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· iDEAL BÜRO 
Büroların if çıkarma kudretini artıran ameli bir 

kitaptır. Az masrafla çok İf nud çıkanlabileceğim 
ıöaterir. 50 Kunıt-

TAN Matbaa11 • lstanbul 

Silih Kaçakçı~ığı işinin 
Türkiye İçin Anıerikadan 

Tayyare Alıp F rankoya 
Satmak İstiyenler Tutuldu 

iki Hariciye Memuru Tevkif 
Edildi,ElebaşıEkremKöniğinde 
0arı·ste vakalandı'al Bı.ldiriliııor Ekrem König, .Yavu:ı:-Haouz Jau~ görülür~ b~:ı:t ilabaılan r j .ı j 6 '.:7 tlolaygile, mahkemede plait olarak Jınlenırlıen 

· Türk adliyesi bir müddettenberi, yabancı ı 
topraklarda işlenmiş bir silah kaçakçılığı tah
kikatile meşguldür. Bu işin bizi alakadar eden 
tarafı, hava silahları ile meşgul makamlann 

' ve Hariciye Vekaletinin resmi kağıtlanm, mü-
hürlerini taklit suretile Amerikadan tayyare
ler alınması ve bu tayyarelerin yabancı bir 
memlekete satılması için teşebbüslere geçilme 
sidir. 

Biz bu işi biliyorduk. Fakat hadiseye mem
leket ölçüsünde bir mahiyet ve ehemmiyet 
vermediğimiz için yazmağa lüzum görmemiş-

ava · s kabilinden ve g ~ esı &-

bir iki maznun ismi bütün bir memleket de- --

ğil~iİdiğimize göre işin iç yüzü şudur: Çekler Macar Hududu 
Daha İtalyan - Habeş harbi başlar baş- c 

ıamaz garbin belli başlı şehirlerinde bir bey- · İVarında HarekaA t 
nelmilel sil4h kaçakçılığı şebekesi kurulmuş-

~ :~~;;tn~~~~~.da son Japon - Hazırlıgv ı Yaptılar 
Bu şebekede muhtelif tebaalara mensup 

batın sayılır avantöryeler, gizli ve kuvvetli I 
sermayeler vaniır. Çünkü iş azinı ve getire- Almanya, ki Hükumet Nezdinde Yeni 

ceğia:!::~::m:bini dokuz ay, gerek İs- Teıebbüslerde Bulundu, Muhtelit lir 
~f8D'~~~d~aki~·~kani~~ka~v~~~ü~n~luza~t;an~v~~ .......... ~ .. ~AA-_....Nll._,~· T.MrikEdiyor 

IH&lüeyi meidana ~karmı)'CI 
~,... i""'lanntlan birini o .. 

rak yazmamızda beis görmüyoruz. 
Hadise bizim memleketimizde başlamış ve 

bizde bitmiş değildir. Türkiynin bu çirkin iş
te hiçbir ilgi ve ilişiği yoktur. Ortaya atılan 

tebekedir. 
Bu menfur ve insanlık düşmanı şebeke 

\ 

mahrecinin yakınlığı ve ödeme şartlarının 
sağlamlığı itibarile en fazla İspanyada çalış

, Londra, 7 (Hususi) - ÇekOÜ>o 
vakya - Macaristan hududu tıze. 

rinde vuku bulan müsademeler hak 
kında her membadan biribtrint tut
mıyan haberler geliyor. Macar kay
nak1arma göre Çekler dün aat 
23.JS geçeye kadar Munka•'ı bom
bardımana devam etmişlerdir. Ma
carlar her taarruzu karsılıyacaldar
drr. Macar kıtalan CekJerden dört 
mftra1vöz. lkf otomatik tüfek ft bir 

, 

Teıı V a,ina1on Büyülı EIPnü 
Münir Ertegün 

-
Nevyork Sergisi \ 
_._ik6yesinden 
!Alınacak Dersler 
1 

!t CICan: M. Zelıaiya SER.TEL 

N 4'V10ık beynelmilel -
~e açılacak Tiiık 

~btiyeaini din-
,_.ı!_!_ ., 
.-:uıuuı: mı. 

Kııtuyea1iğiıa ~ 
anlatnuf olmak için buDdMa 
daha iyi misal bulunamaz, 
mGaaade ediniz de üze bu 
bikiyeyi anlatayım: 
1937 ilkte§rininde Aınerikadan 

Nevyork sergisi namına bir zat ge
llyor, sergiye Türkiyenin de ifti
nldnl temin için BaŞVekilete baş 
YUrUyor. Celil Bayar bu zatı der
hal kabul ediyor, fikri nıuvafık 
buluyor, plAnlar iizerinde Türki
ye-ye verilecek kısım tesblt edili
yor ve derhal mukavelesi yapı,lıp 
imzalanıyor. Bütün bu if yarım 
saat sürmüyor. 

Amerikalı hayran. O, zaten ta 
Amerikadanberi modern, yeni, 
genç ve hamleli bir memlekete 
geldiğini biliyor, burada işler!n 
ırüratle görülmesi lizım geldiğine 
kani bulunuyor. Yalnız bu sürat, 
sürate alışmış Amerikalının bile 
başını döndürüyor. Ve 24 saat son 
ra işini bitirmiş olarak Türkiye
den aynlırken hayret ve takdir 
hislerile dolu olarak dönüyor. 

Fakat iş bundan sonra kaplum
bağayı kıskandıracak bir yürüyüş 
alıyor. Bu anlapna lktısat Ve
kaletinde tam sekiz ay kalıyor. 
'\T ekalette bu işle meşgul olacak 
bir büro, bir şef, bir makam yok. 
lktısat Vekili de bizzat meşgul_~ 
tnağa lüzum gönnüyör. ~ 
hiç bir şey yapılmaksızın.19" .J
llesi haziranını buluyo 

maktadır. 

1 İspanya hAdiselerine karşı 
bir insani bitaraflık güden mem 
leketlerde, alAkadarlar bu bey
nelmilel şebekeyi haber almış
lar v faaliyetlerini durdurmak 
tedbirlerini aramışlardır. Her 
taraf uyanık ve dikkatlidir. Ka
ra siWı1arının kaçakçılık dere
cesi pek o kadar malfun değilse 
de hava silAhlan birdenbire dik 
kati çekmeğe başlamıştır. Çün
kü geçen yaz Franko cephesi 
birdenbire canlanmış ve hava 
taarruzları şiddet ve ehemmi -
yet kespetmiştir. Bundan da an 
laşılmıştır ki hava silahlan ka
çakçılığı Azami faaliyete geç -
miş ve örtba& edilir vaziyeti kal 
mamıştır. 

ilk ipucu Ele Geçiyor 

ık tüf Pk almıs1ardrr. 
Mıtc-ar Afanl'mm son dakik .. 

da hll•H"dfl'tne Köre. Mnnluıf 
elvarrnda Kla,.tTomaja yalml
Jannda yeniden Cs askeTf h .. 
r.,lı:Ab •örf11m.-ktedlr. Bu hare
lrAhn VP .. nlnsa lstlkam.-tfnde 
kıt&At na'lrlf l~ln Latorea neltll 
(b~.,rf"d., ltlr k1'nril lnşasma ma 
tuf olrlnh anl•~•ltyor. 

Fakat buıriin ventden milsademe
ler olmam1~hr ("~k ve Macar zııbft
lerfnden mütesekldJ muhtelit heyet 
h&,ı~ .... vi b). lrflr,. ha•l•nıtsbr. 

Macar ltiilnimetinin nofas 
Macar hükQmett. bueün CekoKlo

"akyaya bir nota tevdi ederek. Maa 
kaş hücumunun blrcok hattalıtt 'il· 
ren bir hazırlık neticesi oldutunu, 

Millet oaparanan kurtulan &qiolanntlan ~et felarimüde . bu vahim tecavüzden dolacak ne-• d ••l •• l 5 !tte bu sıradadır ~i Vaşington Çekoalouakya 8afuekili Siroi tfcelere aft mesulivetin C~koslonk 

Den ız e O Um e Saat büyük elçWjimiz çok isabetli bir te- hüktimetfne racıl bulund • 
yaklruzla bir ipucu elde ederek be- 1 dirmJstlr uğunu bil 

men Ankarayı haberdar etmiştir. Bu ç• ı·ı r e• 1 Cekoskw k h-kti @ti 

Pıençe 'eşen tay_fıalar ipucu bize fU müesssef hakikati öl- ın 1 e ır den dolayta tee~~~rlnt-;,~ld= 
ı ~ retmlftir: Bu beynelmilel serseri ve ı h&di ni d ' 

sermaye pbekesi içinde bir ild Türk z f o h se n erhaJ tahkikine hazır ol-Vazay ı A l t 1 tebaası da vardır. Ve bu gafil vatan- a er a a =:~d~e t~ı~r ~arsa ~Osf'bbl111e-
A ~ n Q l ''O 7 ı ar daf1ar ha~te ve hiddete çok ... kında tem~n:ı :rr:tsıı~uece11 hat· 

-----~-1!!!!!!!!!!!!!!1!!!_1!!!!!!!!_ yan bir curetle hareket etmektedir- Kazandı I ar Macar Aj M . da 17 tand '" ler ansı. unka, bldfsesln-
Erelli llmanm va 8.flml- • de Macarlann 7 kişi kavbettikterlnl, 

zın ölümile neticelenen Millet va- Kozluda Tipiden Hava aillhlarile met~l o~ res Hong - Kong, 7 (A.A.) - Şensi vi- Macar topra~da 4 f"pkfn nlO nla-
puru faciasından kurtulabilen güver- mi mabmlarm ve haricıyemizin an- llyetinin cenubunda muharebeler "(Sonu· Sa ıo Sil lJ 
te lostromosu Ahmet Aydın ve Atet- 11 Amele Öldü tetU klğıtlan taklit ediliyor. Hatta pidetlenmiftir. Yapılan taarruz düt- . . . 
çi Sabri San dün saat 10.5 da Antal· muamelelerimizde teamül olmıyan manın tam heztmetil9 neticelenmek· 
ya vapurile limanımıza geldiler. EreD?i, 1 (Ttın Muhabirhı- bir takım gQya resmi mühürler de tedir. Çinliler kaçan düşmam takip 

Vapurla beraber sulara gömülen den - Kozluda maden occıkla- kudınlıyor. etmlflerdir. 
Fethi Okyar, Din 

Londraclan Ayrsrclı kaptanların tayfalardan bir kısmının mıda çcılııan °" bw amele, o- Bu hazırlıklardan mabat Ame- Çin kıtaab biriblrl arkaamca Ku-
ailelerl, çocuklan nhtımda ağlaşıyor eaktma köıllerine d6nerlerlcn ribdan tayyare tedarik edip yaban San. Muang-Şuen w Ku-Şı'yi lfgal Londra, 7 (Hususi) _ TOrktye 
lar, ton bir haber almak için çırpmı- Debekcmlı Bo4a.n denUn mn- cı ve harp halinde bulunan bir mem etmiflerdir. Kwuıgtung vilAyetinde Cümhurlyetf Büyük Elçisi Fethi Ot
yorlardı. Vapur y8D8fll'ken rıhtıma ktde Jcoto tipUltae tuıulmqfar " lekete ıatmakbr. Umulan kAr hem de Çinliler parlak bir muvaffakıyet yar, bugün Türldyeye dönmek me. 
IW!temt bir hava çökt!i. Ahmetle Sah vollanm fGf"'d&Jclan tçfft IJotja> pefindir hem akıllara ziyan verecek elde etmişlerdir. 1!00 Japon ölmüt- re Londradan hareket etmif. w ft 
rl, ~ ile görüfllleden Karaköye da tipi altında boplanılc ölm.,_ bdar bilyüktilr. tür. YOfOV tehrinde de Japonlar mü- torya istasyonunda İngiltere Kralı 
~t~ oradan Barzilay acentesi- lerdir. İfin esasını şebekenin umumi mer hlm zayiata uğramışlar ve şehre çe- Ue hariclyesinin mümessilleri, .,. 

•t kezi olan Parfs idare ediyor. Mem - kDmişlerdir. Şehrin pek yalanda tes- faret erkam ve Yunan sef1rl tara-
(Somı: Sa. 1 sa. ıı (Arıc.. &ı. 10: Sü. 5 teJ (Sonu: S.J. 10, Sa. 6) fmdan uturlamnıttır. 
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Serbest Siitan 

Köylümüzün 
Kalkınması 

Cünlhuriyet hilkömetlne Os -
manlı devletinren, çıra ve kara 

sapan devrin iyaşıyan ve aşarla hara 
ca baflanan bir köy iktısat sistemi 
miras kaldı. Yabancı sermayenin ma 
li ve iktısadi tazyiki altında kalan 

Polonez Köyü 
Köylül=re 

Taksim Ediliyor 
~rk köylüsü istihsalini arttırıp ha· Paşabahçedeki Polonez köyü ara
~at seviyesini yükseltebilmek için a· zisinin, köyün banisı ve arazinin sa
sırlarca istihsal vasıtalarını yenile • hibi olan Cartoreskinin ahfndı tara
mek imkanına sahip olamanuştır. fından köyde oturmakta olan 20:> 

Köylfiniln hayat seviyesini yük • Poloneze devri için, Polonyn Hıırici
:seltmek ve onu verimli bir müstahsil ye Nezaretinden bir mümessıl gel· 
't'e sağlam bir milıteri haline sokabil- miştir. 
ınek için iki ıartın tahaJdcu.lcu lizım- Kırım muhare!>esi sırasında Tür-

dır: kiyeye gelen ve burada yerleşen Po-
1 - MahsıiJOn kıymetlenmesi, ya lonezlerin arasında bulunan Prens 

111..1 pazarın tefldlitlandmlmuL 
z _istihsal randımanının artb _ Çartoreski, bu köyün bulunduğu a-

raziyi satın alm:ş ve yüz PoJonezi nlman, yani istihsalin plinlatması.. 
Cümhuriyet hük\ımeti istihsal 

!tekniti ve verimi çok kıt, binnetice 
~tira kabiliyeti dütük olan köylünün 
emeğinin kıymetini arttırabilmek 

için evveli toprak mahsullerinin kıy
metJ.endiriJmesi, yani pazann kon • 
trol ve teıkilitJandınlması ile İlf! baş 
ladı: 

Bir taraftan lpnn lağvı, hayvan
lar vergisinin sistematik bir tekilde 
indirilmesi, murabaha kanunu ve 
köylünün zanırl ihtiyaçlan olan gaz, 
tuz, teker, fiyattan ile mahsul nakli
ye ücretlerinin tenzili suretile mas • 
raflar azaltıldı. 

