktısadi hayatı· 
mızda bu kadar mlihim bir rol oynı· 
yan bu milli ürünümüzün başı boş 
kalması, yalnız devletin müzahere· 
tine istinat ettirilmesi, memleketi
mizde bu sahada ıimdiye kadar ~ 
mühim hizmetler ifa etmi§ olan şah· 

··-~ '----'"""-l>U muhteşem 
Türk çadırında kabul eaeot:&u. 

Güneş yeşil hurmalıklardan doğ

du. Gün perşembe idi. Zengin bir 
alayla, halkın coşkun tezahürleri 
arasında Cafer saraya geldi. Hali
fe kendisini Kubbei Türkiye'de 
kabul etti. liarunürreşit çok neşe-

li görünüyor, Horasan umumi vali
sini füifatlara boğuyor, gülüyor, o-
nunla şakalaşıyordu bile.- Cafer 
Horasandan aldığı son mektuplan 
Halifeye Okudu. Reşit kendisine di
rektifler verdi. Cafer o gün yola çı
kacak ve Nerevan'da kendisini bek 
liyen seyahat mevkibine yetişecek
ti. Saat 3,5 tu. Reşit müneccimi 
çağırdL 

_ Kardef.im dedi. Bugün senin 
nuhus gün~lür.Bugün yola ~ 
bir felakete ıığramanı"7.....ı-ni..cok 
muteess er. Bana kalırsa sen 
yarın cuma naı1)azını burada kıl
dıktan sonra yolct\ çıkarsın, Nehre
vanda geceler, cuı'nartesi günü sa
bahleyin oradan ka•lkar ve gündüz 
göziyle yoluna devam edersin. 

Bermekoğlu, Reşit.un sözüne i-
nanmadı. Müneccimin' elinden ~ 
tırlabı aldı. Metali'i tesbıt ve hesap 
ettikten $Onra: 

- Vallahi! Emirülmüm .. nin isa
bet buyurmuşsunuz. Hakikaten bu 
gün benim nuhus günümdür .. Yarm 
cıkayım, dedi 

Cafer köşküne döndü. Bütün 
Bağdat ayaklanmış, Dicle 

boylarını, Caferin geçeceği yollan 

tutmuş, sarayın etrafım kuşatmış, 
büyük ve cömert Türkü sel~lı
yor, ona parlak bir teşyi merasımi 
yapmak için hazırLanıyo_:du. Cafer 
merasim elbisesini henuz çıkart
mışb, yollardaki kalabalık dağıl-

mamıştı. Reşit, Mesruru çağırdı ve 
-~ıe bir emir verdi: 

_ Şimdi Caferıe git. Horasandan 
yeni mektuplar aldım . Gelsin ken
disile görüşeceğim. Fakat o gelir
ken sarayın birmci kapısında ya
nındaki askerlerini alıkoy. İkinci 
kapıda uşkalarını durdur. Üçüncü 
kapıdan onun adamlanndan hiç bi
risini içeri sokma. .. Kulağın bende 
mi Mesrur? .. Söyledkilerime dik
kat ediyor musun? .. Cafer buraya 
gelince onu dün gece kurd~~n 
Kubbei Tür.kiye'ye doğru gotur. 
Orada boynunu vur. Başını bana 
getir. Fakat benim bu emrimden 
Allahın, senden .başka tek bir ku
lunun haberi olmayacak. Caferin 
başını getirinceye kadar da bana 
katiyen başka bir müracaatta bu
lunma ... Şunu unuuna ki sen onun 

ai tC§ebbüsün dahi topla 7ardımla· 
nndan mahrum bırakılması doğra • 
lama&. Bahusus ki ayni mahsulü ye· 
tiıtiren bafka memleketlerde ıahst 
teşebbüs erbabı milli iirünlerini liyi
kiyle aürmek için topla olarak ve 
mii.ttebit cephe halinde iş cörüyor
lar. 

Ensen bizde tütüncüler Pındiye 
kadar "birlik,, namı altında bir te· 
tekküle bağlı olmamakla beraber a· 
ralannda pek 5ağlam surette mevcut 
•lan tesanüt duygulan ve meslek aş
kı saikuiyle her fırsat düştükçe 
ınemleketinaizde tütüncülüğün yük· 
aelmesine pek milhim hizmetler ifa 
etnıışlerdir. Buna misal olarak bun· 
dua iki ne evvel Başvekilimiz Ce
IAI Bayann teşebbüs ve daveti üze· 
riae Ankaracb toplanmış olan tütUn
etiler konıresinin vilcude getirdifi 
ttittln ekiciler kanununu gösterebili
riz. Erbabınca pek rttzel malum ol
duğu veçhile bu kanun sayesinde, se· 
nelette müddet bilhassa Ege mınta
kan tiltiincülüğünti pek feci bir su
rette baltalamıı olan mahut "ıskar· 
ta Ve iskonto,, afetlerine cezri bir SU· 

rette nihayet verilmiştir. Ve bu yüz
dea ber aene tütün müstahsillerine 
lnilyonlarca liradan fazla uat temin 
edilmektedir. 

•MU YA P: il= Ak· ••• -\ 
~OLMANIN SIRRlii 

başını getirmezsen, ~"ada onun ba
şile, senin kelleni bena geti~ek
ler var... Haydi çabuk git. Soyle
diklerimi yap!.-

Mesrur etekleri zı~ çalarak Ca 
ferin köşküneg!l·ti. Halüe

nin emrini (!) tebliğ etti. Cafer so
yunmuş ve sedirine uzanıı.uş, istira 
hat etmek fü:ereydi: 

Milli ve müşterek menafii gözet
inek maksadiyle şahsi teşebbüs er
babını bir araya toplamak zarureti 
bilhassa son zamanlarda pek açık bir 
•urette tebarüz etmiştir. 

Bizden mal alan bazı memleketler 
klirinı muahedelerinden istifade e
derek mallanmızı lisansa tabi tut
mak nakliyatı şu veya yoldan yap
tınnak gibi menafiimize uygun ol-

(Deucıma ı o t&ftCUdaJ 

KENDiNiZE GÜLÜNÜZ 
D Gnyac1a en btiyfik ve kıymet 

li mevhibelerden biri de gill 
mektir. Şahat meselelerde müfrit 
kedere kapılacak kadar kendileri· 
ni üzüntüye bırakanlar, gülmek ne 
dir bilmezler veyahut gülmeyi u
nutmuşlardır. 

Hayatı biraz tia cfililnç tarafın
dan alabilmek insanı düşkünlük

ten kurtarır. Ba kabiliyetimiz ol
duğu zaman ıerek kendimize, ge
rek başkalanna karşı daha dürüst 
oluruz. O vakit insanlan maddi 
muvaffalayetlerile değil, hayati &'Ö 
rüşlerile öl~riL 

Bazılan bunu ifrata uğratırlar. 
Muhitlerinde bir neşe merkez oJ. 
mıya çalışırlar. GUrUltülil riilüşler 
le etraflarına neşe saçmıya ve ken 
dilerini de neşeli ıöstenniye say. 
ret ederler. Bunlar hakiki hüviyet
lerini zahiri neşe altında saklamak 
ihtiyacını duyan zavallılardır. 

Bir iman humoar olmassa yal
nız kendisile alakadar olar. Buail 
bu gibiler sırf irade kuvvetile me.
leklerinde muvaffak olarlar. ÇB. ' 

kil cöziinde eD affedilmez l{inah 
muvaffak olmamaktır. Banlar ga
nula dolu el41uklan içm muhitle
ri taralmdan Hieııilmezler. Bu_.. 
heple onlar da yegane zevki işte 
bulurlar. Hayvan gibi çalışır ve ça
lıştırırlar. Fakat hiç bir vakit ınem 
nun olmazlar. Nihayet zaman lnıa
ları yorar ve posa cilri kenara atar. 

Giilmek ve humour sahibi elmak 
için kendimizi ve başkalarım aalı
yabilmemiz lizımdır. Bu kabiliyeti 
haiz olanlar felaketleri cesaua· 
ne karşılar n müc:adele ederler. 

En basit fC)'lerden cesaret abr. 

Bunlarda bir minzene ka'hmyeti 

var41ır ki, herıeyi Ahenk clahiHnde 

yaparlar. Eğer kendimiz, yerinde 

ve hakkiyle riilmesini bilinok, ha

yat bizi mağlClp edemez. 

Bafkalanaa tieiil, kendi laatala
nıma ~eyi e;;ğl'eniaiL Bu say• 
de . bqk.alannıa utalaruu da iyt 
gözle görmiye ve onlara tahammfil 
etmiye •hım•ı olununus. 

Palıolol 

- Amma"yaptın ha Mesı~. Şim 
eli dönmedim mi?. Ne haber_. dedi 

Mesrur cevap verdi; , 

- Horasandan yeni mektt.1plar 
gelmiş, efendimiz şimdi sizi t~kli-
yorlar. 

Cafer maiyetiyle beraber saraya 
geldi. Mesrur Reşidin dediği gibi 
yaptı. Cafer üçüncü kapıyı geçince 
beygirinin yulanndan tutarak Kub 
bei Türkiye'ye yöneltti. Cafer va-
ziyetin fecaatini sezdi Fakat bü
tün kapılar üstüne tılsımlı bir a
nahtarla kilitlenmiş gibiydi. Dö~ 
miye imkin yoktu. Atından indL 
Çadırın içine ~rdi. Orada yalın bir 
kılıçla, ya.ğlı bir kement gözüne i
lişti. Heyecandu boğulan bir~ 
le: 

- :ıtardeştın Mesrur, bu ne hal!. 
eledi. Mesrur bu suali aoğukkanh 
bir eda ile karşıladı: 

- Halife senin boynmıu vurm~ 
mı emretti. Şimdi bu emri yerine 
getireceğim. 

Cafer kahbece aldatılmıfh. A!b
yarak: 

_ Mesrur, benim seha ve kere
mlmi, zenginliğimi, Halüenin ba
na olan yakınlığını ve tevecdlhünü 
bilirsin. İşte sana yüzbin dinar. Be. 
ni Reşidin yanına kadat çıkılr. ?; 
beni görünce umanın ki bu~ 
geri alacaktır.~ ı. • 

- Buna imkan yol: fıhl ~ emir 
katidir. 

- o halde bdıa İt saat müsaa
de et. Sen git ba dil~ğimi kendisine 
.mrı... 

M esnır taş kalpli bir uşaktı. 
Fakat Cafer gibi iyiliği, se

hası dünyayı tutmuş bir dahi Tür
kün gözyaşlan onu yumuşatmıştı. 
Mesrur onun son ricasını kabul et
it. Caferi zebella gibi tam kırk si
pahi uşağının muhafazasına bıra
karak Reşidin yanına döndü. Reşit 
elindeki 'kamışla oynuyor ve sini
rinden sıtma tutmuş gibi titriyor-

"Demokruinin aktif bir mfic•Je 
politikasında işe _.arar bir rejia ol
maktan uzak" oldqiunu söyliyen mDo 
harrir, ite yarar rejimin ne ol..,._ 
nu söylemiyor. Fakat yazısınıa ... 
tüu muhtevası bu hususta bize fikm 
vermiye kafidir. Kemalist Türld~ 
Milletler Cemiyetine bağlı, banp .... 
rumak için demokrasilerle beraber~ 

du. Mesruru görünce barut imiş gi
bi parladı: 

rilyen demokrat bir devlettir. B11 dey. 
letin içinde demokrasinin işe )'UU 

bir rejim olmadığını iddia etmek, 117-
ni zamanda esas itibarile demokrat 
bir rejim olan Kemalizmin de za•"•• 
bir işaret olur. 

- Vay anasını- Hani Caferin 
başı!-

• Mesrur birşey söylemiye cesaret 
edemeden döndü. Çadıra geldiği za 
man Caferin namaz kıldığını gör
dü. Cafer ikinci rekatın secdesine 
eğiliym·du. Keskin kılıcını boynu
na indirdi. Büyük Türk kumandan 
ve siyaset adamının başı seccadenin 
üstüne düştü . Sonra sakalından tut 
tu. Bir kalkanın üstüne koydu, Re
şidin huzuruna götürdü. Kellenin 
ağzından, burnundan kan sızıyor
du. Reşit kellenin önünde durdu. 
Nankör Abbasoğlu; Bermekoğul-

larının kendisine yaptıkları iyilik
leri gtiya o; Cafere yapmış gibi bir 
tavır takınarak bu masum ve sessiz 
kafanın önünde urun bir hitabe 
söyledi. Reşidin bu delice hitabesi 
öğleye kadar sürdü. 

M esnır yanında put gibi diki
liyordu. Sonra abdest suyu 

istedi. Öğle namazını camide cema
atle kıldıktan sonra Caferin köşkü 
ne gitti. Onun babasını, kardeşini, 
bütün akrabasını, kölelerini tuttur
du. Hepsini zindana tıktı. Eşyasını 
müsadere etti. Bir müfreze de Ne
.revandaki Caferin orduglhını bas
b. Bütün silihlan, çadırlan aldı. 

A$keri dağıttı . Reşit bütün katille
re 'Bermekoğullarmm can ve mal-

ları~n helal olduğu hakkında e
mirle1· verdi. Caf erin cesedi Bağ-

dat köprüsünün üstüne asıldı. Da
ha sonra Horasana gönderildi. Cu
martesi günü Bermekoğlu ailesin-
den tam bin kişi öldürülmüt bulu
nuyordu. Yalnız Caferin ihtiyar ba 
bası Yahya ife oğlu Fazl ayaklan
na, boyunlarına zincir takılarak zin 
dana atılmıı, w sağ kalmışlardı. 

