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5 KURUŞ GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

Eski Mütekaitlerin 
Maaşları Şimdilik 
Yükseltil emiyor 

r 
1 

• 

Millet Meclisinin 
Seçimi Yenileme 
Kararı Vermesi 

Muhtemeldir 
Ankara, 23 (TAN Muhabiri Bildiri· 

yor) - Meclisin intihabı yenilemlye ka· 
rar vereceği yolundaki haberler son 
CJÜnlerde burada sık sık tekrarlanmak· 
tadır. Bundan, Meclisin gelecek yaz ya• 
pılacak sene intihabatının bu Şubat ve 
Mart ayları içinde bitirilmesi, yeni büt
çenin yeni Meclis taraflndan kabul edi· 
lerek Parti Kurultayının yaz tatilinden 
evvel toplanması yolundaki tasavvurla· 
rın kuvvetlendiği anlaııhyor. Bu riva· 
yetlerin tekzip olunmamasa da bu ihti· 
male kuvvet vermektedir. Meselenin ya· 
rın, yahut yarından sonra Parti Grupun• 
da konuıulması muhtemeldir. Herhalde 
Meclis, Cuma CJÜnÜ içtimaını Bayram 
dolayısiyle bir buçuk hafta sonraya tG· 
ilk edecektir. 

f =?" 

Dii.n M eclüte beyanatta bulunan 

Fuat AGRALI 

Maliye Vekili Sual 
1 Takririne Mecliste 

Geniş izahat Verdi ı 
~----------------------------------------

Bu Maa'1 r1n Yeni Kanuna ircaı Halinde 

Bütc;eye 14 Milyon Lirahk Tahsisat ilavesi 'cap 

Ediyor ki Bu da Bugün lc;in imkansızdır 

Ankara, 23 (Tan muhabirinden) - Büylik Millet Mec
lisi bugün Refet Canıtezin reisliğinde topbndı. Evvela, eski 
mütekaitlerle yeni kanun mucibince maaş alan vatandaşlar 
·arasındaki müsav~tsızlık hakkında hükumetin ne düşünmek 

Eğer intihabın yenilenmesi kararı ve-
rilirse Cuma günü, devrenin son içtimaı 
olacaktır. 
(intihabatın tecdidi hakkında Teşkilatı Esasiyede 
mevcut hükümlere ait madde onuncu sayfamtzda) 

te olduğuna dair lzmir mebusu Halil Men1eşe'nin sual takriri 
konuşuldu. Maliye Vekili Fuat Ağralı1 kürsüye gelerek şu be 
yanatta bulundu: 

' '- 1930 senesinde meriyete giren yeni tekaüt kanununun hükmü ~~~~!'!!!!!~!-.!!!~~~'!!!'!!!!~~~~~~~!!!i!!=~!!!!!~~~~~e~~~~~~~~~!!!!!~I 
ne tevfikan tahsis olunan tekaüt maaşlart ile esk; tekaüt kanunu hü- --------------------------------------------------------------------"-------------

kümlerine göre tahsis edilmiş olan maaşların arasındaki büyük fark Barselon Mıntakasında ı·+alyaMesele 
yeni kanunun hini tanziminde dahi nazarı dikkati celbetmiş ve ilk saf-

hada bu kabil maaşat eshabına yüz-

~:pıı~:O;!~llere de yiızdc 25 zam Çok Geniş Müdafaa ~ıkarmak 
Bundan sonra neşredilen diğer bir 

kanunla da askeri malCıl erin terfi za mu s 
Yugoslavya 
Berlin • Roma 

...:.:::do.__...~..,..;..:ı ...... , ........ ~. '"" 
Giriyor mu? 

Komıu memleketlerde 
vukua gelip Yugoslav• 
yada müsait tesirler 
yapan hCidiseler bu 
memleketlerin &erlin • 
Roma mihverine girlı· 
lerl midir? Belgrat ve 
Romanın ltblrliğfni de
rinleıtlnnesl ne de
mektir? 

.Yazan: M. Zekaiya SERTEL 

•tal ya Hariciye Nazın 
1 Kont Ciano'nun Bel

grad seyahati ve bu seyahatin 
verdiği netice bizi doğrudan 
doğruya ve şiddetle alakadar 
eder. 

Çiinkü Yugoslavya Berlin-
Roma mihverinin şark siyase 
ti yolu üzerinde bulunan ilk 
Balkan devletidir. Yugosl&'\'ya 
Balkan birliğine dahil devlet
lerden biridir. Binaenaeyh o
nun siyasetinde vaki olacak 
her hangi bir değişiklik Bal -
kan birliğine ve dolayisile bize 
tesir edebilir. 

Onun için Kont Ciano·nun Bel
grad seyahatinden sonra Yugos
lavynnın Berlin - Roma mihverlhe 
ne dereceye kadar girdiğim, ve ya
hut bu mihverin tatbikine karşı 

sıl bir vaziyet aldı~ı bılmek 
~~zi pek yakından alakadar tder. 

* 
Y

ugoslavya Başveki!i Stoya-
dinoviç harici ve dahili si-

t . de realist olmakla maruf 
yasc ın 
zeki bir diplomattır. Memleketı-

. . setini evvelce bir taraftan 
nın sıya . 
k .. .. k antanta, bır taraftan Bal-

uçu . l"ğı"ne bir taraftan da İtal-
kan bır ı ' 1 -

Al 
anya ile olan dost uk mu-

ya ve m - 10 s·· Z) (Sonu: ,:)G. ı u. 

Takrir Mıhibi lzmir Meb'mıı 
Halil MENTEŞE 

Klüp işinde J 

Nihai Karar 
Veriliyor 

Ankara, 23 (Tan Muhabirinden) -
Burada hikinı olan kanaate göre, 
yüksek tahsil gençliğinin klüplere 
intisabına bir yol bulunacak ve bu 
müesseselerde spor teşekkül ve va -
zifeleri vücut buluncaya k:.ıdar genç 
!iğin eskisi gibi klüplerde çalışma -
lanna ve müsabakalara iştirak etme 
lerine müsaade edilecektir. 

Pazar günü Ankarada yapılan maç 
lardan birisinde coğrafya fakültesine 
mensup, fakat hariçte meslek sahibi 
olan bir gencin sivil klübünde müsa 
bakasın& muhalefet edilmemiştir. 

M. Turhan Tan 

iyileşti 
Bir mUdıtcttenberi rahatsn bu

lunan değu!i tarihçimiz M. Tur -
han Tan'ın iyileştiğini ve okuyucu
larımızın bu~ilnden itibaren. üsta
dın vazılannı eskisi gibi büyük bir 
zevk ,.e alal..tr ile takip edebilecek
lerini müjdcJeriz. 

İkinci sayfada "Dil meselesi,, 
isimli fıkrasını okuyunuz. 

zere lehlerfna kabulO derpiş edilmiş
tir. Daha şuır.ııllü bir şey yapmak 
imkanı olup olmadığının tetkiki de 
devletçe takarrur etmişti, bugüne ka 
car bu arzettığimizden başka birşey 
) apmRk imkfun elde edilemedi. Bu 
c.ihete :ıit ra!<Pmlan arzedersem bu -
ııun m~mkün clup olmadığını heyeti 

uht<?reme dehi takdir buyurur. 

Bugiin iekailt ve yetim maaşı 

ohırak muaı almakta olan vatan
daşların ~dedi 68.694 e belit ol -
maktadrr Şehri verilen maaş 

mıktan d-. 1.372.104 liradır. Bu
nun biitcediki yekunu 16,5 mil
yon liradır. 

Hundan mUlkiyeye ait olan 
kısmı 23 818 vatandaş. Aldıkla
n para mıktan da 434.026 lira. 

Askeri dt- 45.076 zat. Aldıkla
( (Sonu: :!a. 10. Sıl. 3) 

Bir Fransız Gazetesi 

"Kendisini Bekliyen 

Akıbeti Bilmelidir .. Diyor 

Frankistler 14 Mil Mesafede Bulunuyorlar Sivil 

Halk Şehirden Dışarı Çıkarılıyor, Bütün 

Cümhuriyet lspanyasmda Askeri idare Han Edildi 
Paris. 23 !Hususi - İtalyan gaze 

Londra, 23 (Hususi) - İspanyada telerinin Fransa aleyhinde şiddetli ...... - ........................................... 1 
Şehi~ Boıalıyor · 

Londra1 23 (Husus:~ - Bugün, 
bütün cümhuriyet İspaT'lyasında as
keri idare Uln edllmiştır Mi.Mafaayı 

güçleşUrmemeleri için sıvıl halk 
Barselondan dışarı çıkarrl:ııaktadır. 

Hükdmet resmi arşivlerını şimale 

nakletmek için ~bir almı~.ır Ka
talQnyada bulunan Anıeıikalııara bu 
mıntakayı derhal tahlıyr etmeleri 
blldlrilrtılşUr. fnglllz teba~nı alıp 
götUrmek üzere dört İngiliz zırhlısı 
beklemektedlr. ·---------..... ···-----

. 

vaziyet şu merkezdedir: r.eşrivst vap~ıası üzerine Fransız ga 
G.?ı1eral Franko deniz kıyısında zeteleri de bugün bu neşriyata mu

~Aptettiği yeru bir mevki ile Barse - rabeı~ye başlamışlar ve İtalyanın ne 
lonadar. on dôrt mil mesafede bulu- reye ]oğru g!ttiğini izaha çalıpnıf -
ı:uyor Barselonada şehri kurtarmak lArdır 
için en büyül: gayretler sarfolunmak Baily. Jour - Echo dö Paris ga~ 
tadır tesindc Rom:ı Berlin mihveri poli 

Hükumetin Barselonada kalması. tikası ">akkında tefsiratta bulunarak 
Jr.arar'aştınhrustır. Bütün cümhuri _ diyor ki: 
yet ül!<elerinde normal iş hayatı kalk '"MüteaddJt alametler gösteriyor 
mıştır Umumi yerlerin hepsi kapan- ki. gerek dile-enin ve gerek Hitlerin 
mıştır. Bütün halk müdafaa işiyle c:rafındakiler. Fransa ile İngiltere -

(Sonu Sa. 10 Sü. 6) ~ın barış arzu•nnnı 1zam ederek esa
sen eıtonomi't 1orluklann çok çetin 
tazyikı altındJ bulunan totaliter re

Nevyork Sergisinde Türk Sitesine ve 
jimlerı bir gün meçhul bir akıbete 
atac~k olan suursuz bir sergüzeşti 
tecrube etmek için ellerinden geleni 
yapmn~tadırlc.r .. , 

Devlet Pavyonuna Büyük Emek Veriliyor 

Nevyork beleJiyeaine hediye edilecek olan tarihi ref"le (Türk situi •itla görülüyor) 
(Serai bazırlıklU'J hakkındaki tafsilat selciz.ind -vfant.,.Aadır) 

Figaro gazetesinde Vladmir Dor
l!lesson yazıyor: 

' 'F . dŞışt matbuatın bize karşı hid-

1 
~et. gvste~eK ıçin sarfettiği gayret 
aı; ısbat edıvcı ki, vazifesi bu kadar 

1 ~olay ieğildir Bu matbuat bize kar-
~ı ne ~ddar atPş plıskürürse bizim de 

(Sonu Sa. 10 Sü. 5 teJ 

ltalya Hariciye Nazırı 
Belgrcddan Döndü 
Belgrad, 23 (A.A.) - B Ciano Na

ip Prens Paul tarafından vcrıle~ ak
şam ziyafetinden sonrıı husı.si treni~ 
Romaya hareket ~tmişt r. 

Kont Ciano birçok zevat .tarafın. 
dan halkın alkıştan arasında lie, ır
lanmıştır. Akşam yem.·~indon sonn 
Kon~ Cianoya Beyazkartal nışanmlll 
büvuk kordonu verilmiştJr. 

Vekiller Heyeti 
Ankara. 2::! <Tan muhabirındenl

Vekiller Hey~ti bugü nsaat 17.30 da 
Başvekalet bmasında toplandı. ToP -
lantı geç vakte kadar sürd8. 



PENCEREMDEN 

Dil Meselesi 
Yazan: M. Turhan TAN 

A nadolunun yeti§tiridiği filozof
Jann en bUyllklerinden biri de 

<Ezope) tur. iki bin beş yüz yıl ev· 
vel ~enit bir şöret halesine sanlarak 
yaşayan ba pek kıymetli filozof, ze • 
klnın her kuvı.-et ve kudretten üstün 
olduğunu bizzat kendi hayatiyle is • 
bata muvaffak olduiundan dolayı ay 
nca bir kıymet kazanmıştır. 

izah edelim: Ezope, son derece çir 
ldn bir adamdı. Fakat en güzel ka • 
dmlar!ll yUreğ'ınde yer almıştı ve kit
le kitle halkı kendine meclup edip bı 
rakmıştr, yine o küleydi. Devrin telü 
kilerine ve i~ınde 7apdıfı muhitin ka 
nunlanna göre hür insanlardan aşağı 
sevi7ede bulunman lazımdı. Halbuki 
h.tlk\undarlarlıı diz dize oturur ve 
her yerde aay.:ı ile karşılanırdı. 

İtte bÜ deierli adama • henüz ze-
1:-hnıı muhlt1ne tanıtamadıtı günle
rin birinde - ~fendisi §C>yle bir emir 
verir: 

- Yamı ~e dyafetimiz var. Bu 
gflnden çarpya sit, öteberi al. Et ye
meğini de kuzunun, koyunun, sıf:ı -
un en faydalı tarafından yap? 

Ezop davetliler için mükellef bir 
sofra hazırlar ve onlara ha§ yemek 
c.Jarak koca bir lenger dil çorbası su
nar. Llkin ev sahibi, dil gibi basit 
bir nesneye birinci sırada yer aldınl
nıaslllll alındığından misafirlerin mü
samahuını diliyerek Ezopu çaimr: 

Bazı Y ağcıla'r 
Mesleklerini 
Değiştirdiler 

Eminönü kaymaka-.nlıiı .an 
zamanlarda karıtık ve hileli yal 
satanlar hakkında ııla takibatta 
bulunmut ve yakalananları müd
deiumumtliğe vermif, IUlh ceza 
mahkemeleri de yatları k:arıttı
ranları muhtelif hapiı cenlanna 
mahkiım ebniflerdir. Adliyenin 
ve kaymakamlığın tiddetli taki· 
binden kurtulamıyan bazı yağcı
lar nihayet mesleklerini deiittir
miye mecbur olDlUflardır. Muha.. 
kemelerine bakılan üç ıuçlu yal
cı da dükkinlannı kapatarak Yu 
naniıtana gitmitlerdir. Sulh malı 
kemelerinin adlarına çrkarddda
n ihzar müzekkerelerinin arka
larına bu tekilde terh Yerilerek 
iade olunduklan göriilmüttür. 

BELEDiYEDE : 

Yeni Stadyom 

Dolmabah~ede 

Yapdacak 
Yenf tehir planında, Şehir Stadyo.. 

Fırıncılar, işi Tehdide 
Dökmeğe Başladılar 

Belediyenin Ekmeği Ucuzlatmak Yolunda 
Yaptığı Tetkikler Fırınclları Telaşa Düşürdü 

Belediyenin, üç hafta evvel 
ekmek fiyl\tlarında .on paralık 

bir tenzilit yapmasından ıonra 
fınncılar. mütemadiyen beledi
yeye milrıtnatte bulunarak ken 
dllerinin mUtkUI vaziyete düştük 
terinden bahıetmete başlamış -
wdır. 

Bilhassa, fiyatlan otuz para 
daha indirmek için yapılan tet 
Jdkler fuyu bulunca, fınncılar i
ti .rtık tehdide dökmiltlerdir. • 
Bunlann icf dialanna söre ekmek 
fiyatlannda yapılan temlllt, ni 
hayet fumlann kapanmuım 
mucip olanktır. Çllnldl, daha 

ıimdiden her fınn ıtbıde en aJQ 
iı sekiz on kuruı zl7an etmeğe 
batlamqtır. Bu ziyanı azaltmak 
:için de pf;lrİlen ekmek mıktan 
nı azaltmak icap etO:ektedir. İş 
te bu iddialan ileri süren fmn

cılar en ıonu.nda hep birden fmn 

Iannı kapayacaklannı liylenıek 

tedirler. 
Diğer taraftan belediye cko -

nomi isti~are heyeti de ekmeği 
daha fazl:ı ucuzlatmak için tet -
kikJerine dc\'am etmektedir. 
Düşiinülen tedbirler arasında, 

daJıa eır\'el de yazıldıiı gibi. bir 
çuval unun imaliycsinin 190 ku 
ruttan 12~ kuruşa indirilmesini 
temin etm~k vardır. fırıncılar, 

bilhatsa hnndan çekindikleri i
çin zarar iddiaıında bulunmakta 
dırlar. İstışare heyetinin tetkik 
leri bitme" üzeredir. Bu ite ait 
karann hugünlerde çıkacafı fi· 
mit olunuyor. 

Beri taraftan ekmek yapıcıla
rı t"emlyeti de fmncıların iddia
lannın ab:ne olarak, imaliye 
mıınafınna esasen çok fazla gös 
terildifini. bu suretltı kendile -
rine veri!diği iddia olunan ima -

Jiye verHcJıği iddia olunan ima

ların kesesinde k'\ldığını söylc
:rıektedlr. 

- Ben ıana bir hayvanm en fay
dab yeri neresi ise ondan yemek yap 
.Mmiştim. Sen sofraya dil çorbası ıe 
tiriyorsun. Bu ne kepazelik? 

Ezop sllk!metle cevap verir: munun Dolmabahçede ~Ki estabeli =============== ============ 
fun.irenin yer.u1de yapılması tekaniir MAARiFTE; 

- Dil, hayvaularda en mühim bir u
nvdur Sürilnf'nlerden tutun da uçan etmiştir. Gerek bu ahırln", gerekse 

Taksim caddesindeki kıslnlar ihalen 
lan kadar bOyilk, kllçllk her hayvan Mali V k"l ti" •t b. ı d ğu • ye e a e ne aı u un u ı-
bayatım hemen hemen dile borçla • çı· b ledi bu b" ı ,_ d" · . . • n e ye ma ann hen ısıne 
dn. Dil olmasa hayvanlar ilemı ıl - ter:ı..: h t · · k d"l 

• ıu ususunun emen ma sa ı e 
lrın sessiz kalırdı ve ıonra derece de- bugünlerde Dahiliye VekAletine mü-
reee mahrmniyetlerle karplaıırdı. raca t ed ktir D h "ll VekAleti 
- hakik • t k" ili . h a ece . a ı .-ye • -
uu atı e am etmıt ayvan nm· t til h ti k"l-~ k avassu e eye ve ı ~en a-
111arakihnun•i olat~~~sı:!arda dab~a kaçık rar çıkar çıkmaz bel'!!dlyeı gerek 
o 16reu lı.n~. uulilniln u e • stad tah-'- ecı·ı k ı _... • • y ..... ma ::ııa ı ece o an "".a-
re, dı~ elmuaydı lmannı kı)'metı ne beli Amtrede, geTekse Taksim kışla-
elabllırdi? nnda faaliyete geçecektir. 

Davetlllerden biri zeki kölenin ta Vali B led' n •• L " tı· Y7" ve e ıyo nc!SJ ~ ı .r.ır 
Jlkatine hayran olur ve sorar: d Tak . k1 

1 
· d Be 

• ar sun ş asının ytrın e y-
- Peki Ezop, dilin en faydalı bır . . 

usne oldaiuna anladık, acaba bir oğlu Hallcevı bmasile Xomervatuar 
1-.ayvan.ın en nrarh tarafı neresidir? binuuu yaptınnağı taSi\V\'Ur etmek

Bfiyilk Filozof gülümser ·ve §11 ce- tıedir. 

Maarif Memurlan Her 
Ay Rapor Verecekler 

MOTEFERRIK : 

Esnaf Cemiyetleri 

Toplantdarı Baıl.ıyor 
DOn vilayet dahilindeki kaza ma- Esnaf cemiyetleri sentdik kongre-

arlf memurlanna bir emir verllm!ş- Ieri şubatın beşinden itibaren bıtşlı
tir. Bu emre göre her maarif m~mu- yacakbr. Marta kadar bütün kongre 
ru ayda bir defa maarif müdürile leri bitirmek için cemiyetlerin bir 
temu ederek kendi mınUl.kasındaki kısmı sabahları, diğer kısmı d;t öğle
meldeplert.n vaziyeti ve bu mektepler den sonrJl top~mıya karar vermiıı
deki dea levazmıı hakkında izahat .Jerc:Ur .• 
vrerektir. Maarif müdürü bu suret
le butun maarır memurıarı ı:e ~emas 
edip ille tedrisat mektep bin~lan ve 
ders levazımı hakkında kati ve n\i.is
bet malumat topladıktan sonr~ key
fiyeti bir raporla vilayete bildirecek
tir. 

Esnaf cemiyetleri müstcr~ var
cıım uuro.su uu "''.uua ~unlı 5.,n_ lıı ue 

nbı yapı,tırrr: Sinemalar Hakkında 
- Yine atldir. ÇOnkG b61bUtden Bi T 1 inzibat Meclisi Toplandı 

'-•byarak bUtün ha,-vanlan gözü - r am m Vilayet inzibat meclisi diin vali 

Eminöp.il halkevinde umumi !lir top
lantı yapacaktır. Toplantıda bütün 
esnaf cemiyetlerinin rels!erı ile idare 
heyetleri azaları hazır bulunacck ve 
milşterelt yardım hakk~nda hazırla

nan kararname bütün cemıy~tlerin 
te•,.Hkine konulacaktır. 

~ ., Baroda Kurulan nlzfln lSnUne getiriniz. Göreceksiniz Bazr şikayetler üzerin*' belediye, muavini Hüdai Karatabanın rJyase-
kl hepsinn k:ızaya, belaya uğramala- sinemalar hakkında dün bC'lediye şu- tinde toplanarak ilk tedrısat mmıl- Komisyon 
n .tillerl yilztindendir. Ni~ekim in • belerine bir tiımim göndermiştir. TA- timlerinden taltif ve tecziyeleri ic;te- Baroda yeni baro kanununun 23, 
ADlann da bütün çektikleri dillerin- mimde sinemalarda sigara içilmesi- nilenlere ait evrakı tetkik etmiştir, ve 52 inci maddelerine göre tetkikat 
dendir. Dil olmasaydı hayvan ve in- nin önüne geçilmesi, matine arala- Meclis, bunlar meyanında 12 mu"lli- yapmak üzere yirmi kişiHk bir tetkik 
ıaan çok ldile1irdi. Fakat muhakkak nnda sinema salonları havaiandırıl- min taltifine, 5 muallimin de il'\tarla komisyonu teşkil edilmbıtlr. Bu ko-
ki dilsizlik birçok feliıketlerin, mu- madan içeriye müşteri alınmaması, tecziyesine karar vermiştir. misyon her on beş günde bir topla-
\ft"betlerln öni1nü alırdL haddi istiabmdan fazla müsterl alı- Efcıan Maarif narak avukatlık kanununun menet-

• nıp ta içerde izdihama meydan veril- Gf I tiği temlik suretile iş görenleri ve 
Dilimizde tekevvün etmiş gibi ıö memesi için zabrta memurlannın sık Müıavlrl ff takipçilik yapanlan tetkık edecek, 

rlinen kanpkbjın giderilmesi hak - sık kontrolde ibulunmaları istenıl- Afganistan maarif müşavirliğine bunlan yakahyarak tecziye edılmek 
landa ileri ıiltUlen temenniler dola • mektedir. tayin edilen Maarif Vekaleti umumi üzere müddeiumumiliğe verecektir. 

1 1 1 1 m.u··fett .. itlerinden İsman Hıkmet, Komisyon ilk içtimaını yapmı~tır. yaiy e ma 6m ve meçhul ka eme· istimlak LCiyihası Vekalete k t 1 
rin - bralad.ıklan sütun sütun mü - G"' d ·ı· dünku trenle Basraya hare et etm Ş· Temlik ıuretile if görenler, ta~ipçi-
tahaulan okurken hep Ezopa hatır- on erı ıyor tir. İsmail Hikmet, Basradan Afga- lik yapanlar üç ay hapis cezasına 
)adım. Çünkü bu bahse temas eden Mevcut istimlak kanununu tadil e- nistana vapurla gidecektir. çarpt;rılacaklard1r. 
muhauirlerin kimi 0 karışıldığı ni • den layiha bugünlerde Dahiliye Ve- Maarif Vekaletinin lshlah 

Ticaret Heyeti Döndü met, kimi de eziyet teliıkki ediyor, kaletine gönderilecektir. Layiha kes- Hakkında Bir Tamimi 
Temenni edelim ki bir hakikati iki bi kanuniyet edinceye kadRr istim- Maarif Vekili Maarif Müdürlükle- Almanyada 150 milyon marklık 
yn zaviyeden seyretmek Zt2vkine di lak edilecek sahalarda. amme men- rine gönderdiği bir emirde gecen se- kredi müzakerelerinde bulunan ve 

limizin salah ve felah ihtiyacı feda faatine tahsis edilecek arazi, 20 met- nedenberi okutulan öztürkçe ıstılah- "hrimize dönmüı olan heyetimiz 
~dllmesin! re fazlasile istimllk edilecektir. U - 1ı kitapların talebeye ne gibi bir yar- dün akşam Ankaraya gitrrııştir 'rür-

'f- yiha kabul edildikten so11ra bu nis- dnnı dokunduğunu, me1hilünü hak- kofis reis muavini Celal Ay:im dün 
H: J\"k T qelıkürlerim: bet 35 metreye çıkanlııcnktır. kile ifade edemiyen ıstılahlar mcv· bir aralık ofise gelerek müdür Ce-

- _ e Beyoğlu kazasınm merkez nahl- cut olup olmadıltnı aonnuftur. mal Ziya ile görilımilştür. 
Otuz beş gun suren hastalığım sı esinde a ılacak oc:ık !'>ahçesinin İstanbul Maarif Müdürlüğü Veki- * 15 gilndenberi mezu'len ~fya-

rumda beni h:ızakatlerinin himayesi Y Y P . ç Un emrini mualllmlere tam!m ederek da bulunmakta ol~n Bu\ga~~tanın 
aıtttna alarak sıhhatime candan ala _ Tepebapnda İngıliz saravı ar~asın- bu husustaki mütahed1tl1trir'lin neti- ~nkara sefiri Dr. Hıristof, bugun §eh 
ka göstermiş olan büyük tıp üstadla- daki sahada yapılması tckarrur et- cesini bildirmelerini iateımıftir. rımize avdet etmiş~lr. .. 
nınızdan Kemal Cenap, Abdülkadir miftir. Buradaki arazi Errılait ve Ey- _ Dr. Hrlstof, bir ıki gun sonra An-
Noyım, Sani Yaver ve Bakteriyo - tam Bankasına aittir, Bu s3hanın is- DENiZ VE LIM 4•"04 : karaya gidecektir. 
log Kemal Hüseyin ile en muztarip tiınlW için yakında Emlak Banka- * Kolombia film kumpanyasının 

günlerimde yardnnıma koşan doktor sile temu edilecektir. Etru··ık Seferlen· Avrupa şubeleri müdürü M. P. Pery 
Bayan Müfide Küleye ve hastalıkla dün lıtanbula gelmiştir. İstanbulda 
ıdicadele kültctinl bilhassa yüklene- iv Ruhıatlyeıl ile tlbn manuralan alınabilecek semt-
rek beni yavaş yavaş şifaya kavuştu- Apartıman Yaptıranlar Tekrar Baılıyor lerde bazı tetkikler yaptıktan sonra 
1 .. n genç ve fntlyetll üstad Fazıl Şere Kanunsuz inpat hakJmıda beledi- Etrüsk vapuru hakkında tahkikat Parite gidecektir. 
tettin Bürgeye şükranlanrnı burada yeye birçok fiklyetler vakı olmakta- h t dün de Dentz Ticareti * 12 şubattan teFintcvvcl sonu-
~mııkla bir vicdan borcu öde - dır. Bunlardan ayn ayn semtlerde ~=~ 

1 
.. ; d toplanmıctır. Etrüak na lcadar limanımıza 17 seyyalı va-

ınek :.Sterim. dört infaata ait fiklyet belcniye tef- uru .. nrinede yapıl;t~ fcnnt tet· puru ıelecektir. 
-- . he tin tldk ' vapuru uz.e --o----M. T. T. ~ ye ~e te e-dhmlftir. Bu kiltler Uanal edildili içm vapur bu- C 

..---========== ınşaattan birisi Taksimdedir. Bir n aQn Mersin 1eferine çıkacaktır. . ereyana Çarpddı 
Kurban Derileri için inşası için verilen ruhsatiye ile bir ____________ Bakırköydekl elektrik muhavvile 
Belediye Kızılay ve Tayvare Ce- apartunan yapılmıştır. D!ğer bir ~ henc:Uale mahallen de tetkikler yap- merkezinin maldnelerhıl temizlemi

ıniYetine teberrü edilet::ek o'an kur- kayet te ev tAmir için ruhsaLtye ve- mıılar ve flklyetlerln Mklı olduğu- ye çalışan elektrikçi Fevzt, birden
baD derilerinin belediy?, teşJ<lliıtının rildiği halde evin yerine :Pıua:r:zam nu görmiltlerdtr. Kanunsuz inşaata bire gelen cereyana kapıımtştır .Elin 
yardlmW:. top~tılıp alakada: iki ce- bir apartıman ~eyd.ana getırilmesi ait olan tahkikat ikmal edilmiştir. den ve bileğjnden yaralanan Fevzi, 
ıniyete gonderilmesini be~edıye şube- haklondadır. Mufettışler bu :fiklyet- Bugün tefti~ heyeti reisliğine veri- Cerrahpaşa hastanesinde tedavi :.:ıltı-
}t"rirıe tAınSaı etmiştir. ler üzerine fen heyetinden iki mü- Iecelrtlr na alınmıştır. 