Diğer taraf tan bizzat buğday al -
mak, jhracatın kontrolü Ye bir elden 
yapılması, bazı ihraç mallarının ye -
tlştfriJmesi suretile doğrudan doğru
ya fiyatlara tesir ederek bunların 

yükselmesini değilse de cihan pazan 
nm daimi fomevvüçlerinden müstah· 
irili korumağa gayret etmektedir. 

Bunun neticesi olarak memleket
te istihsal stoklan kalmadığı gibi köy 
lü de malına derhal müşteri bulmak 
imkanına kavuşmuftur. 

Fakat yalnız pazann teşkilitlan -
ması ve mahsullerin kıymetlenmesi 
istihsalin artmasını intaç etmez. Çün 
kü her pazann ihtiyaçlarına tekabül 
eden.J>ir istihsal sistemi ve bu istlh -
sal sisteminin icabettirdiği istihsal 
'Vll8Malarınm da tekemmülü lbımdır. 
Buna göre, köy istihsalinin plıinJan • 
clmlması bir zarurettir. Bunun jçin 
de kombinalar n köy birlikleri va· 
sıtuı ile toplu istihsal yapmak icabe
cler. Memleket çerçevesi nisbetinde 
kurulacak bu kombina ve köy birlik
lerini ~nün icabettirdibri her türlü 
teknik istihsal vasıtaları ile techiz et 
mek ve kendilerine icabeden kredi • 
yi tem.in ederek külliyetli ve tipleş -
leşmiş randıman almak kabil olabi -
lir. Bunun neticesi olarak parçalanıp 
dağılan ve köylünün hayat &eYİyesi· 
nin düşüklüğii neticesinde semeresiz 
kalan \'e eriyip giden, memleketin 
toprak sermayesinin bu suretle mil· 
Uleştirilerek devam ve devri temin 
edilmiş olur. 

365 gün en kötü şartlar içinde ça
lışan köylü ancak yüz günlük rasyo· 
nel verim almaktadır Toplu istihsal· 
]e onun israf edilen 265 pnlük çalış
ma ve emeğini kıymetlendirmiş ola· 
cağız. 

Dr. Sıtkı Yırcalı 

Üniversitede 
Sömestr Tatili 

'O'niversite bkültelerf Kônunuev
velin 15 inci pazar günfınclen itiba -
ren 21 gün müddetle sömest !atiline 
başlıyacaklardır. F.akülteler 6 şubat 
pazartesi yaz sömtt,tri tedrisatına 

başlıyacaktır. 

burada yerleştinni~tlr. Prens, ölü -

münden evvel, bu araziyi buruda o
turan Polonez köylülere hediye et -, 
mek istemiş, fakat buna alt muame-
leyi ikmal edemeden ölıniiştür. BiUı
hare varisleri bu arzuyu yerine ge

tirmek lstemişfor, fakat araya Umu

mi Harbin girmesile bu da kabıl ola

mamıştır. Bugün köy sakinleri Türk 

tabiiyetine girmi' bulunmaktadırlar. 
Bir sene evvel, Prensin ailesi Vegne
reviç isminde bir mümessili Türkiye 

ye göndererek bu işi tnmamlatmı:ık 

istemiştir. Polonyanın eski İstanbul 
konsolosu olan bu zat hükumetle te

masa gelerek hukuki muamelenin it
mamını temine çalışmış, hiikumeti -

miz de bu müracaati büyük bir mem· 
nuniyetle karşılamı~ ve muamele i· 
lerlemiştir. 

Yeni gelen mümessil de muamele
nin son safhasını tamamlıyacakt1r. 

Hukuki muamele bir kaç güne kadar 
bitirilecek ve Polonez sckenesi köy
lerinde oturacaklardır. 

BELEDiYEDE: 

Eminönü Hanı 3400 
Liraya Y aktırılıyor 

Eminönü meydanmm genişlefD
mesi d..alayısiyle istimlak edi -
len Eminönü hanının yıktırılması 
işi, dün 3400 Ura ile müteahhide iha
le edilmiştir. Hanın tahliyeıd için 
sekiz günlük bir mühlet verilmjştir. 
Bu müddetin hi~arnınd:ı hanın yıktı
rılmasına başlanacaktır. Aradaki mu
kavelenameye göre bir ay zarfmda 
hanın yıktınlması ve enkazmm kal
dırılmış olması icap etmektedir .• 

Temizlik lıleri Müdürlüğüne 
Hortum Ahnıyor 

Şehrin temizliği için caddeleıin ge 
celeri yıkanmasına karar verilmişti. 
Şimdilik bu yıkanma işi itfaiye teşki
latı tarafından yapılmaktadır. Cad
delerin yıkanması, şeh'l"in temizliğine 
taallük eden bir fnaliyet oldu~ için 
bu iş ilerde tamamile temizlik işleri 
müdürlüğüne devredilecektir. Bu
nun için temizlik işleri müiürliiğü 
namına kafi miktard::ı hortum miiba
yaa edilmesine karar verilmi~tir. 

Yeni Belediye 
Muhasebecisi 

Bir müddcttenberi belediye mer .. 
kez tahsil şubesi müdlirlı Zeynel:abi
din tarafından idare edi!m<.>ktc bu .. 
lunan belediye muhasebeciliğine, Ma 
liyc Vekaleti emlaki milliye müdür 
muavini B. Muhtar tayin edilmiş. ta· 
vin emri dün belediyeye bildiri!· 
miştir. 

8-l-1S39 
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Valiye Kooperatifte de Adliyede Dünde 

Y 1 ı Old 
~ Bir Koridoı 

Şehircilik 
İçin Eser 

O SUZ uk ugu Toplantısı yapfdı S - ŞelıircUik hakkında 
Türkçe bir eser bulmak münı· 

Haber Verildi 
Belediye memurin !kooperatifi rlne verilmiş bulunmakta idi. 

idaresi hakkında, bizznt Vali ve Be
lediye Reisine vaki olan müteaddit 
şikayet ve ihbarlar üzerine koope
ratif müdürü Bahanın işten uzaklaş 
tırılması lüzumu htlsıl olmuş ve dün 
den itibaren vazifesine nihayet ve
rilmiştir. 

Kooperatif tarafından me:rnurlal'8 

erzakla beraber kışlık mahrukat ve 

borç para verilirken birçok yolsuz-

luklar yapıldığı, kooperatif mağaza 

sına alınan eŞYanın ucuz fiyatlarla 
mübayaa E:,.dildiği halde yüksek fi. 
yatlarla satın alınmış gıöi gösteril
diği, hatta bundan altı ay evveline 
gelinciye kadar kooperatüte muha
sebecilik yapan bir zatın bu yolsuz
luk ve suiistimallerin, önüne ~eçiJe 
miyecek derecede coğalması üzerine 
kendiliğinden istifa edip uzaklaştığı 
ve o vakitten beri de kooperatif mu
amelatının büsbütün hercü merç 
içinde kaldığı iddia ed'lmektedir. 

Belediye kooperatifi, hususi bir 
idare olmakla beraber belediyeye 
bağlı ve her sene belediyenin nakdi 
yardımına mazhar bulunmaktadır. 

Her memUT gibi belediye de hükmi 
bir şnhts olarak kooperatife aza bu
lunmaktadır. Kooperatif müdürü
nün ötedenberi kooperatif idare mec 
lisi tarafından tayin edi.lmesi tea
mül olmuştur. Kooperatif idare mec 
Jisi belediye erkan ve memurların
dan ibarettir. Bununla beraber ica
bında kooperatif hakkında tahkikat 
yapmak hakkı, bclecl'ıye müfettişle 

İddia edildiğine göre idare mecli
si azalarından bazıları, bu yolsuzluk 
lar üzerine eski vali zamanında şi · 

kayetlerde bulunmuşlar ve tahkikat 
yapılmasını istemislerse de her ne
dense ne bu tahkikata lüzum gös
terilmls, ne de kooperatifin baı::ında· 
ki zat bu vazifeden uzaklaştırılmış
tır. 

Bu son ihbarlar üzcrlne belediye 
riyaseti derhal müdiiriin vazifesine 
nihayet v:ermis ve tshkikat icrasını 
müfettişlere bildirmiştir. 

KoooeratJf müdür vekaletine, Hil 
mi Aziz isminde bir zat tayin ediJ
mistir. 

Mföı;av~ .. e Heveti 
Yarın Toplanacak 

Belediye ekonomi müşavere he
yeti. havavici zaruriye ve ekmek fj. 
yatlan hakkındaki tahkikatını ik· 
mal etmiş. hattlt evvelki gün ge~ 
vakit. un ve buj!day fiyatlarnıdan 

ziyade amele ve imaliye ücretleri
nin inmesinden dolayı. ekmek fiyat
larının otuz para indirilmesine de 
karar vermiştir. Bu karar. belediye 
daimi encümeni tartıfmdan tasdik 
ve matbuata da tebliğ edilmişken 

veniden ba7.1 tetkikata liizum gös
terilmesi üzerine geri alınm1ştrr. 
Mü~avere heyeti azalan dün mün
ferit bir şekilde bu dşle meşgul ol
muşlardrr. 

Heyet yann belediyede toplana
rak bu husustaki kati kararını ve
re<:ektir. 

Rektör, 114 9 Belediye Otobüs 
Talebeye Çay 
Ziyafeti Veriyor 

Üniversite rektörlilğü, bu sene 
muhtelif fakültelerin son sınıflarında 
bulunan talebelerle bu sene de pek 
iyi derecede sınıf geçenlere, liseleri 
pek iyi derece ile bitirip üniversite
nin muhtelif fakültelerine knydlllU -
nanlara mahsus olmak üzP.re çaylı 

toplantılar tertip etmiya karar ver
miştir. Rektör, bu bplantılar hakkın 
da dün gazetecilere şu beyanatta bu
lunmu~ur: 

"- Beşinci defadır ki, 1Jniversite 
talebesi, sömestr tatlllidcn istifade 
ederek, dekanlarilc beraber çay içmi 
ye ve görüşmiye çağırıyorum. Eğer 
mümkün olsaydı bu toplantılara lıiı
tün talebeyi çağrracaktım. Bu gun 
üniversitenin tam altı bin talebesi 
vardır. Bunların hepsini çağırm;ya 

imkan olmadığı için hnlcn fakültele
rin son snıflarında bulunc":.nlarla bu 
sene pek iyi derecede sınıf geçenlerin 

bütün talebeyi tem.~il etmelerirıi mü
nasip buldum. Her sene bu yolda ha· 
reket ediyorum. Bu yıl d.ı bunlara lL

sclerden pek iyi derece ile üniversi
tenin muhtelif fakültelerine gelenleri 
de ilave ettim.,, 

Rektörün, bu ~aylarda talebeyi top 
laması, hem onları teşvik, hnm de 
kendilerile hasbihal edip dertlerini 
dinlemektir. 

• 
Servisini işletme 
• 
işine hazırlanıyor 

500 bin liralık istikraz işinin ik
malinden sonra İstanbulun otobüs 
servisini bizzat üiare etmiye karar 
veren belediye, bu husustaki tetkik 
lerine devam etmektedir. 

Bu tetkikat esnasında, belediye
nin bu işi başarabilmesi i9İn Ş('hrin 
muhtelif semtlerinde garajlar tesis 
etmesi lazım geldiği anlasılmıştır. 

Bu garajlardan birisi Taksimde ya
pılacaktır. Bu garaj yer altında bu
lunacak, bir tarafında da küçük bir 
atölye kurulacaktır. Ancak bu gat'a 
ljın inşaatına başlanmaS1. imar pla
nının, Taksim cihetine ait olan kıs
mmm Nafıa ve Dahiliye Vekaletleri 
tarafından tasdik ed'lınesine müte
vakkıftır. Bu da zamana ve planın 
tatbikatına geçtlmesine bağlıdır. 

Halbuki Vali ve Belediye Reisi Lut
fi Krrdar, imar planının tatbikatt 
beklenilmeden otobüs serviinin be
lediye tarafından deruhte edilmesi
ne taraftardır. Bu sebepten dolayı 
planın tatbikatı beklenmeden oto
büs hatlannın müntehalannda şim
diden birer garaj yapılması için tet
kikler yapılacaktır. 