Meymtine öldürüldü. Caferin iti 
bltlriJdL Simdi - ba fıllk cifUa 

Bazı devletlerin zahiri bazı mum• 
fakıyetlcrine aldanarak demokn.tl .. 
rin zayıf olduğunu söylemek, denaok· 
rasilerin barışı korumak i.çin yaptJia 
fedakirhklan zaaf telakki etmek, da 
han hadisatını, ve milletlerin it ta
raflannı kısa bir görüşle mütalea et
mek olur. Demokrasiler lruvvetlldlr. 
totaliter devletlere karşı bütün •e
mokrat milletlerdeki en sol cereyaa
lar bile demokrasilerle birleşmitln
dir. Vazifemiz onların zaafları tızerı. 
de durmak ve onları çlirübnek delil. 
biliıkiı milli istiklalleri ve sulhtl kDa 
tarmak için demokrasileri kuvved ... 
dirmektir. 

lspartada Açllan 

Yurdun Çallımalan 
Uluborlu, (TAN) - Uluborlu ilel'

leme cemiyetinin İspartada açtılı ta
lebe yurdu çok faydalı bir müesse98 
olmuştur. İsparta orta okulundaki &O 
Uluborlulu talebe yurtta bannm•Ja.. 
tadırlar. 

Yurt, 10 dan fazla fakir çoculun 
orta okulda okumasını da temin et
miştir. 

Bayram münasebetile buraya ge • 
len yurt talebeleri, "Yarım Osman.. 
ve "İstiklAl,, piyeslerini Cümhuriyet 
kraathanesinde temsil etmişler. ümi
din üstünde bir muvaffakıyet P. 
tererek yüzlerce halkın 8ı.k:ıpmm 
toplamışlardır. 

Uluborlu ilerleme cemiyeti bu tem 
siller ve ayni talebenin şeker bayra
mında yine burada verdiği maç saye
sinde 200 liradan fazla gelir temin 
etmiştir. 

gizlice Medineye kaçırdıktan iki 
çocuğuna gelmişti.Reşit bu çoeukla-
nn getirilmesi için Medineye adam 
lar gönderdi. Facianın üç·· 
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Paris Modasına Göre 
Gündüz Elbiseleri 

Tayyörlerin ceketleri eskisi
ne nazaran daha uzun ve 

daha rahattır. Geniş yakalar artık 
IÖzukmez oldu. Ceketlerin açık 
duran önlerinden bluzlar görün
lhektedir. Paltolann arkaları re
denkot gibi sıkı ve bele yapışıktır. 

Truvakar modası çoktan geçmiş
t!r. Paltolar düz hatlarla dizlerden 
•şağı kadar uzanır. Eteklikler yer
den otuz beş santim yukanda ve 
geçen senekine nazaran süslüdür. 
Eteklerin vücude oturması plller 
'9'e pU kaşelerle temin edilir. 

Çizgiler ve benekler: 1938 kos
tümleri, amudi, ufki, verev çizgili 
kumaşlardan yapılmaktadır. Bu 
bahar da her seneki gibi Polka be-' 
llekleri vardır. 

Bluzlar: Eteklerin fizerine ye
lek şeklinde çıkmaktadır. Yakalar 

dik, kollar ortadır. En çok bJlla

ııılan kumaşlar çizgili ve benekli 
lert ipeklilerdir. 

Omuzlar: Eskisine namran da
ha kare ve eteklerin enli1'1ile mu
'tazene temin edecek kadıar geniş

tir. Cepler ya üste dikU'mekte ve

:ta içten sade kesikler halinde gö
liinrnektedirler. 

Bel: Beller normaldir. Geniş ke
lherlerle iki türlü yapılır. l. - Be 

li aşağı görlinmesi icabedenler, blQ 

zun, 2 - Beli yukan görünmesi 
icap edenler eteğin kumaşından 

yaparlar. 

K umaşlar: Bu sene, yünlü, 
fanila, serj, gabardin, al

paka keten çok kullanılacaktır. 
Renkler: Renkler parlak, veya 

donuk ta olsa geçen senenin efla
tun ve morlarmdan çok uzaktır. 
Bahar kostümlerinde açık mavi ve 
gri. yaz kostümlerinde bej, blö 

maren ve toz pembe kullanılacak

tır. Ustteki, mavi yünlü kumaştan 

yapılmış olan tayyörün beli sıkı 

olmakla beraber, önü iliklidir. Ya

ka geniş olarak yapılmış, uçların

dan itibaren sıra sıra bastırılmış

tır. Ko11ar uzundur ve eldivenin 

içine kadar uzanmaktadır. 
Şapkanın kenarlan açık ortası 

koyu mavidir. Alttaki kostümde be

neklerle çizgiler birleşir. Palto

nun zemini siyah çizgileri sarıdır. 

içeride bulunıın elbise siyah ü

zerine sarı beneklidir. 

Paltonun astarı elbisenin ku

maşındandır. 

Bu model biraz klasiktir. Fakat 

bu moc!elde sadelik tercih edilme

si, elbisenin daha kullanışlı olma-

11 içindir. 

Bir Tek Şapkaya 
Altı Şekil Vermek 

Sade küçük siyah kadifeden 
yapılan bir şapkaya pek az 

masrafla birçok şekiller vermek eli- ı 

mizdedir. Resimlere dikkat ediniz: 

1 - İngilterede Kent düşesinin giy 

dibi bu sade, fakat zarif şapka saçla

rını ortadan ayıranlara iyi gider. Saç 

ayrığının iki yanına konan klipler 

hem ucuz. hem de sıktır. Bu klipleri 
şapkanıza koymadığınız zaman esvap 

larınızda da kullanabilirsiniz. 

Şık bir tayyör 

r.:lasik bir tayyör 

Moda aleminde 

Saçlarımızı 

Nasıl Muhafaza 
Edebiliriz ? 

S aç güzelliği, insan vücudünün 
bütün güzel1iklerl gibi sıh

hate bağlıdır. Dikkat ettinizse. bilir
siniz ki, hastalandığınız zaman saçla
nnız da bozulur. 

Yediğiniz şeylerin saçlannız üze
rinde büyük tesiri vardır. Fazla tuz
lu yemekler saç diplerini kuruttuğu 
gibi başı da kabuklandınr. Lüzumun
dan fazla et yemek, midede asidi ar
tırdığı için saçlar için muzırdır. Ni
şasta bütün kan sistemine tesir eder 
ve saç guddelerinin ifrazatını lüzu
mundan fazla artırır. Yağlı saçlar, 
yağlı gıdalardan ileri gelir. 

Saçınızın bu temayüllere karşı gel
mek için tabii tuz seviyesini muha
raza edecek şekilde pişmiş sebzeler, 
yemelisiniz. 

Saçlara yaptığınız ondiilasyon. per 
manant, sık sık şampuvanlarla yıka
mak ve losyonlarla yapılan friksiyon 
lar gibi ameliyeler şaçlann tabii yağ 
lannı kurutur. Bunun için saçınızı 

temizlemeniz lazımdır. Sabunsuz 
pmpuvan1ar. ortaya yeni bir saç te
mizleme usulü çıkarmıştır. Yalnız 

saçtan temizlediğiniz gibi beslemiye 
de mecbur olduğunuzu unutmamalı
sınız. 

Saçınızı her temizleyişte tamamile 
yağsız bıraktığınızı düşünün. Eğer, 
hilkaten saçınız yağlı ise bir şey yap
mak icap etmez. Lakin saçınız kuru 
ise kurutmadan temizliyen şampu -
vanlar kullanmanız lazımdır. 

Kuru saçlara her gün biraz zarar
sız briyantin veya badem yağı sür
melisiniz. Süreceğiniz yağı elinize 
döktükten sonra fırçayı bu yağa sü
rüp saçınızı fırçalarsınız. Bu suretle 
saçınız hem beslenir, hem de ~lak
lığını muhafaza eder. 
Eğer saçınızı bu kadar yağlamak 

kafi değilse haftada bir gün zeytin 
yağı ile yağlamalısınız ve parmak
m biraz ılındırdıktan sonra parmak
larınızı bu yağa batınp saç koklerine 
iyice masaj yaptıktan sonra başınıza 
sıcak ve nemli birer havlu sarıp yir
mi dakika böylece beklersiniz. Hav
lu soğudukça yenilemek lazımdır. 20 
dakika sonra başınızı sabunsuz bir 
şampuvanla yıkarsınız. 

Mühim bir nokta da saçları katiyen 
yaş bırakmamaktır. Uzun zaman yaş 
kalan saçlann cinsleri bozulduğu gi

bi renkleri de koyulaşır. 
Saçlarınızı şimdiye kadar boyama

dınızsa ve boyamak niyetinde iseniz 
bu işi yapmadan evvel iyice düşünü
nüz. Saçlarını boyayan· ne kadar ka
dın varsa hepsi bilir ki, insana en çok 
yaraş~çmın kendı tabii rengidir. 

2 - Şapkanıza bir değişiklik ver

mek için giydiğiniz jerse esvabın ren 

ginde kalın yünü, kÔrdun halinde bü 

küp şapkanın etrafına iliştirebilirsi

niz. Arzu ederseniz bu kordonun uç

larını alnınınzın ortasında bir tuğ gi

bi yükseltebilirsiniz. 

3 - Bir çay elbisesi ile giyinmek 

için şapkayı biraz daha gerip giyip 

Yepyeni renkler 1 y EMEK K 1 TABI 

önüne üç tüy takarsınız. Bu tüyleri 

önden bir kliple tutturursunuz. 

Moda ve güzellik mütehassıslan bu 
günkü klasik renkler haricinde yeni 
renkler icat etmek için hararetle ça-

4 - Yedi buçuk santim eninde kur lışmıya başlamışlardır. B!r Fr~ız 
deleyi, verevlemesine katlayıp, resim 

de gördüğünüz gibi taç şeklinde ke-

kimyageri iki senelik bir çalışmadan 
sonra üç yeni renk icat etmiye mu
vaffak olmuştur. Bu renklerden biri 

siniz. Bu tacı şapkanızın önüne rap- pembe ile eflatun arasında yepyeni 
tedersiniz. ve çok cazip bir renktir. Adı da "Gök 

pembe .. dir. Öteki renk te yumurta 
sarısile kırmızı arasındadır, fakat ma 
vi şanjanlıdır. 

5 - Şapkanızın üzerine ince ve 

seyrek benekli bir vuvalet koyunuz. 
Tuvaleti, sadece uçmaması için bir, 

Ancak mütehassıslar, renk mesele
iki yerinden şapkaya iliştiriniz. Vu- sinde mürekkep renklerin istikbale 
valetin reglije bir halde durması ze- hakim olacağını ileri sürüyorlar. Ku
rafetini artırır. maş fabrikalan, daha şimdiden yeni 

6 - Genç gözükmek isterseniz, renk icat etmek için çalışanlarla mu 
şapkanın etrafına geniş mavi bir ka- kaveleler yapmak için harekete geç-

. mişlerdir. 
dife kurdele dikip kurdelenin uçla- Bu yeni renklerin saç renklerine 
nnı alnınızın ortasında büyük bir fi-1 de sirayet edeceği anlaşılmaktadır. 
vango ile birleştiriniz. L _ ----- --------

NEMSE BöRECI 

Böreği yapmak için lazım o
lan harç miktarı: 500 gr. un, 
500 gram tereyağı, 3 yumurta, 
10 gr. Tuz, 225 gr. ılık su. Unu 
hamur tahtasma yayıp ortasını 

havuz şeklinde açtıktan sonra 
10 gr. tuz, iki yumurta, 225 gr. 

ılık su ilave ediniz ve bir müd
det iki elle birden yuğurup, ha- · 
mur muntazam bir top haline 1 

gelince bir iki dakika daha yu
ğurup 10 dakika kadar dinlen
diriniz. Dinlenen hamur bir san
tim kalınlığında bir merdane ile 
daire şeklinde açılıp ortasına 500 

gr. tereyağı konulur, sonra boh
ça şeklinde kapatılır. Böylece 
dinlendirilen hamur merdane i
le bir santim inceliğinde musta
til olarak açılır. Açılan musta
tilin bir ucu ortasına getirilerek 
kapatılır, diğer ucu da ayni şe
kilde ortaya doğru kapatıldıktan 
sonra hamur unlanarak üzerine 
nemli bir bez örtülüp dinlendi
rilir. Bu ameliye üç defa tek -
rarlanınca hamur üç milimetre 
inceliğinde açılıp istenildiği şe

kilde kesilir ve evvelce yağlan

mış olan tepsiye dizilip üzerine 
yumurta sarısı süri.iliip orta ha
raretli fırında otuz dakika oi
şirilir. 

1 

Uzak Şarkta Cephe Gerisinde 

Şanghay içinde 
Halkın 24 Saati 
~asil Geçiyor ? 

Son zamanlarda Şanghayı zl 
yaret edenler burasının ha 

kikaten Babil kulesi haline gel
miş olduğunu görürler. İçinde bin 
bir çeşit insanın kaynaştığı bu bey 
nelmilel mahşer, Nuhun tufanın

dan değil, Japon istilasından baş
lannı kurtarmak için, tıpkı bin
lerce sene evvelki insanların kor
ku ve haşyeti içinde sırıtıyorlar. 

Japon harbine gelinciye kadar, 
Şanghay zaten geniş mikyasta Koz 
mopolit bir şehirdi. Ekserisi Av -
rupah olmak üzere beş milyon ka
dar insanı besliyen bu Metropol 
Uzak Şarkın ticaret merkezi oldu
ğu kadar büyük serseriliklerin pa 
yitahb mesabesinde bulunuyordu. 
Çin - Japon harbi başlayıp ta isti
laya uğrıyan Çin şehirlerinden can 
lannı kurtarmak kaygusile bura
ya gelenler eski nüfusa katılınca 
Şanghay, dünya yüzüne kurulmuş 
bir mahşer manzarasına büründü. 

Uzak Şark Avrupalılar için koyu 
bir esrar memleketi olduğu kadar 
uzun müddet, ümitsiz ve parasız
lann sergüzeşt yolunda can attık
ları bir yerdi. Buraya gidenler bir 
vasıta ile kazanmanın yolunu bu
lurlarsa ne aliı.. aksi taktirde mah
volup gidiyorlardı. Şanghay, Sin
gapur, Melburn denilebilir ki, Av
rupa medeniyet ve ayni zamanda ih 
tirasının bir ayğını attığı merha -
}elerdi. Gönlü ihtirasla dolu oldu
ğu halde kendi memleketlerinde 
bu ateşi söndürmek imkanını bula 
mıyanlar soluğu buralarda alıyor
lardı . 

Çünkü burada servet avlamak 
imkanı olduğu gibi bu olmadığı 

taktirde bin bir gece masallarım 
gölgede bırakacak sergüzeştler ya
şamak mümkündü. 