Hamamcıların 
Su Dertleri 
Halledildi 
Ucuz tarife ile terkoı ıuyu i• 

tiyen hamamcılann talebi Dahi
liye Vekaletince tetkik edilmit 
ve bu hususta verilen karar bele
diyeye bildiribnittir. Hamam sa

hipleri kırkçetme sulan üzerin
deki mülkiyet baldannı beledi
yeye ~ettikleri takdirde, bele
diye terkos suyunun beher metre 
mikabını yedi buçuk kuruttan 
verebileceğini alakadar hamam 
müıtecirlerine bildirmiftir. Ha
mam müstecirleri iıe belediyeye 

müracaatla hamamları au Ue be
raber kiraladıklannı ~e terkoa 
suyu İfinin ancak hamam .ahip

leriyle halledilebUeceiini ileri 
ıürmütlerdir. 

Hamamcdam llU istekleri me

selesi bugünlerde halledilecektir. 

~--~--""Ao-------
PO L l S TE: 

Limanda Batan 
Gemi Çıkardacak 
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Camiülezher 
Nasıl Bir 
Müessesedir ? 

S - Gazetelerde hazan sö • 
zü geçen Mısırdaki Camiül • 
ezher nmsıl blr müessesedir. 
Oradan rıkan bir ôlim ne ola· 
biUrl 
C - Camıiilezher bin sene evvel 

kurulan bir mm müessesesidir. u -
zun bir zaman tam manasiyle bir or
taçaj üniver~iteslydi. Daha sonrala
n arapça ve din bilgilerine en büyük 
ehemmiyeti veren ve bunları öğre

ten bir müessese oldu. Şimdi de böy 
lt:'Clir. Ezherden çıkanlar Mısırın bil -
tun mektepleı'inde arapça öğretirler. 
Mısırda ferl mahkemeler bulunduğu 
için Eiherden yeti,enler, bu mahke
melerde kadılık ederler. Sonra yine 
bu müeuese rnezunlan Mısır mektep 
Ierinde din muallimliği yaparlar. Ca 
milere imam, hatip, vaız yetiştirmek 
de bu müeuesenin vazifesidir. 

• 
S - General Kdzım Kara -

beklrln (/ta/,ga ve Habeı) atJ .. 
lı ~.,-inden bafka eaeri var 
mıdır? 
C - "Cihan harbine nasrl gir -

atk?,, adında matbu ve münte§ir di
ğer bir eteri vardır. Kitapçılardan te 
min edebllirslniz. · 

• 
S - lımlrde ~ gazete p. 

kar? 

Sirkecideki infilak hidiseı;J tııhki
katına dün de devam e<!ilmiştir. Müd , 
deiumumillğin gösterdiği 1Lizum üze 
rlne batan geminin çLlcarılması için 
Gemi kurtarma şirketi ili? acente a
rasında pazarlığa girişilmiftir. Gemi 
sudan çıkanldlktan sonra işdale se
bep olduğu zannedilen oksijen tüpü 
nün oksijen mi veya başka b r mad
de ile mi dolu olduğu üç kişilik bir 
ehlivukuf tarafından tesbıt edilecek-

C - İzmirin belli batlı iki gaze,: 
teıl vardır: Yeni Asır ve Anadolu. 
Bunlar maha1Jf gazeteler olduğu için 
sebep zuhur eıtmedikçe kendilerin -
oen bahsetmel: mümkün değildir. 

• 
S - Kira otomobUlerine ni-

tir. 
Yaralılardan Nikola dün akşama 

doğru biraz a~r,,..,,,,~Jr. Dijerleri 
<:ittikçe tyfleımektedJrler. 

Kadınlara l!roln Sa+.nts 
Kadıkoyunde lVlı ır)10 Iu ~öfcagın· 

da lbrahimin, başına bir takım kadın 
lar toplayarak onlann ya .. dımı ile 
esrar sattığını haber alan zabıta ev
de yaptığı bir aramada 500 çam es
rar bulmuştur. İbrahim ve suç ortak 
lnrı Naile, Liıtfiye, ve Servl8r iımin
deki kadınlar yak~lanarak asliye be
şinci ceza mahkemesine teshm ed:l 
mişlerdir. 

iki Buçuk Kilo Esrar 
Faik, Enver ve Salih ıaminde ilç 

kişinin esrar ıattıtını haber alan tkL'l 
ci şube memurları her üçünün müı
tereken oturdukları Galatada Ç1~rt
kan sokağındaki evlerinde h1r aJ•arna 
yapmışlardır. Neticede bir torba için 
de iki buçuk kilo esrar bulunmuş. 

cümlesi de müddeiumumilıge t~slim 
edilmislcrdir. 

Otomobil Kazaları 
Şoförünün ismi henüz malum ol

m1yan J4 numaralı hususi otomobil 
Mecidiyeköyünden geçerken Must:ıfa 
oğlu Hayriye çarparak muhtelü yer 
lerinden yaralamıttır. Yaralı tedavi 
altına alınmış, toför aranmaırtadır. * Şoför• Samı tarafından idare e
dilen 1821 numaralı otomobil Beyol 
lunda Meşrutiyet caddesınden geçer
ken Recep ve Jak isminde ılcl kişiye 
çarpmıştır. Bunlardan Jak dirı;cğin
den hafifce varalanmış, d!ğ-:ruıe bir 
~ey olmamıştır. 

Beı Kumarbaz Tutuldu 
Beyoglu Ağahamamtnd.ı frfan a

partımanının 2 ncl katında İrfana ait 
dairede kumar oynattığı haber alına
rak bir cürmü meşhut vıt-::ılmıştır. 

Neticede İrfan, Rasim, Aziz. Sami, 
Nikolaidis isminde ~ kuma·baz suç 
üstünde yakalanmışlardır. 
Masanın üzerindeki 2278 kuruş ile 

iskambil kağıtlan ve fişler mi.ısade
re edilmiş, cümlesi de m•ıddeiumu

miliğe teslim olunmu,ıardır. 

Arkadaıını Bıçakla 
Yaraladı 

Tepebaiında İstafilina bn ahanesin 
de rakı içmekte olan mezbanarla ke
sici Halil ile arkadaşı Reşat arıısmda 
rakı yüzünden çıkan kavgada Halil. 
arkadaşını bıçakla elinden agırca ya
ralamıştır. Yaralı Beyoğlu haıta f. 
ne kaldırılmıştır. 

çin taksi denir? Taksi ne de
mektir? 
C - Taksi kelimesi, taksimetreli 

araba demektir. Taksi Fransızca tari
fe manasına ıelir. Metre, metro de -
let 'cfemekilr.' Rlİii°Jaınü>.Yi.ölcen~a-: 
snatin ismi d.ca bUddt': Bu tabii' 1ıUlA -
s:ı edilerek bi!:si halini almıştır. Bu 
tabir iık defa Londrada kira otomo • 
i:illeri başlad•ğl zaman, yani 1907 de 
kullanılmı§tır. 

• 
S - /ktıaadi malumatımı 

genişletmek istiyorum. Bana 
ne gibi eıtrler tavsiye edersi· 
nlz1 
C - Üniversitenin ve yüksek ti

caret mektebinin bu husustaki neşri· 
:yatını tavsiy~ ederiz Doğrudan doğ-
1 uya ?>u mils!elelere müracaat ede -
ıek çıkan kit~plann fihriltini isteyi -
niz. 

• 
S - Radyoda Bayan Safi .. 

11e r~ M üııir Nurettin gibi 
yüksek sanatkôrlan da dinle 
mek mUnık#Jn değU midir? 
C - Bu ikt sanatkAr İstanbulda 

)·erletmltlerd1r. Hayatlannı burada: 
):R1anırlar. Daimi surette Ankanda 
bulunmalan mümkün değildir. Fakat 
arada sırada davet edilerek radyoda 
!löyletllmelerl doğru olsa gerektir. 

l!AKVIM ve 

24 lkincikanun 
S A L 

1939 
1 

l tncl ay OQn: 31 RPsım: 78 
Arabl: 18:17 Buml: 1~31\ 
Zilhicce: 3 İklncikfinun: 11 ;; 
Güneş 7.10 - Öşle: 12.28 
İkindi: 14.liU - Akıııım: 17.19 li 
Yat.sı: 18.49 - 1m8Ak: 5.35 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllköy me~roloji lıt c;vonuııdan alı

nan malümııta aore. yurtt.'l havıı. Cenup 
Anadolunun garp kısımlan t1e Ege böl
ıeslnde kapalı, ve yer yer ::n,Cıslı Trakya, 
Kocaeli ve Karadeniz kıyı'an ile Orta A
nadolunun ıan> taratlanndııı kaı:ı.lı diğer 

yerlerde umumiyetle bulutlu _geemiı. rilz
gAr Doiu Anadoluda sakin kalmıj. Eızede 
cenubi lşUkametten orta KU\'VCttP diğer 

bölgelerde ııtmalden hatif ol rak esml -
tir. 

Dün fatanbulda bava le p h get>mlı;, 
rüııAr şimali ıerklden ııanlv de 2-4 met
re hızla esmlıtır. Sııat 14 <'o havıı tnz:'rlkı 

759.8 mlllmetre idi. S!ihunet en yıik ek 
10.2 ve en dOşUk 7 4 ant t o'~ı flk k Y· 
dedilm lştlr. 
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~GüNl ffi ~ 
Yakın Şarkta 
Büyük 
Değişiklikler T•• k J ·ı· D t} '-' Nuri Sait Ur - ngı iZ OS ugu Pş.Londraya 

istemenin Yolu! 
Yazan: B. FELEK 

A. rapça bir giizel söz vardır. 
~ Bunu türkçeye: ·'Herkesle an· 
lıyacağı dilden konuş!'' diye çe\'ire· 
biliriz. Bu dil tiirkçe, arapça, alınan· 
ca, ingilizce dili de~Til, herkesin men
sup olduğu zümre ve smdın anladığı 

Yazan: Ômer Rıza DOGRU L 

G ünün haberleri ara'!mdn gi;zii· 
müze çarpan biı-k:ı~ı. Yakın 

şarkta büyük bir değişikli!!i ifade et
mektedir. Mesela .!\fısır. Yemen, J. 
rak, Hicaz devlet ricali toı•lan1p gö
rüşiiyor, tayyarelerle, ~üki'ımet mer
kezlerine gidip geliyor vt> müzakere
lerine devam ediyorlar. Bu müzake
relerin yeni bir devir açtıf.ı muhak
kak sayılıyor. Bence, veni de\'ri ha· 
kikaten açan, asıl hadi~e, bu miiza
kerelcr değildir. Bunlardan daha çok 
esaslı olan bir tedbirdir. Ve r>u ted· 
bir, Mısırda alınmıştır. 

Mısır halkı, dünyanın en 87.: en ha
fif vergilerini verir ve bu \'ergileri 
bile ağır sayardı. Mısırılaki yaban· 
cılar ise her vergiden muaf gihi idi
ler. Çi"tnkü kapitiilasyonlıırdan i:-.ti
fade ediyorlard. :\fısır hıılk•nın h1tfif 
vergiler vermeleri ve hi.ikumetin ver
gi tarhına lüzum görml"mcsi, mem· 
leket müdafaasının masrar~ız olma
sı idi. Mısırı askeri işgal altında bu
lunduran ve Akdenize hiıJdmi~·etl 
dolayısile Mısırı kolayca miidafa:ı 

eden İngiltere, Mısırın nıfülafaac;mı 
üzerine almış, Mısır da kiiç'ik bir or
du ile iktüa eder olmu~tu. O zam'tn 
Mısırda askerlik, en büyük ,._. en me · 
suliyetll hizmet ve vaztle ~elit, bir 
süstü. Fakat Mısınn lstiklUini kıt 

ıanması bu \•azlyetl bilc;biitiin değiş
tirdi. Gerçi İngiltere, Mısırın müd'\· 
faası bakımından yine, hilyük bir 
hisseyi üzerine almıştır, fak11l Mı~nr 
da kendini müdafaa mes'uli~·etinı be
nimsemiş ve hazırlanmağn başlamış
tır. 

Bugünkü l\1ünasebetlerin 
• 
istikbali Müemmendir 

Bir lngiliz Mecmuası, Rüştü A,.aszn Sefirliği 
Münasebetile Neşrettiği Makalede Böyle Diyor 

Londrada çıkan Great Britani andthe 
East mecmuası, eski hariciye vekili Dr Rüş
tü Arasın, Londra büyük elçiliğine tayini mü 
nasebctiyle neşrettiği bir makalede şunları 

yazıyor: 

" Sir George Clark'm Türkiyede s~firli
ğindenberi Türk - İngiliz münasebetleri mü
temadiyen düzelmiştir. O zamandanberi de 
iki memleketten her biri· kendini diğeri nez
dinde temsil ettirmek hususunda son derece 
talilidir. Mukadde-ratlannın birbirine ne de
rece bağlı olduğunu anlayan İngilizlerle Türk 
ler, (ki iki memlekette de bunu anlamayan 
düşünceli bir kimse yoktur) Sir Hughe Kna
tchbull - Huggessen'in, 'I'iirkivede Sir Percy 
Lorraine'e; Dr. Rü~tü Arasın İngilterede Bay 

Fethi Okyara halef olacağını itminan ile karşı 
lamışlardır .. 

Her iki büyük sefir ele şöhret ve mümta 
ziyet sahibidirler. İngiliz sefiri. Asyada. bil -
hassa İran ve Çindc nam kazanmıştır. Yük
sek iktidarının ve hususi meziyetlerinin Türk 
ler tarafından takdir ile karşılanacağı mu
hakkaktır. Dr. Rüştü Arasın adını ise, bütün 
dünya tanıyor. Londra böyle diplomatı izaz 
etmekle kendini hakikaten bahtiyar tanır. 

Türk - İngiliz münasebetlerinin istikba
li müemmendir.,, 

* 
Londra büyük elçimiz Rüştü Aras, bu 

akşam ekspresle Londraya hareket edecek
tir. 

Kral Faruk 1Japonlar1 ~ vusturya~a 
Halifeliği Hezimete isyan Çıktu31 

Müstakil yaşamak müdafaayı istemiyor U" d 1 Şayiası Var 
kurmak, lleriletnıck. zamanın g r a 1 ar , . 

Gidiyor 
Heyeti de 

Edildi 
Filistin 

Tesbit 

dildir. 
istemek babında çel"ibaşının kızı· 

nı, derebcği.nin oğluna na ıl istedik· 
lerlni anlatan hikaye mc~h11rdı\,t'. 

Bizde bir salnhiyetli .1dnm. bir ha· 

Beyrut, 23 (Hususi} - İrnk Başve- yır sahibi adam, bir iş gimnek iste· 
kili general Nuri Sait bugün l' ıhstin yen adam alakadarlan hır araya top· 

murahhas heyetinden ik";ı ıle bırlik- Jayıp ta: 
te buraya gelmıştir. Makc;at b~şmüf· - Ne istersiniz? diye c;urduğu za· 
tü ile görüşerek Filistm mur=ıl-.hası man ya: 
heyetine, mutedilleri temc;il Pdcn Ne- _ Sağlığınız! deyip Yayri samimi 
şasibiyi ilaYe etmektir. Snşmuftü, hareket ediyoruz, yahut Bekri :\lus· 
yalnız kendi komites nin butun l<'ilis· tafanın u fıkrasına benzer ~eyler Is· 
tin halkını temsil ettiğine ktn!dir. tiyoruz. Fıkrayı anlatayım: 
Nuri Paşanın Başmüftüvü ikna ~t Bir glin ocaklı tayfası ayaklanıp 
mesi beklenivor. saray kapısına dayanmı~ıar. Galiba 

Diğer tara'ftan Yemen ~ralı İmam Şeyhiili lamı istemiyorlarmış. Bekri 
Yahyanın oğlu Prens Sı>yiüssc1fım Mustafa da bu arada knlnbalığa ka· 
bir tayyare ile Hayfaya .::iomr.üştür. nsmı ,.e onlarla herahcr• 
Prens, Filistin vaziyetini ve Mısır - istemezlik! diye bcıi','lrmıya baş. 
kongresinin kararlarını babasıno ar- Iannş. Kapının önüne ;:eltlikleri ~n· 
zettikten sonra, geri dönf'!Cek ve tay- man Bekri l\lu tafa önde hulunuyor
yare ile doğrudan doğruya Londra- mu . Gelenlerin isteği ne olduj::u nn· 
ya gidecektir. laşılmak için (indekilere sormuslar: 

T l h kk d I • l - Kimi istemiyor unuz? Buna ce-
emas ar a ın a te sır er . . .. 1• 1A k' 

. . \•ap olarak kımlsı ~eyhu ıs amı, ı-
Kahire, 23 (Hususi) - Nun Saıt mi i defterdar efendi~i kimisi Yeni· 

Paşa Beyruttan buraya dönmuş ve çeri ağasını istemediğini ("ıiylcdiğl ::.ı
gazetelere mühim bir teklif •le gel- rada Bekri Mustafa da: 
diğini, bunu İngiliz mümessılleri~e _ Meyhaneci Apostohı i temiyo
bildircceğini, vaziyetin son derece u- rum. Geç açıp erken kam:. or .. demiş. 
mitli olduğunu söylemiştir. Anla~ılan Bu fıkra kalabalık hnfüıdc bir ta· 
Başmüftü iki muhalifin de heyete kım istt"kler Heri siirenierin çok de
ginnesini kabul etmiştir. Eımuazzam fa birbirlerinden haberi olnııvarak 
gazetesi, Filistin meselesinin L,,ndra- bir kalem altına ahnmıyar.ak aylar .. 
da halledilmesinden ümitli gorün- şeyler istedikleri görülcliij:line misal 
mekte ve Araplarla İngiliz!P.r ll"asın- olarak tekrar edilir. • 
da eski dostluğun canlanacuğm~ söy-

lemektedir. 
En kiiçiik spor toplant,lnrmdan en 

önemli kongrelerin gönişiild.iğü iç-
Bir Yahudi öldürüldü tlmnlara kadar her yerde bu söyle· 

terakkilerine uymak demektir. Bu Paris, 23 (Hususi) - Radyo Mon- Londra, 23 (Hususi) - Avus-
da ancak birçok fedakarltldan göze diyal'den: Üç gündür Mısır Kralı bi- Hongkong, 23 (A.A.) - Bu • turyada isyan çıktığı hakkında 
almailda miimkün olabilir. Mısırın rı'ncı· Faruk'un, halife ilan olundugu~ • llsienden Linfen üzerine yürü- l 

_ z . y h dii:-im mnnz.arnya ynni Bekri MustR· 
Kudus, 23 (A.A.) - en~m a u- fnvari isteklere rnstlauu•k ıhtiın:ıll 

di tüccarlarından Behor ~faraş. Ku- oktur. 
bazı haberler ortaya atı mı,tır. 

bu fedakarlıklan. göze alacağı, Mısır na dair bir takım haberler dönüp yen Çin kuvvetleri tm şehrin .. w -ilci~ w• düşün merkezinde Araplı:ır ı....,r.:lhn- ç 11 lb k. 1 flk şanı hatt.ı 
hük6metl~n vud~i ı~~·· ••• ~danh~~~~anı~~~$~:!~~~~~·7~,~~•~Rc~~w~~·~~ın:R1t~ı~·~a~l~nfth~u~~~-t~~~~~~~~~~~~~~~~n~m~a~~~~r-

~JAa.ı- ~ı..ua....:.J-n..ülı .. ~ • a u 1 ı a anın 
yakalanması için araitırm'..llar yapıl- en ean • acak §art1 lstemecfnf bfl-

" .. 1-.n~rg1SI ihdas edllece-k ve bU- ruk'un, halife olarak ilim olunmak rindekl Japon harp g"1111lerinl leri, bu haberleri tekzip ebnİf-
tiin Mısırda tatbik olurıarnktır. istemediğini ve Kral Faruk'a ·1ua _ bomhardıman etml~ ve bu ge- lerdir. 

Bu yeni vergi, pek hafif vergi Ue fetin tevcih edildiğini gösteren bir mlleri ağır hasara ui!ratı~uştır. Paris, 23 (A.A.) _ Rc•ıtcr aıansı-
faşıyagelen l\fısırlılnra helki de ağır hadise vuku bulmadığını temin et • Çin çeteleri son ı?"iinlnde düş- nın muhabiri bildiriyor· 

kt d . man gerilerinde Pr.kin İ)e Ti-
relecck, bu ~iizden bir takım sızıltı- me e ır. Bern'den alınan ve bur.Rda :-ıesre· 

entsin arasında hü ·iik taaliyet d'I · h 
lar olaraktır. Nitekim hükumetin Mısırda Kazanç vergisi usulü ı en bır abere göre. /\ vuc;turyada 

ld 
göstermişlerdir. Çin sıı\'arilcrl bazı askeri harek<>tler vukubulriuğu-

ıon günlerde memurların maa!?IDl ihdaa edi i kısa bir miisademedcn onra na dair gelen haberler üıl"rinc te aşa 
indirmek lstemesi, memnrlnnn birço- Kahire, 23 (Hususi} - Bugün neş- llang-Fang \'e L~-·l'ai sf'hirll"ri- tliişcn hnlkı yatıstırmak ıçı'l hııdut 
ğunu sızlandırmış, R2rhiyc Nazın rolunan bir kararla kazanç vergisi ni zaptetmişler \'C diısıtt<<1111 geri kıtalarının takv vec:inP :C.ıırar v<>ril-

ordu zabitlerinin istisn:ı:!lım istemiş. kabul olunmuştur. Bu verginin ıh • atmışlardır. Lang-Fang'a giren mlştir. Bununla beraber Avusturya-
• Çin kıtaatı Pingtsi" "..lt•m·r~·olu- d k • buna imkan bulamayınca i<>tifa et- dası, Mısırın istiklaline kavuştul.tan a as en hareketler yanıldı~ına dair 

nu heş noktadan •.ıhriıı ctmi ·. ·ı 
mişti. Halbuki Maliye .Nazırı. silah- sonra üzerine aldığı büyük mesulı - ven en haberler teeyyüt etmemi')tir. 

lerdlr. Ü<· köprii~·ii atnııslardır .. 
lannıa masrafını temin efmek için yeti müdrik olduğunu ve her feda • ----o 

Bir Hudut Hôdisesi Daha 

maktadır. Şel,rc 24 saat müddct.P a- mektir. 
teş söndlirme meeburiyetı lan:ml e- Hlr w istediğimizi alamadığnnız ı-e 
dilmiştir. ıımd~ıı,rtıınuzn vnramadıe"mız haller-

de dıkkat edersek kahnhntin isteme
sini hilmemckllğimizdc olduğunu gö. Lübnan kabinesi kuruldu 

Beyrut, 23 (Hususi) - Lubna"l ka riiriiz. "İ tcycnin hir '·iizii. verm;ye
nin iki yfö:ii kara" tfılıiri vem ek 
JnC\•kiindc bulnnnn1nrın iki yii7lü ol
duklarım sö:rlemek için fok~rlenme

binesinin istifası üzerine başg:.stcren 

buhran, eski başvekil Abdu1 Jah YP-

finin yeni bir kabine teşk!l ctmcsile mf.;tir. Bıı 0 demektir ki: (,,fomestnl 

bertaraf olmuştur. Eskı kabıne Lüb- hilen adam yiiziinii kızartıp c~·le gü
nanın en bellibnşlı iki fırkası \llan zcl \'C hnklı ister ki bu 1alcbi kabul 
Desturiler ile cümhurıyf't bıdJğını etmemek mahçuhi~ eti ımırir olur. 

temsil ediyordu. Bu ıkı fırkn ayrıl· Nerede böyle istcmc~ın\ bı1enler?! 

dıkları ıçin yeni kabine yntnıı: rum-
bu tedbiri almıya mecbur <>lmuştu. karlığa katlanmak istediğini gciste • 
Bu tedbirin dahi kitfi olmadığı ka- riyor. 
zanç vergisinin tarhındıın anlaşılı-

yor. ltalyan Prensesi 

Evlendi 

Bu suretle diismanın gl·ri mii
naknlfitı kesilmi~tir. 

Diğer taraftan (.:in rctl'll'ri 
Sangha,·ın vanıhıı-ııııd.1 Ru . 

Tong'da dii mania iic ıiı rt giin 

Prag. 23 <A.A.) _ Çeteka AJ&nsı- huriyet birliğı fırkasına d'lvaıımakta
nın bild rd ğine göre, geçende Tcşen dır Yenı kah ne Ebu Şehla. sabll• ka 
mıntakasında bir hudut hadisesi ol • bıncde oldugu gibı da'ıtlıye 1::.ırıcı-

lnönünün 

Ev Müze 
Do~duğu 

Yapılacak 
İzmir, 23 (TAN muhabirırıden) -

İzmir belediyesi. Cümhurreic;imiz fs
mct İnönüniin doğdukları tarihi <'vi 
istimlfık ederek müze hal' r.c getire
cektir. Belediye reisi burır.ı dair şehit 
meclisinin şubat içtimq•ndo -n:.ızake
re edilmek üzere bir tekhf hazırla 
mıştır Ev, mi.ize halini! konulduktat 
sonra etrafındn geniş bir mevdan a 
çılncak ve park yapılnca~tır. 

B n tedbirler. Mısırlıl:ın, ~·eni 
miistakll hayata ~·nvas yavaş Savoie 

alıştıracak, ve Mısırlılar da miidafa- Roma, 23 (A.A.) - İtalyan hiiki5m 
~)arının her gün inklşa! etti~ni ve darlarının en genç kızı Prenses Ma
memleketi ilcrilettiğini gör rek, sız-

r:ie de Savoie ile Prens Luois de 
!anma yerine sc\'İneceklt~rrlit· 

Bugiin i\fısırda eski hnyaf şartlan 
ile yeni hayat şartları carınsmakta

ılır. Bu çarpı ma neth-esinde. mu
hakkak ki yeni hayat şartları galip 

Bourbon - Parmc'nin izdivaçları bu 
sabah Guirinal sarayının Paulıne şa

pelinde yapılmıştır. 

Merasimde İtalya Kral ve T<rali -

gelecek ,.e yeni hayat <;artlal'.na hu- çesi ile, Bulgaristan Kral ve Krali -
giin karşı gelenler, yarm hu şartlara çcsi, eski İspanya Kralı, bir çok 
uyacaklardır. prens ve prensesler, Mussolini ve bır 

Bu çarpışmanın vukuu dahi. Yakın çok İtalyan v~. c.:nebi ~icali hazır bu
~ark h~·sabına biiyiik bir Caha\'viil lunmuştur. Butun şehır, donannıış-
te kil eder. Kısa bir zamnn iinee. hiç tır. 
bir kimse hu çarpıı;manın vuku bu- t _______ ...... __ •••• , 

~:~ağ>nı bile aklından gc~frmlyor- !~!~ HABE~~~! 
Bugiin ise carpısma emrl\'ak!dir 

ve hıınun eşini birçok .'·erl~rde giire
c:e~iz. Rahat. emin ,.e hiir vaşamak. 
knln , değildir. bilakis giictiir ve hu 

.. 1 .. k rE.>kilmcğf' de?:er. Yok.ıı;a 
gıu· 11 • • • • 

nln Jıirbir mnna-ıı, hı\bır zev-·a ama :\ 
ki kalmaz. 

Londrada 

Kadınlar 

Bombah 

Tutuldu 

23 (A.A.) -- Ostlerir.de 
Londra, .k. k d 

ddeler taşıyan ' ı a ın 

e Jnponyadn Tukuoka ey lC"Urde ma
den ocaklarında bir infil~H~ ol 'ntıııtur 70 
kişinin bu kazaya kurbıın ~ıttli?! ıanncdi
liyor. 

e Londradan b1ldlrlldiğ•nr göre Sain:. 
tdes iissilnrlekl tahlisiye ~err.lı;l bir vnpu
nı kurt.arrnıya gidC'rkC'n k. V'.lYO c:arp:ırnk 

devrilmiş, 7 kişi boğulmusnıı. Kurtulan
lnr 3 kişidir. 

e Nevyorldn ve Amerlkı11ın snrk mı'lla 
knsında şiddelll bir knr !ırtıl'urı hlıküm 

sfirilyor. Şimdiye kndar iki kış! Olmfiştilr. 
Nakliyat bazı yerlerde tam 1n\cn durmuş

tur. 
e Hnbcşlstnnda Hnrrardnn blld:rlldl~ine 

göre, ikinci bir siyah göm1eklller taburu 

siiren bir mlisadcmcclr' hulun 
muşlar \'C ıfiismnn:t n~ıı zayı~i 

\•erdirm1 )erdir. 