Ruhsatnameleri istirdat edilmiş 
olan otobüs sahiplerinin sikayctleri. 
komisyon tarafından tetkik edilmiş. 
verilen karar dim belediye daimi en 

Dün Baro umumi heyeti sat oa kün müdür'! 
dortte idare heyeti intihabının eva- C. - Celal Esat, Güzel Sanatlar 
mı için adliye binasının ağır ce,O\ ko- Akademisinde şehircilik hakkındı 
ridorlarında toplnndı. Ağır ce.:.\ sa- verdiği dersleri bir kitap halinde ta
lonu dar olduğu için k:>ridorlar: sıra bettirmiştir. Bu eserde şehirciliğiıl 
lar ve kürsüden söylenecek sö2erin bütün meseleleri tetkik edilmekte -
her taraftan i~tilmcsi içın bk hpar- dir. İstanbul Devlet matbaasından te 
lör konmuştu. Geçen toplantı 4se- darik edilebilir. 
riyet olmadığı için intihap yapa • • 
mamıştL Kanunen ikinci topla.nıda S - Tan muharrirleri ara· 
ekseriyet nisabı aranınıyacağı çin smda gösterilen Ağaoğlu Ah· 
intihaba geçiliyordu. Azalık için lon medin yazılarına tesadiif et· 
yalı Ali Haydar ve Celtıl Akbel :ı-a- miyoruz. Ne Vfikit yazmağa 
sında yapılan numerot3jd,1 Ctal btı§lıyacaktır '! 
Akbel riyasete namzetlikten feraiat C. - Bu haftadan itibaren Ağa--
ettiği hakkında mektup vermiş o - oğlu Ahmedin yazılan gazetemizde 
masına rağmen namzetliği devam tt- çıkmağa başlıyacaktır. 

tiğinden Ali Haydar ekseriyetle 11:ıa- • 
lığa, Nüzhet ~rkle İlhami ~ S - 1939 lkinciklinun tcı• 
len de ihtiyat aznlıklara seçilclile-. rihli National Geografical JJltı 
Bundan sonra bazı söz istiyenler o. gazin mcmuasında mimar Si
du. Reis dahili nizamname müsait o. nanın Ermeni olduğu hakkın• 
madığı için bunlara sô7. vermedi. da bir fıkra gördüm. Britani• 

Ruznamede 939 bütçesinin müza ka anaiklopedi8inde mimar 
keresi de vardı. Vakit geç olduğu iç~ Sinan hakkında malumat var 
milzakere edilemedi. Gelece!t hafta mıdır'! 
cumartesi günü toplanmak üzere top· C. - Mimar Sinan Türktür. Ken-
lantıya nihayet verildi. dl elUe yazdığı hatıratı bunun hakkın 

İçtimadan sonra Baro reisi Hasan da gösterilebilecek en mühim vesika 
Hayri bir mubarririmize şunları söy- dır. Onun hakkında böyle bir isnat, 
lerniştir: Türke büyük işleri yraaştıramıyan 

- İdare meclisi azalığı demek bir Amerikalılara bas bir garibedir. Bri 
arkndaşın vaktinden ve sayinden fe- tanıca ansiklopedisinde onun hak -
dakflrJık etmesi demektir. Bunun için knda hiçbir yazı yoktur. 
arkadaşların baronun umum: hizmet • 
lerinc tehalük gt)stermesi mesleğe S - Urla Cümhurl.yet 
karşı merbutiyet ve aşklarını g(;ste- müddeiµmumUiği, avukatlar 
rir. Bu bizim için çok memnun cılu- tarafından yazılmamış ol.an 
nacak ve iftihar edilecek bir haldir. arzuhalleri kabul etmiyor, ar
Baronun yeniden teşekkiilil devresin- zuhallerin kimler tarafından 
de yapılacak bir çokişler vardır. Bun- yanlacağı hakkında avukat -
)arı yeni idare heyctile başarınıya ça- lık hakkında bir madde var 
lışacağız. mıdır'! 

MOTEFERRIK : 

Eski Fransız 
Sefiri Hasta 

C. - Vardır. Kanun mahkemele
!'! ve müddelumumlliklere verilecek 
llrZUhallerin avukatlar tarafından ya 
zılmı§ olmuını mecburi kılmakta -. 

• S - Heyeti sıhhiye ne de • 
Istanbula geldiğini dün yazdığımız 1)8 mektir? 
bık Fransız sefiri Bay Henri Ponso"., C. - Muhtelif sıhhi heyetler var-
şıddetli gir griptE:n müteessirdir. Ge- dır Askeri mekteplere girmek için, 
lir gelmez Pastör Fransız hastanesine yahut Avrupaya tedaviye gitmek i
yatırılmıştır. Tedavisi tamamlanınca çin, veyahut bazı memuriyetlere gi
ya kadar, orada kalacaktır. rebilınek için bir sıhhi heyet tarafın-

Halefi, Masigli'nln yann sabah f s- dan muayene mecburiyeti konınut
tanbula muvasalatı beklenmektedir. tur. Bu askeri heyet işin icabına gö-

Muallim Mektebinde re değişir. HükUmetçe sıhht hey~tle-
T tk•k t rirı kimler tarafından ve ne şekılde 

e . 1 a . te~kkül edeceği tesbit edilmiştir. Bu 
Maarif VekMetı teftiş heyetı relısi, hh. h ti 1- m gösterilen nıev-

"k k d . t .. ..ı.'! kili e sı ı eye er uzu ve yu se te rısa muu-ur ve e- _ yapar ve rzwor ve-
vat, dün yüksek muallim mektebir.- zua gore muayene 

de meşgul olmuştur. Bu mektep ta- n=·=r·=======:=ı:::::m======
lebe kadrosunun 300 ldşıye iblağ• '\'e 

bu talebe miktarile mektebin idare 
kısmını istiap edecek genişlikte mek 
tebin hali hazır bL"lasına, yeni pav
yonlar ilAvesl mukarrer bulunduğun
dan yüksek tedrisat müdürü dün bu 
noktalar etrafınd3 mektep müdürü 
Ha~it Ongunçu tle uzun uzadıya gö
rüşmüştür. Maarif müdürü Tevfik 
Kut da Cevadm refakatinde buluı:.-
muştur. 

cümen'İne sevkedilmiştir. İki sene
denberi işten menedilmiş bulunan 
bu otobüslere tekrar işleme ruhsat
namesi verilip verilmiyeceği, encü
menin vereceği nihai kararla tesbit 
edilecektir. 

Talebelere Temiılili 
Telkinatı Yapllacall 

Maarif idaresi, temizlik hakkında 
dOn ilk mekteplere bir tamim gcm
dermiştir. Bu tamim~ talebenin 
mensup olduğu mektebin smıfüınnı, 
koridorlarını, bahçesini kirletmeme
si için tclkinat yapıldığı gibi, oturdu• 
ğu mahallenin ve şehrın sokaklannı 
da kirletmemesi, kajtıt, çöp, yemi§ 
kabuğu ve çürüğü atmaması için tel
kinatta bulunulması lüzumunu bil i 
dirmiştir. 

c 

HAVAi [TAKViM ve 

Karalar Çiftliği 
Köylüye Dağıtıldı Gilrı.Orı. Reslı:-r-Ileri 

8 lkincikanun 1939 
PAZAR 

1 inci ay 

Arabi 1357 

Giln: 31 Kasun: 62 
Rumi· 1354 Ankara, 7 (TAN Muhabirinden)

Ziraat Bankası Aydında Kadastro
su ikmal edilen Karalar çiftliğinin 

köylüye tevzi işini bitinniştir. Çift
likten 4 bin köylüye arazi tevzi e
dilmiş, ayrıca hayvanlarını otlatmak 
için de geniş mer'alar bırakılmış
tır. 

Devlet Ziraat 
lıletmeleri Kurumu 

Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -
Devlet Ziraat iı1 etmeleri kurumu 
merkez şube müdtırlcl'ile çiftlik mü
dürleri bir kaç gündenbcri toplana
rak kurumun geçen seneki mesaisi 
üzerinde tetkikler ynpmışlnr ,.e ye
ni yıl mesaisi hakkında kararlar E.1-
mışlardlr. 

revkiihanede Kuruçaylı Bekirl öldilrdüğü için mahkum olan Dursun 1 Dün Adliye koridorunda 
hakim huzurunda 

yapılan avukatlar 
eörüoüş 

toplantısından bir 

Zilkade: 17 BlrlnclkAnun 26 
Gilncş: 7.26 - Öğle: 12,20 
İkindi: 14,43 - Akşam: 16,55 
Yatsı: 18,33 - f msftk: 5,40 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilköy Meteoroloji lstasyonundıın a

lınan malOmata g6re hB\'B yurdwı Koca• 
elli Trakya ve İzmir lXilgclerlnde \ir.pııl.I 
ve yatışlı, Akdeniz sahilleri ne Orta A
nadolunun ve Knradenizln Garp kısmı
larında çok bulutlu ve mevzii ynğl lı di
ğer bölgelerde bulutlu geçmiş, rilzgfırlııt 
umumiyetle Cenubt lsUkıımetten orta 
kuvvetteı Marmara ve Ege denlz:.ind• 
kuvveUice esmiştir. 

Dün fstanbulda hava çok bulutlu gf'C"' 

mlş, rOzgfır Şarktan saniyede 2 llfı 4 m'-'t
re hızla esmiştir. 

Saat 14 te bava tazyiki 756,5 milin ('tre 
idi. Sühunet en yüksek 13,4 ve en d 
8,6 saııı'1-at kaydedilmiştir. 
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[BUGON·I 
l>aladier 
Seyahatinin 
Neticeleri 
}' ctzezn ômer Rıza DOCRU L 

Fransa Başvekili M. Daladicr. 
Korsika, Tunus ve Cezayir se· 

~~atini tanıamlı;rarak Fransa~n 
k 01'ldü. Seyahat, Italyaya kar~ı mu• 

il.bil bir nümayiş olmakla kalınn
~l\ı~, bilhassa Tunusluların Franı.n; 
~daresindcn çıkarak, başka bir ~n
ancı devletin :da.resine girmek ıs· 

~etnediklerini de göstl"rmiştir. M. 
aladier Fransaya bağlılık ünde c

~en coşkun tezahiirler karşısrndn, 
ransanın bu memleketleri müdaJ'.aa· 

~a tnuktedir olduğunu da anlatmİ!?tı. 
alad"er, Korsikada. Fransaya bai?lı 

~lan biitün vilayetlerin kendi istek
erne bağlı olduklarını ve beps'.nin 
lııedeniyet ve kardeşlik ruhiyle ana 
"ııtana hizmet ettiklerini, mıntak;n:i 
fıu-ikalann Fransa birliğini takviye 
ettiğini de ilave etmistir. M. Dala
dier, Fransa başvekili. olduğu gfüi 
lı'tanı;;a Harbiye Nazın olduğu ve or
dl.t, donanma, hava kuvvetlerinin en 
tiİ'ksek memurlannı da maiyetine 
llldığı için, müdafaa meselesine en 
büyük önemi verm:ş, Tunus'un Bi
~erta deniz üssünü teftiş etmiş, di
ger tahkimatı tetkik etmiş, askerfo
te geçit resmi yaptırmış ve nihayet 
Cezayirde kurulan gizli harp mecli
sinde hazır bu1unarak Fransanın Şi
llıall AiT ka müdafaasını temin ede
~ek tedbirleri miizakere etmistir. 

lliitün bunlar Fransamn Avrupa 
"e Afrikadaki topraklarının bütlin
liiğünü kat'i surette müdafaaya ka
tar verdiğini göstermektedir. Se:'Ya
hatin ilk ve en mühim neticesi hu 
t>lsa gerektir. Seyahat, bu noktaya 
ltıiitf'atlik her sru tefchhümü izaleye 
ltafidir. 

Fransa, kendine karşı, kuvvet isti· 
lttal edildiği takdirde, bu teşebbfü;e 
llYniyle mukabele edeceğini, Romtt
l'a anlatmak istemiş ve arada bütün 
lllakadarlar bunu anlamışlardır. 

O halde İtalya ile Fransa yenld,•n 
llnsıı anlasacaklar? 
laşmasını • k-e~en,;,:cl=-e-m~y-e~k-Uıı--saydığım 
'\ı~ldirmiştir. Bu anlaşma, Habeş ha· 
~eleri yüzünden, tnsdik olunma
llııştı. Bu anlaşma, 1915 de ltaly•mın 
llliittefiklerle beraber Büyük Harbe 
g:rnıesine saik olan ve ayni senenin 
İatihini taşıyan anlaşmanın İtalyayn 
~erd ği bazı Afrika topraklarını I· 
talyaya devretmişti. İtalya 1935 an
laşrnasmı keenlemyekfuı saydığını 
hildirdikten sonra Fransadan yeni 
feklifler bekled:ğini de ihsas etmişti. 
.\c~ba Fransa yeni tekliflerde buht· 
tıacak mı? Yoksa yine M'.ster Chnın
herlain,nh~ Roma seyahati esnasın(la 
~aziyeti ıslah 4>fmesi mi beklenecek? 

M ister Cham~rlain ile Lord H:ı
Iila.'X,m Romay. gjderkcn Pa

tise uğr1yarak Fransız .,..i<:at:yle t;,Ö· 

r'ii.şecekleri hakkında gelen h•herkr 
hn yoldaki tahminleri takviye etm•k 
~dir. 

Bilhassa Italyan gazeteleri, bu 'l'İ· 
3'a:retten iirnitvar bulunuyorlar. Da· 
lıa önce de bu ümit beslenmiyor ie
ğ-ild:~ Fakat Fransa hiikumeti, lt<l1-
3'an iddialarına kar~ı gelmeğe kendi
ili kafi derecede kuvvetli bulduğıı i
rin, ürüncü bir tarafın müdahalesini 
istcm~mişti. Fakat b :r taraftan Ro· 
tııa, yeni teklifleri Fransadan bekle
diğini bildirdiği Fransa veni teklif
lerde bulunmak' :ıstemccliği için u~
daki ihtilaf ve küskünllik devam e
dip gideceğinden üçüncü bir tarafın 
llra bulmak idn bir tesebbüste bu
lttnması beklenmektedir. Bahusu.; 
lô'ran~ada nümayişi, mukabil bir ııii
'tt\avi şle karşılamış, Jt:ıJyanm göz 
dık•iği yerlerdeki kuvvetini ve lın 
3'erJct'in kendisine karşı bağlılığını 
göcıterrniş olduğu için böyle bir ta
"assutun vukuuna ınani kalmamış
tır. 