Ş imdi Şanghaydlı Jraynqan 
insan kütleleri ezeli mu

ratlarına ermiş kadar memnun gö
rünmüyorlarsa da Japon afetinin 
gün geçtikçe yaklaşan cehennemi 
nefesini duymıyan bir hissizlik 
içinde yaşıyorlar. 

Otomobiller, bisilketler tram
vaylar büyiık caddelerde baş
tanbaşa kayıp giderken ayağın

da küçük pabuçlarile yürüyen i
pek meşlahlı Çinliler ve golf pan
talonlu İngilizler, bin bir emelin 
peşinde koşan bir istis:al ile yuvar
lanıyorlar. 

Birçok şehirlerde iyi semtler ol
duğu gibi Şanghayın da başlıca 

semti Wokwoy ismindeki geniş cad 
denin civarıdır. İngiliz ve 'lCnebi 
müesseselerin toplandıklan bu mer 
kez ticari faaliyetlere sahnedir. 
Buna mukabil Şanghayın isimsiz 
mahallelerinin dar sokaklan serse
rlliklerin bir araya toplandığı yer
dir. 

s an ırkla beyaz ve hattı si-
yah ırkın biribirile kucak

laştığı bu alemin bilhassa esraren
giz taraflarını görmiye giden bir 
gazeteci, gözlerinin önüne Çin -
Japon harbinin dehşet ve fecaati
ni unutturacak bir bollukla seri
len garip sahnelerin seyrine dal
mıştır. 

Bu zatm anlatbklanna göre, 
sokaklar bir canbazhane halini al
mıştır. El çabukluğu yaparak dört 

beş bilyayı havada oynatan Çintl
lerden tutunuz "Mösyö,, bana bir 
dakika bakınız!., dedikten sonra 
yeleğinizin cebinden saatinizi Se9o" 

sizce aşıran göz boyayıcılara ka • 
dar çeşit çeşit adam. polisin gözle
ri önünde gelip gesenden para sı> 
dırıyorlar. 

Bıçak atmakta mahir Çinliler 
Avrupalıların iskrim hocaları gibi 
yabancılara ders veriyorlar, Japon 
güreşinin marifetlerini bilenler Av 
rupa canbazhanelerinde iş almak 
hevesine düşen kimselere bunlan 
öğreterek geçiniyorlar. 

Adi cinayetler burada, önüne ku 
lay kolay geçilemiyecek bir geniş
lik almıştır. Cinayet faillerini elde 
etmek hemen hemen mikansızdır. 
Daha birkaç hafat evvel göğsüne 
bir bıçak saplanarak öldürülen biri 
yerden kaldırılırken hiçbir kimse 
katili tutmak için bir teşebbüste 

bulunmadı. Sebebini soruyorsunuz. 
"- Beyhudedir, diyorlar, Çinli 

şimdi saklanacağı deliği bulmu~ 
tur bile!.. Polis gidip katil ordusi
le başını belaya sokmak istemez.. 

- Katil ordusu nerededri.., 
- Şu sokağa sapımz. Burada 

göreceğiniz her kapı sizi bu ordu
nun karargahlarından birine g~ 
türür. 

Çinlinin, çevik sür.atli ve be
cerikli hareketleri burada 

yaşıyan Avrupalılara da sin
miştir. Yerlilerin Paşupin de
dikleri iskamml oyununda bir 
ihtilaf çıktığı vakit oyuncu
ların biribirinin gırtlağına a
tılması yüreklere haşyet veren 
bir mücadele olduğu halde atiklik
te Çinlileri yenerek esrarengiz bir 
beceriklik gösteren Avrupalılar 

;oktur. 

Şanghayda hele bugünkü şa.tlar 
içinde hiçbir şey emniyette değil
dir. Mal ve can, herhangi bir te
sadüfe kurban gidecek bir hazırlık 
la sallantıdadır. Bankalar Amerika 
lı Gangsterlerin cüret maharetile 
beş dakika içinde soyulabilirler. 

Amerikada tatbik edilmiyen dhı 
siplin tedbirleri burada fazlasile 
varken yine eksik olmıyan haydu~ 
luk vakalan buranın hususiyetle • 
rinden biridir. 

yakın zamana kadar miktar. 
lan pek çok olduğu halde 

son hadiseler dolayısile Çin to~ 
rakalrını terkeden Avrupalı kadın
lar da göze çarpan sergüzeştler ya. 
şamışlardır. 

Bunlardan biri Mis Eleonor'dur. 

1934 senesinde Şanghaya gelmif 

olduğu tespit edilen bu kadın ev
vela Avrupalıların devam ettikleri 

küçük barlarda varyete artistliği 

etmiş, ondan sonra tanıştığı zen • 

ginleri sırasile soymakta hiçbir a
cemilik göstermeden birkaç sene 

içinde Şanghayın iki ipek fabrika
sının sahibi olmuştur. 

Miss Eleonor gibi Şanghayda pek 
çok kadın saymak mümkündür. 
Bunların ekserisi biraz para sahibi 
olunca memleketlerine dönüyor -
lar. Nitekim bu bayan da Japon 
tecavüzünü müteakip mallannı tu 
fiye edip çekilmek üzere iken bir 
yerlinin cinayetine kurban gitmiş-
tir. . 
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rMARAŞTA: AYDINDA: BALIKESİRDE: 

Andirimde Genç 
Güzel Bir Kız 
Öldürüldü 

K •• K Jk 1 • Sopa ve Taşlarla oy a ınması çın o·· ·· oyup 
B&J, dit, nezle, ırip, romatizma, NeTT&lji, kınklık Te bütün 
ağnlarmızı derhal keser. lcabmda günde üç kate alınabilir. 

Andirlm. (TAN) - nçemlzhı Tok

Yeni Tedbirler Alınıyor Y~~~~ıa!ğcılar nahi· 
, NERViN 

makh köyünde ı4 - ıs yaşlarında gü- Zeytincilik Kursuna, Köylüler ve 
zel bir kız öldüriilm~. Tafsilat pı-

dur: Zeytinlik Kolcuları iştirak Ettiler 
Bir katilden 15 sene Ma.rq hapis- Aydın, <TAN) - Köylerde kal- ziraat müdürü ile vilayetimizdeki zi-

hanesinde yatmış olan Çopur Ahmet kınma için elden gelen herşey yapı- raat muallimleri, evkaf müdürü, fen 
Ağa Jsminde biri, Hatice isminde bir lıyor. Halkevinde, mütehassıs Ferah memuru, zeytinlik kolcuları ve bir
k:ıza n.1şanlanmıştır. Kız buna razı ol- Barsalın idaresinde açılan zeytinci- çok köylü iştirak etmektedir. Naza
ma~. fakat ısrar karşısında mqva- ~ k~una girmek ~tiyen fakir köy ri dersler Halkevinde Ferah tarafm
ftıkat e+-•..H· (""...-...,_ - Ço Ah- lulerın masrafları koy sandıkların- dan verilecek, sonra kırlara çıkıla-

~~· ....... ~'<;.l· gun pur dan temin edilmiştir. rak zeytinliklerde tatbikatta bulu-
met, burada adet olduğu üzere Ha~ Vilayet, köylerdeki zeytin, porta- nulacaktır. 
cenin evine gitmiş, fakat kız Ahmedi kal, incir ve diğer meyva ağaçlarile Fa.kir Talebeye Kitap 
nişanlı diye kabul etmemiştir. Buna konı ve meraların. ekilen arazinin Nrg.ın, (TAN) - Halkevi tarafın-

yesiiıde Yusuf oğlu Halil, kansı Atile, 

M~ kızı Kim.ile, kardeşi Ayşe 
• •t 

hak~ vergi borçlanndan dola-
yı, eJYalannın hacl karan verilmiş
tir. Tahsildar Fahri Akkllf bu kara
n tatbik etmek istemi~ de Halil ve 
üç kdaın tarafından sopa ve taşlarla 
karplanmı§tır, tahsildan ve köy muh 
tan Ramazanı yaralamışlardır. Suç
lular yakalanmıştır. 

GİRESUNDA: 

Keşap Nahiyesine 

içme Suyu GetirHdi kıznn Ahmet, ertesi gün Haticeyi hakiki miktarını tespit ettirmekte- daİı 'bu yıl ortaokuldaki fakir talebe
mnvzerile vurarak öldürmüş. b8§1JU dir. Her köyün geçen seneki istih- ye' ·.terilen 200 kitaba inzimamen 41 
da ezmiştir. Katil kaçmıştır. salatı da araştınlmaktadır. talebeye 174 kitap daha dağıtılmıt- Giresun, (TAN)_ Karadeniz kıyı-

• • • 934 ten 937 sonuna kadar yapı- tır. mıdaki Keşap nahiyesi içme suyu.na 
Bır Delının Y a.ptddan lan imece ve salma miktar lan, 937 Gülütlü Köyünde Kanlı V aka kavupuştur. iki bin liraya yakın pa- 1 

Andirim (TAN) - Tokınakh kö- köy bütçelerinin tahmin, tahakkuk Aydın, (TAN) - Koçarlı nahiyesi ra ur.fiyle ve köylülerin imece su- 1 
yünden Hamit oğullanndan "Deli ve tahsil derecelerile sarfiyatı da vi- ne bağlı gülüşlü köyünde kanlı bir retile ÇaHşmalarile altı ay evvel baş-
Koca" diye anılan mecnun, çiftesini layetçe tespit olunuyor. vaka olmuştur. Ahmet oğlu Muhar- hyan ';111eliyat bitmiş, nahyieye gü- j 
alarak Takvalar köyüne gitmiş. Keş- . Her kö~ ~pulu ve tapusuz gay- rem, ötcdenberi husumet !>eşlediği ze1 b~iemba suyu getirilmiştir. Aç-

nmenkullen ile menkul eşyası ve Abanoz oğlu Rızayı gözetleyip duru ma m. , iminde Giresun valisi Fey- il kekli köyü halkından Mustafa De- . 
demirb8.§lannın defterleri yaptın!- yormuş. Evvelki gün Rızanın .köy yaz ~. , kısa bir nutuk söylemiş, 

mirle konuşurken birdenbire zavallı ı 
maktadır. Bütün gayrimenkullerin kahvesindeki peykede uyukladığını Nahiye müdürü Ziya Aktanı taktir et 

adamı J(urşunla yaralamıştır. Sonra .r. 
tapuya bağlanması temin edilecek- görünce bıçağını çekip üzerine atıl- mi§, kurbanlar kesilmiştir. Merasinıyerden bir taş alıp başını ezmiştir. 
tir. nuş, Rızayı göğsünün ild yerinden de bulunan Giresun heyeti, Keşap-

Sinir ağrlları, asabi öksürükler; uyku

suzluk, baJ ve yarım baş ağrısı, baş dön
mesi; baygınlık, çarpın+. ve sinirden ileri 

gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

Gizlük reçetelerinizi yalnız 
ıeaııZuk eczanesinde yaptınnız. 
Kannık rözlilk servisi zengin ve 
mutena çeşitlerile profesörleri
mizin mazhan takdiri olmuştur. 
Gayri fenni rözlüklerden sakını
nız.. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 
Oradan Balıklı köyüne giderek, Huri O taki b- - · ı · 1 

Vali zdemir Günday, köy kalkın- yaralamıştır. Rıza hastaneye kaldı- utün yenı çeşme eri gezmiştir. •••••••••••••••••••••••••••"! isminde bir kadının içinde uyuduğu 
ve burada Hu tabir edilen çitlerle ö-

ması için §U düsturları koymuştur: nlmıştır. Hayatından ümit yoktur. 
"Köylüyü salgın ve imeceden kur Muharrem yakalanmıştır. 

rülmü§ küçük eve ateş vermiştir. Bu- tararak köy masraflannı, köy mane- Aydmda Kömür Sollandı 
rnsı yanmış, Huri knam saçlan ve vf phsiyetine mal edilecek gelir kay Aydın, (TAN) - İhtiyacı karşıla-
bazı yerleri yandı;r,., halde güç kur- akl ·1 t · t k 

6' n arı e emın e me .,, mak ve ihtikan önlemek için bele-
tulmuştur. Deli henüz yakalanama- B d- t tah kk k d ~. u us urun a u una Oıs••., diyenin yaktırdığı odun kömürün-
mıştır. bu yıl daha esaslı ve cezri tedbirler den 23 bin kilosu, kilosu 4,5 Jruruı-

Karısmı öldürdü ittihaz edilmiştir. Herköyde her çift tan halka dağıtılmıştır. Belediye, ay
çi köy namına bir dönüm tarla eke- nca bir kömür stoku da hazırlamıt-

Balıkesir, (TAN) - Çağış nahiye- cektir. tır. Bu sayede şimdi 4 - 4,5 kurut-
sinin Ova Bayındır köyünde Hakkı Zeytincilik Kursu Açıldı tan istenildiği kadar kömür bulunur. 
kızı 25 ynşlannda Havva, bir kavga 
neticesinde kocası tarafından bıçak
la öldürülmüştür. Katil tutulmuştur. 

Aydın, (TAN) - Ziraat Vekaleti Yine belediye, fakir halka nüfus 
Ege mıntakası zeytincilik mütehassı başına beşer kilo hesabiyle 1500 kilo 
sı Ferah Barsalın idaresindeki kurşa bedava kömür venni§tir. 

1 - Giresunun Keşap nahiyuinde içme su- \ 
yu tesisatı merasimle açıldı. 2 - Antalyanın 

28 kilometre ötuinJ elri Karagöz suyunun feh· 
Te getirilmui için çalıpnalara lxıflandı. 

Çocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz taranncıan neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması 18zım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malO.matı bulablUr. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocu.klannın ihityaçlannı ve 
mektep programlannı gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren.
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep talebesine aynca tenzIIAt 
yapılır. \ 

Bu eser yalnız ÇOC?lklar için d~ 
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün-
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve genlf malQ.mıat Ue Ze& 

giılle§tirilmiştir. 1 
~r hakkında bir f'ıldr edinme1' 

istiyorsanız aşağıdaki kuponu do~ 
durup bize gönderiniz. Si:ze be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
§Ür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır 

l&TANBULDA TAN MATBAASINA 

Yad Çocuk Ansiklopedisi tıroşQrQn
den blr tane eöndennerıizi ve mu
&Uimlere ait llOft ti.7atuıw bildirme
nizi rica ederim. 