MISIR KRALiÇESiNiN 

muştur. Polonva devriyesine ·aarruz 
edilmiştir. Çekoslovak makaı ıları 

ciddi bir anket açmışlardır. 4 klşi 
tevkif ed'Jm ştir 

BiR zır A!?ETI: 
• -

patlayıcı ına k'f edilmiştir. 
Manchesterde tev 1 

. • 

il-~ .. in ikamet ettıği San-
Kral a e:ıu• h • 
. arayı etrafında ususı 

1talyadan oraya gelmiştir. 
• Karpatllf'nlb Ukranyası hük\ımeti Kral Faruk iJe evlenmesinden tam hir sene geı;en kraliı;e Feride 

Ukranya Milli Birlik partlstndcn oaşl:a Mısırlı Kız İzd teşkilatı menfaatine Mısır Operasında verilen bir tem-
dringham s 

. tedbirleri alınmıştır. 
lmJllyet 

bfitün partileri lAğvetıniştlr. ı silde hazır bulunmuştur. 

ye ve müdafaa nazırlıKlarını uzerıne 
a mıştır. 

lngilterede 

Bir Fırtına 

Şiddetli 

Başladı 
Londra, 23 (A.A.) - lngiltercnın 

bir çok mıntaknlarında ş ddetlı bir 
fırtına hiiküm sürmektedir. D~rma . 
dan vağan yağmurlar. bir çok tuğ • 
yanlara sebebiyet vermiştir. 

Cherilton ve Portland'ın alçak mm 
takalarındak1 ahali, evlerinde kap,ın 
mağa ba~laınışlardır. Bir çok nehir -
ler, setlerini yıkmışlardır. Ahnh. ev
lerinin birincı katlarına sığtn•n&k 

mecburiyetinde kalmışlardır. 

Parti TeşkilCitına 

Verilecek Şekil 

Parti teşk·ıfltına verilecek yeni şe 
1:11 etrafında t 0 tkikler yapmak üzere 
T{iita!:wa mebıısu Recep Peker. Erzin 
can mebusu ~ı>.ffct Arıkan . Parti u
mumi idare ııeyeti azasından Anka
ı a me?usu Mumtnz Ökmen ve Zon • 
gulda!t mebusu Halil Ttirkmenden 
mürekkep bir komisyon teşkil edildi
gJ bildiriliyor 

Komisvon Ankarnda tetkıklere 
hftşlanııştır. Rı , tetkiklerden alına • 
cak neticeye göre Parti nizamname 
proje.;mde yapılacak değişiklikler tes 
bit olunacak ve büyük kurultaya ar
z~ilecektir. 

---o---
Dört işçi Yaralandı 

İzmir, 23 (TAN muhab•rinden) -
Bugün tüccardan Gomel ve Suraksi
ye ait nebati yağlar fn':>rıkasmda bu. 
har kazanı patladı Fabnka ışç:Ierin
den biri ağır olmak tızere dört işçi 
yaralandı. 

• İzmir, (TAN) - Ke~C'cilerdeki 
İstanbul otelinde hizmetcilik eden 
Lulfiye adında genç bir kodın bugun 
otelin balkonundan dü~erek beyni 
parçalanmış ve ölmüşt•ır. 

• İzmır, (TAN) - Çrc:mc sahille
rinde kara sularımızda kırnkcıhk u
retile bahk avlıyan ikı Yunnnlı d 
niz muhnfaza tec:kiiatı •::ırafından ya
kalanmıs ve adliyey VC'rllmiştır 

Tramvay Şirketi ile Dün 
Müzakerelere Başlandı 
Ankara. 23 <Tan Mu ha hır n ... Pn ı-

1stnnbu I tramvay şırke•ı m ımcs<.ıllc
rile Nafia Vekiiletı aras nd rnıluıke
relere bugün öğleden evvel h < ao 
mış ve ilk olarak şırketın tP ıs,ıt kıV 
metleri mevzuu ele alınnn~tır ~1 ıza 
kerelere yarın dn devam .Jluıınrrl.. ... 
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RADYO 

Kadın Yüzünden Çıkan 
Cinayetin Muhakemesi 

~ ....................................... . ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosn 

Diln ağırceza mahkemesinde geçen 
nisanın on sekizinci günü Çatalcanın 
Çiftlik köyünde çoban Muradı balta 
ile ölaürerek cesedini Kumlucaköyü 
civarındaki fundalıklara attığı iddia 
olunan Hüseyinin muhakemesine de
vam edildi. Geçen celsede müddeiu
mumi mütaleasını söylemi~, suçluya 
ceza verilmesini istemişti. Dün de a
vukatı müdafaasını yaptı. Suçu ta -
mamen inkar ederek şunları söyledi: 

- Muradı Hüseyin öldürmemiştir. 

bir gün bu kadın İrfaniye köyündeki 
Tavşanlı Ahmede kaçtı. Kendisi na
hiye müdürüne müracaat ederek ka
dını tekrar getirtti. Hatta Murat, bir 
gun, ben bu kadından korkuyorum. 
Beni öldürür, demiştl Bu bAdisenin 
yegane şahidi olan Rıza da müekki
limin düşmanıdır. Aralanndn eski bir 
husumet vardır. Rıza ceset dört gün 
arandıktan sonra bir gün müddeiu· 
mumiliğe müracaat ederek. 

Murat Hüseyinin hemşiresinin dama 
dıdır. Üç yetimi kalmışbr. Katle se
bep olarak gösterilen hadise yarını 
dönüm çayırlığın bozulmasıdır. Ora
larda bir dönüm çayınn kirası elli 
kuruştur. Yanm dönüme 2~ kuru~ i
sabet eder. Bir insan yirmi beş kuruş 

için bir.adama kıymaz. Onun katilini 

başka yerde aramak lazımdır. Mura
dın kansı köydeki bekarlardan Tav· 

şanlı Ahmede sevdalanml§tı. Hatta 

- Ben Muradın katilini size haber 
vereceğim. Onu tarlada balta ile flü 
seyin öldürdü. Ben gördüm. Fakat o, 
seni de böyle öldürür m, dediği için 
elinden alamadım. dernit.lr. Ceset 
muayene edildi Cesedin üzer•nde bal 
ta yarası değil, be§ santimetrelik bir 
yara bulundu. O balta ile değil, ka-

yııla boğulmak suretfle öldürülmüş
tür. 

Muhakeme karar için başka bir gü 
ne bırakıldı. 

Tevkifhanede 
Sıcak Çorba 
Verirler mi 

lJç Dilencilik 
Suçlusunun 
Muhakemesi 

Müddeiumumilik dün Ahmet ı.. P olis, dün Sultanahmet sulh bi
minde bir hırsızlık suçlusu çocuğun rinci ceza mahkenı~ine üç dilencilik 
tahkikatını bitirdi ve kendisini doa- suçlusu verdL Bunlar ayn ayrı sorgu 
yasile beraber Sultanahmet sulh ikin ya çekildiler. İlk suçlu hüviyetini an
Ci ceza mahkemesine verdi İddiaya ldırken: 
göre, Ahmet Sultanahmette b\Sildet- - Ben Ardıhanlıyım. 21 yaşında
çi Sırnnın dükkanını? öuüuden bir yım. Adım da Şahindir. dedi ve ha
bisiklet çalmı§, bunun parçalarını a- kimin: 
yırdıktan soma şuna buna satarken - Niçin dileniyorsun, sualini de 
::urmü meşhut halinde yakalanmış- ağlıyarak şöyle karşıladı: 

tırMmedin ayaklan çıplakt1, sırtın- - Ben fstanbula iş bulmak için 
la kird"'n muşambaya dönmüş, bir gelmiştim. Ba~rmadığım yer kal
keten bezi vardı. Zangır r.angır tit- mad1. f ı bulamadım. .t.Jemleketten 
riyordu. Hakimin hüviycti.°'i tesbit gelirken beş, on kurut getirmistim. 
ederken yaptığı muhavere §Öyle de- Onu da yedim. Sonra aç ve 11(\kakta 
vam etti: kaldım. Çeşme yalaklarında, K;;pra 

- Babanın adı ne? altlannda yatmıya başladım. Açlık-
- Bilmem. tan ölmemek için ara ııra dileniyo-
- Baban yok mu senin? rum. Ne yapayım bay hakim. Bir iş 
- Yok .. Ben küçükken ~:mQf. ~ulunuz da çalışayım. 
- Ya annen? Şahlnden sonra mahkemeye alınan 
- Onu da bilmeın. O da küçükken suçlular Yaseft ve Nazlı isminde iki 

ölmüş. Musevi kadını idi. Bunlann yaşlan 
- Soyadın? elll beşti. Kendilerini mfüiafaa eder-
- Anam, babam yok ki soyadım !erken: 

olsun. _ Biz dilenmedik, polis elbisemi-
- Sen nerede yatıp kalkarsın. . peJ"mürdellğlnden eskiliğinden 

K.. - l d zın ' - Yazın opru a hn<ta, kışın a, .. belendiği için bizi yakaladı. Fa-
par~ çıkarabilirsem bir kahve pey· ~~Ut ayıp değildir. Paramız olsa biz 
kesınde yatarım. . . . . · · · ~t 

N i ··ru---.n' de temiz gıyınmesını, geımesmı ıs e-- e ş go ~u • 
- Hamallık filan yapanır. Ama mez miyiz, dediler. 

şimdi hamallık da yok. Belediye kü- Hakim şahitleri dinledi, Dosyala-
feciliği menettL nnı tetkik etti. Üçünü de boğazı tok 

Adamakıllı bir elbisem de olmadı- luğuna sekizer, onar gün amme hiz
~ için hanımfar bana eşya t:ışıtmaz- metlerinde çalışmıya mahki'ım ettL 
lar. Aç ve sokakta kaldım. CP.a1a sa 
hfpsiz bir bisiklet gördüm. Çalmıya 
mecbur oldum. Parçaladım. Uer gün 
bir parçasını satarak ekmek parası 

vapacaktım. Yakalandım. Şahit filan 
dinlemfye lüzum yok. Ben yap~ıgımı 
olduğu gibi söylüyorum. 

HAkim, Ahmedin tevkifine kant' 
verdi. Jandarma çocuğu mahkeme
den çıkanyordu. O yanındakilere 

90rdu: 
- Acaba tevkifhanede bana sıcak 

corba verirler mi 

Kurıunlan Çalarken 
Yakalandı 

Evvelki gece saat 19 da sabıkalı 
.tl!'Slzlardan Bulgaryalı Çak1r Hasan 
Gümüşsuyu caddesinde Celal Emi
nin evinin hamamına girerek çinko, 
ve kurşun boruları sökerken hırsızı 
adım adım takip etmekte olan ma
halle bekçisi 613 numaralı Hüseyin 
tarafından yakalanmıştır. 

Dün asliye dördüncü ceza tnahke
mesinde duruşması yapılan Çakır 

Ha!l:tn 1 ay 5 gün hapis cezasına ınab 
kiım olmuı ve tevkif edllmfşttr. 

. 
Sarhoıluktan Üç Lira 

Ceza Verecek 
Aksarayda seyyar satıcılık yapan 

Kasta1ll9nulu Yusuf, Paıar günü ak 
şamı iki arkada§ile beraber, gece ya
rısına kadar bir meyhanede içmişler, 
saat yarımda kol.kola vermişler. sal
lana sallana Yusufun evine gelmiş
lerdir. Yusuf kapıyı çalınış, kansı aç 
mı§ ve bakmış ki, kocası zilzuma sar
hoş, hemen onu içeri almış ve kapıyı 
diğer iki tanımadığı adamın yüzüne 

kapamıştır. 
Yusufla kansı bu yüzden kavgaya 

başlamışlardır. Yusuf, karısmın iis
tüne yürilmUı, o avazı çıktığı kadar 
bağırmış. Derken bütün komşular u
yanmışlar, pol is gelmif. 

Yusuf dün Sultanahmet sulh Ü· 

çüneü ceza mahk~esine verilmiştir. 
Suçlu her ~ inklr ediyordu. Ha
klın phitleri dinledi. Yusufun ıor
hotluğunu 1ablt ıördU. Kendisıne üç 
lira para cezuı kestL 

ANNABELLA DEANNA DURBIN 
Knnndanın Vinnijeg şehrinde 4 ilkki· 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 81,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

24, 1, 939 Sah 

12.30 PrQ&r<ım, 12.35 TUrk müziği: Pl, 
13. Memleket saat ayarı, '!Jans meteo· 
roloJı haberler,! 13.10.14. Miluk: (Muhte· 
Uf ııenfonik pllklar), 18 SO Program, 18.35 
Turk müzııi (Hıcaz faslı), Çalanlar. Hak
kı Derman, Eşr~f Kadri, H:ısan Gür, Ham 
dl Tokay, Basri tiner, 19.20 Konuşma : 
(Türkiye postası}, 19.35 Tilrk mOzlği, 1 -
Cevdet Kozan: Takılm, 2 • Suphl Ziya : 
Uşak şarkı: Aklımı ba ımd n cılıın, 3 - Le
mi: U ak ıarkı: Günler geçiyor, 4 • Arif 
bey· Muhayyer şarlcı: İlt m s etmeğe, 5 -
Türkü· GOneş y(JzlQ, ~ - TOr til: Menek -
ıeler, Okuyan: Müzeyyen Senar, Çalan -
lar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, C. 
Kazan. 20 05 Konuşma· Huku:.c ilmi yayına 
kurumu, 20.20 Turk müzl 1, 1 - Tanburi 
Osman bey: Nihavent peşrevi, 2 - All Ri
fat - Zillfün g61'enlerln bahtı siyah olur
muı, 3 • Lemi: Bin ını çıkanrdım, 4 - A
rif bf'y: Yanılma ateıl aıkı, S • Haydar 
bey: Penbe kız, Okuy n· Muzaffer İlkar, 
Çalanlar: Vecıhe, Re at Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, Mesut Cemil, 20.45 Ajans, 
meteoroloji haberleri, zJraat boıııası (fi
yat), ıı. Memleket saat ayarı, 21 Temsil: 
Bohem: (yazan: Henrl Murıer), tercemo 
ve radyo!onlk montaj, (Ekrem Reşit) tem
sin esnasıada radyonun küçilk orkestrası 
Pucclnl'nln (la Bohem) operıısından par
çalar çalacaknr. 22. Kilcılk orkestra, (ıel: 
Necip Aşkın), 1 - Johann Strauas: Viya
na kanı: Vals, 2 - Canılbereer: Benim 
küçilk Teddi ayım: Saksoton parçası, 3 -
Bnıno Hartmann: Parlak güneş ışığında 

dans: Entennezo, 4 - Felix Glesııemer : 
Sabah ıellmı: Fantezi, 5 • Sctımı• Centner 
Bana daiftıa söyle: a ır vals, 6 • Hana Zan 14 Temmuz 1912 de I-ariste doğmu~tur. 

Asıl adı Anne Chat'pentic:r. Sarı saçlı fakat 
kara gözlüdür. Boyu (1.50) dir. 

nun 1922 de doğmustur. Asıl adı Edna- Mae der: Paull: Polka, 22.ao Esh·m, tahvillıt, 

Durblndir. Kestan~ r engi sarh, mavi gözlü . kambiyo: nukut borsası (fiyat). 22.40 MU-
' • zlk (operetler ve eğlenceli plAk). 23.45.24 

(1.60) boyundadır. Son ajans haberleri ve yarınki program. 
FiLMLERi 

14 Temmuz, Sabahın kanatları, Kırmızı elbise 
tle, Ritz deyeinek, Valet ve Baro.ness. 

FiLMLERi 
Her pazar, Uç parlak kız, Bir kız yüz erkek, Mu

slld çılgmL 

YARIN AKŞAM 

MELEK 

AM!RIKAN . SINEMACILIGININ 
IAHISIRI 

2 SENE ÇALIŞILARAK 

Sinemasında 
!1 Ull Vl\U ~.81 .._" eaR••9'11PftPll "aR&•ıı ••• 

BiR SiNEMA MUCiZESi 

Localar şimdiden satılmıştır. Numaralı koltuklar bugünden aldırılabilir. 

Önüm izdeki SARAY Perıembe Akıamı 

Türkçe 

ve iPEK Sinemalarnıda 

Birden 

Sözlü - Alaturka Musiki ve Şarkıh 

• HA Flll' KONHRLEA: 
7.10 Berlfn kısa dalgası: F.:ğlen~ell proı

ram. (8.15: Devamı). 8,30 Bükres: Sabah 
neşriyatı. 12 Bukr~: PlAk. 13 Bcrlin kısa 
dalgası: Hatif musiki. (14,15: T°'f'vmı). 13. 
10 Bükreş: Dinicu orkestrası (14,30: Kon
serin devamı). 14.05: Bratl lova: Orkettra 
konseri. 16,15: Prag: Şarkılı mu:ııiki prog
ramı. 18,45 Berlln kısa d Jgesı: Orkestra 
konurt. 17.10 Br<ıno: Kan,tk pregram. 17, 
45 Belgrad: Halk musildal. 17.'5 Berlln 
~ıııa staJ,ıaısı: t sonu konseri (19,10: De-
50: Belgrad: Plak mu ikı 2(1 ~rlın ıı:ısa 
dalgası: Neş'ell pltıklar. 20 "0 Bii~: Ko
ro havalan. 21 Prag: Stüdyo orkestrası, 

ıarkı. 21 Belgrad: Konser. 21.15 Bükreş: 
Stnt'lyo orkestrası (Bas, sofran eeslerde). 
(22,111: Devamı). 21,SO Belgrad: Sttıdyo 

orkestrası. 22,10 BraUalava: !l'IJıse kon
ıerl. 23.15 Bükr~: Pl4k konsm. 23,111 
Belgrad: PlAk musiklsl. 23,20 Ostrava: 
Plak muaikisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
21,45 Berlln kısa dalgıuu• c;:ıdnav ........-m 

(Qeiaha) opereU. 
ODA MUSi K iSi: 
15.15 Berlin kısa dalgası: Yaylı ııaı1u' 

oda konseri. 18,30 Prag: Yanacek nYh 
ıazlar kuarteti. 

REBITALLER: 
11 Berlln kısa daJıası: Zimbal 10lo (11. 

45: Eski havalar). (15.15: Zimbal aolo). 18. 
30 Ostrava: Dvorak'ın sarkıl.arından (Pi
yano ile). 18.30 Berlln kııta dıılgası: Hu
ıo Wolfun prkıları. 18.45: Piyanc resita
li (Schubert). 19 Belgrad: 'duhtelif şarlo
lar. 19.15 Bilkre,: Rumen holk pr~ 
20,25 Prag: Çocuk koruıeri. 

iRTiHAL 
Merhum doktor Bahattin Şakir 

haremi Cenan Baha, uzun mUddet
tenberi müptela olduğu hastalıktan 

kurtulamıyarak dün akşam tedavi e
dilmekte olduğu Şişli Etfal ha5tane
sinde hayata göılerini kapamı~-t1r. 

Cenazesi bugün saat 11 de huta
neden kaldırılarak Feriköy mezarlı
ğına defnedilecektir. 

TEŞEKKÜR 

1 HRALARDA a·· ""k AŞK ve Ateı Mehmet Pap Zade Bahriye MISIR'cla Baılayıp ATEf L SA cıeçen uy• Miralaylığından mütekait lldehmet 
HIYECANLI MACERALAR MUAZZAM SAHNELER Galip Ateıin irtihali münasebetne 

MUSlld KISMINI TERTiP ve iDARE IDINLER: M. C. ve CEVDET KOZAN cenazesine merasimi askeriye ne iş. 
GAZEL YI CARKILARI: MUSTAFA ÇAGLAR tirak eden Yüksek hukumeti Cüm-

'-•!!!!!!!!!!!1!!•••1!1!!i!!!!11;;_;;;~.1!!!i~.,~---•••!1ii!!!!!!!~!!!i!!ei!!!!!iiö!!!!~~!!ıı!!!!!!!!!!!iiiiii!!!!~~~~~~~~ huriyemize ve merhuma karşı gernk ""' bizzat ve gerekse tahriren alaka gös-

Yarın Akıam SOMER Sinemasında 

<ASKA TAP AN KADJN> l'ilmınde cazip ve muhrik NSl ile 
seyircileri PIYetmit ola f&JUU hayret )'lldııı 

ZARAH LEANDER 

bütün 

T•~••At l 
DRAM Kl8MI 

Bu akşam Saat 

20,30 da 

H A Y O U T &. A R 

5 Perde 

teren vefakar komşulanmıza ve muh 
terem ahbaplanmıza ve kıymettar 

akraba ve taliıkatımıza teşelçküni 
bir vecibe bilir, kederlerimiz n :ıyrı 
ayrı bu vazifeyi ıfaya mani olması 
hasebiyle gazetenizın tavassutunu ri
ca eyleriz. 

•!!!!i!!!!~!!!!!!!!!!!!!!i!!! • Yann ak§8D1 TURAN Tiyatrosunda .. ~!!i!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!~• 

Ses Kraliçesi HAMİYET YÜCESES m En IOD çevirdiği 

M AY 1 T I L K I 
Bu akıam saat 

(9) da 

Aile efradı : Maide Ateş Melrk 
l\loralı Mnoıtafa R'"· 

ılt Moralı 

ve arkadatlan CEMAL SAHiR 
ve Heyeti Temsiliye b irlikte 
CADALOZ KADIN' Vodvil 

4 Perde yeni varyete, Şant ve Düeto 
Tel: ZZ127 

BOJ(lk Afk ve lhtlru filminde deha sanatkiranesinl bir daha ıötte
recektir. B ufilm: EVLİ BİR KADININ İKİ AŞK AR..\SINDA tak

simini tasvir eden btr ihtiras romanıd1r. 

Beklenen Operet 

(M O D ER N 
K I ZLAA) 

Y n M. Veaarl 

Sandal BedeJteninde kıymettar 
bir çift zümrüt küpe ve bir tcık ta~ 

Zümrüt Yüzük 
26/1/939 Perşembe ııunii satıl -

caktır. 
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--Y .. AN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde. herteydc 
temiz, dUrOııt. eamlml 
olmak, karlln gazeteıl 
olmıyı çıhımıktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
150 " , AY ıson ,, 
400 ,, 3 Ay 800 ,, 
150 l Ay 300 ,, · 

" ·ı Millctlcrarnsı posta ittihadına dahı 
olmıyan memlekeiler için abone 
bedeli müddet sırnılyle 30. 16. 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 

TAN 

HOŞ VA ~iT GEÇiRMEK iSTER MiSiNİZ 7 

-5 -
l ._,"""-""-~"'"') 

Çok Çocuklu ~ 
Ailelerin ikramiye ~ 

işi Ne Olacak? 
~ 
~ 
~ 
~ 

Yazan: Aka Gündüz 

Srhh~·e vı_ı Muavenet lçtim~i~e 
Vekfllcıinin bu ikramiye ışı • 

ne bakan bilrwunda dolaplar dolusu 
udre varını . Çok çocuklu ailelerin 
adresleri. Dört hatta bir çoğu bet 
'.Vlldanberi ikramiye almak için sı· 
:a bekliyorlarmış. Bu gidişle iş git -
tikçe zorla acakmı . O kadar ki,. bir 
giin hiç verilememesi ihtimali ~zde 
yiızmU . Vek~letin aldığı tah ~ ata 

Adres değiştirmek 25 kurustur. 
Cevap için mektuplar 10 kurus
luk pul n~vesl ltıvmdır. 

t ~~·~~~ . ;.;~~~~~~~i l 
Yukardnkl dört baş resmin!, mnknsınm çlzgnerln l\zerlnden zıecl"!'r<'k kesi- \ göre, bunlrırın sırasile yerlerini dcğlştlrlnh:. Bu 511rctlc tam 220 tane btrblrin ben· 

niz. Bu dort resmi 12 parçayı.ı bölmil:ı olncııksınız. Her resim, Qç n rça olduğuna z.lyen surat ~ekli meydana g tireblllr iniz. Size hoş \•akit geçirmek vesllesınl verir. 

Lir kaç mi 1i ilfı,·e edilse ) ine gün gc 

lip yctmiyecckmiş. 
Bunu iki lmkımdan mütalca edc

lıiliriz: Ktitii gözle mütalca, samimi 
gözle mütıılca. _ t • 1 •• •• • ••••••••••• o 

Fikir 
Mecmuaları . 
Önümde Oç tane xne~u~ . var: 

'Oçü de ciddi, kıymetli fikir ve 
~anat mecmualan. İkisi Ankarada çı 
ilcan Varlık ve Buluş, öteki İstanbUl -
da çıkmağa başlayan Hayat. 

Her üçünde de gayet kıymetli im 

ular, ve kıymetli yazılar \'ar. Bilhas 

58 Varlık mecmuasında etlid mahiye

tindeki yazılar bizi cidden se~indir -
ili. 

Ankara günden gilne ldlltftr mer
kezi oluyar. Evvelce fikir ve sanat 
meemnalan yıılnrz İstanbulda çıkar, 
"e ancak buruda çıkana yaşar zanne
dilirdi. Şimdi ldiltlir hayatmusın ni· 
21mlaımdan euğu Ankarada bulunu -
yorlar. Bu itibarla Ankara, İstanbul 
dan .ziyade kültür merkezi olmağa 

:namzettir. Bu iki mecmua da bunu 
teb§ir etmektedir. 

Hatta İshtnbulda çıkan Bayat 

ınecmnasındaki yazılann bile bir kıs 

mı Ankarada bulunan muharrirler ta 

uıfından yaztinuı bulunuyor. 

Daha doğnısu, Tiirkiyenin iki bü 

l ük kUltlir merkezi tee süs ediyor 

lntıbak ve 
Ko·nformizm 

Azizim Safa! Şarkın 
~ büyük trajedisi şudur: 

O, tarihin uzun seyrureti esna 
sında kendi boyuna ve biçi
mine uygun bir medeniyet kur 
muştu: 

Fakat on yedinci ve on se -
kizind asırlarda karşısına çı
kan yeni bir medeniyetle evve 
la çarpışmak ve sonra mağ -
lfıp olarak kendi medeniyetini 
terk ve yeni medeniyeti almak 
mecburiyetinde kalmıştır. Fa 
kat bu medeniyet de başka boy 
)ara ve başka biçimlere göre 
yap1lrn1ş olduğundan bir tür
lü kendini ona uyduramıyor, 
onunla arasında tam bir inti
bak husule getiremiyor ve bu 

• 
~ ............... ~ ... ~,..Yazan:~ ............... 1 

AHMET AGAOGLU 
Şarkın Garplılaşması. 

Etrafında Bir Hasbihal 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dun. Biraz d~ kendin o münakaşa 
edebine riayft etsen, iyi olmaz mı?,. 

şarkın en bariz seciyesi, hayal ve 
ve hayalin varattığı sisli gölgeler

den ibarettir! 
..:... Tarifinız son derece muva -

fıktır' Şarkın hususiyeti nncak bu 
kadar veciz bir tarzda ifade edile
bilir' Simdi ben iddia ediyorum ki, 
şarkın- bu seciyesi zedelenmemiştir 
ve oUuğu gıbi duruyor: Hayal ve 
hayalin yarattığı sisli gölgeler!! 
Evet odur! O! Yine aynen bakidir. 
Faka~ bu kPı e de kendisini başka 
cilvt!ler ile başka şekillerde gôs -
termektedir' 

Beşeriyetin kısmı küllisini teş -
kil ~en bir milyardan ziyade hal 
la ihtivn eyHven şark, garpten ge
len T"Üzgarların sademeleri ile sar
sılmı:l, yerinden oynamış ve değiş 
mek ilzere gibidir! Fakat acaba de 
ğlşiy::ır mu? f ngiliz filozof şairinin 
dediği gibi: "İ§te mesele!,, 

- Canım msaf et! Değiştiğini 

görüyorsun• İrnna, Efgana, Hindis 

tana bak! Bunlar otuz sene evvel-

ki cemnatler midirler? 

- Hayır! Hayır! Haklısınız! Bir 

çok ~e~ ler '!Eğişmiş gibidir. Tah -

rand:t hanımlar dansediyorlar. me 

buslnr kanun yapıyorlnr! Hindis -

tanda hürriyetten . istiklalden , ko

mün:ımden bahsediliyor; fırkalar 

Bırinci tarz nıütaleanın öl • 
~ü ü :roktur. Akla gelen her müna: 
sebctsiz şey si;ylenebilir. Bu çeşıt 
mütalea elimizden gelmediği için ge
çiyoruz. Biz yalnız samimt gözle ba
lmcağn '\'C hakikatleri görmcğC sa

lışacağız: , 

Bu aileler neden yıllardan beri 
sıra bekliyorlar? Çünkü eldeki tahsi· 
&at yetmiyor. Daha tahsisat alına -
mıyor mu? Ahnıyor ama yine yctmi· 
~or. Niçin yetmiyor? Çünkü meoı • 

lekctte gtind"n güne okadnr çok. çok 
~ocuklu ailelc-r pcl da oluyor ki ya
kın bir günde maliyenin bütün büt· 
çesi bile yctmiyccck. 

o halde yıllarca ıra beklemek ne 
f.ıhhiye Vckfıl~tinin suçudur ne de 
tnhsisnt \'ercıılerin Bu olsa olsa bu , •• 
tanın bir bahtıyarlığıdJr. Bu artış sa
Pdeti her millete na ip olmaz. İkra· 
miyesı gecikenlerle onlardan baz.ıla· 
rını eğri yollarda diişünıneğe kandı
ı-anlar istediklerini söyliyebilirler, Bi 
Zl' gelince; bıı bekleyişin sebebinden 
dolalı Sıhhiye V ckfıleti de, hüku • 
ınct de, ordu da, millet de, rejim de 
son derece mc.ınnunuz. 

demektir. -~-----=----~--+-)'Üzdcn he C.§la_...ı -....= ..... ~ 

dakinin fikirleri hakkında hüküm 
vermekten cekin! Yoksa senin ken 
dinin de konformist olduğuna ka -
naat gelir. Biliyorsun; eskiden a -
detti. Birisinin muhakkak bir fik
ri h alka fena gösterllmck istendi
ği zaman hemen " dalalet", "kil -
für", "irtidat .. ve saire sıfatı takar 
erinden ku;-ı;ar? 