P:ıkat l\f'ıster Chamberlain'nin yi
ne hu mesele ile meşgul kalmıyacnğl 
fa'l'7erfilse hile Pariıı konuşmasının, 
hıt?iltere ile Jtah•a arıt!';ında vukuhu· 
ll\t-ak mib:?.ktnel~r ilzerinde mtieoı~ir 
01a"ai?ı şiiphe götiinnez. Ciinkü Ro
'tt\atfıt konu.;ularak en miihiın mr!'le
le, I"Pann~ın mukadderatı ve Akd~ 
n:zin emniyetidir. 

l<'ranıoa da hu ikr nıesele ile a..ağı 
Y'llkar1 Ingiltere derecesinde alaka
dardır. Bu yiizden Fransa ile Italya 
llrasındaki küskünlüğü izale etme-

Frankistler 
Gerilemiye 
Başladılar 
Londra, 7 (HususO - İspanyadan 

gelen en son haberlere göre cumhu
riyetçilerin Astr:ımavura cephesin
de yaptıkları taarruz devam etmek
tedir. Hükumet kuvvetleri yeni mev 
kiler kazandıklarını bildıriyorlar. 

Frankistler hükümet taarruzunun 
şiddetli olduğunu söylemekle beraber 
bütün taarruzları püskürttüklerini i
lave ediyorlar. 

CümhuriyetçHer dün Pozoblanco'
nun 45 kilometre garbinde kab Nal
seqillc'yu işgal ettiktel" sonra mühim 
bir kasaba olan Grımiulla'yı da zap
tetmişlerdir. Cümhuriyetc-iler Almor 
chon - Cordoue ~imendifer hattını i
ki kere kesmişlerdir. 

Barselonadan bildirildi;?ine göre. 
Fransız mebuı;;lardan mürekkep bit' 
heyet bir kaç ~undenberi İSTlanya 
cümhuriyeti tooraklarıTJda bulun .. 
maktadır. Heyet dün Katalonva cep
hesini zivaret e~erE'k baskumarırlaı 

Sarabia tarafından kabul edilmiştir. 
Eski müstesar Fran,.oiı;; de Tessan 

bir nutuk söyliyerek Fransız ve Is
panyol cümhıırıvetr-ileri ara~nnaki 

tPsanüdü teyit ve ~saretini tal ';r et 
ti~ cümhuriyet ordusunun kahra -
manlığından bahsetmiştir. 

* Paris. 7 ( A.A.) - Hubtıh~t ofisi, 
pek yakında cümhuriyetci İc:;oanyaya 
600 kental hububat gönderil111t"shıe 

karar vermiı::tir. İ'inanvol delee:elni
nin ileri sürdüğü sartlar k'lbul ed;ı
miş olduğundan nakliyata hemen bu 
gün başlanacaktır. 

TAN 

Anlamak 
Meselesi 

Yazan: B. FELEK Fransız Başvekili Paris 
Harp Meclisinde Cezayir 
Kararlarını Bildirecek 

1 nsanlann anladığı şeylerle an
lamadıklarını yan yana ge

tirirsek anlamadrklan llimalayı 
zirveleri kadar yükselirken anladığı 
şeyler bir kanş kadar bir irtüaa ya 
vanr, ya varmaz. 

Onun için arasıra birı:öhbnize: 

Londra, 7 (Hususi) - Başvekil 

Çemberlayn ile Hariciye nazın Lord 
Halifaksm salıya Parise uğaryıp Da
ladiye ve Bonne ile görüştükten ve 
birlikte çayda bulunduktan sonra 
Roma seyahatine devam etmeleri ha 
beri Pariste de, Romada da iyi tesir 
bırakmıştır. 

Romada Popolo di Roma, Parls 
mülakatının İngiltere başvekilinin İ
talya ile Fransa arasında tavassutta 
bulunması için beslenen ümtileri ye
nilediğini söylüyor. 

Haber Pariste de memnuniyetle 
karşılanmış, M. Daladiyenin Mister 
Çemberlayna seyahatinin neticeleri
ni bildireceği, ve iki memleketin teş
riki mesaiye devam edecekleri şek
linde tefsir olunmuştur. 

* Paris. 7 (Hususi) - M. Daladiye 

Zırhlı 

Kruvazör 

Destroyer 

Denizaltı Gemisi 
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bugün Tolona rlönmü~i.ür. Deniz bir Fransa ıle İtalya arasındaki ibtilA! münasebetiyle iki tarafın deniz kuvvetleri hak
hayli sert olduğu için Foş zırhlısı kında bir tikir vermek üzere yukarıya mukayeseli bir cetvel koyuyoruz Bu cetvel 
üç saat kadar gecikmiştir. Başvekil bize İtalyan ve Fransız donanınalan arasında büyük bir fark olmadığını göstermek
Orangede istirahat ettikten sonra Pa tedir. Hele uyyare bakımından İtalya Fransadan üstündür. 

rise hareket etmiştir. Parise vanr ile Mussolini arasında yapılacak gö- altında yazdığı bir makalede, Fransız 
varmaz yüksek harp meclisinin top- rüşrnele~n esaslı mevzularından bi- Başvekili Daladier'nin seyahatini tef 
lantısında hazır bulunacak, ve dün rini teşkil edecektir. Harbin sun'i sir ederken tuttuklan hattı hareket
Cezayirde toplanan gizli harp mecli- bir şekilde devam etmesini intaç ede ten dolayı Fransız ve Ingiliz efkarı 
.sinin kararlarım bilairecektir. cek olan garp devletlerinin bir cep- umumiyelerine şiddetle hücum edi-

* he alması ihtimali Akdeniz mesele- yor. 
Berlin 7 (Hususi) _ Alman mat- terinin müzakeresini bir kat daha Völkıscher Beobachter gazetesi ise, 

b · ı F k t ı p gu·· clec::tı"recekti"r.,, büyük harflerle şu manşeti koyuyor: 
uatı Ita yanın ransaya arŞl a e .., 

lerini tervice başlamıştır. BaZl ga - Deutsche Allgemeine Zeitung. "İtalya tehdit karşısında baş eg-

zeteler İtalyan taleplerile İspanya şöyle yazıyor: miyecektir.,, 

- Sen şunu anlamazsm, sen bu
nu anlamazsm! diye hitap ve itapta 
bulunmak eski tabirle ''basılı tahstl,, 
den ibarettir. Çünkü insan denilen 
mahlUkun zaten bütün bayatı biı 
veya iki şeyden anlamak için ancak 
yeter, üst tarafını öğrenmiye ömrü 
vefa etmez. 

Bu sebeple, biriblırbnize bilme
diklerimizi, anlamadrklam:nm sa
yrp dökmiye ne vakit yeter, ne ta

kat! 
Zaten muttasıl biribirlmizl yine 

eskt tabirle teçhil etmede bir fayda 
yoktur. 

Ha! Bunu ne zaman 
lu:vorum bilir misin.iz? 

Bir adama: 

faydalı bu. 

- Sen bu M anlamazsm! Dedik· 
ten sonTa o aTilaımad1ğı şeyi onn an
latmabdrr. Böyle olursa bir müs
het neticeye vanlır. Yoksa beyhude 
hiribtrlnt hırpalamaktan ve kırmak· 
tan ileri gii!Mniven bir çekişme olur. 
Bu da zararlıdrr. 

* Dünyada ismin. ma'tkamn ve fm. 
zanm ehemmiyetini inkar edebilir 
miviz? 

Mesela eskiden Novn marlcab fn-
e-illz çakılan vardi"". (Bilmem hita 
mevcut mu?) Çakı almak istiycnleı 
hu marka'\.1 ararlardı. 

Yine eskiılen zincfırli makanlar 
satrlırdr. Tire almak lstfvenl..,r de 
onu ararlaTılı. J,~ldn hiç kimse No. 

Şarki Erdün Başvekili 
Şehrimizde 

meselesi arasında münasebetler gör- "Almanyanın Akdenizde ·mE>nfaat 
mekte ve Akdeniz kuvvetlerinin mü leri yoktur. Fakat İspanyada Bolşe
vazen.esini idame etmenin lüzumun - vizm için bir sahanlık hazrrlanma
dan bahsetm~ktedir. ması laznn geldiği noktai nazarına 

JI.. vi1 mukalı iplik aramaz ve eğer 

Völkischer Beobachter gazetesi iştirak etmektedir. 

Roma, 7 (Hususi) - Juornal Dital- vanmıs olsa hOe hu markayı almaz. 
ya sinyor Gayda tarafından yazıldı- dı değil mi? Zincirlt makara yapan 
ğı anlaşılan bu makalede Daladier'- rahn"Jca rakı yaparsa satın almadı4 
nin seyahati, vaziyeti vahimleştire- ğmız gibi. Ankara. 7 (Tan Muhabirinden) -

Şarki Erdün Başvekili Teviik Paşa 

tınyağitme!t uLerc Tstarıbula yhare: 
diyor ki: Lokal Anzeıger gazetesi, ''Paris, 

•• ._ .......... "a.&.1..t.ı:ı.a.&,V& n UCl-9U!)1 
cek anti faşist bir hareket sayılmak- Çünkii ma~lc· ve finnalana WY. 
ı;auır • 

ihtrsas> ve birer manası vardır. o .... 
ket etmi~tlr. 

Şarki Erdün Başvekili demistir ki: 
"- 21 senedenberi Türkiyeyi gör

medim. Memleketinizi çok değisik 

buldum. Ankaraya. em!rimden aldı
ğım bir emirle ve reı;;men geldim. E
mir Abdullahın geçen sene tanımak 
şerefini kazandığı R~isicümhurunuz 

İsmet İnönüye kendilerinin şahsi en 

Bir Hiç 

Müstakil 
Arap, Filistinde 1 

Kaymakamlar 

Y • • Arasında 
ahudı Devle+. Değişiklik 

Kurulmasına Razı Olmuyor 
candan sevinçli ~ebrik ve selamlarım Londra, 7 (Hususi) - Filistin yu- şüncelerini şu şekilde hulasa edebi· 
getirdim. Böyle kudsi bir vazife ile varlak masa konferansının ay sonun- lirim: 
tavzif edilm~kliğim benim i~-in ifti- da toplanmas bekleniyor. K~nferan- - Araplar Filistinde bir yahudi 
hara vesile oldu .. , sa davet olunan Arap memleketleri ülkesinin teşki!ini sureti katıyede ka-* daveti kabul ettikleri, Yahudi he - bul etmemektedirler. Şimdiye kadar 

Şarki Erdün Basvckili dün aksam yetleri de daveti kab:.ıl etmişlerdir. Filistine gelmiş olan yahuclileri bir . ~ 

Ankaradan İstanbu!n hareket c·tmiş- , Yalnız Filistin neni.iz murahhaslarını ekalliyet olarak kabul etmek belki 
tir. Bu sabah şehrimize gelecektir. ı tayin etmemiş bulunuy or. Sebebi, mümkün olabilir. l<'ak:ıt n<' orada 

Yunan !?:;~vekilinin 

isim Yddönümü 

Seyşelden gelen Flfütin liderlerinin müstakil bir yahudi devleti kuruJma
henüz Beyruta gidip oradak~ arka - sına ve ne de Filistin~ yahudi akını
daşlarile görüşememeleridir. Lübnan na hiçbir Arabm !'{önlu razı d?ğildir. 

hükumeti. bunlara henüz vize ver- Esasen bize tn~ilterenin bu hu~usta 
mcmiştir. Arap liderleri evvel.l ba~- verdiği sözü de varrlır. t.ondr:ıda on 

Att:na: 7 _ (A.A.1 Başvekilin isim müftü ile göriişm' r. daha sonr:ı bü- beş ~ün sürecek olan F'ili-:t !n kom:tre
yıl dönümü münasebntiyle gazeteler tün Arap memleketl~rinin i .;tinıkile :;ine bütün Arap1::ır bu kanaat ve dü
B. Metaksos'ın fotograflann. neşrede- 1 Kahirede topl~:-ı~cak kc-rıf~.ransta h~ 1 sünce ile gidiyoruz. İyi bir h:ı1 çares~ 
rek bütün yunanlık namına kcndi5i- zır bulunmak ı stıyorlar. Lubnandakı bulunulmasını sulh namına temcnnı 
ne uzun ömür ve refah tenıennilerin- Fransa makam::ıh, Arap liderl('rine ederim.,, 
de bulunmaktadır. ve bize vermek iç in bir çok ı-artlar Kahire - Mıoıır hükiımeti. Londr:ı h ıi -

Bu tebriklere bütün sahalarıia ba- ileri sürmektedir. Bu şartl ar, komite kfırnetinden Fill~tin konferanı;ına B. 
Chamberlain'in Ba~kanlık etmesini rica 

şarılaın işlerden dolayı ı:ıemleketin 

1 

azasının ayni otelde oturmaları mec- etmiştir. 
ıninnettarlıg-ı inzimam ve bu minnet- buriycti, yalnız l\füfüi ile görüşebile 

---oı---
tarlık bilhassa memleketin her tara-, cekleri beş günden fazla kalamıya -
fından mütemadiyen gelen binlerce ; caklan ve hareketlerindM evvel hiç Edirnede 12 
telgrafla tezahür etmektedir. bir şey nesredemivecekleridir. 

Arap liderleri bu şartlan rt:!ddet- Kisi Enkaz 
Ankarada Bir Yaralama mL45lerdir. 