1.si'7'&: • • • : : : : : 

Adru: : : : : : : : : 

Göz ucuyla baktım; Hasan, bu bayağı kaldınm ta
zeciklerini sonsuz bir iştiha ile takip ediyor •.• İçimd• 
birşcy burkuldu: 

- Benim tanıdığım Hasan bu değildiL 
YAL ı -z 1 

- Kaldır onu da bir baŞka feY ·çaı. 
Hepsi şaşırdılar; cesaretime p.ştılar. 
Hasan, bir vals pllğı koydu; Namık Bey bana & 

terini uzattı, dönmiye başladılt-
• .. . 

Ben hasta iken İsmet Hanım, Na.mık Bey, Hasan 
birlikte geziyorlardı; bir görüşme arasında, dans 
oğrcnmek için Madam Marinin dans salonuna gittik
lerini anlamıştım; nedense, bunu benden ğizıediler
Arasıra; İsmet Hanımla Hasan öğrendikleri danslan, 
figürleri bizim evde veya onlarda prova ediyorlardı. 
Hasan, bazı da evde kendi kendisine dansediyor, ay· 
nanın karşısında dönüp duruyordu. 

Bir gece, ben yatarken kapının aralığından gözü
me ilişen Hasan, koluna sigara iskemlesini almış, onu 
tıpkı bir kadın gibi kucaklamış, salondaki büyük ay
nanın karşısında dans ediyor; ara sıra iskemleye doğ
ru eğilip gözlerini de aynadan ayırmıyarak tıpkı bir 
kadına fışıknne sözler mınldar gibi bir şeyler söylü
yordu. 

Kahkahalarla gülecektim, kendimi tuttum, Hasan, 
yeni alemindeki kadınlara iltüat etmeyi heceliyordu. 

Ne İsmet Hanım, ne de Hasan dans etmeyi becere
mediler. Biri yuvarlak vücudü ile dansta lazım gelen 
hafifliği; öbürü alafranga musikiye aşina ol
mıyan kulaklarile adımlarının ritmini bulamadı. 

Karşı karşıya geçtikleri zaman hep biribirlerine çı
kışırlardı: 

- Hasan Bey, siz yanlış adım attuuz; Sağ ayak sol 
ayağın önünden atılacaktı, canım! 

- Hayır, hanımclendi, siz pek ağır hareket ediyor
sunuz, adımlarınız hey geri kalıyor .. Dansta biraz çe
viklik llizım, affedersiniz! 

_ Çeviklik lazım, diyorsunuz, fki gözüm, amma, si
zin gibi de usulden falan çıkarak böyle alabildiğine 
~p zıp dönülmez ya ... Siz de hiç müzikten anlamı

yorsunuz. 
Ben onlara uzun zaman seyirci kaldım. 
Bir aece. yine bizde toplandılar: iki aksam a>nra. 

DONUYORUM 
-H- . -"; · u • 

Bir balo vardı; ben de Uk defa gidecektim; 
Bey dedi ki: 

Namık -·B'ekınız, Yıldız Hanım, bir, iki, iiç ... Bir, iki, üç_ 

- Y ıldı.z Hanıma da biraz dans öğretsek, Hasan. 
Hasan cevap verdi: 
- Bilmem. Yıldız böyle şeyleri pek sevmez, g. 

lıôa._ • 
Ben, ne evet, ne de hayır diyen boı bir gülüşle 

güldüm. 
Namık Bey, zeki bir adamdı, bana yakla~: 
- Bir tecrübe edelim mi, Yıldız Hanım? Hem sizin 

vücudünüz müsait, çabuk öğrenirsiniz gibi geliyor. 
tmıet Hanım, oturduğu köşeden kabardı: 
- Hiç dans etmiyen insan birdenbire öğrenebilir 

mi? Amma yaptın ha, Namık! Ne zamandanberi uğ
raşıyoruz da daha ~~ye benzetemedik, baksana! 

Ve sinirli sinirli •ğZ!zıdan kaçırdı: 
- Hasan Bey, kendisi gittiği gibi, Madam Mariye 

kansını da götiirsün, orada öğretsin .. 
Hasan göz ucile bana baktı; İsmet Hanıma: 
- Madam Mariye k"aç defa gittik, Hanımefendl, 

dedi, şöyle bir iki defa çay içmek için bahçeye uÇa
mıştık, şimdiden sonra Yıldızı da alınz, hep birden öl 
renıniye gideriz. 
İsmet Hanım, yaptığı gafi anladı, sustu. Bu, ağzın

da balık ıslanmıyan kadınlardan biriydi .. 
Namık Bey beni ellerimden tuttu, ayağa kaldırdı. 

Odanın ortasına geldik; ellerimi bıraktı, bir adım 
nzaklastı: 2östermiYe buladı. 

Bir 9ne, bir arkaya._ Bir sağa, bir sola.-
~ ,!ki. üç .. Bir, iki, üç.. Anlaşıldı mı? 
:Şayili, şimdi siz yapınız. 
~;ılannıı Namık Beye uzattım: 
~aber yaparız, dedim. 
~ uzakta durmuş, gülümsüyor, İsmet Hanım 

biraz. mütecessis, biraz sinirli, Hasanla yaptığı dansı 
yan~ pırakmı§, bizi seyrediyor .. 
Namık Beyle dönmiye başladık. Bu, bir fokstrot

tu; gramofonla dans ediyorduk. Pliı.k bittikten sonra 
Haiana seslendim: 

--Bir daha koyar mısın\ 
Bu defa daha becerikli dönmiye başladık. İsmet Ha 

nmila Hasan, oynarken dönüp dönüp bize bakıyorlar
dı. 
Namık Bey, büyük siyah gözlerini aça aça: 
- Ukin, dedi, siz darls etmeyi bizden iyi biliyor-

sun~ 
İsmet Hanım döndü: 
- Sahi, becerebiliyor mu, Yıldız Hanım? 
Bu yüksekten bakan, kendini dev aynasında gören 

kadııın benden bu biçimde bahsetmesine artık fena 
halde sinirleniyordum. Ona cevap verdim: 
~et, Hanımefendi, biraz becerebiliyorum. Çün

kü, ıl'ılkız, bunlara pek yabancı değildir. 
Ne :demek istediğimi üçü de anlamad.L 
ffasana döndüm: 

Hasanla, İsmet Hanım, öbür yanda yine adım m6-
nakaşası, yine acele ettiniz, geri kaldınız kavgası ya: 
pıyorlardı. • 

Namık Bey, bir koltuğa oturdu. 

- Yıldız Hanım, dedi, siz ilk defa dansetmlyorsu= 
nuz? Nekadar kabiliyetli olsanız, bu iş, bu kadar ça
buk olamaz. Onlara döndü: 

- Olur şey değil, vallahi.. Ben de hiç bilıniyen bi
risine öğretir gibi, göstermiye başladım. Halbuki Yıl
dız Hanım hepimizden iyL Hiçbir yanlış figür yap
mıyor ._ 

Ben dayanamadım, kahkahalarla gülmiye bnşla
dıın. 

Hasan bana baktı: 
- Yoksa, bizimle alay mı ediyor, küçük hanım? 

Sahiden biliyor muaun? Yok, canım, bilmez; nerede 
öğrenecek te bilecek? Vaktile hepimiz dansediyor 
muyduk ... Türkiyede kim dans etmesini biliyordu kL 
Yıldız bilmiş olsun! 

'Namık Bey, itiraz etti: 
- Öyle deme, Hasan! Peklll burada danseden. hat 

tıA oldukça Avrupalı gibi yaşı yan aileler az değildi. 
Namık Bey, benim nerede dans etmiye alıştığımı 

mutlak öğrenmek istiyordu, cevap alamayınca rica 
etti, söyledim: 

Çocukken, görü§tüğümüz aileler, tanıştığım arka
daşlar arasında dans edenler vardı, her zaman bera
ber müzik yapar, oynardık; o zamanlardan biraz ha
tınmda bir ,eyler kalmıı olabilir 
Namık Bey, ötekilere döndü: 
- İşte, dedi; ben size demedim mi? Lakin Yıldıı 

Hanım nekadar mütevazi.. Hiçbir şey bilmiyor gibi 
görünüyorlar d&-

(Arkam var) 
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Yeni Hava 
Hatlarımız 

Londrada çıkan "Büyük Britanya 
ve Şark'' mecmuası yazıyor: 

Ya.zan : Ziya Şakir 
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Dr. Stoyadinoviç Şehrinıizde 

G. Metaksas Halka 
Bir Hitapta Bulundu 

DiğP •,;" gazeteci de şunlan söy
lemıştir. 

S dık Beyin Adamları 

Türkiycde devlet havayolları idare 
si. bir Bükreş - Belgrat - Atina ha 
va servisi kurmak için tetkiklere baş 
lamıştır. Bu iş için tanınmış bir ln -
giliz havacısı o~an B. Neville Stack 
da çalışmaktadır Bu hattın 23 nisan 
da açılması beklenmektedir Ayni ta 
rihte. Istanbul. Ankara. Izmir ve A
dana şehirleri servisleri de biribirine 
bağlanacaktır. Bu suretle. Türkiye. 
Irak ve Iran arnsındaki hava komü
nikasyonununun testsine doğru ilk 
adım atılmış olacaktır Bu hareket. 

Ankara, 27 (Tan muhnbirinden)
Balkan antantı konseyı bugun de oğ
leden evvel General Metaksasın reis 
liği altında toplanarak muzakerelere 
devam etti. 

İçişleri Bakanı ve ı;>arti Genel Sek
reteri Şükrü Kaya da Anadolu klü
bünde Balkan antantı devletleri mü
messilleri şerefine bir öğle ziyafeti 

"- Atatürk ~ ,,,,,u ve milletini 
son hadde kadnı :.cven hir idealıst
tir Türk mılli ideallerinı yalnız tat
bik etmekle kalmamış. onların bir· 

çoğunu yaratmıştır Öyle olduğu hal 
de insan Atnturkün muhitinde derhal 
hissediyor ki buyük onderıniz. insan
lık hesabına da bir idenlısttir. Tiırki

nin ve Balkanlıların muttefiklerini 
ancak barışın ve yüksek ınsnnlık kıy 
metlerinin çerçevesinde goriıyor ve 
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e araf a verdi. 
Avrupa servislbe'rli üzkerindeh':"ühttimd 'te Muhterem misafirlerimiz General 

siıldırmışlardı 
Bugün; hocalar partisi. kendilerl

tıi adeta bir meydan muharebesi 
kazanan bir asker kıtasına benzet
tnişlerdi. 

- Supürttük ..• Alimallah, hepsi 
rıi süpürttük. 

Diye. büyük bir sevinç izhar et
tnişler .. O geceyi derin bir sevinç 

\1e sürur içinde geçirmşilerdi. 
Fakat bu sevinç ve sürur. uzun 

6Ürrnemişti. Ertesi gün, Hürriyet 
\1e ltıliıf fırkası merkezinde. ha
kiki bir meydan muharebesi zuhur 
etrnışti. 

Öğle namazını Dayazıt camisin
de kılan hocalar, birer. ikişer mer
kezi umumi binasına gelmışlerdi. 
Daha hiıla, dünkü zaferin tatlı he
Yecanı içindelerdi. Hepsi. birer kö
şeye kurularak, kahve ocağında pi
§en çayın demlenmesini beklemek
tclerdi. 

O aralık sofada birtakım ayak 

t<!sleri ışitilmiş, birkaç kişi belir -
":tıişti: 

- Bunlar kim? Ne istiyorlar? 
Demiye vakit kalmadan, bu bir

lla kişi , on. on beş kişi oluvermişti. 
lierkcse. derin bir hayret gel -

llliştı. Hocalar, biribirlerinin vüz
lcrine bnkarak: 

- Ne oluyoruz? 
Manasını ifade eden birer tşa

tetıe vaziyeti istizah etmişlerdi. 
l<'akat vnziyeti izah, mümkün de
~ıldi. Çünkü, on, on beş kişi. bü
tün odaların kapılarını tuttukları 
Cibi, mcrdıvenlerde de büyük bir 
~Urültü kopmuş, binanın içi. Sadık 
. ey llartisine mensup. gözü pek 
(ihvanı tarafından istila edilmişti. 
Aşağı yukarı yi.ız kişi kadar tah

min edilen bu (serden geçti) parti
sinin başına, Damat Ferit Paşanın 

' ~·alısına kurşun sıkan ve köprüde-
ltı skandal vazıyctini hazırlıyan 
l\1chmct Ali Bey geçmişti. 

M ehmct Ali Bey, korku ve 
hayretten renkleri gireç gi

bi bembeyaz kesilen hocalann oda
sına girmiş .. oradakilere göz gez
dırrniş .. Zeynelabidin hocanın kar
§ısına dikilerek: 

- Hoca! Bütün fesat, senin ba
§ının altından kalkıyor... Saman 
altından su yürüten .. bizi, biribiri

Jnıze düşüren .. Fırkayı ikiye bölen, 
te~ sensin! Şimdi. şimdi fırkadan 
tıfa edeceksin! Yoksa, sarığını 

boynuna dolar .. seni. Baynzıt mey 
danında sürüm sürüm sürüklerim. 

Demışti. 

1 
Bu sözler, o kadar katiyetle söy

f cnrnişti ki, hoca Zeynelabidin E
endi: 

- Semi'na .. ve atn'na. mirim .• 
ın·~mekten başka çare goreme -

l 
'Ştı .. Hürriyet ve Itiliıf fırkası i

e h' ıçbir allıkası kalmadığını yaz-
ını~ o d d . . . k Y·· n an sonra a şemsıyesını 
0.ltuğunun altına alarak çıkıp git

Jnışıi. 