Arkadaşım haklıydı. Derhal Ö· 

zür istedim ve dedim ki: Azizim, 
affet. Seni t emin ederim ki benim 
bu gulüşüm gayri iradi idi. Çün -
kü g•irüyorum ki bu kadar ısrarla 
ve belagatle müdafaa etmek iste -

Arkadaşım hayret etti ve istih • 
za ile knnsık bir hiddetle: 

'Vardır Gandi ~ hiikiınıaiine 
meydan oku:;or! Nahru tarihi mad 

Vekfılct memnundur, çiinkii aldı· 

~ tedbirlerin mey\'clerini görmek -

tcdir. Hükurnı:t memnundur, çUnkü 

1~ politikasını \'e bütçesini hi kul -
...__._ el.,upnun netlcelerJntlea 
t.irini göriiyoı. Büyük ordunun ni -
çn: memnun nlduLrunu sö)lemeğe Jü. 
711111 v r mı? 

u:ı•~kolcrügm.ü &öateıdij'i için ne 

l'adar ıtevinaek yeridir. 

* 
Mekteplerde Okutulan 

lıtılahlar Halclcında 

Maarif Vekaleti mekteplerde o • 
kutulm ... k üzere gönderilen ıs-

1.Ilahlar hakkında bir tamim ile mu
Pllimlerin fikirlerini sormu~tur. Bu 
tnütafoalar toplandıktan sonra mese
le etrafiyle tetkik edilttek, ''e bu hu
susta alınması lazım gelen tedbirler 
dil§iinülecektir. 

MrHeplerc g3ncler:llen .ntılahlar 
hakkında blltün çocuk babalannın 

n çok fikri olsa ıert'ktir. 
Size bunlardan bir kaç tane ör -

nek verebiliriz: 
Tek· Nergs;ift. 
Ceryan: Aykıt, 
İtfa: Amırtım 
Seviye: Düzeç,' 
Mukavemet: Direnç. 
1cade etmek Belgirtmek, 
Hararet: Isıg, 
Keyfi: Nitel. 
Elastiki: Sünek. 
Ve saire ~lbi •. 
Çoeuklanmız bu ıshlahlann alt1n 

Jan kalkamadıkları için, mektepler -
de tahsil rüçJc,miı, ve cocuklar veri
len dersleri Qnlamaz olmuılardır. 

DHde ıı-tenilen istikrar, tecrübe ma • 
hiyetinde ortaya atılan bu ıstılahla • 
rın ta ;fiyesidir. 

* 
Sebze Halinde 

H ;11de ml"Y\'e tikrarlannın, ''" 
kabzınuıUannın. hôl idaresin • 

den istirar ettikleri yaııhanelerin al
•· d birer depoları vardır. Bu yaıı-
un a J'k . 
tıane rlcpolarının sene ı ıcarı da 200 
_ 300 lira arasındadır. Halbuki por -

k 1 evsiınınde bu mağazaların tr. a m 
. 

1 
. e,•khne göre yalnız portakal 

<:n erı. rn 1 k _ d" t 
• • e ınahııus o ma uzere or 

me\•ııımın 
.. 1. ıt''n mndrahadara kar e -

hes yuı ır " . k d. 
~ • d c·ık~ .. ·et cdılme te ır. 

ft'ld'ğ'n en y 
11

" 1 1 

1 r hilln serbest ardıycsi 
Bu )'ere 

ld azıhane ''e mağaza. sa 
etduğtı h• c l • t krar lt'ar et . i L... ~er t>M e • 
tııip1erın n "" · 

-Ammadn yaptın lıa! Yalnız se
ninle benim hayatımız müddetin -
ce şarkın uğramış olduğu değişik -
likler sana ~arkm garp medeniyeti 
ne ne kadar intibak ettiğini isba -
ta kafidir. Bundan kırk elli sene ev 
vel ,arktaki en yiıksek kafaların, 
en gPniş dl::nağlann haınulelcrini 
hatırla! Fuzuli, Niıbi, Hafız ve Sa
di gibi şairlerin şiirleri, hndis, ri
vayet. Ali, Muaviye kavgaları, iki 
ile fiç arasnıuaki şek ve illihl.. Bu
gün neler görüyoruz? Ecdadımızın 
geldi~! yerlnre Lenin, Marksın tarı 
ht maddicili~inl götürmüş, medrese 
yerine üniversiteler kurmuş, mol
la ve Ahunddan eser kalmamıştır. 
Halka miraç ve Şakkulkamer yeri
ne atomlardrın, cazibe kanunun -

- Haklısın• Ama, iddialann da 
jnsanı çıldırtncak kadar insaf:::;ız

dır! .r\zizim hugü nşarkta laiklik -
ten, kadının serbestisinden, fikrin 
ve kolamın hürıriyetinden, hakimi
yetin millett~ olduğundan dem vur 
mayan, şapkayı sarığa ve ceketi a
baya tercih l't meyen hoca bile kal 
madı. Hele l ~ki zikirler, nafile na 
mazhr ve nıyazlar yerine pokeri, 
mezeyi. rakryı koymayan şeyhle -
re ve hocalaı o az tesaduf edıliı'. Fa 
kat sen hfılfi da şarkın konformiz
mind<'n bahsedip duruyorsun! A -
caba Fransız ink1lıibı ve onu takip 
eden di'ğer inkılaplar, Avrupada 
bu kadar ergin ve şümullü değişik 
likler yaptı mı? 

dan bahsedillyor. İrnndaki eski ho- Ben kend~mi tutamadım, giil-
cadan iz kalmadı: Kadınlar nvukat. düm. Arkadaşım hiddetlen • 
ve hakim olmak üzeredirler. Eski di ve bozuk bir çehreyle: 
Kişatru Ver1yn, yani uluhiyeti i- " Şimdi bana nasihat ediyor, as-
çinde taşıyan mukaddes padi~ah - rl münakaşa usulünü oğretiyor -

lann idareleri yerine Parlamenta- -----------
risme kalın olmuştur; Çinde Se - l I Ö I 
manın oğlu Jrnkanlık kaldırılmış, ye M ZAH IC SES : 
rine milli hA!timiyet fikrini temsil 
eden cümhu ·ıyet konulmuştur. Bü 
tün ounlarln beraber şarkın dış ta
rafları da dt?rin değişikliklere uğ
ramı~1ır. Tamamen başka tarzda 
giyim ve maıset usulleri kabul o -
lunmuşlardır. Bütün bunlar mey -
dand" iken sen hAltı da şarkın kon 
fornıist olduJ!u fizerlnde ısrar cdi 
yorsun! Bu nnsıl bir dalalettir. 

_ Senden rica ederim, karşın-

melerl hem uo;ubiiz ve hem de kanun 

suıdur. 
Hnt idare irıln göziinUn ôniindc 

ccryan eden htt hal, ya hunların ma
J(ımatı tnhtmdndır veyahut degildir. 
Jler iki şekilde de idaresizlik a ikar
dır. Mey\•c fiyatlarının yiiksehnesi -
ne en hüyUk &mil olan sebeplerden 
l;iri de bu giLı fuzuli spekülAsyonlar 

dır. 
Hftl nizamnamesi mudbince matl-

ı 

rahazlık memnu olduğu halde buna 

. 

- Hiç olmazsa bu iddianı isbat 
cdeb1lir mism? dedi. 

- 1sbat etmege çalışırım: Fakat 
kork!:lrım ki bu tatsız ve kuru mev 
zu c.:ınını sıkmasın! 

- f stediğın kadar bıkmadan din 
leyeceğime f-min olabilirsin! 

- Pek ala· Mevzuumuz şarkın 
eski mazruf•ı değil midir? Şimdi 
asıl :ncscle ~u mazrufu tarü ve kay 
detmek ve Sl•nra da onun konCor
mist olup olmadığı hakkında hü -
küm vermektir. Eski şark mazrufu 
nun !:>elli bn~lı seciyesi neden iba
rettir? Bu ~•ıale istiyorum ki sen 
cevap veresin: Çünkü senin bu hu 
susa ait söyliyeceğlni ben de kabul 
eder'lem, onun uzern yürüteceği • 
miz mütnle3 etrafında anlaşmamız 
çok kolııyla~ır. 

- Pek ala• Şark mazrufunu ta -
rif eylemek tecrübesinde ben bu
lunayım! BE.nim anlayışıma göre 

decilik nazar!yesıni Hindu ''Yanaşıl 
mnz larına tefsir ediyor. Çlnde 
hem liberal bir cümhuriyet, hem 
komi.:nist bir hukumet vardır ... Fa 
knt oütün bunlnn ile beraber soru 
yoruı!l: İntıoak var mıdır? Bnna 
göre dansetmek, tnrihl maddicilik 
ten hahseylemek, komünist olmak, 
parlraan kurmak, kanun yapmak, 
hep guzel şeylerdir. Faknt yalnız 

başına intıb!I~ olduğuna dellılc.-t et-
mez! 

- O halde dellılet eden nedir? 
- Müesseseleri yalnız iskelet o-

larak almamak: taşıdıkları ruhla -
rı d& beraber götürmek! Çünkü 
müesseseyi crnlandıran, feyizlendi 
ren amil, taşıdıkları cevher ve ruh 
tur!. Bunlarsız onlnr kuru kalıp -
tan tıaşka b!t" şey olamazlar. 

Şimdi reni şarka bu bakımdan 

bakalım: Alınız mesclB inkıltıp mü 
cssesesini! Hiç garpte Gandi gibi 
bir •ııkılapçı mutasavver midir? 
Bir bez parçasına ?>üriınen, çıplak 
ve yı:ınında r-ezdirdlğl keçinin sUtü 

ı ile geı:inen bu adam hem inkılap 
yapmak ister. hem kan dokülme • 
sinde>n hazeredcr, hem 4 yüz mil
yon Hinduların birleşip tek ve müs 
takil bir mıllet haline gelmesini 
arzu eder ve hem de o milleti dort 
patçaya ayıran, mazide istikltıli -
nin ~aybolmasına sebep olan Kast 
usulünden bir tiırlü ayrılmaz, o • 
na mukaddf's ve ebedi bir varlık 

gibi tutunur!!' 

Ş ımdi bu Gandi, arkın bu in 
kılil~ıst. garpten alınan in 

kılUo mucssc~csinin bir hayli, sis
li bir golscsl değil midir? 

Kı>za kanun ve milrakabe yap _ 
mııyan bir ~arlman, asıl cevher ve 
ruhu kanun ve murakabe yap • 
maktan ibarE:t olan parlmanın ku
ru ;alıbında~ bn§ka nesi olabilir? 
Yazı ve söz 'ıürriyetlerl de boyle: 

l"iJr-:ıt edenlere mfömmııha etmek hiıl 
frlarc memurlan için pek te dot~u bir 
J\Drekr.t olma n gerektir. 

Çıplak ka ın re lmlc.ri karşısında iki mulıııfnzakar kadın, fotoi;rafçı 
vitrini önUndc konu uyorlar: 

Bu müessesenin de ruhu doğruya, 
hakka hakık11te, güz.ole, güzelliğe 
hizmettir· Ştnıdi bunul\ yerine bun 
lar gıybet, j!=nat, iftira, dalknvuk
hık , riyakiır~Jk için kullanılırsa in 
tıbak var mı der inlı?! Burada da 
hi dönüp do:aıµp meydanda bir ha· 
yal ve isli ı10Jgeler doJa tı~ına 
l:ükm dilme~ mi? 

Belediye rcisimİ7. Lötfi Kırdann 

nazan dlkkntini rf'lbederiz. 
u yo nıaları giirliyor ınu~un? 

toğraf çektirmeğe pnrn har<'ı:rnrlar. 
•;~, ap diktirecek pnrnhırı ~ok, İn· 

İkram il elcrin gerikıncsi veye hic 
verilme e i, en küçük meselelerin 
en kill;iiğU bi•"' değildir, a il \'e mii • 
hiın mc ele nüfu un arhştdır ''e ar-
tıetaki öliim dirim müvazcnesidir. 
A'I öliim1 çok doğum. l\lcscle budur 
\ e bunda mu\ affak olmağa baıtla -
mı ızdır. 

Biz şuna da inraftnnz: \ 1cka1ct 
ı,on gi.ine knd.ıı formalitesi bitmiş ik 
rıımi) cJeri bir tahtada \ ermcğe ye • 
tt•cek kadar tdh i at alsın, dağıtsın 

ve bu i e pa3 do desin. Sebeplerine 
~elince sebcplt·ri, kralı selômlayan 
kaile topunun hikaye i gibi kırktır, 

brrinclsl para ) ok! Olsa bile yctistir
rnenin imkanı ~ok. 

Bu tahsi ah bii biitün mü kaldır
ı,ın? Hayır. h ttA bu yek\ınu arttır • 
ı,ın \'C çoğalan yavrular için ikrami
~e yolundan (?ayri yollarda sar-fet -
ısin. Mesf'lfi? Onu da rnütchassıslan 
bilir artık. 

Hem bu jkramlyenln an komik, 
yan arı tara!larına da ~okça ahit ol 
nıu uz:dur. 

Bay peder "ili lirayı cepJcr reple
ınez öblir kö~ldcn çarsıya snp13 or, 
lıaynn 'olidcye iki günde cskivecek 
hır ponponlu <'ntııri. kendisine de gi
~ erken l ol yol o çılan cancanlı bir ye 
lck alıyor. Bir oda dolu u çocukları 
tla yine knbak knfa yırtık don knlJ\'e. 
ri3 prl.ır Huıııın mii t noları yok de 
ı•liyoruz. Çocukları için birıız sııbun, 
hasma alanlar da \ar olmasına ' 'ara
ma kö ede akıt) kahili <Jcn. 

Yok ille hep iııc de ı ramiye \'C

ı flıneli denilir c, ne nlfı, dağlar ka
dı.r pirinç sizden olunca deniılcr ka
h.'tr tr-el nğ da bizden. 

Urlada Yeni Zeytinci 
Us oları 

İzmir, <TAN) - Urlada o ı 
açılan tutunculuk kur u.ıa 2.> k y 

ıştirak etmiş, 17 si usta ve kA'lt • -

mıştır. Kurs 45 gün devı:lm etnll •· 
meli ve nnzarl olarak der ler po teril 
mi , 450 ağaç üzerinde budama tf' ru 
b leri yapılmıştır. Kurstan çık n r 
köyün ve nahiyenin ze\rtıncılık jo;leri 
nl idare edeceklcrdır. v 
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1 Okuyucu Mektupları 
Vazifesini Y apmıyan 

Bir Doktor 

TAN 
KADIN KÖŞESi: 

24 - 1 - 939 

1 E K o N o M i 
Dörtyol Portakalları 
Üz.erinde Alman yada 

iyi Satışlar Oluyor 
Memleketimizden Almanyaya por-ı 

takal ihraç eden bazı tuccarıarurJ.z, 1 r------------
mallar bozuk çıktığı zaman bu kusu
ru portakallarımızın ince kab;ıklu ol
masına ve dayanıklı bulunmamasına 
hamlederler ve bu suretle bılm~den 
ve istemeden Dörtyol porta.kallannı 

BORSA 
23 - 1 - 939 

ÇEKLER 
Londra 5.92 

1 

Karara ra.imen. üniverntelileri oynatan latanbulsporlular 
•on kadroları ile •• 

Kardeşim İktısat VekAlett ~he müdür
lerinden Asaf Bora Hatay,.h h:ı.'ltalandı. 

Fakat Ankaraya hemen gelmesi için Ve
kaletinden aldığı emir üzer?öe Ankaraya 
geldi. Gelir gelmez hastal•itı ıı~ırlaştı ve 
o gün saat 3.30 da bir kriz G(P.Ç;rtii. Bir dok
tor celbederek tedavisini :vaptmhk. Fakat 
saat yedide ikinci bir kriı gl"ldi. Tedavi 
eden doktoru bulamadık. ~i.,.kaç doktoru 
daha aradık. Evlerinde olmadık:armı öğ
rendik. Ben bizzat evinde <'ıt.lui(unu öğ

rendiğim bir doktora mür:ıcaııt ettim. 
Kardeşimin ölüm halinde '.>ld1.1ğ;ınu ve he
men benimle gelmesini rlc3 l"tti:ıı cGörü
yorsunuz burada da hastal::ırım var, beni 
mazur görünüz gelemem• dcıdl. Israrıma 

rağmen gelmedi. Onunla uğraş'!lıya vak
tim yok. Acilen başka bir dcıktor bulmak 
lazım. Nihayet bir doktor buld•ım. Fakat 
doktor gelinceye kadar da kardtşim tes
limi ruh etU. Vazifesini yapmıırrı-; olan bu 
doktor hakkında makamatı ;;ld&lnin na
zarı dikkatini celbe tavassutı•nıızu rica e
derim. 

za fena bir leke sürerlerdi. 

Halbuki bu sene Dörtyol gibi Al
manya için oldukça uzak olan bır 
memleketten giden ve hakik:>ten çok 
ince kabuklu ve nazik olan ı.•ortak"al
larımız çok az fire vermiş ve ı.limya
nın her tarafından gelen portak~lla
t ın en iyileri ve dayanıklıh T'ı de!'ece
si nde çok az çürük vermtştir. Bu Al
manya portakal ıthalatçılan arasın
da hayret verici bir hadıse olTruştur. 

Nevyork 126.65 
Par is 3.3475 
MilAno 6.6625 

lstanbulspor 
Hükmen MaQIUp 

Addediliyor 

Hariciye Veklletl mıımu.-ıarından 
Rıdvan Bora 

Gümrük Satı§lar Meselesi 
Hakkında Bir Tavzih 

Cumhuriyet gazetesinin 19 ıdnunusanl 
tarihli nüshasında ırResml s<ıtı;'ara hile 
karışuranlarıı başlıklı bir yan münasebe
tile şu mektubu aldık: 

cMevzuubahs ipekliler Lkl c;~ne evveline 
ait bir iştir. O zaman 1600 lir:ıya ban~ i
hale edilmiş, sonra bu inu'lmele feshedil
mişti Billlhare birkaç defa sctbşn çıkarıl
dığında ancak 700 lira kıymet buldu. Bu
nun üzerine feshi yapanlar, satışa iştirak 

edenler arasında bir blok ,1Jd ıı~u iddiasın

da bulundular. Milteaddlt detııTar gazete
lerle uan olunduğu halde '.'Jatıl:ı·1ıyan bu 
mallar hakkında, mademki b~yle bir blok 
vardı, neden kanun! yolhr-ı gtdilmiyor? 
Hakikatin tezah!lrü için ~u mektubumun 
neşrini rica ederim.• 

Türkofisin Hamburg şubesinden 

İktısat Vekaletine ve Ofis umum mü-
düdüğüne gelen malümata nazaran, 

Türkiyeden Dörtyol portakalları ko

operatifinin oradaki Alman ithalatçı 
firmaları namına gönderdigı portakal 
lar, serbest limanda Türkofis kontrol 
memurlarının nezareti a 'tında goz
den geçirilmiş ve memleket belli 
mahsulatmın kıymetini yüksr.ltecek 
bir vaziyet ihdas etmiştir. 

Cenevre 28.6225 
Amsterdam 68.7075 
Berlin !I0.7275 
Brüksel 21.40 
Ati na 1.08 
Sofya 1.5575 
Prag 4.345 
Madrid ~.92 
Varşova 23.92 
Buda peşte 25.0625 
Bükreş 0.915 
Belgrad 2.8325 
Stokholm 30.4775 
Moskova 23.92 

fstanbulsporlular pazar günü Süleymaniyeye karşı Maarif 
Vekaletinin mektepler ve yüksek tahsil gençliğini klüolerde 
oynamaması kararını tatbik etmesine rağmen üc Üniversiteli 
oyuncusu, Osman, Faruk ve Bahriyi oynattılar. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk borcu 1 Peşın 19.35 
Türk borcu JI Peşin 19.325 
% 5 1938 ikramiyeli 19.625 
Ergani 19.75 
Sıvas - Erzurum V 
Merkez Bankası 

19.275 
111.-

1 Stadlar 
Klüplerden 
Alınmıyor 

1 
Mnlum old.:.ığu uzere ıstanbuı be-

l cıen te-rbiyesi direktörlüğü mektepli- ~ on moda gece tuval 0tı,,riıı:.fo ka~ife 

Anl{aradan alınarak ga -
zete sütunlarında ver btilan 
bir habere göre. klüolerin 
öz malı eı)an stadlarm taoo
lannın bölgelere devredile -
rek bölgelerce idare edile -
ceği ve bunun için de bir 
stadlar müdürlüğü tesis dil 
diği bildırilmiştir. 

Y aotığ1m1z tahkikata gö
re. stadlar müdürlüğü tesis 
edilmiş, fakat klüolerin ma
lı olan stadlann ellerinden 
alınacağı hakkında bir ka -

ı~r verilmemiştir. _ _J 

HABERLER: 

Gayrifedereler 
Kapanıyormuş! 

Bundan evvel gayri federe klüp • 
ı~rin vaziyetlerinin de Beden Terbi -
yesi Genel dirt:'ktörlilğünce tetkik e
c ilme.de old;ığunu bildirmiştik. 

Mevsuk b1r menbadan aldığımız 
l::;ır h-ıbere gore gayri federe klüple
rin k:ıpatılmdfilna ve kendi muhitle
rinde bulunan klüplere iltihakına ka
ıar verilmiştir. 

Beden Terbiyesinde 
Tayinler 

Öğrendiğimize göre federasyon 
..ıaşkanlıklarır.a yapıldığı bildirilen 
tayinler doğnı değildir. Yalnız es -
.krim federasyonu başkanlığı için se
ç-un y·ıpılmıştır. 

Di~er federasyonlara yapıldığı 
r-ıldirılen tayinler riyaset değil, ve
kalet ve muavinliktir. 

Matbuat Takımı Gidiyor 
Bir maç yapmak üzere Bursaya 

davet F.-dilen matbuat takımı ekzer -
sizlerhe başlı:ımışttr. 

Yirmi kişilik bir kafile halinde 
bayramda Bursaya gideceklerdir. 

lerin klüplerde oynamaması hakkın 
daki kararın bbliğinden sonra bu ka 
rara ::-:ığmen oynatan k1üpler hakkın Sultanhamam t;ı~ıroı)lu Han 

ca ne ~ekilde hareket edileceği husu- 32 numarada t~ccar 
sunu Beder Terbiyesi direktörlüğün Hayri Eknıeı<c;l 
c.en sormuş gelen cevapta oynatan Böyle Haksızlık 
ttlüpl~rin o m;.çta hükmen mağlubi - Yapılar mı? 
yeti ve ayrıc-; ceza ~öreceği bildiril- Her vatandaş hükO.meUne icar~· mükel-

rağbettedir. Bu elbise sıyah kadife
dendir, uzun kollu ve dik yak;ıi.dır Ön 
parça göğüste kabarıklık yan;ır. Bel ince, 
etek kıılçalardan sonra tedr ken genişler 

ve bedenin bütün güzelli ğını tf'bnrüz et
tirir. Gerdanlık ve bileziği oı:ınh r resim
de görüldüğü üzere elblscr in y;ı k:ısına ve 
koluna takarlar, kadife il~ tc7.at yaparak 
daha çok göze çarpar. 

mişti. Maarü Vekaleti tarafından ve- lefiyetlni ödemlye mecburrtur. Bu mec-
buriyeti ifa etmiyenler hakkl'ıda kanunun Y 1 d M kt 

rilen bu kararın Beden Terbiyesi di- tarifatı dairesinde muamel<' yapılınası . G OVG G e ep 

İktısat Vekaletimizin ihl"acatı teş
kilatlandırmak hususunda gösterdiği 
bu yenilik Alman ithalatçıları üzerin 
de çok büyük bir tesir yaprnışt1r. 
Şimdiye kadar Almanyaya ithal 

edilen portakalların çürük ve bozuk 
nisbetleri yüzde 17 - 22 raddesinde 
bulunmasma ve hatta geçen sene 
memleketimize gelen porta~al sandık 

ı~ktörtüğünc~ verilmediği son zaman icap edeceği halde biz bir · hııksızlığa uğ- • 

larda gazeteforde çıkan haberlerden radBıek..n, Silivrı' kaza~ına UL.ı· Ku.~ alı köyu"" - inşaatı Ayakkabıcı/ ar 
tnlaşrlmca İstdnbulsporlular esasen ~ ı.o•J • 1 

halkındnnım. Ben ve benim g!bl bütün ·Yalova, (TANJ - İki nah1yesi ve L ,,.. •kt b •k 
çok zayıf bir vaziyete düşen takımla- köy h_alkı hepsinde olduğu r'bı yol mü- otuz köyü olan knzamızda ilk mektep' astı a rı ası 
rına a-; üniv~rsiteliyi alarak Süley- k u f e e ıyetini de her sene isteyı:ın tahsilda- ihtiyacı hemı:!n hemen tamamen gi-
nıaniye karşrsına çıkmışlardır. rtı <!O U O .... .,. ;;.{"""'"'·'- ""'- v "'-~· n .... - \.lCl !UUJ.y o'"'"'•- ... ......... VJ' .... ~ -~ K _, __ .,;7 _,,_ J _,,._ 

larından bazılarının tamamen çürük 
zuhur etmesi dolayısile denize dö
külmüş olmasına rağm.en bu sene 
Türkiyeden, kooperatifler birliğı ta
rafından gönderilen ille parti porta
kalların yalnız yüzde 2 ila 3 nisbe
tinde bozuk ve çürük ve!"llle3İ Al
man ithalatçılarını hayrette bırak

mıştır. 