Hadisesi Tevfik Paşanın söyledikleri Altında Kaldı 

Ankara, 7 (TAN Muhab;rinden' -
Dahiliye Vekaleti kaymakamlar ara
sında yeni bir tayin ve nakil listesi 
hazırlamıştır. Bu listeye göre, Mu
cur kaymakamlığına Ladik kayma
kamı Rauf Sümer, Mut kaymakam
lığına Elbistan kaymakamı Cen'il 
B'ngöl, E1bistana birinci umumi mü
fettişlik emniyet müşavir muavini 
Baki Kanlıkılıç, Aksekiye Çimişke

zek kaymakamı Mazhar. Onur, Çi
mişkezeğe Mazgirit kaymakamı Fah
ri Tokmakçı. Mazgiride Sülhan kay
makamı Alaeddin Ozgelen, Kıygı 

kaymakamlığına Nevşehir kaymaka
mı Mesut Kani. Şarköye Kangal kay 
makamı Sa;p Güven, Kürdole yiik
sekova kaymakamı Fikri Ata, Pınar
başı kaymakamlığına Develi kayma
kamı Ihsan, Develi kaymakamlığın:ı 
emniyet umum müdürlüğü müter
cimlerinden Sıddık, Çubuk kaymt!· 
kamlığına Ankara maiyet memurla
rından Niyazi, Rize kaymakamlığına 
Hayrabolu kaymakamı Zeki Köymen 
Çatalca kaymakamlığına Saray kay
makamı Hikmet Aras, Kaş kayma
kamlığına maiyet memurlarından 

F :kri Kuvvet Tan, Aksaray kayma
kamlığına Karasu kaymakamı Na
mık Karayek, Soma kaymakamlığı
na Ankara maiyet memurlarından 

Ankara, 7 (Tan Mııhabırlndenl - Ankara, 7 (TAN Muhabirindenı -- Edirne. 7 <Tan Muhabirinden) _ Necmeffn, Gökson kaymakamlığına 
Bugün öğleden sonra H.ılk sineması Yuvarlak masa konferansına iştirak 
önünde bir hadise olmuş. Çorumlu etmek üzere Londraya giderken mem 
Hasan adlı bir genç Benddcresinde leketimizden geçmPkt~ olan Şi1rki Er 
Şükrü Şeyhonun yedi numaralı u- dün Başvekili Tevfik Paşa bu husus
mumi evinde çalışan Abdullah kızı ta demi~tir ki: 

Bu sabah saat sekizd, sinemacı Ariz eski Maçka kaymakamı Nuri Boz
kurt, Belköy kaymakamlığına Serile 
kaymakamı Celal Sümer, Maçka 
kaymakamlığına Akseki kaymakamı 
Fehmi tayin edilmişlerdir. 

ihtisas ve mHnavı tecavüz edince 
teshini ve sikletinl 'kaybeder. 

İmzalar da böyledir. 
He~n yaztlannı tatlı okud• 

ihımuz bir edip baytar işleri nak:· 
krnda. her!?'iin makalelerini alaka 
ile takip ettiğimiz bir iktisadi bahf9. 
ler muharriri de mesela ar'tlz vezni 
hakkında bir makale yazana fmn• 
larmm şöhreti ile bir defa beJld 
--0 da- merak saikaslyle okunur, 
ikfndsinde bir ~öz atılıp geçilir • 

Onun fçfndfr ki; diinyanın bliyük 
e-azeteleri herşcy yazan moharrir
den çoktan kurtulmuştur. Şimdi 

onlar her bahsi ayn adamlara yaz .. 
dınr ve ehline yazdrnrlar. 

Biz de bö~rle yapsak belki maıra; 
lelerimiz bugünkünden fazla oku-
nur. 

• Okuyuculanmızdan T. Sörlltolc 
Mektubunuzu aldım . Samimt hislerlnb:ıı 

~şekkür ederiz. SükQtun altın olduğl 
bır y-:-rde söz söylememi tekli! etmezsi. 
niz değil mi? 
Muaşeret ~dabı nAra atana mukabele 

etmemeyi emreder. Saygılarımızla. 
B. F. 

Bay Beck 
FedakCirlıklarda 
Bulunmuş 
Paris, 7 (Hususi) - Polonya Hari

ciye Nazın Bek, Her Hitler ve Fon 
Ribentropla görüştükten sonra mem
leketine dönmü~tür. Fransız p-azetele 
ri bu mülakatb:rla uzun uzadıya meş 
gul olmaktadır. Jur'un Berlin n.uha
birine göre iki memlel<:et münasebet
leri bundan sonra ya daha iyıle~l!ek, 
veya daha fena!a~ac-aktır. Her halde 
bugünkü vaziyette ka lmıyacaktır. 

Aytenin üzerine c;aldırarak elindeki "- Filistin konforano;ının <;ok ha
sustalı çakı ile başından yaralamı;::- raretli ve alakalı ohıca.!hnı tahmin e
tır. diyorum. Filistin meselesı, sizin de 

Hasal} yakalanmış. Ayten hastane- bildiğiniz gibi son z1manlarda had 
ye kaldırılmıştır. bir safhaya girmi~ bulunuyor Buna 

den, Romada tnmbiranlaşmaya .;ar- en kısa bir zamanda en müsait çare
mak. kolay değildir. yi bulmak zamanı gel-niş v"! lazım 

tarafından yaptırılmakta olan sinema 
binasının çatısı birdnbire côkerek 
12 kişi enkaz alt~nda kalmıştır. Ya
ralananlardan İbnıhim usta ölmüstür 
İkisi çok ağır olan diğer yaralılar-has 
taneye kaldırılmışlardır. 

Meclis Bütçe Encümeni 
Şefi Vefat Etti 

Vali ile müddeiumumi ve baş:nü- Ankara. 7 (Tan Muhabirinden) -
hendis kaza yerin~ gidcr.?k tahkıkat- Büyük Millet Meclisı bütçe encüme
la ve can kurtarma işil~ bizzat meş-

1 
ni şefi Nuri. tedavi edilmekt•"' olduğu 

gul olmuşlardır. Nümune hastanesinde vefat etmlştir. 
Enkaz altında ba~ka insan bulunup Müteveffa on beş gün evval Büyük 

Journal'e göre, mülakatlar Bek'i 
kafi derecede tatmin etmememiştir. 
Bek. Sovyetler birlifü i?e Almanva 
dostluğu arasında muhayyer bırakıl
mıştır. 

Onun irin Chamherlain'nin Paris- olmuştur. Buray::ı gelırken diğer ba
te bulund~tğu sırada Italya ile Fr~n· zı alakal1 memleket devlet adamlari
sanın da arasını bularak İspanya ve le temaslarda bulundum. Bütün A
Akden:ız i!jlerini tesviye yolunda da-ı• rap filemi Filis1in meselesini milli bir 
ha esaslı bir hattı hareket takibi içi'l dava olarak kabul etmektedir. Bu 
zemin hazırlaması beklenir. müşterek davada bütün Arapların dü 

buluı:madığı araştırılmaktadır. Millet Meclisinden çı~arken bır oto-
Kazanın binanın fe nnt tarzda ya - mobil kazasındli bacaklarında~, yara

pılmamış olmasından ileri geldi/ti söv lanmıştı. Dün görülen 'üzum üzeri
leniyor. Bu iddianın doğru olmadığı- ne yapılan bir <>perasyondan sonra 
nı tahkikat ve tetkikatın neticesi gös bir bacağı kesilmiş, fakat hayatını 
terecektir. kurtarmak mümkün olamamıştır. 

Bayan Tabuois'yn göre. Hitler Po
lonyanın katiyen politikasın: değıı::tir 
miyeceğini ve Litvinof sevahatinin 
vukua gelmiyeceği tr.minat~nı almış· 
tır. 

Bek. Dantzig, bahsinde Bitlere cok 
mühim fedakarlıklarda bulunmuştur. 

..nde 
izle 

la, 
arı 

ti 
ka 
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1 'ev kif hane Cinayetinin 
Faili 29 Yıl Hapse 

MahkUm Edildi 

Ankara, 7 (TAN Muhabirinden} -ı 
Boenos Ayres Orta Elçiliğine merkezden 
ikinci daire reisi Abdtilahat Akem tayin 
edilrniıtir. 

• İzmir - Diln g~ Çandarlıda yerıJden 
zelzele oldu on bir ev daha yıkıldı nüfus 
zayiatı yoktur. 

• 

ÖLÜM 
İstanbul Hukuk fakültesini ik

malden sonra ihtisas ve doktora 
yapmak için Almanyaya giden kıy 
metli gençlerimizden Halit Demir 
er kısa bir hastalıktan sonra ve-
fat etmiştir. 

Merhum tahsilini ikmal ederek 

pek yıikında (Münakalat iktisadi 
doktoru) olarak yurda dönecekti. 

Müessif Bir Ölüm Londra - Kanada tesUhat bn~ u
mumt harpteki bütçeyi de geçerek 50 

1~,~ sene ha~se mahkum ~a'!"açaylı ı ·erdi. Bu müzekkerede şahit olaral· milyon dolara yükselmektedir. 
Bekırın beş gun evvel tevkühanooe dinlenen baş gardiyan Osmanın ha- O 

İzmir Osmanlı Bankasının eski hu

kuk muşaviri ve merhum mühendis 
Şevketin kaympederi İş Bankası E
dirne şubesi muhasebecisi Bay V:ı
habına babası Gördöslü B. Emin Ali 
dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün
kü pazar günü Teşvi.kiyede Ameri
kan hastanesi yanındaki evinden kal
dırılarak namazı öğleyin Beyazıt ca
miinde kılındıktan sonra Edirnekapı
daki aile makbercsinc defnedilecek
tir. 

13 yerinden şi§liyere!t öldüren Dur- dise günü tevkifhaneye ,,.eldigı·. ve Roma - Almanya Ekonomi Nazırı Dok 
b tor Funk, bu sabah Romaya gelmlşt1r. 

sun Atmacanın dun ağır ceza mahl,c- tevkifhanenin dahili teskilatını bile Dr. Funk burada ekonomik meseleler ü-
mesinde muhakemesine devam edil- bilmediği bildiriliyordu.' zerinde görüşmeler. yapacaktır. 
di. Dinleyici pek fazla olduğu için Bundan .sonra müddeiumumt hadi- e 
muhakeme salonunda on J. andarma ;.- · " -dr~ i si ı ın h t t'· c;eyı teşrih eden i•idiasmı söyledi ~·e ...,.m " - ş zer aya şar ınrım 
le bir subay ve bel poli.5 ile tcrtıbcıt "ortada hiçbir tahrik ve takdiri azal- protesto etmek üzere İş Nazın Ernest 
alınmıştı. Brown'ın e\•inin parmaklıklarına hüctım 

Suçlu sekiz ~andarma ortasında el
leri kelepçeli olarak mahkemeye ge
tirilmiş, mahkeme kapısında elindeki 
kelepçeler çözülmiişıur. "Mtıhkenıeye 
hiçbir dinleyici nlınm.amıstır. Bunun 
sebebi de ölen Bekirin akrabnlnrının 

tıcı sebep mevcut değildir Dursunun eden 7 işsiz mahkemece iki~er fngllfa 11-
suçu sabittir. Ke::ıılisine ceza kanu- rası kefıılet mukabilinde serbest bırakıl
nunun 448 inci !ll"duesine gô:-c V'! es mışlardır. 

ki mahkumiyetleri de nazarı itibara 

1

. • 
alınarak tekerrür ve içtima ahkamı f,os Angeles - Uonolulu'ya gitmekte 
gözn.tilerek ceza verilmesini isterim,, olan Hurlı~e vapun.ı şiddetli bir fu tına-
d d' . ya tutulmuş ve yolcularından 15 ~i ya-

lstanbul Saylavının 
Teşekkürü 

kan gütme davasına kapılarak salon
da bir hudise çıkarmıya teşebbüs et
meleri ihtimalidir. 

e ı. rnlanmıştır. 
"İstanbul saylavı Kazım Karabe

kir, saylavlığa seçildiğinden dolayı 
Re's cnn sözü suduya verdi: O 

Mahkemede okunan tezkE?relere 
göre, suçlu 23-3-933 tarihinde adam 
öldürme te~ebbüsüuden 20 senP. htıp· 
se mahkum olmu~ va bu hüküm de 
temyiz mahkemesi hrafmr1an tasdik 
edilmiştir. Suçlu 11-7-93! tarihinde 
de bir hırsızlık suçib bir ay on beş 
güne mahkum olmuş ve bu cezasını 
çekmiştir. Bunlar okundnktan sonr<ı 
suçlu koynundan çıkardığı bir arzu
hali mübaşir vas•tasife reise YCt'di. 

Reis istidanm kaydiycsini alrlıktan 
sonra hapishane doktoru operatör 
.Tak Barbutu şahit sıhtile dinledi. 
Jak Barbut ma1<:tulün ."'eketind~ki k~ 
silderin Dursunun bıçağı ile husule 
geldiğini anlattı. 

- Söyliyece.k hiçbir şeyim yoktur, 
dedi. 

Müzakere ir-in celse tatil edildi. 

Celse açıldığı zman ölen Bekirin 
kardeşi Aziz oğlu F~yzullnh tarafın
dan mahkemeye bir istid-ı vcrlldi. 
Feyzullah: 

- Bekir benim öz kardesimdir. 1-
ki de çocuğu vardır. O yetimlerin şah 
ı;i haklarım istemek üzere benim de 
mahkemeye alınmamı rica ederim, 
diyordu. j 

Rel<ı Feyzullahtan çocukfann va
sisi olup olmad1·1ı hakkında bir ve5i
ka istedi. Feyzullah ibraz edemed!ği 
için mahkemey<? alınmadı. 