Düyük hocalardan diğer dört ho
ca tesadufen bu hadise esnasında 
~rnda değillcrdı İkinci sınıf hoca
ar, Zeyneliıbiclin Efendinın bu ha
ıın iıkıbetini görür gormez. derhal 
~bbeJerinin etek' rini toplamış -

r; usullacık birer birer savuşu-
\1errni lerdi. 
Sadık Beyin serden geçtileri o 

nnda bütun kalem odalarını ve mü 
Z<lkere snlonunu işgal etmişler: 

- Fırka, bizimdir. Gasbedilen 
lllRlırnıza ve hakkımıza sahip ol -
~~ Öleceğiz, buradan çıkmıyaca-

di Diye, son sözlerini söylemişler-

(J\lustafo Sabri Efendi, mahza 
(Kardinal Rişli)·Ö) rolii oynamak i
çin bir fırka teşkil etmiş. huna da 
hi7im fırknmınn ismini vermi~it. 

Biz, (sadık hende) teriniz; salta
nat maknınının şeref ve l<udretini 
haleldar edecek .. ayni zamanda fır
kamızın ismini de tnrih huzurunda 
lekcdar cyli:recek olan höylc haina
nc bir teşchhiisii yenmiye gayret 
ettik. Ve hugiin de, büyiik bir a
zim ile. fırka binasını işgal ederek, 
<Znti şahane) !erinin mukaddes hu 
kukuna vuku bulan bu tecavüzün 
öniinc geçtik. 

B(7.Jeri, bu azmimizden çevire
cek, hiçbir kuvvet yoktur. men
faatleri scktcdar olan adamlar, şu 
anda en sarih hakkımız ve malımız 
olan merkezimizin himısına en kii
çük bir tecnviizde bulundukları tak 
dirde, çok şiddetli mukabele göre
ceklerdir. l\1ahza. (Mukaddes hu -
kukhınuzu nıuhafnza etmek için 
son kararımızı \'erdik. Bu vesile i
le, (ubudiyet) iınizi teyit eder, ve 
bizi nıiiessif nıuknhclelere mec
bur etmemeleri ic;in. liızıın gelen
lere vcsayada bulunulmasını istir
lıam eyleriz.) 

Bu ariza, Vahdettin üzerinde çok 
mühim bir tesir husule getırmişti. 
Hatta Sadık Beyden bu kadar cü
retkfırlığı ummadığı için, derhal 
has müşavirlerı Refik ve Zeki Bey 
leri çağırarak arizoyı göstermiş: , 

- Bu, sakın ittihatçılttrm bir ma 
nevrası olmasın

Dcm işti. 
OtekiJere de ayni fikir gelmişti: 
- Evet .. vaziyet, şüphelidir .. Son 

zamanlarda. uğradığı muvaffakıyet 

1 
sizliklerden meyus ve müteessır 

olan Sadık Beyin, gizlice ittihat
çılarla uyuşarak böyle bir hareke
t.c atılması, çok muhtemeldır. 

Demişlerdi. 

- Eh .. şu halde? 
- Şimdi ne olacak? 

Bu sualler, uzunca bir müza
kereden sonra, şu kararla 

neticelenmişti: 

- Mustafa Sabri Efendi ile ar
kadaşları, zinhar artık bu mesele
nin üzerinde durmasınlar. Hatta. 
merkezi umumi binnsının semtine 
bile uğramasınlar Sakın bir çıban 
başı koparmasınlar. Bnşka bir fır
ka teşkiline çalışsınlar. 

Bu karar. en süratli vasıtalarla, 
alakadarlara tebliğ edilmişti. 

Merkezi umuminin böylece işgal 
edildiğini duynn alakadarlara da, e
sasen ayni fikir gelmışti: 

- Mümkün değil, Sadık Bey 
bu kadar cüret gösteremez. Her hal 
de, ittihatçılarla birleşti.. Maksa
dı. bizi şiddetli bir mukabeye mec
mecbur etmek. İstanbulda bir ih
tilal çıkartarak bizi, İttihatçılara 
tepeletmek .. son derecede temkin 
ve ihtiyat gösterelim. Şu intihap 
bitinceye kadar sabredelim. 
Demişlerdi. 

Araya, Vasfi Hoca girdi. Uzun 
ve derin mantıklarile Sadık Beyin 
öfkesini izale etti. Melami şeyhi 
Terlikçi Salih Efendi de. sadık mü 
ridinin üzerinde mühim tesir husu
le getirdi Sadık Beyin. fırka üze
rindeki hakkı tanınmak. intihapta 
da müştereken çalışmnk şartlarile 
yeniden bir itillıf aktedildi. 

Mustafa Sabrı Efendi de uzun 
mülfıhazalardan sonra. bu yolda ha 
reketi ihtiyar etmişti Çünkii o ara
lık kendisi mühim bir menfaat me 
selesi peşinde idi Şöyle · ki: 

Aynı zamanda (Hüüriyet ve İ
tila~ fırkası reisi) diye, Sadık Be
ye ırnznlnttıklan bir arizayı da Yıl
dız sarayına göndermişler, <Gayet 
:rrıuhım ve müstacel) kaydi ile Pa
dişah Vahdettine takdim etmişler
dı .~u arizanın meali şundan iba-

Açıkgöz hoca. !İttihat ve Terak
ki hükl'ımet ve fırkasıl mütareke
nin o müthiş zel12lesile inhidam e
der etmez. bundan azami derecede 
istifade etmek için mahirane bir 
plim tertip etmişti Derhaİ hüklıme 
te bir istida vermişti. Ve bu isti-
dada: ittihatçıların yüzünden mem 

diyarında çektiği mihnet ve me
şakkatlerden. Romanyada yakala

nıp İstanbula getirilerek Bileciğe 
sü.rgün edildikten sonra da maruz 
kaldığı sefalet ve saireden bahse
derek İttihatçılardan (yirmi beş 
bin lira) tazminat istemişti. 

sirler doğura ı ece ma ıye e ır ı S d . . B . Metaksas. Dr. toya ınovıç ve . 
Çünkü Avrupadan şarka 5r1den en . . . . 

· k' d kt d' Comnene. Dahıliye Vekılımızın refa-
kısa vol Tiir ıve en ae<'me e ır. , 

· katlerinde şehir stadına gelerek Ga- arıyor.,, 

Bu harekE'tler. Türkiyenin hava latasaray - Harbiye maçını bir müd
teskilatı itibarile büyük bir inkişafa 

Bir üçüncü gazeteci de şu sözleri 
soy lem iştir: det takip ettiler. 

doğru gittii!inl cıöc:t(>rmf"ktedir. Muhterem misafirlerimizin stad - "- Atatürkü bu defa. her defakin
den daha şen. sıhhatli ve genç bul
dum Kendi yuksek duşi.ınc<.>lerinı az 
kelimelerle muhatnbına ilham ve tel Birçok akıllı kimseler. evve

la böyle bir talebe j?Ülmüş
lerdi. Hatta. Hoca Sabri Efendi gi

bi 'mantık ülemasından bir zatın 
bu hareketine garip m.iınalar vere

rek: 
- Galiba, Knrtal naipliği zama· 

nındaki yaptığı işleri tekrar etmek 
istiyor. demişlerdi. 

Fakat, - gülünç bir rüya gibi • 
birdenbire ışeyhislamı lık. maka
mına geçen Mustafa Sabri Efendi: 
(Meclisi hassı viikeliıl dan aldığı 
mahirane bir karar ile. ittihat ve 

Terakki Cemiyetinin metrukatın
dan ıon bin liral sını çekip alıver
mişti. Mantıktan daha kuvvetli o

lan bu zckiı oyunu. bu meseleye 
vakıf olnnları hayretlere garket
miş: birçoklarına da: 

- işte .. beceriklilik buna der
ler. Aşkolsun. hocaya. Durdu. dur
du; turnayı gözünden vurdu. 

Dedirtmişti. 

• Tabiidir ki on bin lira. Mustafa 
Sabri Hocnya pek tatlı gelmişti. 
Bütün hayatı. acı mahrumiyetler i
çinde geçen esbak Kartnl naibi. o 
on bin lirayı kiımilen beşi bir yer
de altına tahvil ettirerek büyücek 
bir çömleğe istif .ettıkten sonra. bu 
altınlnra karşı; 

(Arkası varı 

E 

Lüzumundan 
Bazılarının do tştohı olmaz. thti

ynı;ları olan kalörileri temin cdc
miyecek kadar az yerler. 

O vakit. iyi hcslenmiye liizum 
gösteren - verem gihi • bir ha-.talık 
varsa hastahk alev alır. ilerler ve 
neticesinin ne olacağını bilnıiyt'cek 
kimse bulunmaz. 

Fakat az yb·en herkc!ite hu has
talı~ın mutlııka bulunması lazım 
gelme7. Normal !iayılahilecek 11ir a· 
dam ihtiyacandan az yerse viicudü· 
niin ilkin şekerlerı ve yağı erir, 
ondan sonra sıra azotlu maddelere 
gelir. Azotlu maddeler ,·ücudiin a
sıl binası demek olduj:undan viicut 
yaşıyabilmek için en son onları ya
kar. 

Bu kaideden, şişman olup ta za
yıflamak istiycnler istifade eder• 
ler. Viicut azotlu maddeleri en son 
ra ynkncağ'ına göre, zayıflarken, et 
ycınl·klcriııi 07n ltmıya liizum yok
tur. Yalnız yağlı V(' şekerli yemek
leri yememekle insan hem kilodan 
kaybeder, hem'" dt' vücudünün asıl 
hinnsını eritmemiş olur. 

Londra ve Roma 

Anlaşabilecekler mi? 
( BaŞt J incide J 

zar<'.'tln(> sl'.'cilmek için en büvük şans 
sahibi olmakla heraher kamara aza
sından bir Hariciye Nazın intihabı 
kolav olmıvacnktır. 

Lord Halifax'ın Haricive Nezareti 
ne tayini İngiliz - ftalyan miizake· 
relerinin muvaffakıvetle neticelen· 
mesine kadar zaman kazanmak icin 
yapılmıştır Bövle bir muvaffakıyet 
kabinenin mevkiini kuvvetlendire

cektir. 
Avni mahfiller. B Bovd Lennoxun 

mes~i nezareti mfısteşarhf!ına tayini· 

nin müfrit sağ cenahla teşriki mesaı 
için gayret sarfedilmekte oldu{?unR 

bir delil addedilmek lfızım geldiği 

fikrindedirler. 
Diğer tahminlere göre, Churchill 

kabineye girecektir ve Chamberlain' 

dan sonra en muhtemel Başvekil ola

rak ta Müdafaa Nazırı Thomas İns-
kip'in ismi zikredilmektedir. 

Grandi Romada 
Calais. 27 (A.A) - İtalya'nın Lon

dra elçisi Kont Grandi. Roma'ya don 
mek üzere Calais'den geçmşitir. 

Az Yiyince ••• 
Hiç ycmiyen insan. ilk üç günde 

her giin hirden iiç kilo~·n kadar kay 
heder. Ondan sonra kayhettikc;e a
znlır, en son giiniindc hiitiin ağır
lığının yfizde ancak hir huc;uğu kay 
bedilir. Sorma! hir adam hiç ~·eme 
diği \'akit her snnt içinde orfalnma 
hesnpln :\'arım kilo kaybettiğini he 
saplamıştır. 

Viicuttcn knyholdukc;a. vücudün 
~ıcaklı~ı da gitt ikçc azalır. 

Kanın terkibi pek a7. değişir. Fa· 
kat tcncffiis ndığın ikinri günün· 
den sonra gittikc;<' hafifler. 

Biishiitiin ac; ka1nn adam ilkin vü 
cudiiniin° yağlariylc ~cc;inir. Bir he 
saha göre viicudiindcki vağın \•iiz
de elli beşini sarfedincc\'f' kadar 
ya ar. Fakat ~·ağları azaldıkça şc· 
kerini çahuk nrfetmez, ondan ıız 

sarfrtmrklr hernhcr. hir taraftan 
da azotlu maddelcri~i yakarak ge
çinir. 

Bir İn!;anın hiç yemeden kaç gün 

dayanahilet'eğine gelince. hu da !;E'· 

kizle yirmi giin arn!;ında değişir. 

Fakat an giln. 59 gün hiç yemeden 

yaşıynhilenleri olmuştur. 

Bu kadar derin farklnra sebep. 

bir kere daha önceki hcslenme tar

zıdır. iyi hesli bir adam açlığa da· 
• 

y<.ımun şeref tribününe girişleri stat

ta l>ulunan halkın ayakta ve dakika
larca süren alkışlarile knrşılanmış -

kindeki kudretinin bir defa daha hay 
tır. 

Ankara halkı ve gençliği ile bu su- rnnı oldum insan. uzak ve zor san-

retle karşı karşıya gelmek fırsatın _ dığı bir gayeyi Atatürkiın ilha~.ı al· 
dan istifade eden Elen Başvekilı Ek-• tı~da .. kolay ~e ~akın . gorebılıvor. 
selans Metaksas gerek kendi ve ge-ıÇ~nku ondakı goru7 hak~kntlerın re
rek pek muhterem meslekdaşlan na- alıst ve etraflı bır ifndcsınden ba~ka 
mına mikrofon önünde kısa bir hi- birşey değildir.,, 
tabcde bulunmuş ve gençlik arasın
da bulunmaktan duyduklan bahtiyar 
lığı ifade ederek konsey azası ve an
tant milletleri adına Türk milletini 
ve Türk gcnçliğıni selamlamıştır. 

Atina elçimiz Ruşen Eşref Onay
dın tarnfından türkçeye çevrilen hi
utbe de stadyomu dolduran binlerce 
halk tarafından çok hararetli bir su
rette alkışlanmıştır. 
Maçın sonuna doğru dost ve mütte 

fik devletler mumessillerının stattan 
aynlışları gelişlerinde olduğu gibi 
halkın samimi ve içten duygularının 
bir defa daha tezahürüne vesile ver
miştir. 

Atatürkün çayı çok fen 
ve samimi geçti 

Mekteplerde 
Dissiplin 

Münakaşası 
f8aŞ1 1 inc1d~1 

fında daha evvel arkadaşlarının mü
talealarını dinlemek arzusunda bu
lunduğunu söyledı Bundan sonra e
sas mevzu üzerinde ilk sözü ılk ted· 
risat müfettişlerinden Mansur aldı, 
ezciımle şunlan söyledi: 

"-Dayağa taraftar değilim Önce, 
disiplinsizlik neden meydana geli • 
yor. bunu tetkik etmek lazımdır E
ğer bu dava ceza ile hnlledılebilscy
di mahpusların azalması lazım gelı.r-

Cümhurbaşkanlığı koşkünde müt- di.:, 
tefik devletler mumessillerıne v.e Bal Bundan sonra kırk dördüncü ilk-
kan gazctccil •nnc verilen çay çok 
samımi ve şen bir tarzda geçmiştir. 
Çay. beşten sekize kadar devam et
miştir. Atatürk. mısafirlerimizle 
grup grup konuşmuşlardır. 