Dün Şehrimize 
850 Bin Kilo 

husustaki dfü~uncelerini anlamak ü- ~ndan toplıımı~ ve bir k.~mı da hun- gibi kaza merkezimizde bu sen~ beş Ayakkabıcılar kooperatüı last:i' ~- Dün yurdun muhtelü mıntaula-
dan uç gece evvel saat 12 rııclriPll!'rinde ve • ' . k yakkabıları imal etmek ve kendılerı- nndan piyasamıza 850 bin kilo buğ-

Dür. tstanbu!spor klübü reisini bu nesi borcu için tahsildar köy balkın~ bP:, rbeş sınlfli""mektepler mevcut olduğu . . . .. , 

ZPre aradık, bulamadık. Diğer taraf- uykuda bulunduğumuz sırad:. evime ge- sınıflı hır mektep daha yapılaca tır. 1 1• 1 '"k lik ı- t·· et ban 
trn mmtakan:rı sela.hiyettar erkanın- len Silivri kazasının Sinekli •:arakoluna Bunun için istimlake başl.:.nılmak · ne azım 0 an .. o çe h as. J..KdV la day gelmiştir. Yumuşak buğdaylar 

. . ları yapmak uzere eyet1 t ar~ enn- 5 29 5 37 5 Pulatlı ekstraları 6 05 
dan birisi şunıan söyledi: mensup bir jRndarma be'lı yat?.ğımdan 1 üzeredır. . . .. ' - ' ' ' ' • 

- F.Jde mekteplileri oynatan klüp kaldırarak götürdü. Karakn'da be~d~n Kazamızın maarif s"ahasında en bü den aldıkları hır ka~arl~ yenı b•r mu sert buğdaylar 5.05 - 5,10, .luzılcalar 
ler hükmen mağlup sayılır ve ceza ba.şka (1~) köyl_Un~n d~bu şf'~iıde b~etırıl~ 1 yük ihtıyacı. orta mekteptir Yem ya- essese meydana getırm.~ye teşef)')~S 5,28 kuruştan satılmıştır. Yemlik ar-
'-o .. rür diye a .. _nel Dı·rekto··rıu·gvu"n ta- mış oldugunu gördüm. ec~ y::uıs• ır canı 1 1 k ·ık kt b. bu··yu··k etmişlerdir. Bu yeni muessese bır e palardan 145 bin kilo gelmiş ve c;u-
e ve katil yakalamak usulüniln b1zlere tat- pı aca ı. me ep ınasının - • . . h 
mimi var. İstıınbulsporun ne düsün - b~k edl1me_si~dekl sebep "e hiKınet~ mü- [ çe inşası ve eski mektebın de orta lastik fabrikası kurmak uzere azır- vallı olanlar 4,22 - 4,24 kuruştan ve-
ce ile oynattlklarmı bilmiyoruz. şu hım bir hadıseye atfetmiş bulundugumuz mektep ittihazı kabil olabileceği ak- lıklara başlamıştır. rilmiştir. 30 ton çavdardan bir kısmı 

'
rnrki vaziyet açıktır. Ve İstanbul - bir sırada bu şekil getirilmemizin 938 yı- 1 ı· a ·· .. y 1 11 b Yerli Mallar Hesapları 4.02.5 ve bir kısmı 4.05 kuruştan, dök 

Q 1ı · ·kııt· ı· 1 ... d ~ · - . ldd" 1 ageıyor utun aovaıar, use- b 1 • mu e e ıye ım zı o eme ... ıgım:z ıa e- . S · b' u~· ·d h etinden se me 15 in ki o san mısır 4.10 kuru• 
spor hükmen mağluptur. dilmiş ve bu suretle iki gün karakolda a- ı ne bır orta mektebe kavuşturulmala- anayı ır gı 1 are ey · · ıı 

V d~iyet mrutakaca bu merkezde lıkonuldiıktan sonra serbest bır'lkılan bu 1 rını temenni etmektedirler. çilen komite dün bir topLmtı yapa- tan, çuvallı kuş yemi 6.05. ketento 

t k · aı·t h"'saplan tas humu 12,5, susam 20 kuruştan, iç fın 
telikkı edilmektedir. stanbulspor - 11 köylü arasında da ekseri:vetinin yol ver- ra geçen sergıye "" -
lulann bu hu;ustaki müdafaa kana • gisini de ve~i~ olduğuna cıau mübrez Meclisi Umumi Seçimi fiye için tetkikatını bitirmi~fü. Ko- dıklar 82 - 84.20 kuruştan s:ıtılmış-
atlerini öğrenrr.ek üzere klübün sa _ makbuzları ıle ısbat ederken yapılan mu- K 1 h lTAN) _ Ankara mite daimi sergi hakkında da bazı tır. 

amelenin bu şekli çok fena t\!Sir bıraktı. . • ızı .ca a~a~, . . . ıl mütalealar tesbit eylemiştir. Şehrimize getirilen yirmi iki bin 
lahiyettar az.-ııarından maliımat iste- ilayetı meclısı umum.ısı ıçın yap an Ben her sene kendi yol paramdan gayri v * Takas komisyonu dun 'fürkofis- kilo Anadolu yapağısı ile altı bin ki· 
:,receğiz. birkaç fakir köylünün yol pı.ıralarını da intihapta buradan tekrar Halis Ko- te toplanmış takas suretile Amerika lo tiftik henüz satılmam.ışı fakat 

Dig"' er mekteplilen"n V""'Fı·yeti vermekle zevk duyan bir vatan evlAdi- çok seçilmiştir. İ .. d .1 k d .1 . 2500 4lCıO ku ~ yım. Şu halde yapılan bu mu'Ullele ne de- Pazar köyünden Refia Eken, Çamlı ngiltere ve Fransaya gon erı me sansar erı en - nlŞ a.-
Beden Terbiyesi Genel direktör _ mektir? dereden Hakkı Soydan azalıklarını üzere satılan malların muamelelerini rasında çüt olarak ve kunduz derile-

Slllvrlnln Kurfalt ktlyUnden ikmal etmiştir rı·nin çüti de 1400 kuruş araslilda ih-
lügu-.. istişare iıeyeti azasından Bür - muhafaza etmişlerdir. · 

lbrahlm Bilgin •••••••••••••!! racat için satılmıştır. 
han Ft-!ek, gRzetemize verdiği beya . ••••••Iİlllli•••••••••ıı••••••••••••l!lll••-
natta Beden Terbiyesi Genel direk - Hal Satııları 
törlüğünün mekteplilerin klüplerdr Piyasamıza gönderilen narenciye 

oynamaması hakkında bir kararı ol meyvalan halde toptan fıyatla satıl-
madığını, mes."?le yalnız Maarü Veka· maktadır. Portakalların boylarına gö 
letinin bu hu<.:usta vermiş olduğu ka· yeni yeni ıuuller Bir kere yapışan okuyucunun, de Japonya olduğunu söylemiş. re sandığı 275 - 300, Alanyalar 

b . dah k tul aması ı"çı·n gali Hüseyin Cahit Yalçmın, bu ha . ıarı tatbikinde:n ibaret bulundug-um ır a ur am • 300-450, Finikeler 250-450. Rıze-
b dise münasebetiyle yazdığı çok 

söylemişti. Ercüment Ekreınin yazdığma a. 1 1 d ler 175-200, Mersin yafalan, 700-

İ Fakat ne yalan söyliyeyim: Bu güz·el bir makalede. şu cüın e er e 
şu halde dığer Vekaletlere bağlı göre, skoçyalı tavukçular, dun var: 900 kuruşa 96, 120, 160, 200 lük san-

. · ı.c.rt tavuklan, müşterilere körpe usulü pek parlak bulma : Çün-ınekte;;>ler talebesının bu kayitten h~ kü 
0 

kadar yapışkan mürekkeple " _ HabE-şistan, Kuranıkerimi dıklar, mandarinaların yüzü 60 -
kl ·· lerde o diye yutturmak için, ibiklerine du riç ol~ası ve .• up ynaması la. okuyucu dci!il. sinek avlanır!.. okumamak \'e tanımamak yüzün - 250 kuruşa kadar verilmektedir. Son 

l kt d . dak boyası sürüyorlarmış! ., zım geme e ;r. Kaybolan hangr·sr'.' den batmış . l'a Habeşistanı yıkan günlerde bazı aileler aralarında pay 
~ Bana kalırsa, İskoçyalılar, bu iş Mı:>sela, Nafia Vekaletine bağl devlet, acaba kuranıkerimi okuyup edilmek üzere toptan fiyatla oir kac 

f k te, bizden çok geri kalmışlar: Çiln ~ 
yüksek mühendis, Nafia en me ter kü bizde sade körpe görünmek is - A şağıki serlevhalan da "Ak • tanımış mıydı? sandık' portakal ve mandirua alarak 
leriyle İktrsat vekaletine bağlı yük · d ·· d.. Japonya l'yni sebepten dolayı yı 
sE:k İktısat ve ticaret mektebi talebe teyen kart tavuklar değil, tavuk ışam,, gazetesın e gor um: kılacakmı•. Niçin Japonya? Ku - manavların pahalı satışlarından kt'n-

görünmek isteyen körpe pfü .. ler bi "Kayıp eşyalar •.. Polis müdürlü '$ dil ·nı kurtarmak usulu·· nu·· "'a'·ı·p e-
s:i bu kararın haricinde kalmakta.dır ~ ranıkerimi okumayan ve tanıma - erı ~ n.. le boyanıyorlar. ğii, her ay, radyo ile, sahiplerini a· 

yan devlet yalnız Japonya mıdu? diyorlar. 
)f. rayacak!,, 

Yapıfkan mürekkep bah.-i Demek, eşyalar değil, sahipleri Herhalde 0 yıkılmıyor, ve şimdilik Bahk Mütehassıslarının 
* İstanbul muhteliti iki _maç yap 

rr.ak ·izere Ankaraya davet edilmiş. 
fakat bu davetı İstanbul bölgesi ka -
bul etmemiştir. 

Mahrukat Vaziyeti 
Yolunda 

Çanakkale, (TAN) - Kilosu 3 ku
ruş 30 paraya satılan kömürün 2 ku
ruş 3 paraya satılan odunun da 155 . 
20 paraya düşeceği tahmin ed.ilmektf 
dir. Şimdi köylü tarlasile meşguldür 
bu devrenin hitamından sonra mah
rukatın bollaşacağı ve fiyatların dü 
şeceği tabil görülüyor. 

S on Po!'ta gazetesintk çman 
yazılardan birisinde, şöyle 

ir cümle vardı: 

kaybolmuş'· Çini yıkmaktıı devam ediyor!" T 
• etkikatı 

Yıkan ve yıkılan Bence. üstadın bahsettiği bu u- İzmir, (TAN) _ tktısat Vekaleti 
zun saçlı felezof, meczup değil, bi balıkçılık mütehassıslarınd~n ikisi 
likis gayet kurnaz bir "Kuranıke-u :mn sa~lı bir felezof, bilmem 

hangi camide demiş ki: 
Ankaradan şehrimize gelmiş. bura 

Menemen Ticaret 
Odasında 

tzmir, (TAN) - Menemen ticaret 
odası idare heyeti seçilmıştir. Reis
liğe İbrahim Güçlü, ikiu..:i reisliğe 
nakkt Gündüz, azalıklara Sabri Ak
baş. Hamdi Pekin, Mehmet Zl'ybek, 
l\'f tJStafa, Bekir Pasyak intihap edil
JJ'lişlerdir. Oda bütçesi 2778 lira ola
rak hazırlanmıştır. 

Orman müdürlüğünün teknik me
mur kadrosu takviye edilmiş oldu -
ğundan, bir çok ormanların keşif ve 
planları yapılmış, bütün köylere. o 
dun ve kömür maktaları tefrik edile 
rek izin kağıtları verilmiştir. 

"Hiç bir şey mürekkep lekesi 1u 
dar yapışkan değildir!,, 

Acaba bu iddiada bulunan mu -
harrir, bütün ömründe, dilenci ve
ya alacaklı eörmedi mi? 
Eğer bu muharririn kalemini ba 

tlrdığt hokkadaki mayi, dilenciden 
veya alacaklıdan daha yapışkansa, 
"Son Posta,, refikimiz; dünyada 
mevcut mürekkeplerin en kötüsü
nü kullanıyor demektir: 

"- Geçen sene, kuran okuma • 
yan bir devlet batmıştı. Bu sene 
Kuran okumayan bir devlet daha 
batacak!,, 

Tevkif edilmiş olan bu felezof, 
şimdi muhakeme ediliyormuş. Mah 
kemede, hakimin sorması üzedne, 
Kuran okumadığı için batmış olan 
devletin Habeşistan, Kuran oku -
madıiı için batacak olan devletin 

rim., tabiidir: 
Ve Kuramkerimdeki yazıları de dalyancıları ile görüşmüşler iir. 

ğil, di.ikkanmdaki Kuranıkerimleri Haber verildiğine göre hükumet 
okutmak istiyor. biri İstanbulda. diğerı de tzmırde ol-

Maamafih bu maksatla da söy - mak üzere memleketimizde iki balık 
Iemiş olsalar, içlerinden "Kuranı • konserve fabrikası kurmıya karar 
kerim,, kelimelerini çıkarmak şar· vermiştir. Ayni zamanda dalyanların 
tiyle, uzun .saçb felezofun iddialı ıslahı, balıkçılığın inkişafı içın de lü
sözlerine inanmak ta mümkündür: zumlu görülen mühim tedbJTler ah-

Çünkil hakikaten, bir çok millet nacak, balıkçılık teşkilatlandırılacak-
ler, akumadıklan icin battılar! tır. 



~==== ?.4: 1 - 939 TAN 

Haftanın Hadiseleri 

Chamberlain ve Mussolini bir arada Bom~, Chambcrlain, Daladier, ve Halifax Roına miiliikatlarından evvel Parisfe görüştüler. İki devlet adanu bir ziyaret sırasmda 

Mister ChamheTlain. Romayı ıiyareti sırasında Sinyor Mussollni 
en genç evladlarını ile birlikte genç Faşistlerin ~· apllklan askeri jimnastik ha<l~keılerinl te-

1 ava müdafaasını t~min için harıl harıl silahlımıyor. Tay-rngiHere l . . 

k 1 en tesirli yeni toplar 3,7 pusluktur. Notınglıaın fabrıka-
yarelere arş . . .. 

··temadiyen bu topları ımal ıle me~guldur. 
Iarı, mu 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

Amerika ciimhurreisi :Mister Rooss~velt demokra!'fryi müdafaa 
eden ve bütün dünyada akisler bırakan nutkunu irad ediyor. 

Menıeldeki Almanlar da hücum kıtaları viicuda getirmeğe başladılar. 

İngilterenin muhtelif yerlerinde bir takım esrarengiz infllaklar 
vukubuluyor. İnfilak yiiziinden kırılan caınllU' .:~ıbıta tarafından tetkik 
olunmakta ve bir iz aranmaktadır. 

I lktiba~ 

,.. 0 cam söyle pek meraktayım, 
Amıın ,., 

Günliınüzün bu anut mücadelesi· .. Politika işlerine .... ... İspanyadaki kanlı boğuşmalara ha
. karak. .• 

··• Daha sağlanı bir itibar kazanmak 
için bu kılığa girmeyi pek muvafık bul
dum!.. 

- yadırgamıyor musun? 
bu yeni 1<ılığın~oc• _ Blllıkls p~k rahatım-

Nasrettin ki (buyur kilrküm) hlk!yemd• 
Hem btıırıtnlı 

1 
an• yapılan ıtlbarın fazla11 

lbl ns 
anlattıl1 1 n'I g il 1<ılıı'lına alttlr.M iste. Ben 

1 1<ütl<' ne, 
~ırtındal< 

ne .... 



Nevyork Sergisinde Türk 
Sitesi ve Devlet Pavyonu 
• • 

lçinBüyükEmek Veriliyor 
N evyork sergisi bir kaç ay 

sonra açılacaktır. Bu sergi
de Türkiye de kudreti, davası, ide
ali ve bütün kıymetlerile 60 mil· 
let arasında yer alacaKtır. 

Sergi hazırlıklarında ~ok feç 
kalındığı yolunda bazı iddialar or
taya atıldığı için, dün, 1stıınbulda 
çalışan sergi heyetinin faaliyetini 
ve yapılan hazırhklıırı yakındnn 
görmek fırsatını bulduk. 

Sergi heyeti, hazırlıkta çok geri 
kaldığımız iddiasını varit görmü
yor. Bilakis inşa işleri gününde 
ikmal edilecek şekilde programlaş 
tırılmıştır. Memleketimizden gide
cek inşa malzemesi de buna göre 
sevkedilmektedir. 

Teşhir edilecek malzeme hazırlı-
. ğı inşa işlerine verilen ehemmiyet
ten geri değildir. Bu malzeme, 
Türkiyenin "yeraltı,, ve "yerüstü 
zenginfıkleri,, olmak üzere iki 
grupta toplanmıştır. 

Dünya Sergi.indeki Türk pavyonunun dahili kımu 

Yeraltı zenginlikleri denirken, 
ilk planda, madenlerimiz, su mah 
sulleri ve kaplıcalar gelmektl'!dir. 
Yerüstü zenginliklerinde ise mah 
sullerimiz, tarihi eserler, fabrika
lar, ticari, zirai, sınai ve turistik 
Türkiye gösterilecektir. 

Tarih kısmında; itila devri, 
Grekler, Rumenler, Türkler, Bi
zanslar, Osmanlılar ve nihayet 
cümhuriyet olmak üzere Türkiye 
coğrafyasının bütün tarihi devir
leri tebarüz ettirilmektedir. Kay
dettiğimiz bu devirler sergide en 
yüksek eserlerile temsil edilecek
tir. Bu esası temin için bir çok 
molajlar alınmış, :fotoğraflar ha -
zırlanmıs ve müzelerden kıymetli 
eserler seçilmi~tir. Bu itibarla ser
gide Türk coğrafyası her halde en 
zengin bir coğrafya olarak yer nla
,.aktır. 

Diğer Kısımlar 

S mai, ticari ve zirni Türkiye 
köşesinde ise; imparatorlu-

6un tabi iktL'ıadi rejimile cümhu
riyetin müstnkil iktısat rejimi mu 
kayese edilecek ve ~·ürnhurlyet 
Türkiyesinin hem kabiliyetleri, 
hem davaları tebarüz ettirilecektir. 
Mesela müstakil iktısat rejiminin 
memlekette vücutlandırdığı tJhav
vüller tesbit edilirken imparator
luğun çıkınk devri ve Avrupa sa
nayiine tabiiyet neticeleri ve miis 
takil iktısadın inkişaf !:eyirleri de 
gösterilecektir. Bu iki devır iktı
sadiyatının karakteristitti hazır • 
lnnmaktn ola.n mukayeseli fotoğ-

raflarla verilecektir. ' 
Sergi, heyeti umumiyesi ı~'bari

Ie bir ünite olmakla beraber bütiın 
bu çahşmalarda bellibaşlı •ı:üesse
selerimiz vazifeler almışlardır: 

Nümune ve ticaret kıs•nını Sü
merbaiık, yera1tı servetlerıni Eti
bank, turizm ve nakliyat r~a1iyct
lerini kısmen Denizbank, klsmen 
de İktısat Vekaleti turizm biiro~u 
tanzim etmektedir. 

Devlet Pavyonu 

Sergi, iki kısım olacaktır. Bi
rincisi devletlere tahsis edi

len pavyonlar arasında Türkiyeye 
ayrılan devlet pavyonud:ır Bu pav 
yonun merkez kısmında ı\t<ıtürkün 
heykeli vardır. Bu, bir Türk sa
natkarı tarafından yapılmış ve 1.25 
metre irtifaındadır. 

Devlet pavyonu iki kattır. Bi
rinci katında Türkiyenin \)ı.itün de 
ğişiklikleri mukayeseli f:>tozraflar
Ia tesbit edilmiş olacaktır İkinci 
katının bir tarafında taı-iht devir
lere ait foto montajlar. mukabil 
tarafında da bütün ik1ltıplsrımızı 
temsil eden foto montajlar vardır. 
Pavyonun ortasında geniş bir akar 
su vardır ki, bu Avrupa iJe Asya 
arasındaki ayrılığın sembolüdiir. 
Bunun ortasında bir ayagı AsyAda 
bir ayağı A vrupada döı t bucuk 
metre irti!aında gürbüz bir a<lam 
bulunmaktadır. Bu Türkiye sem
bolüdür. Avrupa ile Asyayı biribi
rine bağlamnktad1r. 

Bu pavyonda Türkiyenin ayni 
zamanda sulhcü ve demokratik bir 
devlet olduğu da tesbit <?dilmiştir. 

GÜN DOZ 

Bunun için Atatürkün vccJz~lerin~ 
den parçalar alınmış ve Türkiye 
cümhuriyetinin A vrupada tek dev
let olarak realize ettiği Avrupa ve 
Asya devletlerile yaptığı ıttifaklar 
tebarüz ettirilmiştir. 

Türk Sitesi 

Serginin bir de Türk sıtesi 
vardır. Türk sitesınin bi

rinci planında Türk S"!rgisinin 
Nevyork belediyesine hediye ola
rak ynptıracağı çeşme bulunmak
tadır. Bu çeşme bir meydandadır. 
Sergiden sonra da park haline ko
nacak olan bu s:ıhada kalacaktır. 

Çeşmenin bronz kısımla:-1 tarihi e
serlerden aynen kopye edilerek bu 
rada yaptırılmaktadır. 

Site çeşmenin arkasındadır. Ti
cari, sınai, zirai, tarihi ve turistik 
mahiyette bütün teşhirler burada 
yapılacaktır. Binanın planı evvelce 
Nevyork belediyesine W? ~~rgi he.
yetine gönderilmiş ve fevkalade 
bğenilmiştir. Umumi kanaat Türk 
sitesinin diğer siteler arasında en 
müsait bir tesir yapacagı merke
zindedir. 

Sergi heyeti, sergi ile atfıkadar 

olan ve sergi için kendilerinden 
yardım istenilen bütün vatandaş
lara ve nakliye şirketlerine min
nettarlığını gazetemiz vasıtasile 

ifade ediyor. Kimden olursR olsun 
istenilen her türlü yardım içın hiç 
bir menfaat endişesi karışmaksı

zın müzaheret görülmüş ve sergi 
hazırlıklannı işbirliği suretile tam 
olarak tekemmül ettirmek imkf1111 
hasıl olmuştur. 

TEFRiKA No. 22 

- Ne kadar kötü düşünüyorsun sevgili Levim. 
- Kötü diışünmüyorum, yürüyen hayata intıbak 

~iyorum. Başka yürüyüşte bir hayat göster, ona a
yak uydurmnzsam o zaman bana fena ruhlu adam 
diyebilirsin. 

Meli inarumştı ki, Levinski tıım kendisi için bi
~miş kaftandır. 

' Zaten bu itirazları da bir ''Levinskiyi lmtihan
dan g~irmek,, içindi. 

Vurgun not defterini yazıhanesinin çekmesine 
atarken alaycı bir gülüşle mırıldandı: 

- Vay canına! Amma da asilzadesine çatmı~ım 
ha! C'ifenin paçavrası mısın, paçavranın gübresi 
mi be hanımefendi hazretleri? Bununla beraber se
viyorum, şimdi daha çok seviyorum. Ruhuma tukür
selcr de, gustama apşırsalar da seviyorum, sevece
g:m. Benim ruhum şimdi şu karşıdan geçen arsız süs
lü çocuğa benziyor. Şık paltosu, süslü şapkas., parlak 
pabuçlarile geldi. ününde gördüğü çukura baktı. Çu
kurda erimiş, çamurlaşmış bir batak gölclıgü var. 
Sıçradı, iki ayaklarile cuppadan çukura atıadı. Sıçra
yan Zifoslar üstünü başını berbat etti. Bu batıştan 
öyle rnemnun oldu, öyle sevindi ki, yedi yaşındaki 
y-J.murcaklığına rağmen yirmi yedi yaşındakı kül
hanbeyinin sbylediği açık şarkılardan birini söyliye
r'-"k uzaklaştı. 

batağın içine çuppadak batmak istemiyor muyum? 
Onun maddi, manevi yıpranmışlığı daha çok hoşuma 
gidiyor. Köpekçe bir ihtirasın dalgaları içrnde kulaç 
atıyorum. Köpekçe, kedice bir ihtiras. Ve bu, etim
clen, amudu fıkarimden, sinirlerimden gelmıyor 
Ruhumun ta en dibinden fışkırıyor. Etin ihtirası bazı 
defa pistir, ruhun ihtirası, bu çeşit olursa ner vakit 
pis oluyor. Bunu kendimden saklamışım ne çıkar? 
Kendım kendimi görmüyor muyum? Parmaklarım 
takallus ediyor, dişlerim biribirine çarpıyor, bu men 
gene parmaklarımı iki koltuğunun altından etlerine 
geçirmek istiyorum. Köşeleri dlk çizgili dudaklarmı 
iki lezzetli çiklesi sanıyorum. Onu bir kuş tüyü dı. 
van yastığı gıbi koltuğumun altında ezip buzmek ih
tiyacını yenemiyorum. Bu ciyie benim olmd.lı: Yahut 
ben bu batağa kendim başaşagı yuvarlanmalıyım! 

Delirmedim, ruhum pisleşti! 

Ruhumun bu arsız, mütereddi zengin çocuğundan 
tte farkı var? Ben de Melike hanımefendı denilen 

Nazlıdan Mektup 

l yi kalpli hocam. 
Verdiğiniz cevaptan ziyade cevap veriş;nize te

şekkür ederim. Benim gibi başka küçük dostlarınız 
var mı? Ve onlarla da mektuplaşır mısınız? Şunun 
için öğrenmek istiyorum,yazışmak hoşun..tza gitmiyor 
sa söyleyiniz artık yazmıyayım. Sizi bin türlü yazı 
işlerinizle başbaşa bırakayım. Hoşunuza gitmiyorsa, 
vine sıidivor demeviniz de azıcık ı;tider deyiniz, çün· 

TAN 

Adananın 
ihracatı 

Hayli Arttı 
Son Rakamlara Göre 
Lehdeki ihracat Artışı, 
1,755,821 Liradan F~zla 

Adana, (TAN Muhabirinden) -
Adananın 938 yılı iktısadi vaz1yeti1 

937 senesine nazaran daha inkişaflı 
ve gelecek yıllar için de ümit verici 
mahiyette geçmiştir. 

938 yılı ~çinde ithalat 6.903.105, 
ihracat ise, 13.366.601 liradır. Geçen 
sene ithalat '6.456.177, ihracat 
11.263.897 liraydı. Bu iki yıllık itha
lat ve ihra<'at muvazenesinin muka
yesesi, Adananın ticari vaziyetinin 
kuvvetini göstermektedir. 

Şehrimizin 1937 ve 1938 yıllan 
ithalat ve ihracat istatistiklerine na
zaran ilk göze çarpan nokta para ba
kımından ithalat ve ihracatımızın ge
çen yıla nazaran artmakta olmasıdır. 

Her ne kadar geçen yılın ithalütı
na nazaran 1938 yılında 35l) bin lira
lık fazla ithalat yapılmışsa da ihra -
cat, geçen yıla nazaran iki mayon . 
dan fazla artmıştır. 

İthalatla ihracat arasındaki farka 
gelince: 

Geçen sene bu mıktar 4.807.675 li
ra iken bu sene 6.563.496 liraya yük 
selmekle Çukurova iktısadiyatının 
gittikçe lehimize olan bu inkışafı 

memleketimizin bünyesine vereceği 
terakki ve hıza kat'i bir esas olabiıir. 

Demek ki, Adanaya bu sene altı 
buçuk milyon para girmiştir. Çıkan 
ve giren mallar bedelinin lehimize 
olan bu tefazülü geçen senekinden 
1.755.821 lira da fazladır. 

İthalat emtiasından; ziraat alctlE'
ri, çimento, hırdavat, kanaviçe, yerli 
ve ecnebi mensucat ve makine par
çasının geçen yıla nazaran fazla it -
hal edildiği anlasılmaktadır. 1 

Makine parçası ithalatının geçen 
senekinden iki mislinden de fazla ol
duğu hassaten kayda değer. 

Çimentonun fazla girmesi, şehir -
deki inşaahn artmasındandır. 

Buna mukabil benzin, kahva, ma
kine yağı ve_.makine pa ç:ısınd.-ı nok 
sanlık ve ~az yağıyla köselede geçen 
seneye nazaran hemen hemen bir 
müsavat göze çarpmaktadır. 

l hracat vaziyeti 
Geçen yıla nazaran bir buçuk mil

yon liradan fazla pamuk satışı yap
mış bulunuyoruz. 
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VücudünOz bir tehlikenin yaklaştığrnı haber veriyor: 

ri p! 
Hemen ASP iRiN; grip, soğul<afgınfıtı ve· afrdarın emniyetli 

ilacı A ASPiRiN alınız! Asplrin'ln iyi tesirini pek az sonra 

göreceksl nlz. 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik fekillerde ouıunur. 

Her 'eklin üstOnde~ı"' EB markası aldıgınız mcifift 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

• 

·}RADYOLiN 
. ~ .. ·- . 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman di,lerinizi frrcalavmız. 

İnsaat Miihendisi • 
Alınacaktır .. 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: 
Alınacak inşaat mühendisinin her türlü statik hesaplarda betonar 

me ve mimaride mütehassıs olması şarttır İsteklilerin şimdiye kadar 
ne gibi işlerde çalıştıklarını gösterir vesikalarile Nafia Vekaletinin 
ruhsatnamelerini birer istidaya bağlıyarak umum müdürlüğe müraca-
atları lüzumu ilan olunur. (173) 

Bu işte memleketimizin iktısadi 
sıkıntısını, mali sızısını yegane din- ve buğdayda olan tezayüt nazan dik te, yünde noksan ihracat ve çiğitle 
direcek olan bu mahsulün 1933 sa _ kati caliptir. Hatay devletile Suriye barsakta muvazene varsa da btltün 
tımı normal ve inkişaflıdır. Bu sene arasında ticari münasebetin inkıtaa bunlar normal bir haddi bozmamak· 
ki pamuk satı~ı hem miktar itibariy- uğraması yüzünden muhitimizden tadır. 
le fazla ve hem de fiyat itibariyle Hataya mühim miktarda un ve buğ- Hulıisa olarak şehrimizin 1938 yıh 
geçen yıldan yüksektir. day gönderilmiştir. Fazla ihracatın iktısadi durumu 1937 iktısadi duru -

Pamuktan başka çiğit yağı, arpa. yegane sebebi budur. . mundan daha sağlan:ı -;'e d~.a ~nki -
buğday, yulaf, un ve bezde de fazb Geçen yıla nazaran ıskarta pamuk şaflı,. gelecek yıllar ıçın de um1t ve
ihracat varsa da bilhassa bezde yulafı ta, çiğit küspesinde, susam V3 iplik ricidır. 

kü öyle bir yüzü bulursam şımarmaktan :ten1ir.ol a
lamıyacağımı itiraf ederim.Hiç hoşunuza g•trr:ıyorsa? 
olur a, hiç hoşunuza gitmiyorsa? O halde yazışma
yız da sadece konuşuruz. Ben konuşmasını da bıraz 
bilirim. Lisede olsun, fakültede olsun nutukları hep 
bana söyletirlerdi. Hem imzalatmak için bır kaç ki
tabınızı (getirmek istiyorum cümlesini yazdıktan 

sonra silmiş yerine bunu yazmış:) göndermek ıstı
yorum Ne dersiniz hocam! 

Vurgun Haydamak gülümsedi. Can sıkıntısı bir 
anda uçuverdi. Bu kızın ifadesindeki temızlık, sami
milik insana ferah veriyor, neşe veriyor. Nükteıerin
de de bir incelik var. Bu saf çocukla neye Heri dost 
olmamalı? htediği, beklediği bir şey yok. Holivutçu 
değil. Okumağı seven bir küçük. Buna bir cevap ver
meli ve hakikati açık soylemeH, Nazlı da arzusunu 
nazik bir tarzda söylemiyor mu? Oyle bır ta!zda 
yazmalı ki... 

Küçük Nazlı dostum, 

Beni işgal etmiye ba~ladm? Senin her yirmi dört 
saatinin tamamı boş galiba. Benim her s::ıatım dolu. 
Bir kaçı boş bile olsa, doğrusu mektup yaznnya tahsis 
etmem. Çünkü ömrümde en sevmediğim S&!Y mektup 
yazmaktır. Brına bir çırpıda iki büyük roman yaz
dırsınlar, tek bir tane mektup yazdırınasınıar. Ha
tır bir olur, iki olur. lşimı giıcümü bırakıp ki.ıçuk 

dostum Nazlı hanımefendiye her gün sayfabr dolusu 
gevezelik mi edeceğim? Bunu yapamam küçüğı.im! 