Bundan sonra rı::is h::ızırlan:ın ce
vabı okuttu. 

Mahkeme, suçu s:ıbit gfü-üyor. Dur 
sunu 18 sene hapse mahktim ediyor
du. Yalnız hadisede takcliri tahfif se
bebi bÜJuyor. Ceza kanunun 51 inci 

Parls - İsviçre ha.va şirketinin ZUrih-
Paris servis tayyaresi parçalanmış, 2 kl- her taraftan aldığı birçok tebrik tel 
~i ölm~ ve 12 kişi yaralanmıştır. graf ve mektuplarına karşı teşek 

O kür ve samimi duygularının iblağı 
Rlga - 1927 den 1930 a kadar Letonvn m gazetemizin tavassutundan dile -

Cümhur başkanlığını yapmış olan Z;ı~-
gal~, kalb sektesinden ölmilştilr. miştlr.,, 

~aı;1m1mmammma .... ~ ......... ._ ...... 
Fransız Sinemacılığının iki biiyük artisti 

JEAN GABİN ve MICHELE MORGAN 

s u M ER sinemasında 
Aşk ve sefahatin büyük ihtiraslar ve cinayetleı tevlid ettiği bir mu

hitte cereyan eden 1938 de en büyük mükafatı kazanmış olan 

B SE 
CQuai des· Brum2s) 

Jak Barbuttan sonra gardiyan Ha
san dinlendi, Hasan d i maktulün 
hemşerisi olmadığım, vaka gfınü izin 
li olduğu için tevkifhanede bulun -
ınadığım söyledL 

Bundan sonra. reis suçlunun an.u. 
halini okuttu. Dursun -..rzuhalind~ a
dilane bir karar verilmesini istiyor
du. 

maddesinin ilk fıkrasına gnre ce- Dramatik mevzulu emsalsiz Aşk Filminde Zaferden Zafere koşuyor 
zasının üçte birini indirerek ] 2 şene ilaveten: EKLER JURNAL Bugün saat ı 1 ve 1 de tenzilatlı matinelcl-
bir ay hapis karan vı?riyordu. İçtimaı ,_ I 
kaidesine göre de bu cezayı azaltı - -------------
yor ve neticede Dursunun eski ı:-eza- Almanyadan getirtmiş olduğumuz 

İddia makamım !~grıl eden Feridun sile birlikte 29 3ene 22 gün hapiste ı en aon s~•tenı dillere de•ta.n olan 

Bagana mahkemey~ tcvkffha'1c ida-J yatmasım ve 38 lira rnah ~eme harcı K • • ~ 
u ese 

yeni makinalan:mızla 

resinden gönderilen bir müzekkereyi ödemesini kararlaştırıyordtL 6i 

Türk~e Bilmiyen 
Bir Şoför 
Muhakeme Edildi 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 

~ün Emirganda pembe köşkte oturan 
Mısır kralı Faruğun amcazadesi Pren 
ses Semiha Hüseyinin şoförü Yunan 
tabiiyetinde Dimitri Kambanis hak -
kındaki bir yaralama iddiasını t!'tkik 
etti. Şoför Dimitri evvelki gün fs
tanbuldan Eın.irgana dcinerken otorr.o 
bille Salih oğlu Bayrama çarpmış ve 
yaralamıştır. Sultanahmet sulh bi
rinci ceza hakimi Reşit sorgusunu 
yaptı. Suçlu türkçe bilmiyordu. Ter
cüman vaıstasile isticvap edildi. Ke::ı 
disini müdafaa ederken: 

- Ben gece İstanbuldan di)nüyor

dum. Karşıdan gelen otomobile Iam

balanmı söndürmek surE!tile işaret 

verdim. O da lambalarını söndürdü. 

Tam yanıma gelince birdenbire yak

tı, gözlerim kamaştı. Ben de yakmı

ya mecbur oldum. Bu arada epeyce 

sağa ayrılmışım, öniimde bir adam 

gördüm. Hemen direksiyonu kırdım. 

Bu adam arka tekerleğe çarparak ye· 
re düştü, ben de otomobille beraber 

hendeğe yuvarlandım. Ben, rakı, şa

rap, hatta sigara bile içmem, diyor

du. 

Sevgilisini Öldüren 
Ropene Ceza 

Verilmesi istenildi 
Ağustosun 25 inci günü P:ın.gaıtı

da Anjel isminde bir km öldüren Ro 
penin muhakemesinP. dün dev.ım e-1 
dilmic:tir. Pangaltıda Çimen sokağın
da 125 sayılı evde oturan Ropen, 
mensucat fabrikasındR. çalışan Anje
li takip etmiye ba~lamış ve Çimen so 
kağma gelince de: 

- Matmazel :ıeni seviyor'lm Nicin 
benden kaçıyorsun, her şeyimi sana 
feda etmiye haZlt'tm, demiş. RP.d ce
vabı alması üzerine de kamasını c1-
karmış. Kızın on verine s:ıplıyarak 
cansız yere yuvarlamıshr. Bundan 
sonra suçlu bir otomobile atlıvaral.c 

Emnivet müdi.irliiğiine gitır.iş, kızın 

fotoğrafım gösterer<>Jc: 
- Ben bu kızı ölcfüı;diim. mücri

mim, teslim oluyonım, demişti:-. 
İste dünkü muhakemede bu adam 

hakkındaki i<lrlia mnkam1 talebi söy
lenmiştir. İddia maknmı Ropenin ~u
cunun sabit oldu~u n~ticMine var -
d1Qı icin kenrlisine C""3 k'.mttnunıın 

448 inci maddesil1e göre ceza v~rH
m~ini istemistir. 

Muhakeme karar icin talik erJil -
miştir. 

-----"-
Mesut Bir Baba 

Hakim, muhakemenin gayrimevkuf Avdın - Germencik ı?ilmii<> kövtınctPn 
MPhmPt KRolanın k:ın!ll bir batında t'c: 

devamına ve şahitlerin çagrrılması cocuk doi"ımnıı<:tıır. $ehrimi7 Kızıl::ı .. Ku 

için başka bir güne bırakılmasına rumu b1J f:ıkir aileve otu?. Ura y:ırrlırn et 

karar verdi. 

Bir Suiistimal iddiası 

Tetkik Cd:liyor 

mi«tir. Krm1:ın şimdi on çocuk bab;ısı 

hulunmaktanır. 

Suçlu, bunların bir kısmının ken
disine terhin edildiğin~. bır kısmının 
da emanet olarak bırakıldığını söy-
1 üyor ve ortada suiistimal gibi bir 
sur olmadığını iddia ediyordu. 

Şimdiye kadar 3 haftada yalnız sinr:>mamızd:ı 100.000 kişinin gör 
düğü ve hi~bir filme müyesser olmıyan bir muvaffakiyet ve izdiham 
rekorunu kazandı. Bütün İstanbul sayın halkmın ağzında yeni makin' 

lerimizdeki ses ve projeksiyonun fevkaladeliğ i .. <Gün görmüş, dün
yayı dolaşmış bir aile babası: ' 'FERAH., da çohığunla çocuğunla bu 
filmi tam on defadır seyrettiğini, filmin çok paılak olduğunu müka· 
lemelerle şarkıları gayet iyi duyup işittiğini hayran hayran methe· 
diyordu. Hem filim güzel hem makineler fevk'.ı.lade diyordu ... ) 

Boğaziçi - Kadıköy - Adalar - Erenköy - Kartal ve Pendik 
-Yedikule - Bakırköy ve Yeşilköy ile Beşiktaş - Ortaköy - Be
bek - Halıcıoğlu - Eyüp - Edirnekapı - Ramis ve civarı sayın 
halkına: 

Bugün Pazar Tatilinizi FERAH Sinemada 
Şehzadebaşı 

Görünüz. Filmin son günlerinden istüade ediniz. Telefon: 21259 
Seanslar: 10,30 - 1.15 - 3.50 - 6.30 - Suvare 9.15 

Bu Çarşamba saat 11 den itibaren 

PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE 
Sinema san'atının bu şaheseri bu sene sinemamızdan başka 

, İSTANBUL ve CİVARINDA HİÇ BİR SİNEMADA 
GÖSTERİLMİYECEI{TİRlm-------ıi 

ERİCH MARİA REl\lARQUE'in en son eseri • 

3 ARKADAS 
' Fransızca sözlü 

ROBERT TAYLOR 
FRANCHOT TONE 

ROBERT YOUNG 
ve Yeni Sinema Yıldızı 

MARGARET SULLAVAN 
Pek Yakında 

M E L E _K __ si_n_em-"s-nd_a_ •• 

Bugün 

1 i PEK 
1 
sinemasmda 

1 

Dün asliye birinci ~eza mahkeme
sinde bir emniyeti suiistinal davac:ı
na devam edildL Davacı Serasker Rı 
za Pa~anın torunu Bay~n İEfot~i. Svç 
lu da M'1hmtıt'J8S ·) onul:ırındn bıılık 

tüccarı B v Nurid!r fdcJia şuilıır: 

DavaClnın avukatı suclunu:ı Ba
van İffeti avni zamanda suiistimal 
~üziinden lağveciilen tst:ınbul ikinci 
noterine götiirPrek 21 bin lira ı ık sah
te bir senet famim Ptti'rdiğirıi ve bu 
is h'lkkındaki tahkikatı"l yedinC'i sor
gu hakimliqinclc ynpıldı qını söyliyc
rek sorulmasını istedi. Mahkeme bu 

i Türkç• 

B van İffot b1.ivü;. bab'lsındar. ka
lan 25 bin lira Kıymetindeki eşyac:mı 
suçlunun Kürkçü hanındaki odasmn 

Sözlü 
Bugün saat 11 

ve 1 de 
Tenzilatlı matineler 

Bütün kadınlar 
HOLLYWOOD'un 1 No. lu 

Donjuanı 

TYRONE POWERI 
HOLL YWOOD'un güzel gözlü 
kadım LORETTA YOUNG 

' 
ile beraber çevirdiği ve lüks 
plaj ve gazinolarında geçen çıl
~ın bir aşk nıac<.?rasını musav
ver 

f Kf NCI BAL AYI 
T<'ransızca sözlü filminde 
nek üzere. 

gör-

SARAY Sinemasına 
'<:oşuyorlaı. İlaveten FOKS 
JURNAL: Bugün saat 11 ve 1 

de tenzilatlı matineler. 

getirdik 
Türk san at, filmcilik şaheseri 
olan bu muazzam eseri salıya 
kadar temdit ettik. Artık tem
dit etmiyeceğiz. 

AYNAROZ----~ 
KADISI 

Hazım, Vasfi, Behzad, Şadiye, 
Şevkiye, Muammer, Mahmut, 

Halide 

Şehir tiyatrosunun en 1 
muvaffak eseri 

Sayın halkın izôinamdan ko • 
runması ıçın seansları çoğalttık. 

Pazar: 11 - 1 - 2,30 - 4 - 6 - ge 
ce 9 Her yere tramvay temin 

edildi 

Fiatlar değiştirilmdi 

KADIKÖY 

HALE' de -
Mükemmel bir aşk dersi... 

Ac;ık kadırıın filmi... . . 
Bütün aşk ve ihtiras ... 

Altın sesli muganniye 

ZAR AH 
LEANDER 

Haftanın muvaffakiyetli olan 

Aska Tapan Kadın 
Filminde 

SAKARYA Sinemasında 

Fiyatlar: 25,35 localar 150 ku
ruş: Bugün saat 11 ve l de 

Tenzilatlı matineler 

TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 

1 

8 - 1 - 939 Pazar gfindüz 
Saat 15,30 da 

ve gece 20,30 da 
ASMODE 

5 Perde 

1 Radyo 
SENFONfLER: 

9,30 Bertin kısa dalgası: Bertin !illi 
monisi ve piyano {Beethoven) in e5 
rinden: Piyano çalan Ernö BohnanY1 
Furtwanglerin idııreslnde. 
HAFiF KONSERLER: 

7,10 Bcrlin kısa dalgası: Musikili 
zar seliımları (8,15: Devamı). 8,30 il' 
reş: Snbah neşriyatı. 7145 Prag: S.> 
neşriyatı. (8,30 Sabah konseri). 13 ı;ı 
lin kısa dalgası: Ham musiki kon: 
(14,15: Devamı). 13,10 Bükreş: 5Jtıı 
nu orkestrası. (14.30: Dt!vamı). l 
Bükrcş Romen halk rnusikisl. 16,l!i 
tislava: Musikili program. 16,20 
Halk programı. 17,15 Prag: Radyo 
kestrası. 17,45 Berlirı kı!;a dı:ıl11ıısı: "' 
seli akşam musiklıi. (19,10: Keza). l 

! Bükrcş: Roman.:lar. l!) Prag: Posta 
siki bandosu. 19 Bcrl n kısa d 
Bando muzika. 20 Berlin kısa d 
Pazar musikisJ. 20.20 Peşte: AskerI 
cto. 20,~0 Tiükrcş: Pli'ılt . 21 Belgrat· ' 
'o lı halk musiki~! 22 1 O Brilno: R 
rırkl'.strnsı. 23 Peşte: Çigan orkr t 
23,05 Bükreş: Pltık musikisi. 23,40 
•c· Radyo orkestrnsı. 