Yugoslav gazetecilerinden B. Yu
vanoviç. Atatürk tarafından konsey 
toplantısı münasebetile soylenecek 
sozlerın müttefik memleketlerde de
nn bir nlfıka uyandıracağını anlat
mış ve diğer Balkan gazetecileri de 
bu dileğe iştırak etmişlerdir Bunun 
üzerine Atatürk Bnlkan gazetecileri
ne hitaben. çok derin harici manala
rı olan hıtabeyi dikte etmişlerdir. 

fBu hitabe diğer sütunlarımızda ya 
zılmıştır.ı 

Balkan birliği için geniş idealler, 
ve inkişaf ufukları ifnde eden bu hi
tabe gazeteciler üzerinde derin bir 

mektep başznunllimi İhsan soz ala.. 

rak, mekteplerde ıyi aileye mensup 
talebe olduğu gibi, iyi aile terbiyesi 
almamış talebenin de me\'cut bulun
duğunu. ve bu her iki kısma bırden 
ayni terbiye sisteminin tatbikıne ım
kan olmdaığını. disiplinsizlığin onü
ne geçecek tedbirlerı tesbıt içın an• 
ket açılması lazım olduğunu anlattı. 

Eskı mnarü mudüru Saffet te şoy· 

le soyl~i: 
"- Mevzu, yalnız ilkmektebe in· 

hisar ettirilmemeli. lise ve orta mek
teplere de teşmil edilmelidir Bence 
her şeyden önce muallıme kıymet ver 
mek lazımdır Muallimin talebe ile 
uğraşabilmesı için de sınıf mevcudu
nu azaltmalıdır.,. 

Daha sonra muallim Kenan. mek
teplerde disiplinin şart olduğunu soy 
ledi ve bilhassa muallimlere eskı sa-tesir ve alaka uyandırmıştır. 

Toplantının şen ve samimi bir ha- liıhiyetin verilmesinde ısrar etti. 

vası vardı Vakit vakit flarmonik or
kestra Türk halk parçaları ve alafran 
ga parçalar çalıyordu Bir aralık Ad
liye Bakanı Şükrü Saracoğlu milli 
zeybek oyunundaki ihtisasını ortaya 
koymuş ve çok alkışlanmıştır Bun
dan sonra Yunan gazetecilerinden 
Daskalakis te zeybek oynamıştır. 

Müttefik sefirlerin suvaresi 
Bundan sonra akşam yemeği üç 

müttefik memleket sefaretlerinin mi 
safiri sıfatiyle yenilmiş ve yine bu 
sefaretler tarafından verilen suvare 
geç vakitlere kadar devam etmiştir 

Gece yansından sonra Yugoslavya 
Başvekili ile maiyeti veda ederek ay
rılmışlar ve saat bir buçukta hususi 
trenle 1stanbula hareket etmişlerdir. 
Kıymetli mısafirimiz Başvekilimiz ve 
Vekillerimiz tarafmc.!an uğurlanmış 
ve istasyonda teşyi merasimi yapıl

mıştır. 

Adapazarnda ispirto 
Fabrikası Lazım 

· Adapazarı !TAN> - Burnda ve çev 
.ıa.\ .Jal{ JC(C.ı\ADW U<>l!J!l~llaA apzıwa.t 
de müşteri buluyor. fakat bir kısmı 
da çürüyüp yüzüstü kalıyor. Her ta
rafta görülen ağaç yetiştirme faali
yeti Adnpaznrındn da mevcut olduğu 
için meyva istihsaliıtımızın artacağı
na şüphe yoktur. Bunların çürüvüp 
mahvolmaması ve elde kalacaklar
dan ispirto istihsali için fabrika ku
rulması bir ihtiyaç telakki olunuyor. 

Liizumundan az yemek, bazıla
rında pek te biiyiik fena tesir yap· 
maz. Pek ~ok zayıfladıkları. hatta 
azotlu kısımdan da kaybettikleri 
halde. işlerine. giic;lerine devam e
debilenler göriilmüştiir. Ancak hu 
misaller miistesnndır. Lii7:umun
dan az yemek mikroplu hastalıkla
ra. helt" verem hnstalı~ına. yol a· 
çar. Ço<'ukların liizumundan az ye
meleri hiishiitiin zararlıdır. Lüzu
mundan az yiyen c;ocuk ne hiiyii
yelıilir, ne de kendini hesliyehilir ... 

ha ziyade dayanır. Sonra hoyu kı-

Dr. Stoyadinoviç yann öğleye doğ 
nı lstanbuldn karşılanacak. biraz son 
ra Bel~rada hareket edecektir. 

Balkanlı ~azetecilerin Atatürk 

Ya. insan hiç yemezse? Bekta~i
nin dedif:i gibi, onu hilmiyecek 
kimse yoktur. Faknt ne kıt •.._r ya
şıyahilir? Nazari hesaplara göre a
ğırlığının onda dördünü kaybedin-

sa adam az dnvanıklı olur. Gençler 
de öyle. ihtiyarlar ne; kalmıya daha 
'Ziyadt' dayanırlar. Sinirliler de az 
dayanıklı olurlar. 

Su içmek. açlıkla birlikte ~elen 
susuzlu{:u giderse de dayanıklığa 

faydası ancak hirkaç saat İ('iıidir. 

Hastalık. hele ateşli hastalıklar 

açlığa da~·anıklılı~ ehemmiyetli 
bir derecede a7.Jlltırlar. Ondan do
layı ateşli ha!italan mutlaka bes-

hakkında ihtisculan 
Müttefik gazeteciler bugünkü ka

bulden ve Atatiirkün hitabesinden 
büyük bir hayrnnlıkla bahsediyor
lar Bir Ba ikan gazetecisi ihtisasla
rını şu şekilde anlatmıştır: 

"- Atatürkün geniş bir görüş uf-
ku var İnsan onun muhitine girince 
bu gorüşün milli şefinizdeki büyük 
ilham kudretine tesirini derhal hisse
diyor. Duydu({umuı hayranlığı keli-
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Türkiye AD ANADA: 

Tütüncüler Birliği Osmaniyede Kanlı 
(Başı s incide) Bir Cinayet işlendi 

mıyan han usullere baş vuruyorlar. 
Bizden mal alan bazı memleketlerde 
günden güne kuvvet bulan bu "~
düınlü ekonomi,, ye yine güdümlü e
konomi ile karşdık vermek pek tabü 
bir keyfiyettir. 

Hükfunetimiz bu hususta uhdesi
ne düşen vazifeyi üyikiyle ifa etmek 
te geri durmamakta ve menafiimize 
halel getirebilecek bütün teşebbüs
ler için mukabil tedbirler almaktan 
hali kalmamaktadır. 
Şu kadar ki karşımızda bulunan 

müşterilerin mesnedi olan "güdümlü 
ekonomi,, yalnız hükumetin müzahe
retine dayanmıyor. Şahsi teşebbüs
leri temsil eden teşekkiiller dahi top

Adanadan bildiriliyor: 
Osmaniye kasabasının çarşısında 

feci bir cinayet işlenmiştir. 6 deli
kanlı, Akkaşe isimli 18 yaşında bir 
kızcağızı linç etmişler, taş, bıçak ve 
sopa ile öldürmüşlerdir. 

Katiller yakalanmıştır. Cinayetin 
kan gütme davasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır. * Adana, (TAN) - Karaisalmın 
Tepeçaylak köyiinde feci bir cinayet 
olmuştur. Mustafa oğlu Gök Meh-
met ve oğlu Veysel, Mehmet oğlu 

Mahmutlu tabanca ile öldürmüşler -
dir. Cinayet, eski bir kin yüzünden 
işlenmiştir Katiller tutulmuştur. 

lu ve teşkilatlı olarak karşımıza çıkı- Aksa.rayın Plam yapılamadı 
yor. Bu itibarla dağınık ve teşkilat-
ııız bulunan ticaret erbabımıza karşı Konya Aksarayı, (TAN) - Şehri
pek bariz bir surette üstün bir vazi- rnizin planını yapmak işini yedi bin 
yette bulunuyorlar. lira mukabilinde bir Alınan fen gru-

Bunun içindir ki, İktısat Vekileti- pu deruhte etmiş, 1700 lira da avans 
mirin deferli Müsteşan, her fırsat almıştı. Bu yıl başında bitmesi şart 
düştükçe ihracat tüccarıırıuı, ticaret koşulmuş olan plan yetiştirilemediği 
odasında topluyor, aralarında birlik- gibi müteahhitlerin nerede olduklan 
ler vücude getirmelerini kati ifade- da meçhuldür. 
lede ve musırrane bir surette tavsiye Çarşıda ve bazı mahallerde inşa-
etmekten geri kalnuyor. at, planının bitmesine intizaren dur-

İşte tütün ihraeat tüccannın vilcu- durulmuştu. İnşaatın bitirilmesine 
de getirmiye karar verdikleri birlik hfil müsaade edilmiyor. 
son senelerde dünya iktısadiyatınR * Konya Aksarayı (TAN) - Epey 
hakim olan gayritabii bu Jibi ahval ce zamandır münhal bulunan hüku
ve şeraite tamam.ile uygundur. Ser- met doktorluğunua bir hekim tayin 
best teşebbüs • erbabını müşterek ve edilmiştir. Dar olan mahkeme kad
milli menafü gözetmek maksadile bir rosu da bir aza muavinile takviye o. 
araya toplıyacak olan bu birliğin res- lunmuştur. 
mi ve nimresmt teşekküllerle bera- o:=============::::o 
ber elele vermek auretile milli iradı- BULMACA 
mızın en .mühim kaynaklarından bi
ri olan tütüncülüğümüzün yükselme
sine pek ziyade hizmet edeceğini 

ıüpheaiz nyaru. 

* 
Dört ki~ilik bir teşebbils heyeti ta-

rafından hazırlanan esas nizamname

si geçen sah günü Mithat Nemli ya

zı.hanesinde daimi aza olarak kaydo

lunan tütün tüccar komisyoncular ta
rafından kabul ve tasdik olunmtq

tur. Vaktin ademi müsaadesine bina

en idare heyetinin intihabı on be§ 
KÜll sonraya bırakılmıştır. 

Umumi heyet tarafından kabul o

lunan nizamname mucibince Türki
ye tütüncüler birliğinin gayesi Tür
kiyede tütüncülüğün yükselmesine 
ve tütün ticaretinin .milli ve müşte
rek hukuk ve menafiinin gözetilme
sine yardım edebilecek her nevi te
aebbüste bulunmaktan ibarettir. 

Birliğin, ne gibi işlere teşebbüs e
deceği ve ne gibi bir program çize
ceği henüz mlatim değildir. U
munıt Heyet, bu hususu bir 
hafta sonra seçilecek olan i
dare heyetine bırakmıştır. Bu iti
barla idare heyetinin ilk işi bu me
sai programını çizmek ve bugün tn
tüncülüğün ilerlemesine mani olan 
birçok engelleri bir an evvel ortadan 
kaldırmıya çalışmaktan ibaret ola
caktır. Diğer ihracat erbabı için da
hi imtisal nümunesi olacak olan tü
tüncülerimizin bu teşebbüsünü tak
dirlerle ka.rşılar ve parlak muvaffakı 
yetl~re mazhar olmalarını dileriz. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Salı gunü. saat 21 de Fransız Tiyat

rosunda sanatkAr Münir Nurettin bir kon
ser verecektir. * Salı günü mat 18,30 da Beyoflu Hal
k evinde Şair Mithat Cemal tarafından 
.. edebt,. mevzulu bir koıı!erans verilecek
tir. 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 1 • 4 •ı -ı 
5 1 , .. 
6 1 1 ., _I 

7 1 /. 
8 -

ı•rt-9 

1 - BJr alaturka muslld makımn 
2 - Gövde - Karadeniz kıyısında blr 

kasaba 
3 - Önce - "dört,, tin yansı 
4 - AçgözlQlük (hasislik) - Yutulur 

5 - Dalavereli kar - Deve çöktürmek için 
8Öy)enir. 

il - Kadın adı - İşaret zamhi 
7 - Emece 
8 - Er kek adı - Kurum 
g - Ba~lama - Mannara kıyısında bir 

kasaba 
10 - Ufak tekne - Erkek adı 

* YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Bir şeyin olmamasına çalışmak 
2 - Nida - Şik!r - İcra 
3 - Muhafaza için bırakılan ftt:f 
1 - Evin en nst katı 
5 - Bizi doğurtan - Bir nevi yQ.n. 
il - Ata nal vurma 
7 - Dal} kovuğu - İşaret mmirl - Ucu 

bucağı oJmıyan 

8 - Boğulma (arapça) - Başsız tava 
9 - Sayı - Kocaman 

10 - Yarının yarıst - Ceyl.An - J!:mJr 

TAN 

'(Hikayeden Ma.baat) 

Unuttuğu Şarkı 
(Başı 6 ıncıda) 

bir kayıkla süngercilik ediyordu. 

Kızla evlenmek istedi. Fakat deli 
ile nikah kıyılamıyordu. Sanki a
teşler içinde ebediyetlerden sayık
layan heyecan içinde yeminler e
denlerin akıllan başlarında mıydı? 