Bak, konuşmayı pek severim, sabahl.:ırı olma
mak şartile. Uyandığım dakikadan saat on bire ka
dar suratımdan düşen bin parça olur. lçkı denilen 
leziz zeh irin cilveleri, sana tavsiye ederim. bir gün 
evlenirsen, mutlaka ve mutlaka içki kullanm1yan bir 
adamla evlen; hayatın zehir olmaz. Içki kulıanm1yan 
diyorsam bir damla bile kullanmıyan şapşalın biri 
ile evlen demek istera yorum. Yemeklerd~ yn.rım bar
dak sodalı şarap, yılbaşlarından yılbaşlarına bir iki 
viski, evlenme yıldönümlerinde üç barda~ şa npanya 

ayyaşlık sayılmaz. Ustat doktor Fahrettin Kerim bile 
aradabir gizlice böyle kaçamaklar yapıyornuş,bcn de 
başkasının yalancısıyım. 

Fakat on birden sonra bir köşede çöreklenip dere
den tepeden lif atmasını, hatta çerçeveyı aşmadan. 
baltayı taşa vurmadan biraz dedikodu yapmasını pek 
.severım. Hele yıllardanberi tasavvur edip de bir tiır .. 
lü başlıyamadığun yeni eserimin müsveddelik kfl. 
ğıtları bomboş durduğu §U günlerde gevezelik ede
cek adam arıyorum. Sızden bir şey ıstemıyenierle 
yarenlik etmek ne kadar zevklidir bilsen. Ilk. merha· 
hadan sonra kızına şurayı devlet baş azalıg;., oğluna 
şirket umum müdürlüğü ve kendisine Denizbanh."ia 
beş yüz lira ucretli hafü bir iş istiyen adamlarla da 
hiç konuştun mu sen? Aman Allah! Efsanedeki iğ
neli fıçıya kırk defa gir de öyleler le yarım daıtL.<.a ko
nuşma. 

Benim senin gibi yepyeni bir küçük dostum da
ha peyda oldu. Adı Perihan SoydangeL Yaz.ısı tatsız 
olmakla beraber epeyce komik, kafasının içi bibı Ya
zısından hoşlRnmadım. Bakalım konuşu~u nasıl? Ma
cera arayan, fakat aradığı maceranın rengıru, şekli
ni tayin edeıniyen hır eski rüşt.yeli tipı. <;ağırdım. 
Sırf mektuplarını okumak azabından kurtulmak ve 
ne biçım konuştuğunu öğrenmek ıçın. Isteı; ıyı ko
nuşkan olsun ister olmasın, seru onunla tanışt.ırma
mayı vicdan vazifesi bılirım. Sakın bcnaen bunu is
teme! 

Kitaplan (getir de tmzalıyayun, yazdıf,rı halde 
çizdi yerine şunu yazdı) gonder de imza cd ... yım ku
çük dostum. 

Mektubu zarflarken madam girdi: 
- Bir bayan geldi, sizi görmek ıstiyor. Küçük 

odaya aldım. 
Ellerile, kaşlarile, gözlerile ve telaşla oınlatmak 

istediğine göre gelen bayan pek güzel, pek musıesna 
bir bayandı. Acaba bu da bir Holivutcu nıu? 

- Gelsin bakalım. Onu da dinleriz. 
(Detıamı var) 
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Va~on ıraırDIFDDırıı te:n ~sıraıruo ~e&ıııreso: 

Sof ya.da Matemli Bir Hava Esiyordu 
<omiteciler Endişeye 
S ·· ylenenler Cinayeti 

Düşmüşlerdi. Katiller için 
Kapladı Esrar Perdesiyle 

Q radan, avını ele geçiren bir 
tılki tetıklik ve sınsiliğile 

u_zaklaştım. Biraz sonra yıkık fab 
~ikaya ulaştım. Kanlı elbiselecimi, 
~zcrınde (Allah bizimle) yazılı 
~nlı hançerimi bir kovuğun içine 

gomdüm. Elimin kanlarını oğa -
ladığım n l" akl .' . d . em ı topr ara ıçır ım, 

temızledim ve giyindim. Yarım sa 
~dt. sonra otelde, yatağımın içinde 
ı ım. 

Cömert talihimin bag·ı1::ladıg·•ı te-
sad"'f · :.-u tckı uygunluğa bakınız ki, o-
tele g"ld"•• . . . b" '" ıgımı, odama gırdığımı 
b ıle kimseye göstermemişti. Sa -
aha karşı kontrola gelen jandar

ma onbaşısı otel sahibi Barba An
don beni odamda, horul horul u
yurken bulmuşlardı. Otelcinin fı
s~l~ar gibi jandarmaya söylediklc
rını işitiyordum. 

- Bu mu? .. Hayır, akşamdan 
beri dışan çıkmadı. Hem böyle iş 
ler yapacak bir adam değil. Şu boş 
Y_atakta da Vasil Popo! adında bi
rı vardı. O da akşam vakti' hesauı
nı gördü, bavulunu alıp gitti. O 
da kendi halinde bir adama ben -
ziyordu 

• • 
- Giden bu yatan adamın ar-

kadaşı mıydı acaba? .. 
- Sanmıyorum. Çünkü ne otu

rup konuştuklarını, ne de dışarı 
Çıkıp dolaştıklarını görmedim hiç. 

K apıyı kapadılar, gittiler. O
telcinin hakkımda söyledi

ği kayırıcı sözler doğrusu çok ho 
şuma gitmiş, bana ninni gibi gel
mişti, tatlı ve derin bir uyku bile 
vermişti. 

Munasebet düşmüşken sayın oku 
J ""'"" u. ...... a.un.ıau ıuJ..a ~:! rıca ""l!t:nl'CK 

ısterim. Maceralarımı okuyanların 

beni yırtıcılıktan, kan dokmekten 
zevk duyan bir yaratık sanmal.ı
rından bayağı korktum. Sozüme 
inanınız ki, bu vahşilikleri göz 
kırpmadan, acı duymadan bana 
yaptıran, kısacası, icabında beni 
cellatlandıran saik Tanrının beni 
yırtıcı yaratışı değildir. Ancak be 
ni bağrına basan yurduma, beni 
sevgi ve şefkati ile saran millf~ti
me karşı bende uyandırdığı ç11k 
yüksek hürmet ve muhabbettir. 
Beni yakından tanıyan arkadaşla
rım da bilirler ki, hususi hayatım 
da bir karıncayı incitemiyecek, 
hatta bir tahta kurusunu bile e
zemiyecck kadar zaaf ve merha -
metim, insanlığa, insanlara karşı 
çok derin bir hürmetim vardır. 

Ertesi gün bütün Sofy~da, he 
le komitanın umunıı mer -

kezinde matemli bir hava esıyor
du. Komitacılar hep endişeye düş
müştü. Mir, Otero, Dinevink ga
zeteleri cinayet hakkında sütun -
larla yazılar yazmışlar, katiller 
ve cinayetin sebepleri hakkında 
türlü türlü ihtimaller öne sürmü~ 
terdi. Ortalığı saran örtünlüğı.i
büsbütı.in karaltmışlar, yüreklC'ri 
yakan endişeleri de bütün kuvvet 
!erile körükleyip parlatmışlardı. 
Hepsi de cinayeti esrarlı göruyor
lardı. 

Otelin antresinde oturanlarla 
beraber, ben de gazeteleri birer 
birer gözden geçiriyor, işlenen bu 
cinayetin katillerine lfınetler edi -
yordum. 'l'abii için için de gülü -
yor, işi çıkmaza so~an gazetecıle
re teşekkür, kendıme de hayırlı 
selametler dua ediyordum 

B izim tavşan yürekli yasil Po 
pof. yaradılışının ınsıınlık 

nıertl k bakımından kendl~e ne 
kadar cimri davrandığını goster -

. b bile görünmeden , ha -
mış, ana 
b den ortadan kaybolup er verme 
gıtmisti. Buna memnun olmuş -

t F k t ıki Lülefle Pop Nay-
um. a a, ., b 1 

d f dı· .. cJim ya ... Istan u -ano a ne _. 
da iken Sofyaya benden evvel ge-

l kl . . sovlediklerı halde, ne-ece crını J •• -

den bilmem. o güne kadar gorun 
. 

1 
...ı· nurada bulunsalardı, 

memış er\.iı. P ·a lr 
Bulgar zabıtasını saran, ~ i!l ş -

tan örtünçlükten ve tereddütten 
pekala istifade ile Sof yadan ka -
çar, Bakston kardeşlerin hesapla 
rına bakmak üzere, serbestçe Ru
manya yolunu tutardık. 

Fakat, ne yazık ki, talihin cö -
mertlikle önüme serpip saçtığı Lu 
eşsiz fırsatlardan, uygun vaziyet
lerden faydalanamamış, bır ava -
nak gibi duraksamış kalmıştım. 
Kaçmak mı?.. Yoksa arkadaşları 

beklemek mi? .. Gerekli olacağını 
kestirmemek beceriksizliği, bez -
ginliği içinde çırpınıyordum. Dü
şünüyor, düşünüyordum. 

B ir aralık, Talat beye şifreli 
bir mektup yazmak, Sofya

daki işin muvaffakıyetle baş~rıl -
dığını bildirmek, fakat arkadaşla 
rın gelmediği için Rumanyadaki 
işin tutumu hakkında direktif is
temek aklıma geldi. Biraz derin 
düşününce, bu hareketin doğurma 
sı ihtimalli olan türlü türlü. çok 
kötü, çekindirici neticeleri de gö
zümün önüne diziliverdi. Tabii 
vaz geçtim yazmaktan. Sofya el
çiliğimize baş vurmayı da hatır -
lamadım değil. 

Ancak bazı düşüncelerle bunu 
da uygun bulmadım. Sofyada kal 
makta da yüzde seksen tehlıke gö 
rüyordum. Şu kadar ki, arkarlaş
Iarın her hangi bir sebeple gecik
meleri, ansızın çıkıp gelivC'rmeleri 
düşüncesi de, Sofyadan ayrılıp u
zaklaşmama engel oluyor, beni bi 
raz da kadere bel bağlamak gibi 
bir tedbirsizliğe sürüklüyordu. Po 
lis ve jandarmanın, tıpkı benim 
ızibi.ı düstülfü kararsızhktanü J:?af
~ncn ıstınt~c :uc, oır KUÇ g n-ıın-

ha Sofyada kalmayı yerinde bu -
luyordum. Tam kararımı verecek
ken, zihnimi tutulmak ihtimali tır 
malıyor, · tutulmanın korkunç ve 
acıklı netice ve akıbetlerini hatır 
lıyordum. Tabii karar veremiyor, 
yine tereddüde düşüyordum. Yine 
düşünüyor, düşünüyordum. 

B u üzücü kararsızlıklıır, ezici 
düşüncelerle, üzerine kfıbus 

çöken ateşli hastalar gibi yonar 
ve kıvranırken her nedense bir
den bire kahpcleşiveren kader fet
tanı beni, kara ruhlu bir yurtsu
zun, kızıl elli bir soysuzun casus 
luğuna, hainliğine kurban ed!yor, 
beni yeni ve çok acıklı bir enca
ma sürüklüyormuş meğer. Ben de 
ona bel bağlıyor, beni kayıracağı
nı umuyor ve inanıyordum. 

Hüseyin Hilmi Paşı:ının Rumeli 
müfettişliğinde bulunduğu sırada, 

yanında çalıştırdığı adamlar ara
sında Köprülülü İsmail Hakkı a -
dında biri varmış, bu adam müfet 
tiş Paşaya espiyonluk edermiş, 

Rum, Sırp, Bulgar çeteleri, faali
yetleri hakkında haberler getirir
miş. Bu hizmetlerden nihayetsiz 
derecede memnun olan Paşa, adam 
sandığı bu soysuzu, devletçe daha 
çok jstifade edilmesi düşüncesilc, 
bir gün İstanbuln gönderiyor, Ha 
riciye nezaretinde kullanılmasını 
iltimas ediyor. Müfettiş paşanın 
arzusu yerine getiriliyor, nenin 
nesi olduğu bilinmiyen bu bey Ha 
riciye kalemlerinden birine me -
mur ediliyor. 

H albuki bu herif düpedüz bir 
Bulgar casusudur. Asıl a -

dı da (Goşe) dir. Bu alçak Harici
ye nezaretinde işittiğini, gördü -
ğünü İstanbul Bulgar elçiliğine 

gizlice yetiştiriyor, eline geçen si 
yasi vesikaları çalıyor. Tabii mü
fettiş Hüseyin Hilmi Paşanın tav 
siye ve kefilliği ile geldiği ;çin, 
hiç kimse de bu, sütü gibi fikri de 
bozuk. heriften şüphelenmiyor. 
Meydanı boş bulan bu alçak, tıp
kı bir fare gibi masaları. dolapla
rı kemiriyor, açtı~ı deliklerden e -
line geçenleri aşırıyor, taşıyor. 

Habisin gözünün pekliği kadar 
kulağı da delikmiş meğer. Hangi 
bir boşboğazdan ise benimle isim 
lerini bildiğiniz Bulgarların Sof -

yaya gönderildiğimizi haber alı
yor. Benim kim olduğumu öğre -
niyor. Fakat niçin gönderlldiğı . 
mize dair mallımat edınemıyor. 
Diışünüyor, taşınıyor bana takıl
mağa layık, çok güzel kulplar bu
luyor. Çar Ferdinand'ı öldürmek, 
askeri malümat edinmek vesa.re 
vesaire. Tam on sekız çeşit, hepsi 
de birbirinden baskın hareketler
le suçlandırıyor bu kara runlu 
herü bizi. 

E içi cenapları da tabii aldığı 

bu hemmiyetli haberi hüku 
metine yetiştiriyor. Benim Sofya
ya geldiğimin on dördüncü günü 
de Başvekil (Danef) cenapları, Sof 
ya polis müdürlüğüne, tutulmamız 
emrini veriyor. 

Nasıl beğendiniz mi go.,podin 
Goşe'nin marıfetini? .. Evet şu an
da bu soysuz herıfe karşı sizın de 
kinlendiğinizi görür gibi oluyo -
rum. Bir çokalrınızın da hırslanıp 
diş gıcırdattığınızı işitir gibi olu
yorum. Fakat, üzülmeyiniz, sayın 
okuyucularım. Bulgaristandan kur 
tulup İstanbula geldiğim zaman 
ben bu alçağı tuttum, Tal:.ı.t beyin 
karşısında yaptığı cinayetini oldu 
ğu gibi itiraf ettirdim ve sonunda 
da, zindanda kıvrandığım sıralıırda 
gerek yurdumun, gerekse şahsı

mın kurtuluşu için adadığlm suç
suz, zavallı bir koyuncağızın ye -
rine bu kara yüzlü, kızıl elli para 
tifi kurban ettim ve adağımı ye
rine getirdim Büyükderede. 

(Devamı var J 

Yakın ,·akitlere g<-liııce~·e ka
dar, bn~kn hiçbir <iehep olmadan, 
yalnız soğuk tesirilc v:ıhut hir h~
''a cere;\·anına karşı g"lmekl.- sintr 
ağrısının nıeydana çık3hi1c .. ei:'lini 
herkes kabul ederdi... insanlar ii
zerinde soğuğun sinir ai:{rılan ~·a
pacağını, hatta felç gt>tircMleceğl
ni kabul ettierrek, hnv\·anlar frr:c
rlnde me~hur tecriibeler de var
dı. 

Me hur İngiliz hekimi W. :Micel 
kendisinin iizerinde de hlr tt"criihc 
yapmı tı: Buzu erimesin diye tuz
la kanştırarak bir lastik torba İ· 
çlnde dirseğinin iizerinC' kovmn<ı
hı. Kolun asal:'l kısınma giıien iki 
ııinirden birl-.i dirsekte deriuln at
hına pek yakın geçtiqinden soğu
ğun :tnil' üzerinde tt.'S'irinl an la. 
mnk için tecriibeye en elverisli 
yer orasıdır. Zaten fnsan fü:erl 
mermerli hir masa~·a (\turup ta ko
lunu taşın üzerine d:wadıb ,·a-' 
kit o sinir iizerine mermerin :ı;o
ğukluihı tesir ettiğlnrlf'n İngilrz 
hekiminin mahsus ve bn:r: ke!iesile 
yaptığı tecriiheyi pek Mk kimse
ler, farkında olmıyarak, kendi 
kendilerine yaparlar ... İngiliz he
kimi dirseğini hu7 kc.;;c-.ine daYa· 
dığı vakit ilkin ke'.'leyi k"~ dvğu dir 
sek tarnfındaki serce parınnbnda 
:ı;iddetli bir ağrı duymu , <ıonra 
ağn orta parmağın varıc;ınn kadar, 
daha sonra hiitiin elbıe ı·nvılmış
tı ... Ağrı siddetli olmakla beraber 
hekim, daha ncrlsini anlamak ü
zere, tt'criihesine dcvnm ctmfsti ... 
Buz kesesi dirsekte '.lurdu{ru hal
de, ağrı kt'ndi kendine !?t't'cr ırfbt 
olmus ve hekimin elinf' fı,fota bir 
rahnthk gclmi ti. Fakn• az <;onra 
rahatlık ~·~ne uyu uklıık ha tır
mış ve hislerin her tiir1ii:ı;ii va,·aş 
YR\'as kayholduktnn sonra niha
yet elin o tarafı felce tutu\mıı~-
tu ..• 

B<iyle hnz kesesne rn3 hsucı tc<'
riibe ;\'apılınca herke in eli :ıvni 
hale tutulur. Fakat ~oğ'ul:'un her 
valdtki tc iri. hnttfı tfirsc!{i mer
mer masa ihcrlne davııınnk hnz 
k<'<:e ile tccrfibe '.\'apmak J,!ihi de
i?ildir. Soğ-uğa, h~,·a rereYanına 
karsı gelen, hattn 'tolıınn n'.t<'rnıe
rc dayı~·an hf'rkes '\fnir ai!rı<ıına 
hıtulmaz, hiçbir şey '>lmıynnlar 
da vardır. 

Onun fcln !dmdi h.-Jdmler ''al
mz soğuktan sinir ağrm gelebile-

Zilede Halkevi ve 

Faaliyeti Belediye 
Zile, (Tan Muhabirinden) - Zile 

halkevi geniş bir programla kış çalış
malarına devam etmektedir. Dil, ta
rih, edebiyat şubesi bir taraftan mem 
leketin tarihini tetkik ederken, diğer 
taraftan tertip ettiği konferans seri
.sine devam etmektedir. 

Köycülük şubesi ar ve temsil şube
lerile iş birliği vaparak köy gezinti
leri yamaktadır ilk olarak Zilenın 
Silis köyüne gidilmiş orada temsil ve 
konserler verilmiştir. 

Bu işlerde memleket gençliği ve 
bütün muammer faal rol almaktadır
lar. 

* Zile belediyesi büyiik bir hızla 
çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak 
şehrin sıhhi vaziyeti ve gıda madde· 
leri meseleleri ele :ılınmış, otel, lo -
kanta ve gıda maddeleri satan esna
fın temiz\i~e itina işleri temin edıl
mistir. Yakında su ve elektrik işleri 
de halkın ihtiyacına cevap verecek 
şekilde tanzim edilecektir. 

Halk evi 

Çahşma 

için Yeni 

Programı 

Çanakkale. (TAN) - Halkevi, loş 
için zengin bir çalışmıı programı ha
zırlamıştır. 

Muayyen zamanlarda konferanslar 
verilecek, on beş günde bir ar kolu 
konser, ayda bir dt' temsil koiıı tem
siller verecektir. Bütün bunlar, evin 
yeniden tesis ettirmis oldur,ı hopar
lör tesisat1 ayesinde dinlenilecektir. 

Ev tarafından brhassa gençlerin 
iı;tifade ettiği bir okuma salonu açıl
mıştır. 

Gündüz ve ı;!ece verilecek lisan 
dersleri ve kadınlar için d,, biçki ve 
elişi kursları açılmak üzeredir. 

Yeni Hapiscrne 
Kmlcahamam. (TAN) - Asri ha

pishanenin inşası bitmek üzer~dir. 
Hapishanede sanat atelveleri, yatak 
haneler ve yemekhane1er de buluna

caktır. 

AGRISI 
ceğine inanmakta terf'rldüt eder
ler. Hele ötedenherl vnlııı:ı: oı;oi:nk· 
tan. hava ecre •anından c-eMi~ um
ncdilen viizde oı;fnir ağrılnn \'e fek 
için kulak miit<"hnssıslnrının bir
coğu soğuktan hn ka kulni!ın için
de mikroplu hir he talık Jii•rm ol
duğunu ,.e, yfü:c ~den sinir ku
lai!ın irinden gc('(iğl idn oTRda 
mikroplanarnk solhıaım vardımı 
ile ağrıva ,.e felce tutııtduğunu 

iddia ecfrr1<'1". 
Demek oluyor ki, sinir ağn<ıı 

crkmnk için, yalnız o;oğuh vefi · 
mez. İnsanda hir de i!ıtidııt la'lmı
dır. Fakat bu istidat pek cok ktm
sclcrde hnhınur: Kimic;indı• alkol
den, klmb;inde dfsler1n ciiriik ol
mac;ından, kimi inde rrendikten 
kalmıs o hih•iik hnstnlıktan. pek 
çoklarında da tiirlü tiirlii mikrop· 
lu hatttalıklardan. Hclr· hı mev
simde grip hutahğı. <;n~u~un d11 
yardrmı olunca, s'niT :ılrılaTına 
pek cok fstirlnt verfT. Onılan dnla
;'\"t hu mevsimde :ı;oğı•ir11n ve riihı· 
betin teoı;frilc ttinir ni?'T"ıll!rındıın c;l
ke"et edenleT pek çok bulunur. 

İn:ı;anın \'iİ7iİ dnimst acık hnlu
nan veri olduğu ırihl. orndnki !!.İ· 
nlrlerin abz ve di , l,uTıın, kulnk 
gibi ı_:ahuk kirlenerek mikrcıplı:ı
nan. hir de. vli:ı: kemiklrrlnin ara
"ınrln lltihaolı:ınmnğa istidaılı hu
lunan ho luklarln miirnsehetlcri 
olıhı.l!·undnn, sol!tık mrvslmde en 
cnk mcvdana <"tkan inlr af.rıl::ırı 
~·iiı·dekilcrıHr. lhmlımn ııek <:ld
detli \'e ameli~ attan ha ka hlchir 
şc~·lr dinmb·en bir ne,·) ,·arsa dn -
bereket versin ki - t'O~'lı az oı;fddctli 
olur ve cahuk J?CC'er. 

Si ·atfk hac;tahğT ı-inir a~ıları
nın en tantanahsıdıT Runun val
nız so~ıktan ~elehilccP{:"ine i~nn
m1''anlRr nck rok olml'lkln hrra
her. o;oğuğnn hic olma7.,8 ı arıfını
cı. fakat nek km·,·etle Ynrdınırı hir 
sehcn olduğunu kabul P.tmek :r.a
ruriıHr. 

Göğii frzcrfnde inir ı-l';>Tılnn da 
hıwli<.'e roktur. Runlarn selwp ııo
ğıık olduğu ,·akit. gere ,·atakta 
acılarnk iisiimekten gcliı. En Livu
de ~ol tarnfta olması eskidenheri 
göu çarpmıstır. İn:ı;an rn çok c;a~ 
tarafına vathğı lcin. vaf::ıibn da a
cıldığı vakit sol tarafı ilsiir de on
dan, derler ... 

Kol fizerlnde ve \"Üt'udiin ba~ka 
taraflannda sinir ağrılan daha az
dır. 

L ady l\luricle aymp bayılan
ların bini bir paravdı. Fa

kat asıl onun en vurgt.nu olan, 
Mister Madden idi. Mister Madden 
küçük bir ticarethanenin emek
dan, ufak tefek yapılı, yaslıca bir 
memuru idi. Gerek yaşavışmda, 
gerek yüzü ve gözünde cı1.:?liıdedcn 
çıkarak, merak uyandıran 1:>ir hali 
yoktu. Ehli ve beyti ins•ınıarın en 
basbayası idi. Kendisi kadar gös
terişsiz kansını sever, gösterişsiz 
iki çocuğunu, hatta gösterışsiz ar
ka mahalledeki gösterişsiz evini 
de hep severdi. 

Temmuz ayının bir çarşamba 

günü idi. Mister Madden ne etmiş 
etmiş, bin dereden su getirmiş, ve 
işe gidiyorum diye, evd{>n güç be
la ipi koparıp Monte Kar'oya gi
den bir trenin, üçüncü mevki va
gonuna kapağı atmıştı. Içıni hep 
tatlı tatlı gıcıklıyan bir merakı 
vardı. O da kumardı 

Ayak ucunda iki ktınduramn 

tabanlarını seyretti. Kundurala
nn üzerinde iki uzanll"ış bacak. 
Bacakların üzerinde açı'rr:ı~ bir 
Taymis gazetesi, gazetenin üze
rinde bir gözlüğün lkı ışıldağı. 

Gazeteyi okuyan Mister ~1addene 
"Ne güzel gün!" dedi. Mis1er Mad
den de "Hakikaten!" de>dı Yirmi 
senedir• bu sözleri işe giderken 

•• ..,. ._..~.,. .a.. '"ta K.n 
disi de gazetesini açtı. Or.nia Lady 
Murielin bir resmini gcirdü. Lady 
Murielin Monte Karlod& olduğu 
yazılı idi. Mister Maddeu b ma işte 
çok memnun oldu. 

Şu Lady Muriel ne "°adındı. 
Tam firarın ve hürriyetin 

bir ilahesi. Güzeldi. Meshurdu. 
Her gün gazetedeki resminden 
Mister Maddenin yüzüne gülüm
serdi. Patagonyaya yapay.ıılnız se
yahat etmiş, orada o zamana ka
dar bilinmiyen bir soy insan keş
fetmişti. Bir gece Cheops .. hramı
run gölgesinde uyumuştu. Kocası 
olmıyan bir erkekle b.rJikte bir 
Hecin devesine binerek, Afrika 
çöllerini aşmıştı. Mister Madden 
şafakley:in kefen gibi carşaf1arının 
arasında uyurken, Lady Muriel 
tayyareyle Atlas Okyanusunu geç
meğc kalkışm1ştı. 

İşte şu genç I.ady Muriel 
hep kahramanııne, hep fena, hep 
göreneği ayak altında ciltneyip 
geçen şeyleri yapardı. Hep Mister 
Maddenin yapamadığını b:ı~anrdı. 
Mister Madden bu hür ve serazat 
kadının bu işlerine bayıhroı doğ
rusu. Önünde, gazetedeki resmin
den, Lady Muriel güneşte> güneş 

huzmesi gibi çakan çıplak kolunu 
ona doğru sallıyordu. M•ster Mad
deni; yasak olnn, ve go~enek ol
mıyan, büyülü, ferah VP açık olnn 
ne varsa onu oraya do~ru çağın
yor ve davet ediyordu. 

Lady Muriel yeryüziiııde Mister 
Madden namında birisi var mı ve
yahut yok mu, bildiği bile yoktu. 
Ne var ki hür kadın Mıster Mad
denin yüreğinde yaşıyordu. 

Monte Karlodaki gazın~a Mis
ter Madden sanki o yerin anadı:ın 
doğma bir müdavimi imış g:bi, 
dudağında ıslık lakayt lakayt bir 
masadan ötekine gcçiyorau Böy
le sagda solda dolaşırkf'n, birden
bire gözünün ciınünde bakışlan 
ister istemez kendi tarafımı çeke
cek güzellikte bir kadı:ıa :-astgel
di. Kadın güneşle bal g:bi esmer
lemiş pürüzsüz bir sırt "e gerdan 
göstcrjyord u. 

Çelik mavisi gıöi madeni ca
kan kara saçları Lord Byron tar-

zında kesilmişti. Mister 1\laddenin 
dudağındıı tellenip duran :slık bı
çak gibi kesildi. Bu kadın Lady 
Murieldi. 

O gece Mister Madden kumar
da tam sekiz bin lira ka

zandı. Mylady şununla bununla 
konuşurken. ertesi güntl tayyare 
ile İskenderiyeye gtdece ğini söy
lemişti. Ertesi günü İsken::leriyeye 
giden tayyarede Lady Murielden 
başka Mister Madden de vardı. 

Akdenizin kara seçılrıcz engin
leri üzerine varılınca ~ı:ıMarotun 

kulaklara sıla fıkı tık~dığı pa
muklara rağmen tayyarede müt
hiş bir gürültü kopmakta olduğu 
duyuldu Sonra, motörden ateşler 
savruldu. Tayyare bir yana eğildi. 
Ve denizde balık görmüs b'!l" mar
ti gibi dikine olarak denıze sap
landı. Cankurtaranlannı her na
sılsa takabilmiş olan MistPr Mad
denle Lady Murielden b:ı.şka yü
zegelen h~çbir kimse ycktu. 

Lady Muriel Mister Maddeni u
tandıncı bir lnkaydi ile gozden ge
çiriyordu. Mister Madden kadına 
bir söz söylemek lazım geldiğini 

tahmin etti. Kekeledi ve abahla
rınız hayrolsun Mylady, ''l{eyfiniz 
nasıldır?" dedi. insan birdenbire 
dile gelmiş bir hayvana bakarmış 
gibi ona şa kın ı>:kın bakt' Mis
ter l\faddcn .. Her halde heni ha-
tırlarsınız, dün gazinocfo sekiz bin 
lira k zandı idim." diye illıve etti. 