OPERALAR, OPC:RETLER: 
21 Biıkrc:ş: Zlercr'in 

~Les Va,,rıhonds~ opereti. 
ODA MUSiKİSi: 

18,30 Belsmıd: Şrammel kuarteti. 
"'ESI TALLER: 

10,45 BerUn kısa dıılg;ısı: Piyano -
volonse1 snmıtları. 16,10 Bükreş: !f 
<arkıl:ırı , 16,45 Berlin kısa dalgası: 
vano (Beethoven). 19 BeJgrat: flıı 
Todorova tarafından şarkılar. 1915 
te: Çigan orkestrası refakatlle l\O 
şarkıl:ırı. 21 ,40 Bratlslava: Slovak !ı 
şarkıları. 23,15 Belsrnt: Viyolonsel .it 
seri. 
DANS MUSiKiSi: 

18: Peşte. 19.15: BQkreş. 20,45: Brs 
lava. 23,35: Brüno. 

BULMACA 
E\•,•elki günkıi bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
ı 2 a 4 f> 6 1 s 9 ıo 

S~ T E RIAIZll 
U / Z /Al K !. u U /MI ft 1 ~ 

3 slAIKIAlı • ~ıuır • 
'Nl4IZIJIJ •-r1Ai 1 

.., vl•1• ... 14IR/A I • :;ıf: 
ôQL • IAIZA •' 
7 _ş__J A j P ı• R ' M 11 1 A T 
t1 UIZ l.! I ~ • AIP ' ı>IF IS 

l~'I IF - fi 
BUGUNKU BULMACA 

ı 2 3 4 5 a 1 e e ıo 

1 1• 1 -

SOLDAN SAÖ.A; 

1 - Blr kuş. Doğurtan. 
2 - Bir niıkil AleU. 
3 - Sinmekten faJL Başta bulumır. 

4 - Ekmek yapılır. Mutfakta dolap 
bulunur. Sevimli bir hayvan. 

5 - Me~hur bir komik. Fena değil. 
6 - Bir renk. Bakan. 
7 - LAtffe. Atın yediği. Bir nota. 
8 - Bir sııyı. Eski 

9 - Kurum. Dört tarafı su. İsyan ed 
10 - Bir komşu memleket. Kısa d 

ğil. 

YUKARDAN AŞAGIYA: 

1 - Bir nevi ot. Manzume. 
2 - A vrupada bir şehir. Bir va 

muzun adı. 

3 - Avrupada bir nehir. Eşkıya. 
4 - Bir kıt'a. Gökte bulunur. 
5 - Bir müzik tabiri. Dört tarafı sıı-

6 - Su. Müzik yazısı. 

7 - Kurum. Gelecek zaman.. 
8 -- Bir göz rengi. Alfunet. Bir ha. 

van. 
9 - Otıak. İcilir. 
10 - Bir uzuv. İyilik etmekten emil'· 

Bugün 

MELEK 
sinemasmda 

Fransızca 

Oriiinal 
Nüshası 

Bugün saat 11 
ve 1 de 

Tenzilatlı matineler 



8-1-1939 

TAN 
Gündelk Gazete 

---<>-
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, flklrd., herte)l'de 
temiz. dDrDat. aamlm1 
olma!(. karll1t gazet•l 
olmıya çatıımaktır. 

5 
'I' AN 

G~t:JŞLEJ) 
Boş Kovalar 
Yazan: Sabiha Zekeriya SerteJ 

ABONE BEDELi 
Tiirkh•e 

1400 Kr. 
750 .. 
400 .. 
150 

1 Sene 
8 Ay 

Ecnt"bi 

2800 Kr. 
15fU, " 
800 .. 
300 .. 

MELER GETiRECEK? 
Bir işim düştü, resmi dairelerden 

birine gittim. Ahşap, kocaman 
bir bina. ~niş bir sahanlıktan geç
tikten sonra, tahta merdivenlerden 
yukarı kata çıktım. Salonun ortasın· 
da boydan boya bir masa. Masanın 
etrafına katipler oturmuş. Oturmuş 
dresem şöyle sırtı sandalyeye dayan 
mış, v~ yazı yazarken omuzlan. dik, 
yalnız başı eğilmiş, eli oynar 'aı.ıyet
te bir oturuş demek istemiyorum. A· 
şağı yukan eski Beyazıt arzıhalcılan 
gibi yazı defterini dizine daya~ı~ 
bir ayağını yanın bağdaş kurar gıbı 
sandalyede kıvırmış, bir oturuş 

demek istiyorum. 

3 Ay 
1 Ay .. 

Mllletlerarıısı po ta fttlh:ıdına dahil YAZAN: 
lmıyan memleketler için abone 

bedeli müddet sırnslyle 30, 16 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli pe$fndir· 
Adres deitiştirmek 2S kuruştur 

Cevap tçln mektuplar 10 kurut
lıılf nııl ilfıvrc:I 111,.ımdır 

H. G. Velles 

lngiltereye 
Çorap 
Satacakmışız 

Son günlerde Jngiltereye ipekli 
kadın çorabı ihraç edeceğimi:& 

hakkında bir haber çıktı. Bu haberi 
ilk okuduğum zaman latife zannet
tim. Çünkü lngilterede ipekli kadın 
çoraplannın kaça satıldığı hakktnda 
az ~ok maUımatım vardı. Bizim ora
daki fabr'kalarla rekabet edebilecek 
mal çıkaracağımızı, hele bunu onla
rın verdiği fiyattan daha ucuza sata
bileceğimizi hiç ummuyordum. 

Fakat haber sonra ciddiyet kesbet
ti. Yalnız bizim çoraplann çürük ol· 
duğu anlaşılınca bu teşcltbüsten vez 
geçildiği bildirildi. 

Doğrusu şaştım, kaldım. 

Demek ki biz., Ingiliz fabn1talann- (tngilterenln en l>llyük mn-
dan daha ucuza mal ~ıkarabiliyonız. harrir ve mütefekkirlerinden 

lngiltere ve Amerika: 

d bl li 1 Mister R. G. Wells 1939 da 
Ona rağmen ora a r raya satı an 

1
. ngiltere ile Amer'ka arasın-

neler olacağını anlatan iki 
;ipekli kadın çoraplannı biz, burada daki münasebetlerin daha 

yazı yazmıştır. Bu iki yazıyı 
dört liraya alamıyoruz. hblisa ediyoruz:) sıkı olacağını anlatırken ~ngilterc 
Şu halde ortaya çıkan bir bakl"kat Kralının yakında Amerikayı ziya-

var: Bizde fabrikalar, hem çllrilk lngilterede : reti, aklıma gelen en son amildir. 

mal c_ıkanyor, hem de piyasaya po· Bu ziyaret, Amerika gazeteleri-
ngilterede siyaset ~lemi ka- yf-'--- daha -

ha 1 ıva veriyorlar. H:• l::b:.:u;:ki::.' .::h::il:::k:.::ik::.:m:.;:e;.,,- f-ı~d-ırr?.tt'tlı1""•ı."l!'1.l'tl1T1ıffttı~t'a~'l'lriltli!lrtıa:f4'..,~tr.TRMlWıttlcS=-""':"~':""in--:-'l;>..,, irin~. c__i _sa .-u ı.::,ı ~u-
kara me)·dan Ycrmcme~e hakkı var· lal alametleri göze çarpmağa baJ- bir kaç gün alıkoyacaktır. Fakat 
dı lamıştır. Bir takım siyastler, ip Amerika ve Ingiltere halkı, dcv-

r. let reisleri arasındaki mücamele-
F b ·k 1 d h ·x.ı ı kul üzerinde muvazeneyı· muhafaza i-

a rı a ann a a 585 am P • lerin, beynelmilel bakımdan bile 
çin uğraşmakta ve bazan bu ip bir 

lnnarak sağlam mal çıkarmalan için pek az kıymeti haiz oldugu" nu bil-
bıçak ucu mahiyetini almaktadır. 

yapılan t•bbüse iliveten, bir de melidirler. 
Bana öyle geliyor ki yeni yıl için-

bunlann fiyatlan üzer.İlde tetkl\at de Ingilterede bir tasfiye olacak Bu daima gülOmsiyen, dalma 
yapılmasını ve ortada bir ihtikar nr- ve bu tasfiye neticesinde Mister etuen genç çift, hakikaten cazi-
sa bunun da önüne seçilmesiıü dile- Chamberlain Lordlar Kamarasma beli kimselerdir, fakat bugünün 
riz. gidecek ve lngilterede yeni bir hG-

meseleleri nazarında hiç bir mlna 
yı haiz değildirler. İki asırdanbe-
ri Ingiltere Krallık hanedanının 
cemiyetin düşünüşü, edebiyatı, sa
nati, ilmi ve terbiyesi ile bir ala
kası kalmamıştır. Onun askeri ve 
klerikal terfilere, ve siyasi hayata 
müdahalesi de, münakaşaya mü
sait bir mahiyettedir. 

Onun için bu ziyaret, yazımm 

hedefi bakımından pek te ehem
miyetle karşılanmağa layık değil
dir. Bence büyük bir rhemmiyeti 
haiz olan hadise, Atlas Okyanusu 
nu her giln geçecek hava postala
nnm teessüsüne yaklaşmamızdır. 

Bunun mlnası, fikir hareketinin 
süratli inkişafıdır. Bu sayede A
merika gazeteleri lngilterede, ln
giltere gazeteleri Amerikada he
men günü gününe satılacak ve 
Londra San Fransisko'dan evvel. 
Nevyork'un pazar günleri çıkardı
ğı ilaveleri alacak demektir. 

lngilt~rede yarım şiline çıkan
Jan kitaplar, Amerikanın kitapları 
ucuzlatmamak için gösterdiği mu 
kavemeti §imdiden kırmaktadır. 

Kitapların ucuzluğu ve bolluğu 
müşterek anlaşmaları kuvvetlendi
recektir. 

Bunların hepsi iyidir. Çünkü 
milletlerin konuşmaları ve ciddt
yetle konuşrnalan icap ettiği bir 
devirdeyiz. 

Harp maelni ve Avnıpa : 

Acaba Chamberlain ile onun 
mektebine mensup siyaset 

adamlannın Ingiliz siyaset ale
minden çekilmeleri, sonra içtimai 
ve ıriyast zulümleri kaldırmak ha
reketi dünyayı harbe doğru daha 
fula mı yaklqtıracaktır?. 

* Oilcfaförfülderle 

DemGlcrasilerin Kavgası 

Diktatörlültterle demokrasDerin 
kavgası a~ığa ~lmu~tur. Ameri· 
ka diktatörlüklere k·~ a~ddan a
~ığa harp ilan etmiştir. ~lnlZ b11 
harp sUhh harp değil, ikfia.dl ve 
moral bir harptir. 

kumet kurulacaktır. 
lngilterede hflküm sfirecek .,. 

ni cereyan radikalizmdir ve bu ra
dikalizmin en belli bqh nsfı Pl
detli vatan severlik olacaktır. 

Bu yeni cereyan, günden güne 
kuvvetlenerek sene ortalanna doğ
ru şimdiki lngillz hükOmetfni si
lip süpürecek, belld de bugilnkil 
hüktlmetçi sınıf ve partinin mG
hinı blr kısmını da ortadan kal
dıracaktır. 

Dil Encümeni 
Beceremiyor Bari 
Bizler Becerelim 

Amen"ka CUmhmrelsl, Amerika 

efkan nmumiıyesinin tazyikiyle, son 

nqrett.iği mesajda diktatörlüklerin 

lmaniyete yaptıfı sararlar flzeri'nde 

durarak bunlarla mücadele edeceil· 

ni bildirmektedir. 
Amen1ı:anın kuDanacafı sflAh, lk· 

tısaden diktatörlüklere hftcmn et

mek ve dünya efkan amamiyesıni 
onlann aleyhine tahriktir. 

Şimdiye kadar diktatörlüklere 
karşı cephe alamıyan Avrupa de
mokrasileri de &önüllü olarak Ame
rikanın arkasından cideceklerdir. 
Bu suretle pmdiye kadar ideoloji aa· 
hasında kalan harp, iktısadi ve moral 
sahasına da geçmi~ bulunacaktır. 

Amerika bu memleketlere karp ne 
yapabidir? Bu sualin cevabı uzun mil· 
talealara ihtiyaç gösterir. Fakat iktı· 
adi silahlar mahlmdur, ve .Aınerika 
bu silahlann en mUthl,lerlne sahlp
ftr. Bu sebeple açtığı harpte bOyilk 
neticeler elde t:debtllr. 

Fazla olarak Amerika dfktatörHl~-
1eri s'ıyast sahalarda da mail<tp et
mek yoluna gireceğe benziyor. Is· 
panyada hfikömetçflere silah ve er
zak &ilndermek suretile yardıma ka· 
hr vermi' olma51, onun ba hususta• 
ki karannı göstermektedir. 

Demek ki dftn:va :veni bir harp tar-• • h 
zma snhlt olacaktır. Ve 1111 yeni up, 
kan dökülmeblzfn eercyan edeceği 1• 
tin.. daha da eateresan olaedtır• 

Belki de slyasner bu yeni cere
yaırlqarşısında bir takım uzlaşma 
lar pe§b.de koşacak, bir takım rl
cat hareke~ yapacaklardır, fa
kat yeni hamle bunlara kulak u
mıyacak, ve küçük bir parti buh
ranı halinde kalmıyarak ınilU bir 
uyanıklık mahiyetini alacak, ve 
karşılaştığı her mukavemet karp
sında kuvveti artacaktır. 

O halde her şeyden önce tngn
terede umumi bir seçim yapılaca
ğını ve bu seçim neticesinde radi
kal bir hük<tmetln ı, bapna gele
ceğini söyliyebilirim. 

Bu hükitmet işçi hük&neti ol
mıyacak. sola istinat eden mllU 
bit hükömet olacak, sollardan baş 
ka muhafazakarlar içinde en iyi 
elemanlan ve saWıiyetll yaban
cılan da alacaktır. 