Tam bu sırada vilAyetten gelen 
bir tahriratta tehlikeli delinin tah
telhıfız İzmire gönderilmesi emre
diliyordu. Jandarma Ahmet kızı 
kayıkla Bodruma götürecek, ve kız 
da oradan İzmire sevkedilecekti. 
Samutun kayığı karşı kıyıya geçe-
cektl Ahmet kıza kelepçeleri tak 
tı. Kayığa bindiler. • 

Deniz yol almıya başlıyan kayı
ğa sırrını fısıldadı, sevgisini bildir-
di. Kayık irkildi. Çınlayan bir kah
kaha gibi atıldı, sevniçten çıldm
yormuş gibi, provasını hani hani 
harlıyan köpüklere, mavilere, u
zaklıklara verdi. Dar kafesinden 
kurtulup uçak bir kuşa benziyordu. 
Musikidi bu! Çünkü gidişi vardı, 
hürriyeti vardı 

pınldaya pırıldaya yanaşan 
dalgalar Ege nurunun mev

celeri idiler. Duman ve savnıntu 
şeklindeki saçlarını, mantillalannı 
kayığın provası üzerine salıyorlar
dı. Saçılan her damla bir güneş hüz 
mesi, provaya düşen her huzme bir 
kastaniyet şakırtısı, dümen suyuy-
sa uçuşan bnl bnl helezonlanan 

kıvılcımlardı. 

Kız "Ahmet bu akşam mutlaka 

gelecek! Vira! Vira! yine Vira" di

ye bir çığlık saldı. Kızın haykırı
şı Samutun donan gönlünü çözdü. 

Sesi bağrından kopup mavilere ya 

yıldı. 

s ağnak, sağnak boşanan rüz-
gar, şiirin ilhamı gibi, dal

galan kademe kademe, mısra mıs

ra yükseltiyordu. Dalgalann üze-
1 

rinde kayan kayığın yılankavi çiz- J• 

gisi, Samutun gövdesinin oynayı-

şına vezin veriyordu. Adamın her ' 
kem.iği neyler g!bi ötüyor, höc-re

leri çıldırasiye gülüyordu. Eğer 

kayık birdenbire cam gibi şeffaf, 

veya başkaca gayri merl oluverey 
di. Samutun dalgaya uyan gövde-

sinin, kainata yakışan şarkısının 

Egenin bir ufkundan öteki ufkuna 

uzanan, bir sevinç raksı olduğu gö

rünürdü. Bundan dolayı galiba 

türkçede oynamak hem hareket et 

mek, hem dansetmektir. Sevgi ise 

oynaya oynaya sevinç olur. 

Kız şarkıyı duyunca, bir ağırlık 

altında çabalıyormuş gibi solumı

ya başladı. İrkildi Bakışı bir mu
siki uyanışiyle uyandı. Şuuru tam 
ve kapkara bir küsuftan kurtula 

kurtula geceyi nura boğan bir ay gibi 
aydınlattı. Acaba yaradılışın han
gi unutul.muş sabahında, bir kayık 
kıyıdan ayrılmak üzere iken, kele
bekler pırıl pırıl pırıldaşırken por
takallar mis gibi kokan, karlar gibi 
ağaran çiçeklere bürünürken bir 
şarkıyı duymuştu? Samutun sesi 
kafiyede duraklayınca, kız şarkı

nın bütün ara nağmesini tek ba
şına ı;öyledi. Aklı duruvermiş, bir 
nokta olmuştu. Nokta şiındi mavi

lerde süzülen ahenktar bir çizgi ol 
du. Artık bakışı duyuyordu. Duy-

BURUŞMUŞ 

Bir doktorun 
f'l)'anı hayret kqli 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı

nız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayatı ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. lşte, Viyana Uni
versitesi profesörü Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. "Biocel" tabir ve genç hay
vanlann cilt hüceyrelerinin mer 
kezinden istihsal edilen bu kıy

metli cevher, pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her akşam, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençleştirir ve 
buruşukluklarınızı serian izale 
eder. Bir hafta zarfında on yaş 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün 
düz için cilt unsuru olan beyaz 
rengi,ndeki Tokalon kremini kul 
lanuuz. Siyah benleri eritir, aç1k 

mesamelerl kapatır ve birkaç 
gün zarfınöa en esmer ve sert 
bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 

YENi NEŞRiYAT: 

YENİ ADAM - 217 ind sayısı çıktı. Bu 
ha!talık fikir ve kültür gazetesinin bu sa
yısında birçok hnzah makaleler ve htk!
yeler vardır. 

ÜÇÜNCÜ TÜRK DİL KURULTAYI -
Bu kurultayın müzakere zabıtlan ve tez
leri, Türk dil kurumu tarafından kitap ha
linde çıkanlmı.ştır. 

CEMİYET EKONOMİSİ - İstanbul ft
niversitesi ekonomi ordinaryüs profesörü 
Vılhelm Röpke tara:tından yazılan ve do
çent Muhlis Ete tarafından da terdlme e
dilen bu eser çıkmıştır. 
TEORİK Te PRATİK ADLİYE HUKU

KU (Devlet1er hususi hukukunda adli
ye) - Hukuk fakültesi Ordin.aryü! pro
fesörü Mustafa Reşit Belgesay tarafından 
yazılan bu eser çıktı. 

HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI -
Son 12 inci sayısı intişar etmiştir. 

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MANZUME
LER - Emin Alt Sipahinin eseridir. Ga
yet orijinal ve ilkmektep çocuklan için 
çok faydalı manzumeleri muhtevidir. Fi
yatı 35 kuruştur. Her kitapçıda bulunur. 

gusu görüyordu. Sa.muta döndü: 
Gülerek: 
- nutmuş olduğum bir şarkıyı 

hatırlattın!" dedi. 

. 
Nakliye Şirketimiz Valide 
Hanından .Hasır iskelesi. 
Limoncu Hanında 1-46 Nlu 

Ardiyelere Nakletmiştir. 
iKBAL ŞiRKETi --• 

R E- S 1 M L 1 - z A B 1 T A ROM ANI: 46 
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Bayanların adet zamanlarında en büyük yardımcısı 

F EM t L ve B A G 1 dır. 

Arada Büyük Fark Var 
Pertev çocuk eudrası, şimdiye kadar hiçbir be.nreri tarafından tak

lit edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa. çocuk cilt
leri için ha.zırlanmış olın.a.sı ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 

bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadrrlar. Vücu.dün il

tivalarinda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) fan ile karıştırmayın ız 

Türk Ticaret Bankası 
A •. ş, 

idare Meclisinden : 
Alelade Toplantı Davetnamesi 

Türk Ticaret Ban.kası., A. Ş. hisse darlarının toplantısı 28 Mart 193S 
Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Işıklar caddesinde Banka merkezill" 
de yapılacaktır. 

Esas mukavelenamenin 24 üncü maddesi mucibince iştirake salaııl ' 
yettar olan hissedarların 26 ncı maddeye tevfikan toplantı günündet' 
en az iki hafta evvel duhuliye varakası almalan lazımdır. Vekilleri» 
de hissedarlardan olınası meşruttur. 

IDssedarlann duhuliye varakası almak üzere Banka Merkezine ver' 
şubelerine müracaatlarını dileriz. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - 1937 senesi muamelatına ait idare Meclisi raporile murakıplar tf 

porunun okunması, 
2 - 1937 senesi bilançosu ve kAr ve zarar hesaplarmm tasdiki ne tdır 

re Meclisinin ibrası, 
3 - Müddetleri biten idare mecll si azası yerine aza intihabı, 

4 - 1937 senesi mürakipler ücre tinin tayini ve yeniden iki murak1P 
, intihabı, 

5 - ldare Meclisi Azalarına veri lecek huzur hakkının tayfnl 
lDARE MEcr.ıs1 

Neden 
'Asftrin ? 

çırnkü-ASPlRfN -senefer~ 
den beri he?' türlü soğu kal 

gı.nlıklarına ve ağrılara karşı 
..,.. ... ~ 

tesiri şaşmaz bir_ilaç olduöunu 
isbaf etmiştir~ . . .. 

A S P_I R "I N J~fesrrındeii 
emin olmak lçln-_lütfen marka~ 

1 "' 
sına _ dikkat ediniz.. 
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S A L 1 H N E C A T l 'nin K E S K i N K A Ş E L E R 1 üsütme, grip, nezleye ve aQrıb'a bire birdir. 1 ilk ve 10 luk 
kutulan vardır. 

•-----Sigara tiryakllerlne mü ide _____ , 1 İstanbul beşinci icra memurlu~ 
Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütüniın Nikotin, Piridin, 1 dan: Yorgaki Effimianidisin HiiseJin 

Amonyak gibi zararlı maddeleri süzen den olan alacağından dolayı haczecü.. 
lip satışına karar verilmiş olan Fi& 

~~ 
~Sıhhi 

ağızhkları 
Avnıpadan gelmittir. 

10 adet ilacı ile beraber 150 kr. 
Satı, yeri: Pi PO PAZARI Sultanhamam 

lzmir: Kemeraltı, Mazhar öngör - BUrsa : UzunçaJ'I! saatçi Nureddin 
\nkara: Tütüncü Ali TUmen, Taşhan _ 7.ooı;uldak: saatçi Osman Gurd9.l 
Trabzon: Hakkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: Saatçi Halil, Yağca-

- mii Samsun: Itriyatçı H,amdi Tamtürk - Eskişehir Şifa eczanesi. -

dıklıda Molla Çelebi mahallesinde 
Dolmabahçe caddesinde eski 86, 88, 
90, 92, 94, 96 ve üç defa 96 mükerrer 
numaralarla murakkam 88 numarah 
kadın ve 94 numaralı erkek hamam 
larile 86, 90, 92, 96 ve üç defa 96 mü
kerrer numaralarla murakkam çifte 
hamam gediğinden munkalip 7 bap 
dükkanm 48 hisse itibarile 17 ru.e
sile Fındıklıda Molla Çelebi mahatı. 
sinin Camlişerif meydanında eski 8, 
yeni 12 numaralı evvelce sahilhane 
elyevm ananın 12 hisse itibarile 5 
hissesi açık artırmıya konmuştur. 
Bwılardan hamam ve müştemi1itl

nm tamamına 29375 lira ve arsanın 

'

·-----------------------, ıadir~1J:~ .. ":. 20870 lira kıymet tak-Harici Askeri Kıtaat ilanları ~-
Sözü seçen pyrl menkullerin ev-

2000 ili 2500 adet portatif çadır 1 :t.llhiyedeki kıt'at için 305000 ki- alı qajıda JIZ'hdır: 
direği kapalı zarfla eksiltmeye ko - lo un kapalı zarfla 7 /3/93~ Pazarı. 1 - Cephede 10 n~h zemini 
nulmuştur. Tahmin edilen bedeli si günü saat 15 te lslilhiyede Tojay çimento 19plı " Ozerind ahşap ça.-
18750 lira olup ilk teminat parası Satınalma Komisyonunca satın alı- tı1ı bir bhft mahallidir. Her iki diik 
1406 lira 25 kuruştur. ihalesi 1 Mart nacaktır. Muhammen bedeli 39497 kAnda elektrik vardır. 
938 salı günü saat 16 dadır. Eklilt - lira ilk teminatı 2962 lira 31 kurut- 2 - Omer AYDi Camit sokalmda 2 
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu- tur. Mektuplar saat 14 de Komisyon - 4 numaralı ve bam.ama mu":8511 :ı.
nun 2, 3 üncü maddelerinde isteni- Başkanlığına verilmif olacaktır. b- mini çimento pph ve cephesı came
len belgelerle ihale gününde en geç teklilerin ilk teminat ve evrakı müa- k1rılı ve ı.tor kepenkli kahve. 
bir saat evveline kadar teminat ve piteleriyle birlikte Komisyon ~ 3 - Hamam altında ve Dolmabah 
teklif mektuplarını M. M. V. Satın al kanlığına müracaatlan. çe cadde9inde 98 numaralı zemini tah 
ma komisyonuna vermeleri. ( 734) "738" ""905. ta cföteli dükkln. 

(806) * 4 - Cephe9l camekiın ve demir 
yaprak kepenkli ve zemini tahta ~ 
§ell bamem altındaki 94 numarab * 3. Kor Birlikleri ihtiyıcı için 300 

ton yumupk ve 700 ton sert olmak 

6zere 1000 ton bulday kapalı zarfla 
mübayaa edilecektir. lhalesi 7/3/938 
pazartesi günü saat 18 dadır. tık pey 
parası 4500 liradır. İstekliler prtna
me ve evsafını Ankara ve İstanbul 
Levazım Amirlikleri Satınalma J(o
misyonunda ve Çorluda Kor Satınal 
ma Komisyonunda görebilirler. İs

tekliler kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki belgelerile birlikte belli 
gün ve saatten bir saat evvel teklif 
mektuplannı Çorluda Kor Satınal

ma Komisyonuna vermiş bulunmala 
n. "737,. "884,, 

Her bir metresine biçilen ederi 
275 kuruş olan 10000 ilA 15000 met
re kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf-

la münakasaya konmuştur. İhalesi 
14-3-938 Pazartesi günü saat 11 
dedir. tık Teminatı 3093 lira 75 Jm. 

dükkin. 
5 - Cephesi camekan ft kepenkli 

zemini tahta döşeli dükkin. 
6 - Dolmabahçe caddesiıde 88 

numaralı eephesi camekan ve kepenk 
li n cidan klsmell kapalı ve arka
sında bir depo mahalli ve bir helbı 
bulunan dükkin. 

7 - 96 numaralı erkekler hama
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 7a- mı: Kapıdan girildikte, zemini mer -
zılı belgelerle teminat ve teklif mek mer ve mermer havuzlu bir taşlık ve 

tuplarını birlikte ihale saatinden en etrafında salon .e soyunma JDahall• 
rl ve birinci kat civarında etrafı ab

ruştur. Evsaf ve p.rt.namesi 207 ku

ruş mukabilinde M. M. Vek!lett 8a
tınalma Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler 2490 sayılı ita-

geç bir saat evvel Ankanrda M. M. 
şap parmaklıklı karidor üzerinde ce

Vekıileti Sabnalma Komisyonuna maa 1 GCieden ÜW"i k_, 7aD caD> 

vermeleri (742) (144) lan olan çatıdır. Hamam dahfH: Bir 

------------------------------------------------------ aralıkmahalüzerindeaoyunmama-
halll 9W tlç kurnaJI 7'bnme ~ Ye 

• 1 

Devlet Oeııııryoiları ve Lirııdrıictrı ı~ietme t.J. ıo<lı esı ılarıla11 •t ıaıafmcla aaue ,,. koridor iize - ---·---------------------------------------

Muhammen bedeli 1868 lira 6 kuruf olan 820 adet 33X31X2820 eb'atlı 
dar hat kazan alev borusu 7.3.1938 pazartesi günü saat 10,30 on buçukta 
Haydarpapda gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iltiyenlerin 140 lira 11 kurutluk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lizımdır. 