Lııdy Muricl "Ha dünkü şu kü
çük adam!" dedi 

Mister Madden, bizi kurtaracak
lar mı sanırsınz? diye scrdu. 

Bizi kurtarmalabndan Pvvel e
peyce zaman geçecek. Sen bana 
kendin hakkında bahset te vakit 
geçsin bari. 

Mister madden uzun uzun, e
vinden, çocuklarından. ıransın

dan bahsetti. Fakat bunları.n hep
sinden bahsederken, ses·nde bu 
kadar kahramanane bir sergüzeşte 
girişmiş olanlara hrıs istıhfaftan 

eser yok, bilük.is derin bir ozleyiş, 
yine o evi ve o insanları bır göre
si geliş vardı. Hele kanı:-ı Mabelin 
ne ev kadını olduğunu, ~avı nasıl 
hı:ız.ırladığını, bahçeyi bc .. aberce 
suladıktan sonra. nasıl ellPnne bi
rer kitap alarak ocak başında kar
şılıklı bacak uzata uzata mışıl mı
şıl okuduklanru anlatb Lndy Mu
riel "Aman ne sıkıntıl" d"di 

"Bittabi Mylady herkes sızın 
gibi müstesna bir kadın olamaz . ' aynı sınıftan değiliz b 'irim; ben 
s~kak~a kıtlığına kıran girmiyen 
yuz bınlerce kaldırım tepicilerin 
biriyim, fakat siz!?" 

Lady Muriel gülümo;ed1 "Fakat 
ben ... Ne?" diye sordu. 

Mister Madden, "O! s=z hay
ran olacak bir şeysiniz Ne bile-

• 1,, 
yım. dedi ve yutkundu. 

1 

Bu iş cuma akşamı ol•ıvordu. 
Cumartesi sabahı. t•zayışı 

sanki ebediyetlere vara?' bi!' gece
den sonra, Mister Madem ~ğuk
tan bayıldı. Lady Murie kolunu 
sarstı. Kulağlna bak ii~·e bağırdı. 
Madden kendinden g1>çıp ka .. anlı
ğa vavaş yı:ıvaş çöküsiın, 'bütün o 
helezonlarını tersine o ':ırFık do
l~nmağa koyuldu, ve kr r.d:ne ge
lınce, Myladynin göste,.cliı{ı ufuk
ta bir duman gördü. '3i· wıpurdu. 
Onun nasıl ufuktan lcarrnııup si
lindiğini saatlerce S<'VrPtti er. La
dy MWiclin cebinde 'Jı .. \T" .. inia 
sigarasile bir kibrit varrtı Onları 
ikisi arasında, nöbet nöbet elde ve 
güneş ışığında tutnrak kurı.ı+tular 

'Lfıtfon sayfayı çe,•ırınizl 
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Dün Gece iki Yugoslavya Eski Mütekaitlerin Ma- ltalga Mesele Meclisin Seçimi. 1 

Yaralama 
Yakası Oldu 
Dün tehrimizde iki yaralama fto 

kası olmuştur: 

1 - Maçkada bahçıvanlık eden 
Arnavut Cafer dün Taksimde Yeni· 
şehirde bir meyhanede rakı ıçerken, 
kendisine 140 kU?Uf borcu olan bah
çıvan Abdullah ile arkadqı Feride 
rastl&nll§tH'. 

Cafer bu vaziyetten istifade ede
rek borcunu istemiftir. 
Alamayınca, bıçağına sanlarak a

lacaklısının üzerine hücum etmif, o
nu sol böğründen ağır ve tehlikeli 
bir surette yaralamıştır. Abdullahın 
arkadaşı Ferit işi yatıftırmak :.ta .. 
miş, Caft!I" Feridi de sağ kolundan a-1 
ğır yaralamı§tu'. 

Mütecaviz yakalanmıf, yaralılar 
Beyoğlu hastanesine kal~ • 
dır. 

2 - Anadoludan mezbahaya ko
yun getirmiş olan çoban Kadirle, ço
ban Kemal arasında koyun gütme yü 

zünden bir kavga çıkmıştır. tllc defa 
bir ağız patırdısı halinde ba,byan 
bu kavga yavq yavq büyümüf ve 
nihayet bir boğuşma halini almıftır. 
Bu sırada biru ilerideki IOpUUll ka 
pan çoban Kemal, arkada11nın merl
ne hücum etmif ve onu 10l kafi üze
rinden ağır ve tehlikeli bir sufttte 

tyaralamıftır. 
Kadlrtn yaralandığmı g8ren nrka

dqları Abdülkadir, Mevlılt, ömer, 
Battal, Ali ve HiileJin de kavgaya 
kanpnışlar ve birbirleri ile bir hayli 
boiufmUflardu'· Bu sırada vwya 
ıvüi'Yecı eden zabıta yaralıyı Be) c.llu 
hastanesine kaldumıftır. Suçlular 
)'akalanarek tahkikata batJanm\,tır. 

Nafia Memurlan 
.Araslncla lecayifler 
Ankara, 23 (Tan Muhabirinden) -

Nafia fen mektebi 937 seıım mezun
larmdaD Abidia Xaatamoni peler 
ren memurluğuna, Kıqeh1r yapı it
leri fen memurlarından Salın Sivas 
rapı işleri fen ~url\llUD&, Jstan
bul bq mühendislerinden Mihruı 
Akan Sinop bq mübendisllilne, Zon 
guldak şoseler miibemfıtlerbıden 

Şükrü Denici umumi müfettifllk Na
fia müpvirliği emrine, Tokat fen 
memurlanndan Mustafa AnkaraT&t 
!l'uDCell mühendislerinden Salim Na
fia müdOrlülü vazifesini de görmek 
Uzere Seyhan mUhendisliğine, Dur -
dur fen memurlanndan İbrahim Şi .. 
nast, Yozgat fen memurlanndan Ke
mal, merkez fOlle1er fen heyetine, Alı 
met Nihat Sular umum m6düt'lO~ü 
muamellt memurlutuna İçel fen m• 
murJvmdan SaWıattın Günay Tun
cellye tayin ve nalrledtJmiflerdir. 

Buna su mühendislmnden Ce1'
tin tıeretl 250 liraya mtmabllt ida
resi m6hendtslerlnden Aalamn ınaa· 
fi '10 liraya çıkanlnufbr. 

Lady :Muriel sigarayı k,. böldQ, 
dudaklanm J'akmcaya kadar kar
şı1*h içtiler. aurupta, tepe1.eria. 
dm bir tayyare geçti, ve betmıa 
pn1ı renklertne dolN uçup gitti. 

Bı1esl sQnü ikinci ı,eyı)ıpnden 
ayılırken Mister Madden Lady 
Murieli uzakta bir kara nokta oı ... 
rak gördü. 8lnki büyük kalaba· 
1ık1ar aruından wma csotru ken
dine yol açıyormut libi, yiU..e yüze 
yanına vardı. Klıdının benzi, 10l
muş. gözleri morann11. yanaldan 
çöknıü,ıü. Kadma ''Sabahlannız 
bayıobtun! Ölecelbıbi saınyonım. 
Yüzünüme o bal 'ftl'!" decti. Kadın 
cevap vermeyince "Ben de ölece
ğim!" diye Uive etti. 
Kadın, bir gün daha ~anaahm. 

dedi. 

Ö teki başını salladı. "Ben da
yanamıyacağım! Şimdi ö

leceğl.ml duyuyorum." "Müaude 
edtna de sbe Allaha aınarladık 
d'yeyim" dedi. Bir an sana bütün 
Okyanusun sulan üze!"lerlrl.a kapa
nır gibi oldu. Ses (Ikannadılar. 
Neden sonra Madden "Eh Allaha 
ısmarladık!" dedi Ve kadını du
daklanndan öptü. Kadm "Allaha 
ısmarladık yavrum" -tedi, ve elile 
yanatuu olqadı. Maddenin '&kıp, 
ölüm UDUtkaıılıtı ile teh1'ya ka.
yarken "Sili tanımakla~ mem-
90nmn" dedi, ve suya çöktü. 

Berlin • Ro111a 
Mihverine 
Giriyor mu? 

•• J •J • Çıkarmak Yenileme Kararı 
aşları Y UkSC ti Cmtyor f stiqormuş Vermesi muhtemel 

(Bqı l netcfeJ 
na.)etlerhıe ı.tlnat etfüiyo:du. 

ıt ~~ " (Bafı l wcldeJ re, ya aramızda bir soitefehhiim var- Okt\ etimizi k d (B~ ı ':' l.+AlalHR tecdidi lçill 
n mut ,ek6nu da 938.016 lira - cır veyahut bi!- anlaşamamazlık mev :tm~llllmlz ~apaı ;_:;ktir~ ra: Teıldlah Esasiye Kanu• 
.ı:r· . .. cuttur. Bana 0 'Vakit '°1'du~um za- hilk6meti bizimle hakikaten bir mese n•uw 25 i•ci maddesin• 

Avusturya i§gal edildıkten ve 
Çekollovlıkya bir Alman vual dev
leti haline getirildikten sonra Bel
gradda endife bqladı. ÇWıkü artık 
küçük antanttan eser kalmamıştı. 
Almanya hudutlara kadar inen bir 
tehlike olmU§tu. Orta Avrupa va
ziyetinde bir kararsızlık batiamış
tL Yeglne güvenilecek Kuvvet Bal
kan birliği kalmıftL 

yeni oe alri Amarna •ore mm 2,5 milyon liradan bahsetmif • le çık.ırmak istiyorsa bunmı tam me deki ıorahat 1•d•r: 
ln •e "100.001) - bir mll)'Oll lira olur 1. ti 1 d ht t' si lcabede _ 

M "lk' ed tt·ıw- 23 618 b .. d i 1 6u ıye n eru e eme "M dd 25 1 t•h p ll ıy c arze ıa~u . va • s::ı aşım uzer'.ne, yaparım,, em ş er -1-ü ş bu '-'--d b1- hü - a e - n 1 a 
da 11 ,...6 k' k .. . .. ıı;.~ınır u veya DO&wıı a uc: I d 

tan ftan . h• sı es ı anuna gon Jı. Bu cevabı aldıktan sonra butçe ettili t kdird ke disinl bekli- devresinin h tamın ati 
almaktadır. Bunun yekunu da 139 c.ephesl.nden ~lrıihamı Soç olmıyan cum 1dbetl ~u· e, ah n t bilmesi IA- ewvel IWHliı adedi 111i• 
bin 782 liradır. 12.•23 vatandq da bir 1f olduğu ıehabma vararak hü - yen~ B tak~i::ey ~Fransa NttebiniD ekseriyeti 
yeni kanuna r,öre almaktadır. Bu da kumet'.n müsokkln sesinin bir an n :n d ııı.~ bftt" ı.!: lmil 1 fk::. ti k il 1 tlh t 
294.244 Ü bu~maktadır. Askeriyenin vel bu muztsıip olan binlerce yuva- arşı E>aı. un uo:3 :·e . e e mu a as e n ap ec:• 

tt. ııı.· 'b 35 233 zat k' k l 1 takriri ı:mumiyeye ~arp vazıyetin ne ola - dit olaa•rsa yHI iıl!timCI crze ı5ım gı ı . es ı anu- ya u .A,muı için fU ıua 'mi ıun . . . . 'S 
.. 9 843 t da ye . k .. cı.ğmı bilır veya bılmesı icabeder.,. ı eclea meclisin intihap 

Bu sırada Al:nanyanın AdriyRti
ğe inmesini istemiyen f tnlya, der
hal Yugoslavyanın yardımına koş
tu. Kont Ciano kendilfğinden Bel
grada giderek Yugoslavya iie bir 
ticaret muahedesi akdine muvaf
fak oldu. Bir taraftan da Belgrad
da ve Yugoslavyanın muhtelli yer
lerinde faşist propagandas1 yapan 
teşldlMlar viicude getirildi. Yani 
Almanya ile İtalyanın menfaatleri 
Yugoslavyada çarpışıyordu. Yu
goslavya Bqvekili bu menfaat ih
tillfından istifade ederek ıki tara
fın da dostluğunu idameye mu
vafflllc oldu. 

ne go~ . za nı anuna go- ır.uştum. y • ·---'- L-- l , 
're almaktadır. Bunların yekıinu 938 İkint! iıeben de RelsfcOmhur Jıaz - cnı o., ... _. ACP&~ am10r . devresi • ilk Teırlnlıanl 
hiı\ 76 lira tutuyor demiştim. Bueün tetleri geniı bir teskin ve taadül Epoque gazetesinde Donnadıeu den baılar. 

63 ıi k k h yazty:>r: 553.5 ra es i anuna göre mu as ıiyasd1iyle haıekete geçmiş bulunu - Teıriaisaaiden evvel 
sas olanlara verilmektedir. 384,516 yorlar Bu gü:;::t>l siyasetin emniyet ve " 0\l'unar hazırlanıyor. Hitler 30 1-

• • ·ı.::.- d nal sosyalizmm' vaki ola• l.ff111a fevkala• lira da yeni ~anuna göre muhas - §ifa verici nimetleı;inin yine binler - ınncılULllUD a nasyo 'Y 
sas ol,mlara Vt>rilmektedir. Bugünkü ce muztarip vuvaya biran evvel ulat ıktidar ınevkıme geldiğinin altıncı ele bir içtima addol .. 
\"aziyet budu,. Yaptığımız tetkikat mastni teshil t'tmek istedim. Maliye yıl dönümü münasebetiyle büyük bir RUr ... 
neticec;inde ejer ki bu vatandaşlara vekili arkadaşım ilerisi için katt söz m•tuk söyllyecektir. İyi gören müşa- ~i!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!i!!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!!!~!!!!!!!· 
~eni kanuna göre maaş vermek la - verme?nekle hcraber bütçe imkinla- bitlerin temin ettiklerine göre, Bit -
ıım gelirse mifıkiyeye ait eytam ma- "müsait olduğu derece bu muztarip ler, bu nutkunda müstemleke mese .. Barse/onun 
aşı 1.051.828 ~ra, tekaüt maqı bir v:ıtand-.şlann ıztıraplannr da tahfif lesini bütün g~nişliğiyle ortaya ko .. 
milyon 517.5~fj lira ki yekunu ceman t<leceltlerini söyl!dller ve bunu bu yacak ve Almanya ile İtalya lehine MÜ da .ç aa 
2.569 404 lira l>ütçeye Ulvesi 1Azım • ~ ilrsüden söylettirmi§ olmak ta be _ Afrikanın yeniden taksimini isteye - J 

1 

gelir. Eytamlarm da yeni kanuna ir- rim için vicdani bir haz oldu.,. cektir İtalyan diplomasisinin hattı Tedbir/eri . 
caı hallnd" bJ.tçeye 8.091.980 lira, es Miiaaoatnzlık lıarfUınclG hareketi bu faraziyeye bir hakikat 
k! kanunla tekaöt edllmif askeri te - manzarası vermektedir.,, (Bafı 1 iftelde) ' 

Fakat hadiseler yürüyordu. Al· 
manya Büyük Ukranya hulyasını 

hakikat sahuına çıkarmak için Or-

kaütlerin yeni kanuna ircaı halinde 
3.906 ~64 lira maluller için de 431 
bin S3'Z lira k. ceman 10.429.776 lira-

\a Avrupadaki siyası faalıyeUerlne nm ilavesi laz!m gelir. Mülki ve as -
devam ediyordu. İtalyanın arı.usu- ı )~erinin ikisi b:rlikte 12.999.180 Ura-
na rağmen Almanya Rütenyanın ya balie olmaktadır. Eski kanuna gö-
Polonya ile Macaristan arasında re tah;is edilmis olan maaşat eshabm 
paylqılmasma muhalefet ~tti. Çe- <lrm vPfat ettiideri zaman eytamrna 
koslovakyada askeri har~kat için tahsis edilen ınRaşlar da yeni kanuna 
üsleri vücude getiriliyordu. İtalya, göre 7apılmai~tadır. Binaenaleyh bu 
Almanyanın şarka doğru yürümek eskile!'ini de yenilere irca edersek hu 
için yaptığı bu hazırbklardan isti- ' 'olda C'ytama tahsis edilmiş olan ma
fade ederek Macaristan ve Y;ıgos- s~ların dahi rrıüstenidünileyhi olan 
lavyayı kazanmak ve bunları Ber- maaşların da !'eni kanuna göre tashi
lln - Roma mihverine kendi taraf- hi icalıeder. Bilmem arzedebildim 
tan olarak sokmak ihtiyacını duy- mi? 
du. Kont Ciano, Budapeşteye gide- aradaki lark nedir'! 
rek Macar hükUmetini mihvere 

lazımdır, memleketin sükun ve atisi 
namına. 

Bunun birdenbire yapılacak bir 
tedbir olmadtğı anlaşılıyor. Fakat 
nasıl ki, malulin hakkında qeçen <ıene 
eski ve yeni malulleri bir dereceye 
kadar bir~e~irmek üzere bir ·te:Jbir girmiye ikna etti. Sıı:a Yugoslav-. B ·· 30 ı· ı b' 

t ugun ıra maaşı 0 an ır a - almışızdır. Bana verile" cıalull'ata 
yaya gelmişti. şte bu deta Kont d f ed k 1 b lf 

am V! at l·ce o ursa i arz 3 ye nazaran, eski ve yeniler arasında taa-
Clano'nun Belgrad seyahaU bu b -'--- b ·· kü k tun Irt&AUBA ugun anuna göre dili hasıl olmamıttır. fakat taın .ılma-
maksatla yapıldı. bir de kendlsl tlAve edtllr, dörde tak- dahi onların da aldıktan zcn'Gla * • sjm eıtilir, kendi hissesi olan 7,5 liral :sbeten müreffeh bir hcı le ~eçmiş 
Yugoslavyanın vaziyeti Ma- tenzil Pdilir, .kalan 22,5 lira eytamına olmaktadırlar. Me!eleyt bu cephed~n 

caristana benzemez. Yu- tE>vzi edilir. Şimdi eskJ maqlan ye- Medisin: ve hük\lmetin naznn d'kka
goslavya Balkan paktına dahildir. r.i kanuna gö~ tahvil edersek bu ey tine anedlyorum ve yardam D'lilm
Diğer Balkan devletleri, bilhr.ssa tam dQhi diyecek ki bana tahsis edil- kün oldulu kadar bu 11tıraplan tad 1 
Rumanya, Berlin - Roma ml!wenne miı oJ .. n muftan ben mahrum Jra1 .. ec!tci d~e ba!layarak ~vaş y':l
glrmeyt kabul etmedikçe Yug\.~lav- dun, çünkil sshfbl maaş sat olsaydı vaş büsbütün izaleye vnnhna~mı ri
ya kendisi için son lstinatgllh olarak 10 lirs nıe1ela 90 liraya çıkacaktı, ca ederim. 
kalan Balkan birlljlni tera.edip oörde b&?linecektt, yetimlerin hisse- Fuat Ax...;J izalaa 
yukardan selen akıntıya ktandi9tnl sine .U Ura düpceldi. fimdi bu nok- 5 ' ının 
teslim edemez. Halbuki Rumanya- tada cbı tadUA': -ıhna bir milyon "-r Bunun üzerine tekrar Maliy'! Ve-
da kralm Alman tazylkl~e karşı Hisur bin lira da bu it için tahsis e-
aldığı cephe ma10mdur. Kral Ka- cıilmek icabedeı ve bu suretle on dört kili küraüp geldi ve "ufacık bir nok-
rol, Rumanyanın, Alman nilfuzu Jiıilyon lirayı mevcuda yani 16 5 mil tayı tasrih etmek isterim,, dıye sör.e 
altına girmesine muhalift~T ve bil- yon hl'aya ilave etmek lcabedeceji başlıyarak dedi ki: 
tün kuvvetile Alman lstila.sın:ı kar- 1 neticesine vardık. Böyle mühim bir .. _ IDJI'l Menteşe arkadaşunı7. şu
şı dunnıya çalışmaktadır. Yugos- rakkam y!kOnu önümüzdeki sen! rada, koridorda '1cdi1er ki, 'MaUve 
lavya, Rumanya ile da.-ıtşmadan bütçesinin va7.iyeti. devletin ihtiva"- Vekili, şöyle bir dert varr!ır, a,.aba 
Berlin - Roma mihverine girene lan tesbit edilmeks!zin. teCdk edil· buna bir çare bulmıya t.ruc:an yok 
hem Rumanyanm, hem dP. .Ba.lkıan mebizin bütçeye bu kadar k\ilfet tah mu?,, :Benim de söyled•ğım b1.mun 

uk dete 1 k mfktan 100 bin, ~00 bin uir milyon-
birlllfnin m a ratını ten • eye mil eden bu \'t?kıln hakkında •imdi - . 

• Y sa b 1r şey değil, fakat stmdi:len söz 
sokabilir. den b\r vaidd:. bulunmaktan kaçın - . kam. buVl"i'- iki 

B b 1 Y 1 ner k . vermıyorum ama ra ..... 
u iti ar a ugos avyanm - ma zaruretım duymaktayım. Bunu b k 11 kadar tahmin edıyo-

lln - Roma mihverine girmeğı ka- muht~rem ıU&l aahi~~n de takdir ~= T:ıci~o:ttlrelim. Senedon ~ne-
bul ecteceaı-e pek ihtımıJJ verile- buyuraca~-.:aan emınun M ha•• a.u •"""" · a - b 1 1 '-tad r L-'Jri rakam '•aamafih ~,,_ ·-bll"' b 1 h k'- d l ''e un ar aza mal'\. ı • JA"• • 
mez. ıu ne~"'"~"'" ...,,. • un ar a ıun a lmklnı tahfif. ne bu 1 bü üktür. Bugfin neye bahğ 01.muş-
gayet müphemdir. Tebliğdeki şq Iunurı:a esirgememeyi esas itıbariy- Y . 
cümle biraz tefsire muhtaç görü- le düş inüyor.ız Maruzatuıı bundan tur. Tetkik ettırellın.., . 

Du .. yor: ib t•:- Ve nitekim kendilerine t.akdım e-are ~.,, ~ n.. 
1 ••/lıi Jeolet tıdamı werelı ltal· Talıriır sahibinin aözlerl dilmek Ozere yaptıtım ."!tkın. P"SU a-

sı cebimde durmaktadır. Fakat onu 
~ oe gerek Y*woalaoJllCIYI ola. . ı kenclilerLne takdime vakit bul-1ma-
War eden mahtelil Aorupa OCI- M:ı liye vekilınden sonra takrir sa d ı t kriri ile karsıI.ştım Bu-
zİydfll"İni tdlıÜı amitler oe Au- l'ıibi Halil Ml nte~ .tekrar kürsüye; n:"k;';u~ne söyledim. '"FekfılA 

1 

ra 6a lrumınıla alalratlar geldi v• ıual takrırıni ve prensibin -ı kürsüden sö len:niz,, dediler. \•azt-
pamn ani deki ıuksadmJ şu suretle l:zah etti: b d y 

b .. ..:: --' L_ ... , l - j yet u ur u ... n ....,,..,,....,. • -r·- "- Bu mevzu etrafında gerek · .. 
halintle oe ayni ıuımanJa Yugoa- tahriri ıerek fifahl bir çok acı müra· Hakikaten bugun 935 df"~~rı mun 
laoyamn '°"1fa balantlafu mem I caatlarla karplaşıyordum. Bunlar _ ! tn:zam olmak U:zere. demin o~~'1uğ ım 
leketlertle oulıaa welen ue Bel- C:an m:.ıteeut.- ve müteelllm olarak · veçhile yani ne ka~an tcka·it maa-

.. •ı ~-• 1 ~lelfevr bir t.lnirt meclis kürsilsüne şıdır. ne kadarı yetım muaşıdır. ne 
gratta mu•aı G1CU&er yapan •on 1 dar alAl d k d uı· .. .. e6a k sevketmfş olsaydım asıl büyük vazi- ka ı m u maaşı ır. nl' • an rn 

nu sevkitabiiılne bırakmıyari\k tahfif 
etmek esas programunızda u-emmül 
edilmiştir. Fakat miktar azami oldu
ğuna göre, bugün için btr fl"Y :rspı· 
lamaz, lnpDah tmkln bulunursa el
bette temin yoluna gid:lir.,. 
Görü,ülen i,Ier 

meşguldür. Her yerde siper kazılı ~ 

yor ve Frankıstlere karp kati bir vai 
ziyet almıyor. Bu hareket ve faa1Jye4 
şehri, ıne daırt Madridin haline bell 
zetlniftir, ı 

Barselonanm müdafaa tedbirlerl. 
Frankistlerin havadan tehdidi altın -' 
da vukubuluyor. Barselona dünden 1 
heri 19 hava taarruzuna uğramıftlt• 

Maliye Vekilinin izahatınd:in son- Fakat bu yüzden hasıl olan hasar as
ra ruznameye gecfldi. DRhilıyc VekA- aır. • . 

1 
leti merkez teşkilatı, vazifeleri hak- Çünkn bombaların çoğu limana 
kındaki kanunda değislkl•!t yatulma- düşmüş ve bomba parçalerı bet İn- ~ 
sını gösteren kanun JAyihası ~Oz.ake giliz gemisine isabet etmiş1.ır ~ 

re ve kabul edildi . Mahsuldar. yaba- Son harp vaziyeti ; 
n• zeytin ağaçlarJnın ft'1lanrn11sı ve Dün Frankistlerin 40 ta:;-yarest, 24 
zeytin mahsullerinin iyi yet ştirDme- cümhuriyet tayyaresi ile muharebe 
si hakkındaki kanunun mürnkeTeslne etmiştir. Anlapldığına ~öre. Fran- 1 

geçilmesi üzerine Ziraat Vekili Faik kistler, Barselonanın müdafaasım ak 
Kurdojtlu kilrsüve gelerek kar.unun satmak, bilhassa şehre erzak ve mal• 
maksadını izah etti. zeme •vkine m1nl olmak 1stıyorlar. 

Ziraat VekW tzahat11u:b, mem!eke- General Franko, bilhas3M merkes' 
timiztn zeytin ağacı itibarıle zeytin cephesinde azami taqikt yapmakta• 
yctiştiron momlcıltctlorln bc.;,:ndo. ı;c:l dır. onuıı lJı.. . .. d .. 1.~ h .l r 'D ___ , __ 4 

diğini, fakat zeytinyağı istıhsalAtı 1- dan otuzınil mesafede olan Manresa 
t'buile dördüncü kaldığını, İspanya, mevkiinl r.aptetmektir. Su şehrin ya 
İtalya, Fransa ve Yunanistanla mu- rın iffıal1 ümit olunuyor 
kayeseler yaparak anlattı. Z:eytincl- .nelona. cümhuriyet kuvvetleri
likte ileri giden Kocaeli, B1ırS3, Ba- nin Sitses'e giren Frankhıtleri kova• 
lıkesir, Çanakkale, Aydın, Muttla An rak Villameva civarına 'ltadar süıdü• 
tep vilayetlerinden baıka yurdumu- ğünü bildiriyor. 
zun bir çok yerlerinde de kesif my- Bilboonıın bir ltaheri 
tin ağaçlan bulundu~unu s5vledi Bilbao, 23 (A.A.) - Fr~manm 

Vekil, Anta'ya, Muğla, İc;el, tmür, Katalonyaya siWıca yardım ettı~ ha 
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Dıyarba beri burada büyük bir heyecan u
kır vilayetlerimizde 34 milyoıı vaha· yandU'IDlfbr. Allkadar mahafilde bu · 
ni zeytin ajacı bulunduğunu kayde- yaNımın hadiseler Ozerlnde müeatr 
derek: olamıyacatı ve füat n:uyonall5t t.-
"- Bugün mevcut im~nla bu ra- panyanın Framanın bu :ıu,mal'IC& ha· 

kamın ancak yansmdıtn ve ~ok nok· relletinl ula unutmıyaealt kaydolun 
san şekilde istifade ediyoruz. Dijer maktadır. 

yansı ela unutulmut oir •ervet beıtn.. ,.,,,.,.,_ Hfllf'İc:İ7e Nam 
de çürüyüp gitmekted:r. MeVNt UJJ 8onnet ile ııllrliftil 
tinliklerden vasati bir Takam olarak Bonnet, bu sabah cümhuriyet~ t .. 
tane halinde 230 bin ton. YtAI bal1n- panyanın Hariciye nazın Alvares del 
de 24 bin ton, salamura halinde 13 Vaayo'yu kabul ctmiftir. Na~na. ts. 
bin ton olarak istifade .Jdil:y,Jr.,. de- panyanm Parls sefiri refakat etmek· 

~ ~~ 1 

Faik Kurdoğlu müzakere elfı•me' Oirenlldlğine böre, bu müllk11t es 
te olan kanun çıktıktan sonra bu mfk nasında Barselon istikametinde baıtı
tann ild misline çıkacalınt ve nıab • yan Frankist taarruzundan bugi1ne 
saslarını etraflı hır surette izah ettL kadar cümhuriyetçl İspanyada blaıl 

Ziraat Vekilinin ıbeyllnatını mü• olan vaziyet ve bilhassa hilkumetçl 
aldp söz alan hatipler, kanun üzerin- mülteciler meseles) gözd'n geçıril· 
deki noktai nazarlannt af'llattılar. 

. bunlar miştir. 
Tekrar kürsüye ıelen \' elul a Pol Bonkanın nutka 
kartılık olarak kanunur. maksadını 
tefrih etti: Dünya efkarı umumiyesl lspSfY• 

_ Yav\ş yavq para ve ;nsan ,._ ile meşgul olmıya devam ediyor. 
me~ ile ise koyulursak bt, ic: bndilt- Dün eski Fransa Hariciye cazın 
ğinden inkişaf edecektir o ,,.akit va- Paul Boncom- bir nutuk si5yliy,.relıc 
ıiyeti sim izah ettitlm uman benf.n ademi müddhale siyasetini "Fra"ll8-

yı muhasara etmelı: slya~etinin katl 
istediğim tahsisatı kohvca verecek- mehalesi,, saydığını söyliyerek ts
sinlz." dedi. 

Bu izahattan 80Dra kanun projesi, panya cümhuriyetine silah satırı al-
ı....:-; maddeeine kadar mUukere mü iınklnınm teminini iate:nisCr ve 
; nutkunu fU fekUde bitimıiştır: 

taahurle~le muncu • "!' ~~r~ 1 f<.oyi, :nenafii uınumlyeyl Wl\ltmuı ki ve askeridir. Bunlann hepsi mun
ala oe nczamın talwiyaı ısın lf• durdum. Çünkü bütçe clbetincl• ka tavm olarak yüriltülmekt~.iır Ks
birli/ılerini JerinlC!ftİmai7C! "• lıili icra olmıyım bir işte, binlerce"' yıtlanmız vardır. Orads'kJ vıaztyeti 
ocun ~-miifterekcaim- ı~ndaş" alt olıın bir ifte bayle 'bir tek arzedersem görülü~. ki, :l35 -k eski 
ferini teyit eyientiffertlir.,, bfte ~ulunmaT bir nevi demogajt o- tekaüt kanununa gor~ maaf al'n ar

Komtu memleketlerde vukuaıe- turdu Onun icin bu teessür ve teel. bdaflarm miktan mülld 15 4<10, •• 
leıı ve Yuplavyada müuıt akit- lüın altmada ı-en evvela bütçe eneü- kert 49.015 dlr. 938 da yekiın mül
ler J&pq bldiaeler, bu memlüet.. meni reisine müraeaat ettim. Ve de- ı klde 12.981 e askeride 41 bıne iniy,,r. 
lerln Berlln-Roıu mihverin• gint- elim k:· MJJu h·ısusta bir tetkik yapıl- 937 de 12.981rakamı11 . 100 e askeri
leri midir? Sulh ve nizamın takvi- mış mldır, ve ne miktar bütçeye te 4 de 41 binden 35 bine ini!or.~nede~ 
ye hUIUIUnda Belp-adla Romanm sir yapıyor?,, sen~e azalıt vardır ve KHallll yen. 
it birllli yapmuı. Yuıo&Javyanın Bütce encümeni reisimiz bana tekaüt kanununa IÖre mauş alanlar 
Berlln, Roma mihveri Ua beraber menfi cevap verdiler ve bu hususta da çoğalmaktadır. 935 de mftlktyedcn 
çalıpnuı demek midir" bir tetkik yapmadık dediler. Sonra 9572, askertde 7800, 936 ia m(llkide 

İfte tebliide bizce izaha muhtaç maliye vekilı arkada#mu buldWD. 10.900, askeride 8900 • baıll olmuş
görünen noktalar bunlardJr ve fÜP- "'Bu YDesele ~zerinde bir tetkik ya • tur. Yani bu ınıretle esas ~&barile 
hesiz ld, bir iki gün içinde vaz1yet pılmq mıdır?,, dedim Şimdi l'olt be- böylece eski kanundakiler ı zalmalt
berraklapcak w bu suallerin ce- yefendhrln mun tetkikler neticesln4 ta, yeni kanundakiler çoğalmaktadır. 
vaplarmı Wiseler vereceldiT, de eld~ edip sôylediğL rakamlara&" Fakat yeni blr imkln bulunursa bu· 

"Demokrasiler bir kere daha dik· Meclis, qarflllllba günü toplanaeakor 
tatörlükJerin kötü darbeJcri,'1 '>Prta-

tır. taf etmekten ve bizi alakadar ~en 

• iHTiRA ILANI • 
"Emniyetli ustura bıçalı.,, 

hakkında alınmış olan 4.2.1930 
günlü ve 895 sayılı ihtira beratı 
bu defa mevkii fiile korunak ü
zere ahere devry ferağ veya icar 
edilecetinden talip olanlann Ga
latada lktısat Hanında Robert 
Fern'ye müracaatlan ilin olu • 

bu meselede muhasarayı varmaktan 
aciz blunduklarını mı gösterecekler 

Her boyun eğiş bizi bu muhasara· 
ya yaklaştınyor " 

Lomlroda nümayİfler 
Londrada komünistler ltül<\1:net ko 

nalı karşısında cumhuriyetçil'!re si
lih verilmesi lehinde tP.zahürat ?aP
mıflar ve Bapekllet dairesine gtr. 
mek latemiflene de menolunmuşlar. 
fakat murahhas bir heyet Başvekilin 
kltlblne bir isttda vermiştir. 

nur. 
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2'·1-939 TAN 

GRIPsiz NEZLEsiz ÖKSURUKsüı bir kıs V A L D A Pastilleri sayesinde kabndir. DABKOVIÇ 
ve Ski. HAK 1K1 YALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. 

T. IS BANKASI 'nın 
939 K. TASARRUF. İKRAMiYE PLANI 

32,000 L 1 R A M Ü KAFA T 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 

. 
1 lkinciteırin Tarihlerinde Çekilecektir 

~ IKRAMIYELE R: • 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira -
s 1000 - 5.000 .. -.. .. 
8 n 500 .. 4.000 

" 
16 250 - 4.000 

" -
" 

.. 
60 100 - 6.000 .. " ''-
95 50 - 4.750 

" .. " 
250 25 - 6.250 ti -

" " 

435 32.000 

·----------T. lı Bankasına Para Yahrmakla, Yalnız Para Biriktirmİf 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

Oksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Cinn .Milltan Muhammen B. 
tutan 

Lira Kuru3 
-=-..,,.....,,._.~~........,,.--_,..~_,,_~~ 

Taktir cihazı için 31 kalem S50.-

% 7 ,5 Eksiltmenin 
teminatı şekli saati 
Lllra Kuru3 
41 2S Açık 14,30-

1 - DıyarbakJr J'abrikuı Taktir cihazı montajı içın satın alınacak 

bakır, çelik, gaz boruları, çelik, gaz flAnflıu"i valf, Bakor gibi 31 kalem 
malzeme ile Şarap laboratuvarı için de 20 kalem teknik alat şubemiz
deki listeleri mucibince ayn ayn açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında ya-

zılmıştır. 
ııı _ Esiltmeler 9/2 939 tarihfne rastlıyan Perşembe gunü hizala-

nnda eösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubes nde-
ki Alını Komisyonunda yapılacaktır. _ . . . 
ıv _ Listeler her pıı sözü seçen tubede gorulebılır. 
v tstekUlerln eksiltme içffı tayin edilen gün ve saatlerde ?O 7,5 

.. - ---laflle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
suvenme l'f"-- (514) 

ilin olunur * 
şartnamelerinde ekli listede cins, eb'at ve miktan yazılı muhte

lif! renkte 2800 adet bobin .ııara kiiJdı açık eksiltme uıullyle satın a-

hnacaktJr. 1'ı en bedeli beher mili metresi 2.20 kUl'Uf ve tutarı 
n-MULamm . d 

1 1 
muvakkat temınatı 96.04 lira ır. 

280.40 Ura 0 up 2.1939 tarihine rasthyan sah günü saat 14 de Kaba-
m - Eblltme 14/ bavaat mıbesindeki alım komisyonunda yapı.la

tqta Levazım ve mu .1 r 

eattır. 
1 

-~a1.: olank her ,on tözü geçen fUbeden ahna-
IV _ C! ....... ame er ı---

>r"' -· .• •• 1 bilir 
blleceli gibi nümunel~::ı:ın ta~in edilen gün ve saatte ot 7,5 gil· 

V - ı.teklilerin ekliks _.ı. .. wf• adı geçen komisyona gelmeleri ilAn 
ftlllDe paralarile bir te ~--- (518) 
olunur. .... ..+n.!esi mucibince 90 adet vagonet açık 

I - Tuz)alanmJZ içiD .----
eksiltme uaullyle aabn aiuıac~ sif Haydarpaşa 4700 lira ve mu

U _ Hepsinin muhammen 
yaJtkat teminatı 352.50 liradır. rutiıYan cuma günü saat 15 de 

m - Dailtnw 10/3/939 tarihine ind ki alım komisyonunda ya
Kabaaıtt& ı..vuam ve mubayaat fUbeS e 

P11;~Şartıwneler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ah-

nablllr. iftirak etmek istiyen firnı8larJ.ıı fiatsız teklifierini, 
V - Ekli!tmeye g&rtıer' netmıertn ve vagonetlerin yataklan hakkın

Detay ve eb a~ 
1 

I!' ile deta 19~ tbale gQnllndan bir 
da aynca mufa ~ lz=..ıar u!ımn Müdilrlütü tuz fen tubesı'!'le 
hafta evvelin~_._,~ ...... kabulODU ~ vesika almaları lA
vermelerl ve ıe&&A--
zıındır· . biltme f~ln t9ylB eclflea gün ve saatte ~ 7 ,5 gü-

VI - fsteklileruı e fen beiind• -aJdıklan •esika ile birlikte yu-
venme paraıan ve ~':eımeıeri iJAn olunur. (llS) 

karda adı geçen ko * 
MJktarı Muhammen 8. ~ T,S Eksiltme 

Beheri Tutan Teminatı Şekli saati 
LL ıtr.Ll. Er. LL Kr. 

kilo -.48 1'70.- 110.25 Açık 14. ' 

Ctnsi 

Harict Askeri 
Kıtaat ilanlara 

Kütahyada iki garaj, Balı.kesır
de iki garaj, Uşakta iki garaj yapı
lan ayrı ayn kapalı zarfla eksıh,. 

Balıkesirtn 47838 lira 3 lriınlştur. 
Upkın 49115 lira 37 kurupur Ek 
ıiltmeleri Kütahyamn ild garaj ya
pısının eksiltmesi 7-2-939 salı gu
nü saat 15 de Balıkesirin ayni•gua 
pat 15,30 da. Uşakın yine ayni gün 
saat 16 dadır. Teminattan Kütah
yanın 6260 lira. Balıkesırin 3583-
Ura. U plun 3684 liradır. Şartna -
meleri Kütahylll18l 501 kuruş. Ba
lıkesirin 240 kuruş. Upkın 246 
tW'U§tur ve Aııkarada M. M V. 

n'l1isyonundan aluıa • 
bilirler.Eksiltmeye lf.receklerm ka
nunt teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle b rllkte şartlannı. 
behemehal ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Ankarada M. M. 
V. Satmalma komisyonuna ver
meleri. (319) (774) 

* . Tümen ihtiyacı için kimywt 
muayene ile 2500 kilo sadeyalı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 102 kuruftur. İs .. 
teklilerin 28 / 2. KAnun /939 cu
martesi gümi saat 11 de teıninat.
larile ve kanuni veslkalarile Liıle
burgazda Tümen Satınalma Ko. 
na müracaatlllJ'l. 

* Tümen Birlikleri ihtiyacı için 
Ko. daki evsafına göre on b~ ki
lo kuru fasulye ve 8000 kilo m~
clmek satın alınacaktır. Bu 8"'"8k 

Lüleburgazd.a merkez aııbannqa mu 
ayeneden sonra kısmen Babaeskı 
Kaynarca ve Hayraboluya tesı:m 
prtiyle, muhammen bedell fasd-
7e 14 ve mercimek 12 kuruştur. 
!ateklllertn teminatlarile ve b .. 
•unl veslkalarlle 28 / 2. Klttun / 
'39 eumartesl güflO saat 11 efe LU 
Jeburgazda Tümen Satınatma k~ 
mi9)'omma müracaatlan.(718)(110l 

* 16000 çift kundura kapalı urf-
la eksiltmeye konulmuftm\ Tü
nün bedeli 3MSO Un, ilk teminatı 
2283 lira 75 kW'U§tur. Eksiltmeet 

HANGi RENK 

sızı MESUD EDER? 

10 KADINDA 9 a 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu

nuzdan daha fazla yaslı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafını~• 
bir renk ve diger tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 

al~ ~, 

tAbir ~ılen en son ve modern 
bir mdine vuıtuile kanftınl
mıştır. Sihrimiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz gôriınmiyecektır. Toka
lon pudrası, lmtlyazlı hır usul 
dairesinde "Krema kopüğü" ile 
kan~. Bu sayede pud-

PARASIZ 
Bu ıihramiz yeni 
" Pudra renkleri,, 
tecrübe edilebiUr. 

ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cildin 
yağlı tabii ürazatını mas
setmesine ve bu suretle cildhı 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklann zu. 
buruna da mani olur. Her vakit 

kbpüğile kanştınlmış 

tlabt• e 4Jı1.&:1111r._.., ta' ı mş 
millil görünüz, daima kutulann 
berindeki Tokalon imıine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettığiniz

de lfıtfen lstanbulda 622 No. pos 
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası 6) rumuzile vAki ola
cak talebde size bıemnuniyetle 
muhtelif re~erde nilmunelik 
altı Qfak paket pudra ıancı... 
celiz. 

DENIZBANK 

Satılık Romorkör Teknesi 
Bankanmca feshine karar veribnlf olan San'a Romorköril teknesi 

aatııaeaktır. lstüUleıin aıenftl <>trenmet ve tekllflerlnl vermek ü
zere en geç 8/2/1939 gQnilne lradar Bankamıs Alım satım Servi9ine 

müracaat etmeleri. 

1 ~ tanbul Belediyesi ilanları 

Satılmak ümre Kesat lflerl M. efYa tubesine Ahmet tarafından bı
rakılu bit .soba ü"1 taribinden itibaren on bef pn ıçinde uhibi soba-
11Dl sotiırmediğl takdirde satılacaktır. (520) (B) 

Türkiye Slsorta Eksperler bisoliiindea: 
Birliğimizin senelik umumt heyeti bu ayın otuzuncu gününe müsa

dif olan Pazartesi saat 11 de blrlilbniziıı mmeal olan Galatada, Un
yon Hanında 18/17 No. la dairede adiyen içtima edeceiinden birliği
mize dahil uanuı mezkfır sün ve saatte hazır bulunmalan lüzumu 
ilia olunu 

Vapur Acentahğı 

clCHULDT • ORIENT • LINE• 
Eaa7i ticariye nakli için seri posta: 
'ARK • GARP HATTI (Hamburlo 
Berernen, Anvers, Yunanistan, TOr
kiye Bulpristan Romanya ve av
det. 

Eaa tahliyesi için beklenen n
purlar. 

MARİTZA Vapura 28 1Umınma

n17e dofru 
Duburl vapura S Şubata clolN 

Tahmil 1dn beklenen vapurlardan: 
NOltBUBG vapuru 2'1 K. Sani1e 

dotru. 

H. PAJKURIC 
Yapar Acentaıı 

cZITIKA PLOVID8A A. Dt de 
Kotor •alka11 a11ta11t111111 eko110tnlk 
konferaMında teela edllH Mtıer
balkanllc llat. aaytk laka •Oliere 

•LOVCEN. 
,,.,.,. ne l.tanbul. Ka.tenoe, Pi• 
re. Korfo, Arnavutluk. Dal 
•hlll, Trly...., Venedlk ve aa. 
aruında 111untu8m pe.ta. 

Yoku n evl1i tlcari1'8 .m. 
Teneatıb ft ...-k ~ti tein 

Ma.tesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 

maçya sahlllerl, V enedfk n 
teye ilk posta 4 Şubat saat n 

Her ne'9I tafıdllt ldn 
(Yoka salonu karpsmda) 

acentelfte: Telefon: 44708 ve 

Levaz1m Amlrliğl Safi 
Alma Komisyonu ilanı 

Levazım amirliğine bağlı 

sesat hayvanatı için 200 ton 
otun kapalı zarfla eksil 
1-939 pazartesi günü saat 

u.., ilk tem•natı ao llradlr. 
..- llomtayonda airil)ebllir. 
lilerin kanuni veSikalarile 
teklif mektuplannı ihale 
den bir saat evvel komisyona 
meleli. (288) 

* Askeri Preventorlam ~ 
elet balar tennoslfoa J1e 
~ lraunının "PUN"htJa 
alltmesi 27 /1/939 cuma ,anı 
14 de Tophanede Levamn 
it sahnalma konUlyonunda 
ı.oaımr. K8fil bedell 320 
kunıt teminatı 48 lira ., 
Ketlf ,,. prtnameet 
PüJebillr. latekuıerin lran 
alkalarlle beraber belli Mat 
misyona gelmeleri. (482) ( 

* 500 çift kar eldiftld 
nam ve hesabına 27/1/939 
günü saat 14,30 da Topban 
mirlik Satınalma komisyo 
puarhlda ebfltme91 ya 
Tahmin bedeli 950 Ura 
142 buçuk liradır. Şartnam 
nümunest komisyonunda g 
bilir. İsteklilerin kanuni 
rile beraber belli saatte ko 
na ıelmelerL ('83) ( 

, Dr. Suohi Şens 
ldl'llryotlan luı.eahld•fl M 
ee,.oııu Yddls ......_ 
, ..,. """"""'an. l'aldrlf't'l" 

Tel. 41114 

9 Şubat/919 l'el fmlbe gOnO saat 
10 da BnuNmda alkerl •tınalnıa 
~cmımdl yapıJ.,.UW-. Tek· 
ut mektçları beW uatıeıı bir 
Aat evveliM ~ Ko. Jlalkaıa-r 
u veya posta ile llnderilmlt bu
lunaeütır. Şartnameli ber Iİlll 
komisyonda görülebilir.(787) (&Of;\ 

P. T. T. Umum Mldlrllğiindenı 
1 - Fabrıkamı• imal edilecek Telefon hatlan tüazlan 

tazı ve 8/1/839 tarUılnde kapalı zarfla eblltm t ut 
U. demiri kat'! ihale 10/Şubat/939 cuma giliıü :.ı ~5) :er a 
üzere pazarlıkla mubayaa edilecektir. Y 

Çember raptiye ac::, kilo ı.oo 300.- 22.50 pazarhk 14.30 
ince tınJUlP jpill eb'at ve evaahnda fU&t 11..vah renkte 3000 kilo 

ı - Nünıunel nmUJMline uypa olmak üzere (300) kilo ince ımı 
çember raptiyeli ~!.ı.. uuJJerle .,rı .,n •tın almacaktII'. 

yazılı saatlerde Kabatqta levazım ve mübayaat fllbuinclü.l alim komla 
yonunda ya~. 

2 - Mubmmm bedel 26,400 muvakkat teminat 1980 liradır. 
8 - Bksiltme mezkılr gün n saatte Ankarada P.T.T. U. Md. 

nasındaki satınalma koaıisyonunda tcra kılınacatmdn istekllle 

nunl vesaik ve teı;nlnatı muvakkate mektup ve makbuzlarile 
o aaatte komisyonda haaır bulnnmaJan. 

nap ~ su---~ıe muvakkat cemmatlan hiaalannda 
u _,,. ııubaJlllll9'1 

gosterUmtftir· . 2'1 1 939 tarihine rut1&7an cuma IUDÜ hizalarmda 
JII Ektiltme 

iV - Nümueler her gün IOIİi &ecel fQbede ıörii)ebilk 
V - İsteklilerin e}[siltme için tayin 9Clilen liD ft uatı.rde ,W. 

7,1 l(lvemne paralariyle birlikte ,ukarda adı ıeqen koaailyona gelme
leri ilin olunur. ('21) 

4 - Şartnameler Aııkarada P.T.T. Levazım, lstanbulda 
Hanında PTT. ayniyat şube mudilrlillderinden göstenlecektır 

250) 500 
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· Baı • Di§ • Nezle ·Grip Romatizma • Nevralii • Kırıklık 
' 

ve bitill ainlan d .... al keser lıl• ve •arlrCIJtl dlüat • R 1 P 1 N yerine baıka bir marka verirlerse ılddetl• reddediniz. 
----------------------------- -------

8/R GÜZELLİK S/RRI öGRENOİ ! __ __..)~~ KVVl!LCI! ZSYTINVAAl I 
etMOI PALMOLIVK 

Herıü• bialeree bclaalar, ..,tia19• 
,..,. cild üsenndeki faideff te.nm 
IHdecliyorlar. Bayuler, m ele ..a.r 
sibi. •bala ve ak .. • PAUIOLIVE'i• 
fasla kabarmı, köpiiti ile yiaiaiai, 
IMtynausu " omualar1aau -i edi• 
an. Bllilaara nveli llUk " ... ,. ele 
eat'* •ile yıkaJtaıa. Tertnbindeld 
Mfti•yllfl •yesaade PALMOUVE -
....aon &eaialer, .,.._.:ri ,.. ... br 
" tatlılqtmr ve bittabi ._ parlayıp 
paçletir. 

PALMOLIVE o bdar ....._ ld 
eben lıadıalar, •• ria .. baare 
içaa ~ kullaaarlar. 

tpllll IA& 
~~~~~~~~~~~~~---~~·~ Bu :Aqilaa JCmw\l ~~~~~~----------------------~~~~~~~~~~~~---~~~~-~~~~~~~ SADi lda!'elmdeklSAZ 

11 ................................... ... 

DAKTiLO BAY AN ARANIYOR lllA,,A 
Tüııkçe ve Fransızcayı bilir daktilo Bayana ihtiyaç vardır. 

!stenogafi bilenler tercih edilir. 
tstanbııl Posta lr••tusu 300 ze tercümei halini b;Jdirmekle bera• '7a----• • tahrınıı müracaat olunması 4 • KIZILAY GAZETES 

-f;IK~CAKT.IR 

t DeO vaw Ban 
BORaA Kıraattıan..ınde 

latanı.aı Adiye 1ldnei Ticaret Mah
u....tadea: ~~ kumpanya
-.& iı ••dit e.Jlö wıınmınun 3'1 el 
aeferile 22-8-931 tarlbbide •elen Tal
ya Nikolaidfs Yor~ Eftfı1 ve SOreJdsı 
firketine ait T. N. G. E. O. E. S. 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
' 

''Sirop Pecloral,, 
..... -.. :r• hGtiin aluiirilkleri 

reçirir, Wpa llldUrilr, ~ 
lan temizler, nesle " lfİptmi 
~orar, sli'lilleri _,.f Olaftlara 

bilhuea tayanı tawi,,dir. 

~NGILIZ QNZH lcaaaesl .. ,.... ,.,. .•.. 

IOMAT(ZMA 
LUMIAGO 
SiYATiK 

___..._R KA 
BEL 
DiZ ve 

l<ALÇA A~RILARl~I 
TESKiN " tzA.LE EDEıt 
Bir ...,. tiiıCrilbe ediniz 1 

Atesci Ustası Alınacaktır , 
Askeri fabrikalar Umum Mtidilrlfitilnden: 
Kınkkalede fabrikalanmızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere 

UR mitte~__.. atetçi uHuı almacakfır. ~11 dmla me-bl• •ba7 .... 
~-·~;' tldlretl bahrlY• makine mektebtdc!en Mtlf ft TM donan 
"'99lnda ihti:•at subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden eh 
liyet phadetnamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanlann t. 
te.U- v•lkalarla Umum Müdürlüğe müracaatlui (10) 

markalı 81 kilo ain'bbnda 1 aandıJıı: 
~ü lpQfne mit ord!no zavi oldu-
tundu tiUJaiıiti " • zar6Dda 
MsthJrpm~,. .fbnt~ lf.tzu7"n .-~ 
medlm takdirde Mahkı!mece fpta tine 
karar verileceli Ma ekmur. (11118) -

ViRO%A 
Fnal ve sıhhi hlr surette imal edilen 

Bil6mDR1 yanıklar, lrq yantan v. s. 

TFOAVI EDER 

"iJil!!!!!!j,!!il!!!!l!!!l!!i!!!!!!P• SOMER BANK ·~~-. 
lirl•ıik Pamuk ~pliği ve Do._ ~ Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI ·SAT1$1: 
Ka,..ı a.. r.ımıc.. ma1ı 1 ı No. Paketi 415 Kuruı 

16 .. " 
480 

" Nuilll a. ... FalwDtua ,, 24 n .. 580 .. 
Er*tHS..Pabrlllui " 24 .. n 580 .. 
Yal•• lfelll ... Fabrlliaııade1 : 
10 Balplik 81parifler lÇba 

" n 575 
" ti 

" " " .. .. 570 
" 21 

" " ... .. .. 565 
" so 

" n .. • " l60 .. 
........... ~ ..... ...,eble~ 

1•1111 •lı•ıt......._ ,.._.. pah ,......._. ,aa..._eldarl be 
.. ileri ......... ....,..._. ~ ip°" .................. 
W" K •-••t• ........ _...lif......_. r~aWlecek ... 
mü l.ıtll ••1tt'IUiiıl.tlıı 6 tla~ yine api prtlula ,.ı .. 
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J//l/if!!!il!!!!!!!!!!!!I!!!!!~ • Eti Bank 
lstanbul Bürosundan : 

1 - Demir boru, kUl'fUD boru lflerlyle aıhhl taslat yapabllecek 
müstakil çalışabilir birinci derece usta, 

2 - Küçük Elektrik Santralı ve bina elektrik tesiatı lflerln! 
müstakil olarak yapabilecek birinci ınmf eı.ttrikçl, 

3 - Demir inpatında tecrübeli 111 igl1er 
4 - Demir inpatını idare eclebiledek Uzdn iedobell blrlnc1 lllllf 

demir inşaatı usta bqısı, 
5 - Birinci sınıf ve tecrübeli 111Cak demir uatuı, 
6 - Mühim ahpp ve beton kalıbı l'opt'a!W~ ~ 

birinci sınıf dülpr usta bqm, 

7 - Dizel Elektrik Santralım idare edebilecek t.ertlbeil Dimi 
makinisti, 

8 - Tecrübeli ve bava çekld çehftırmayt iyi bWr bir maaen m
taaı ve ayni prt1ar altında maden ifçlsl, 

9 - Hava çekici çeliklerini telkin1eftirme ve IU vermede mmı 
tecrübeli demirci uatuı. 

Eti Bankın Hopa civannda Murgul Bakır madenlerlnln flmcll tesfa 
ve sonra da ifletme lflerinde çahP""lr üzere JUkanda evAfı JUl)ı 
ustalara ihtiyaç vardır. Kendilerine M1J!'l11İda bedava lkamelllh ve 
ucuz yemek temin eclilmiftir. n•ndald izahata 1111UD o~anlarm 
müracaata beyhudedir • 

latanbul - Murpl 18Jahat Ocretl ftriJecektlr. Al&bdtrlann bl14-
mum veelblarlyle her fÜll mt 1 - 12 aruanda Galatada Bankalar 
caddeeinde Güven Hanındak1 Bflromua münçaatıarı. 

Devlet Hava Yollan U••• Mldlrllil•clen: 
Tamir Atily .. ı ve Garal Yapflnlacaktar • 

1 - Devlet bava yollan Ankara tayyare meydamnda yaptırılacak 

tamir at617"1 n ~ .iDfla.U ~ lld. mıali7'9 wH~ çıb
nlımp. 

2 - K,efff 1*leJi (28.411) Ura·~ 
1 - Ebiltme 28/1/- ....... IÜJlÜ IUl ıt ele Umum Müdürlük 

btnasıııda yapılacaktır. 
4 - Bkliltme şartnaJM ft buna müteferrl etrak (132) kunlf mub

blllnde Ankarada devle\. ba,,. pJJarı acentıemdan ahnabillr. 
l•lecllye llillr l•r•l~ 5 - Ebiltme'ye ıirel>dmek. ~ tallpleriır (1983) liralık muvakkat 

JdaNmlsfn. ......,... w 8Qollu J!U·Viide bir eene larfında açacatı teminat wnneleri Nafia...ı V~ ahnunı ehliyet veslkan ~ 
Nc:a ve ~ ~ t..dd iti bpalı zartla müjwilrauya meler! IAmncfır. Bu velllmDlll .-...u için eksiltmenin ~pılacaQı.. gOD-
konmUftıır. den en u sekiz gün eWel ı;tf ~ ile lateklilerln 1'ıa'fia Vetiletlne 

1 - Bu lfii .ıt tlDltwn ecma ~ Levallm iervlsln- mttncaatı.n .. tstldaJaftDa ~benzer yaptıkları ~ alt lf[ yap. 
den parw ftJald ~lir. ~ aldıktan, .... ,. ~ etmeleri . Bu müddet 

2 - Talipler ~ &öre huarbpeatı.n teklif mektuplanm aırfmda ft9fka talebinde ~ ebllltl;i.-~emeder 
8/ŞubU/918 ~ aGaO wt • IMıf8 b4U TtııUbıo.t•IB ıure ı - ı.t.Mn• tetltf ·•llUl**ı:'.M!ll..tM~IJM19: 
MtırhdiMte 111ı111111a ıwtit.u.urlll'. · .-.... ~ ~:w••1'•4'M~MIM~~liti'!lk* Bil•••• ..a ..., ıtfr takBf ~ W '*1t'lm9"J! :ırJtttb'C.. POltac1& olacak a-c•o411ıi' ~Md~liillilli: 
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