Bu ise ait sartnarnP.IPr komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. (900) . .. . 
Muhammen bedeli 67.200 lira olan 11.250 adet makas mqe trHerli 

8-3-1938 Salı günü saat 15,45 de kapah zarf llMllü ile Ankarada İdare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu ife girmek i.stiyenlerin 4610 liralık muvakkat teminat ile bnmnm 
tayin ettiği vesikalan ve Nafıa Müteahhitlik vesikası Ye tekliflerini ayni 
gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reislijine vermeleri llzunchr. 

Şartnameler 336 kurup Ankarı, Haydarpaşa, F..akişehir, İzmir. Mudan-
ya ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. (934) 

* * * 
Sıvasta Cer Atölyeleri Müdürlük, Kapıcı ve Kantin bfnalan elektrik, 

saat ve telefon tesisatının yapılması kapalı zarf uauliyle eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Bu IJlerin keşif bedeli 7300 liradır. 

2 - İstekliler bu iJe ait prtname vesair evrakı Devlet Demlryoilannm 
Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vemelerinden 37 kUJ'Uf mukabilliıde aı. 
bilirler. 

3 - Eksiltme 18/ 3/ 938 tarihinde Cuma günü saat 15 te Ankarada Dn
let Demiryollan Yol Dairesinde .Merkez Birinci Komisyonca yapüacakbr. 

4 - Eksiltmeye gfrebilmek için istekUlerin teklif mektubiyle birlikte 
8fağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün ve Mat 14 e kadar Komisyoa 
Reisliğine tevdi etmiş olmalan lizımdır. 

A - 249(1 sayılı kanun ahkamma uygun 547.50 lirahk muvakkat t. 
blinat. 

B - Bu kanunun tayin ettili vesikalar. 

C - Bu gibi işleri b8J8rmış olduğuna dair Nafıa Vekllethıdeıı JDUllıd.. 
dak ehliyet vesikası. "516,, "1055,, 

~ . . . 
Avrupa Hattında Yedilru1e İstasyonunda yıkama ve yemekhane binan 

.Je tahtani geçit inşası ve Yeni mahalle istasyonunda iki beldeme mahal
li yapılması işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konınup.m. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli 50.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryoflan
ııın Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vemelerinden 2.50 lira mukabilinde 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 23.3.938 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin l\PP'• yazılı teminatı ve 
vesa.u aryui gün 1A1t 14 de kadar Komisyona tevdi etmif olmaları ll
zıındır. 

A - 2490 sayılı kanun ahk8mına uygun 37'0 liralık mınakbt tee 
ııat, 

B - .Bu kanunun tayin etüii vesikalar. 

rinde heWar ve hamam göbek taşı- ................... . 
m havi kısımda 4 balvetlik ve 1ekiz 
kurna ve üç arahk mevcut 9 kurna 
vardır ve arka tarafta bir ıu depon 
mahalli ve kömür deposu ve külhan 
vardtt ve ufak bir bahçe mevcuttur. 

8 - 90 numaralı kadınlar hama
mı: Bir IOJUDID& mahalli, iki halveı, 
10 kuma ve bir helAdır ft bir ufak 
göbek ~vardır. Cümlesinin elek-
trik ve tetllo.u vımbr. 

9 - F.öi • ymi 12 namaralı ma-
hal, elyevıa ana, zemini toprak ve 
ahpp çatılı ft yan duvarlan klglr 
köıni.ir depom halinde mmtımel ma
hal ile yanında iki odadan mürekkep 
Ugir n zemini tahta dOfeli yazıha
ne ve sahil tarafından odun deposu 
,teklinde iki ciheü duvarh bahçe yar
dır. Harice çıkınb ve tek kaııath de
mir parınUlıkh kapı Yardır. Ve bir 
bilezikli kuyu mevcuttur. Hamam n 
müştemilAtınuı mesabam Bahçe 275 
metre murabbaı, bina 900 metre mu
rabbaı olup mecmri mesahND 1175 
metre murabbaıchr. 

12 numaralı mahallin mesahası 

2067 metre murabbmdır. Yazıhane o
larak kulluıılan mahallin müstecire 
ait olduju beyan edilmi§tir. 

Artırma peşindir. Artınnıya ifti
rak edecek müşterilerin kıymeti mu
hamminenin yüzde • 7 ,5 nis~tinde 
pey akçesi veya milll bir bankanın te 
minat mektubunu hlmi1 olmalan i
cap eder. 

SEFALIN 

Eczanelerden 1 - 12 lik amba
lijlarmı nrarla araymız. 
Taklitlerinden nlrmma. 

Müterakim vergi tanzifat ve ten- -------------------
viriye ve vakıf borçlan borçluya ait
tir: Artırma şartnamesi 28-2-938 
tarihinemüsadif Pazartesigünüd~ 
irede mahalli mahsusuna talik edile
eektir. Birinci artırma 31-S-138 
tarihine müsadif Perşembe günü da
inmbıde -- 14 ten 11 ,.. bclar • 
ra edileeek birinci artınnlKla bedel, 
kıymeti muhammenenin " 75 ini 
bulduğu takdirde üstte bırakıhr. Ak 
si takdirde IOl1 artırmmu.n tubh6-
dü baki kalmak üzere artırma on 
beş gün daha temdit edilerek 15. 4. 
938 tsrthine nriisadtf cuma günü sa
at 14 ten 18 ya kadar dairede yapı
lacak ikinci artırma netieeslnde en 
çok artıranın üstünde bırakılacak -
tır. 29" wah na w iflls kana 

haklan tapu siclllerile sabit olmıyaıa 
ipotekli alacaklarla diğer alikadara
nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve maa
rife dair olan iddialarım ilan tarihiD 
den itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbitelerlle birlikte daln!mize bil
dirmeleri llzundır. Aksi takdirde 
haklan tapa lidllerile •bit olmıyan 
lar •tıf bedelinbı peylqmuındmı 
hariç kalırlar. Müterakim ft!'gi, ten 
viriye ve tanzifiyeden ibaret ola 
bele4iye rüsumu ve Yakıt i.carmi h. 
deli müzayededen tenzil olunur. n.. 
ha fazla mal6mat almak istiyenlıe

riD 93'1 /3'758 ınımaralı dosyada mn 
cut evrak ve m&hallen haciz ve tak
diri kıymet rapormıa aörüP anJq. 

• IZMIR PAMUK MENSUCATI 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

O&eclmberl Milamkğile twwm+' ft =· MiiMD nlbelW 
lmanmlıt olan ......mıt.ınm 

KAIOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatları apfıda ,a.terilmİtf:İr: 

4 No. Tip Ath 85 S. En 36 Ket.relik 717 Kr. 
4 • • .. 75. • • .. 655 .. 
5 • • Duğirmenll 90 • • .. • 832 ., 
5 • • .. 85 .. .. • .. 798 ,, 
8 • • Geyikli 85 • .. • .. 800 " 

8 • • " 75 • • • ' .. 730 " 
9 • • Tayya.reli 85 • • .. • 732 .. 
9 • • " 75.. .. .. .. 670 " 

11 ,. • Köpekli 85 " ,. ,. .. 722 " 
1 - Satışmuz İzmirde fabrikada teslim ve peşindlr. 2 - Yuk&nda 

ki satış fiyatlaımm asga.rt bir balya lçil!dir. Amballj masarifi mtlş
teriye aittir. 3 - Yukandaki Mbf .fiya.tlanna % 2 zam edilmek su
ret.ile fabrikada tealim ugarf.olarak bir top sat!fyapılır. f - İstanbul 
satış mahalli: Fincancıla.rda Mahmudiye hanmda 12 numaradadır. 

35 Lira Asit Maaıh 

Mukavemet ve Betonarme 
Muallim Muavini Aranıyor 

Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek mimari şubesinin 35 lira asli ma8Jh 
Mukavemet ve Betonarme asistanlığı münhaldir. Haftada 6 saatten ibaret 
olan bu vazifeye talip olacak mimar ve mühendislerin vesikalariyle ~ 
ber Akademiye müracaatlan. (1038) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları . 

I- Şartname ve projesi mucibince Urfada yaptırılacak Müdürlük b" 

su.inpatı kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmUJtur. 

il - Kefil bedeli (22864) lira (97) kuruf ve muvakkat teminatı (1714 
lira "1J7) kuruştur. 

m - :Eksiltme '1 /Ill/938 tarihine ruthyan Par.artesi günü saat 15 d 

Jtabetafia Lenzım Ye Mubayaat fUbesindeki alım komisyonunda yapıla! 

caktır. 

lV - Şartname 98 projeler (1.15) lira bedel mukabilinde İnhisarlar U· 
mum Müdürli.fiü j.e~ ve Mübayaat Şübesiyle Ankara Başmüdürlü· 

fünden ve UmMiidürlüğünden alınabilir. 
V-li:Uiltmıeye:iftirak etmek isteyenlerin fenni evrak"1e vesaikini İn· 

hisarlar Umum Müdürlüğü İnpat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliye 
ve&ikuı almaları lhımdır. 

V1 - Mühürlit teklif mektubunu, hususf vesaik ile 5 inci maddede ya· 
zıh eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parasını ihtiva ede 
cek olan kapalı nrflar eksiltme günü en geç mt -14- de kadar yukardı 
adı pçen Alım Komisyonu Bal)ranlı..._ -ıra.---~ wilmUı.;. 

C-lılafıaV~lrıllPtindPn..mııuuııddD1r_Alh:lhrıı11Lı-.Dm--....!!!!lUL!........!l&LıL__.laı11111ım.....HlıL.mlııl!L.-.ıMiıılı..l.___._.11Ja-.J....:lıdll-.,;ll&t....,..._..-......ııuııısı.. ___ ....:.._.._...a.:,. _ _.___._.,_,,.aıa.-.-------------------



e mez er, 
.... . . 
rısı g ı ••• 

Bir tek kaşe baz an 

Bütün ünyanın en ne· 

fis yağı Tür dyede Ay

vabk~a çakar. A yvah- = 

· ğın en leziz ve en s:hhi -

yağı da şü hesiz ı 

1 ~ 

ev ın am ır 

il 1111 1111 1111 illi 1111 = 19 __ 8 ~~ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ıııı•ıı: 

ME ON 

Şerbet gibi tatlı olduğundan = 
taba~tte içmek suretlle müsta-

1 
= 

mel dır. = 
Kum, böbrek ve bilhassa ka- -

raciğer, safra, sarılık hastalık

lannda, zaafı umumide, i.nkı

bazda. 

RADYOLARI 
Tereyağ yerine yemeklerde, = 

saJ~ta'arda, tatlılarda, pilav- = 
da Hasan zeytinyağı kullanınız. -

1 /4 şişe 40, 112 şişe 50 
1 litre şişe 80, 2 litre 

şişe, 155, 
Tenekede bir kilo 75 

Ü~ kilo 21 O, beş kilo 350, 
yedi kilo 475 

MUTLAKA HASAN 
MARKASINA DiKKAT. 

HASAN Deposu 

=Tabii ses, 

6 Lômbah 

= Modern şekilde kutular, 

' 11 Mucize sesli ve dinamik oparlör, 

= Transformatörlü Antifeding tert;bah, 

~~~~=-~ ............ ~ = Yüksek ayırma kabiliyeti. 

6 Lômbah 

Sahıbı Ahmet f~min \'ALMAN 
Umumi Neşrvıatı idare Eden: ·SON MÜESSESE.Sİ : Beyoğlu, istiklal caddesi No. 
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S SALIJ\1 

Gazetecilik ve Neşrıvaı Türk Limıteı 
Şırk<>tı Bnsıldığı ver TAN mntbaası 1111 1111 1111 1111 1111aıııı ıııı•ıııı rn 1111mıııı 1111 1111 1111 1111 1111•1111•1111•1111•11: " 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci tartıdır. 

Beşi ten mezar kadar sağlam 
ve beyaz · şler! 

o·ş macunu kullananlar bir 

daş, diş, sinir ve adale ağTılannı dindirerek gününüzü kurtarır. 1 

Nezle, bronşit, grip gc.;irerek bun'arm doğu-Bazan da racağı büyük hasıali:cları önler ve hayatınızı 
kurtarır. 

~ok tecrübe!erden sonra 

neden daima PET OL NiZAM 

Kullanınız. Bütün eczanelerde bulunur. 

Karaciğer. böbrek, taş ve kumlanı 
dan mütevellit, sancılarınız. damıı 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetlerı 

nizi U R l N A L lle geçirinh 

Ri Al 
Vücutte toplanan nsid ün"k ve o\t 

salat gibi maddeleri eritir. kanı t• 

mizler. lezzeti hoş. alınması kola' 

dır Yemeklerden sonra yarım baı 

dak su içerisinde alınır. 

1 GIL~Z KA ZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU - 1STA!\TBUL 

............................................... & ....... 

RADYOLIN 
de karar kıhyorlar. 

Çünkü ADYOLIN: 

• Dişlerde (Küfeki - Tar
tre) husulüne mkan bırakmaz. 
Mevcut olanları da eritir. 

• Dişlerin mine tabakasını 
çizip hırpalamadan temızler 

ve par· atrr. 

• Ağızdaki mikropları 
% 100 kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, diş 
eti huahklarına mani olur. 
Ağız kokuıunu keser • 

Siz i de 

Nümunesi mahfuz 

2500 ÇİFT ME CA TERLiK 
satın a1ınacaktır. 

Alakadarlann nümuneyi görmek ve şeraiti anlamak üzere 
Yeni postane civarında (Kızılay Hanında) 

Kızday Deposu Direktörlüijüne 
3 Mart 938 tarihine müsadif Perşembe günü akşamına kadar 

müracaatları. 

Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep 
lbir ilaçt_ır_. __________________________________ ~ 

Geceleri üzerinizde 

meşhur 

elekt:rikli ıambayı ta. 

şımadan hiçbir yere 
""llllıiiiıiı~ ~~~ gitmeyiniz. 

~ 

SOUAlA BiRADERLER lstanbul-Ankara-1%.:nlr ) 