Bundan baflta bütftn lnglllzee 
konupn devletlerin ve domlnyon
Jann siyasetlerini birleştirmek i
çin de yem btr teşebbifl vukubu
Iacağını sanıyorum. Çibıkil bütün 
bu devletler, bugQnlril gevf8klilfn 
ıztırabım hı.ediyorlar. 

Cenubi Afribda, JmpU.torluk 
bağını Alman kültürü ile takviye 
için mekteplere Alman liam llA· 
ve olunması muhtemeldir. Avus
tralya ile Kanadanın Amerika Bir 
!eşik Cümhuriyetlerile daha sıkı 
münasebetler tesisine tqebbüs et
meleri beklenir. 

A ynalıdolap'ta otaran ıeqln 
satıcı sayın Bay lzak Levl 

ntandapmı, eksilt dirhemle tart
ma suçundan mahkemeye cötilr
m~ler. Dikim sorma~ 

- Bir mahkftmiyetin var mı 1-
zak? 

- Evet var, demiş. Dirisi oğlan 
birisi kız iki çocuğum var. 

Blkim soruyu türkçelemiş: 
- Hiç ceza 1rördün mü! Hapse 

~rdin mi? 
- Bay reis, ben U\gatçe sözler 

bilmediğim için çoluk çocuk an· 
ladım. 

Demek ki formalitelerden iba· 
ret olan adalette bile tiirkçe bi· 
rfnd prttır. 

Ben Ulrk~enin nı tftrkçesb:llit'fn 
iki ömetlni daima hatırlanm; bun 
lardan birincisi §Udur: 

Şimdi temyiz azan olan çok de
ferli adliyedlerlmiızden Bay Ni· 
yazi Ankara aiıfteza reisiydi. Bir 
cinayet işini muhakeme ediyordu. 
u~ aqın, bir yoldan sapmıf deli
kanlıyı bahçelere ~ötünnUşler, hı· 
faklam1Şlar TIJ kafasını kes~ke 
sıvdes"'Dden ayumıtlar!. 

Katillerin tlçft de ve phitlerln 
hepsi de Hhil. Bay Niyazi onlan 
o kadar •~ık ve has bir tftrk(eyle 
muhakeme etti ki, anıa,ılmadık, 
Mr tek kelime kalmadı. Katilleri 
ölOm cezasına çarpb. Biraz sonra 
~ de aalch. Aml entermaa taraf 

-··· ....... 
YAZAN: 

Aka Gündüz 
-------------------------...... -111Yda, ölüm censı yilyen -üç mah

köm da dedilerdi ki: Reis Bey, bn 
işin her tarafını anladık, kafamı
•• sindi, s~umuzun aiırlıfını öğ
rendik, verdiğiniz ceza yerindedir. 
Ne yapalım, kötülüiümüzün ce.ıa· 
ısını çekeceğiz. 

Adaleti bu kadar sam "rnt, l»u 
kadar canlı tasdik ettiren kuvvet, 
ena kanunundaki formüler mad
deler değildi, saf ve has türkçey
di. 

Oz ve temiz türkçeyi yaymak, 
temel18fiirmek ıu lon~anın, bu ce 
miyetin işi olmaktan ziyade en 
başta yüksek adalet makamlann
dan en kilçük bana kadar hepimi
Zİ'n miilferek, milU vazifemizdir. 

Banca yıldanberi bekledik dur
duk, sonunda adamakıllı anladık 

ki, bu iti Dil EncUmenl beeereml
yor. Bari hisler becerelim. Banan 
afak tefek sorana zahmetini inkar 
ebnlyonn, fakat bancaeık sora 
sahmete kim katlanmaz? 

Dil Encümeni hana, daha do!nı 
su biz mlllete cflcenmeıdnler, do~· 

ram b11. Gerçi her yifltln bir yo
ğurt yeyi~i varsa da encftmenU ar-

Almanyaya hakim olan üç şah
siyetle (Hitler, Göring, Göbels) ka
tı surette bir neticeye varılmadık 
ça, dünya harp uçurumunun ke
narında yaşıyacaktır. Fakat azim
li bir radikal Ingiliz hükumeti ile 
radikal bir Amerika ve radikal 
bir Fransa hıristiyanlık namına 

şakavet yapan Franko'yu bertaraf 
eder ve ispanyada vaziyeti bir 
tesviye şeklinde bağlıyabilir. I
talya blöf yapıyor. Italya, Franko 
için, ingilizce konuşan devletlerle 
harbe girmez. 

1939 senesi içinde Japon ile Çm 
arasında sulh yapılmasını muhte
mel görmüyorum. Çin de, Japon
ya da, 1ktısadi ülüsa doğru gidi
yorlar. Fakat ateşler sönmeğe yüz 
tuttuktan sonra da yeniden alev
lenebilir. 

Bu gibi kehanetlerde korkunun 
da, ümidin de rolü vardır. Ben'm 
bütün ümidim. demokrat devlet
lerin radikal kafalı, ingilizce ko
nuşan devletlerle beraber hareket 
etmeleridir. Böyle bir beraberlikl. 
"Harbi durdurunuz!,, diye bağı

rabilir ve bu sözü silahı çekerek 
söyliyebilir. 

Sulh terbiyesi lazım : 

Sulh, insanlığµı ricati değil
dir. Sulh, harpten daha güç, 

u ınu:ıc-er;u"ıh ~1'Hi ~ yıpı-atac ff?Y r~ü için 
yalnız silih ta9ımak, yalnız asker 
lik yapmak kafi değildir. Ustelik 
sulh terbiyesi görmek lazımdır. 

Sulh, dünya nizamını vücude ge
tirerek harbi kati surette bertaraf 
etmektir. Bundan başka sulh ola
maz. Olursa. yorgun, perişan, so
yulmuş esirin muvakkat sulhü o
lur. 

kad8flar ayran bile içemediler . .\
cıca pkamın biraz claha ilerisine 

gideyim: Onlar bize bir teY ö~ot
mediler delil, öfı'etmesine öğret
tiler. Bize (muıalita ilmi) diye 
yepyeni bir teY öj'l'ettiler. Fey~İ'
yap olduk, artık yeter, kısa keser
lerse biz Achı talebei merhume de 
nefes almıı oluruz. 

1 kinci hatıram: 
Çocuktum. Makedon~·anın 

Jğri • Palan1ra kasabasındaydım. 
Babamın taburuna acemi erat ~el 
mfşti. Şerif Bey adında elinden 
kitap diismiyen, genç bir miilaz:m 
vardı. Yeni &elen erata askerlik 
deni ver"yordu. Vatanın başka 
başka köylerinden toplanan ace
mi delikanlılar, ağızlar açık, gi)z. 
ler açık dinliyorlardı. Şerif Bey 
- safsa kulaktan çınlasın - as
kerliği böyle tarif etti: 

Ururu meyamin mevf uru hft'I· 
reti şehinşahidc ''e dini mübinii 
devleti ebedmilddet yolunda hir 
avuç hunu hamiyetini isale eden 
evladı celidetnihadı ümmete H

ker derler! işte sizler ondan birer 
enmuzici besalet ve birer tiri ji
yanı hamasetainiz! 

O zaman ben, mahalle mektebi
nin son sınıfındaydım. Bu tarifi 
anlamadım. Şerif Beye yazdın:p 

babama &ötUrdilm. O da benden 
fazla bir şey anlamadı. Ronmız 

rahmetli Hafız Şakir efendiye sor 
dum. Hele o, yazdırdığım yazıyı 
bile pek sökemedi. On yıl sonra 
edebiyat (llkuruna yuvarlandığım 
zaman biraz anlar C":bi oldum. 

Bilmem o kura eratı bir şey an. 
lamışlar mıydı? Eminim k', anla
mamışlardı. Fakat bir yıl sonra, 
Tesalya meydan muharebc.-sinde 
Tiirk olarak, tilrkce konusup ııfl· 

lüşerek aslanlar gibi döğüşüp yen. 

Gideceğim daireyi sordum, bana 
yolu ıösterdiler. Girdiğim koridor· 
da bir yangın teşkilatının borulan 
vardı. Bu ahşap binaya göre bu teş
kilat oldukça modern. Biraz ötede, 
bir, iki, iiç, tam sekiz tane ko,•a ... 
Kovaların üzerine bir tahta örtül -
miiş ... Kovalara baktım, boş ... Merak 
ettim, sordum ... 

- Bu kovaların burada işi ne? .• 
Cevap ''erdiler: 
- Bir yangın olursa, bu kovalar· 

la söndüreceğiz. Yeni talimatname 
geldi, her dairede böyle daima dolu 
kovalar bulundurulacak, icap ederse 
bunları kullanacağız. 

- Pt-ki, şimdi kovalar boş ... Ya 
hemen bir yangın çıkarsa ..• 

- Yan&ın dediğin hemencecik 
çıkmaz a... Çıkarsa, hemen dolduru-
ruz. 

- Peki, talimatnamed~ kovala -
nn dolu bnhındurulması emredildi· 
ğini söylüyorsunuz ... 

- O talimatnamedir. 

Yani, talimatnameler, mfiessese
lerin nazar boncuğudur, bunlar ıel· 
di mi, hususi levhasına asılır, kaza· 
ya belaya kar ı müesseseyi koruyan 
bir tılısım rolü oynar... Sorduğum 

suale, aldığım ce\ abın manası bu
dur. ,,. 

t.&u.bul uliai .llAIK. .uı»rJala 
temiz tutulması için, geldiği ıtln • 
denbcri emirler veriyor. Son teftişle
rinde, emirlerinin yerme getirilme • 
diğini görmiiş, daha süratle icraata 
getmck için muvazzaf memurlann, 
hatta kaymakamların daha sık sık tef 
tiş etmelerini istemi, ... 

Yeni vali daha bilmiyor, pllhL .. 
İstanbulda emirler, talimatnameler, 
usulü veçhile, mutad dairelerden ge
çer, mesul memurlara teblil edilir .. 
Herke.s emri bir selim çakarak ka • 
bul eder, bundan sonra vazifesi bit· 
miştir. Kovalar icap eden yere geti
rilir ... Talimatnamenin ahkamına ri
ayet edilmiştir. Ama, boş kalmış, ban 
dan ötesi teferrilattır... SilratU ft, 
metodik iş yapmak için talimatname 
yazmak veya bunlan ibret levhasına 
asmak değil, zihnivetleri değiştir -
mek, kovaları doldurmak lazım. 

Maarif Teıkilat. · 

Kanun Lc1yihası 
Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) ~ 

Maarif Vekaleti teşkilatı kanun lA
yihasını hazırlamaktadır. Vekil Ha• 
san Ali Yücelin reisliğinde müsteşar 
Rıdvan Nafiz ve zat işleri müdürü 
Rasim bu meseleyi gôrüsmüşler ve 
vekalet umum müdürlerinın de iS't.i
raki ile tetkikata devam etmişlerdir. 

Hazırlanacak layihanın veni barem 
kanununa uygun şekilde olacağı ve 
vekalet memurlarının terfihfni istih
daf edeceği ve Meclisin bu içtima dev 
resinde görüşülecegi haber verilmek 
terir. 

diklerini gördüm. Çiinkii başku
mandan Müşir Ethem Pasa onlara 
türkçe kumanda vermişti: Yurdu
muzu, devletimizi korumak için 
vuruşunuz! Yeniniz! Yenilmeyi. 
niz! 

ismet lnönü de, lnönün'den 
türkçe haber \!ermişti: Karsı ta
raf muharebe meydanını silahla
rımıza terketti! 

Atatürk te ordularını Akdenize 
türkçe ıönderdi. 

Vali, hakim, memıtT'. tilrcar, M

naf, i ç-i... Kim varsak, hu milli 
ve miişterek 'azifeden hiran .. ,.. 
kinmiyelim. Dil EncOmeni becere
miyor, bari bizler becerelim. 
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Dördüncü dela h.entbol şampiyonluğunu kazanan 
Kulel.i sporculan çaltftrlarken 

leli, Askeri Liseler 
Arasında Hentbol 
ampiyonluğunu Aldı 

Deniz Harp Okulu ve 

Karşı On Bir 
Lisesi, Kuleliye, Dörde 

Say. ile Yenildi! 
Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri 

Liseleriyle Deniz Harp Okulu ve Li
sesi arasında yapılmakta olan Hent 
bol müsabakalarının en mühim ma· 
Çl olan Kuleli - Deniz Harp Okulu 
ve Lisesi karşılaşması dün Şeref 

Stadında yapıldı. 

Dört senedenberi Hentbol şampi
yonu bulunan Kuleliler, şampiyo

nıayı muhakkak kazanmak azmiyle 
saha~a en kuvvetli kadrolariyle çık:
:ınıslardı. 

Kuleli takınıı sahada şu kadro 11e 
~r aldı: 

Hiisamcttin, Fanı'k, Hayri, Ab
dullah. Nadi. Niikhct, Ertuğrul, Ci
Jıat, Turhan, Abl1ac:ı. 

Kulelinin karsısında da Deniz 
Harp Okulu su kadro ile y~ aldı: 

Tarik. Sadi, İhrahfm, Mehmet, 
Rasim. Mahmut. Necmi, Nuri, Naci 
Muz:ıffcr, Ekrem. 

Hakemler: Kuleli ve Maltepe As
keri I iseler Snor Öğretmenleri Hü
samettin ve Zekt 

Çok zevkli cereyan eden oyun 
baştan nihayete kadar Kuleli Aske
ri Lisesinin hakimiyeti altında geç
:tnis ve Kuleliler Den·z Harp Okulu 
'Ve J,isesini bir tazyik altına almış

lardır. 

Kuleli taknnrnda güzel ve canlı o
yunu ile nazarı dikkati celbeden Ci
hat ve Ertuğrul arka arkaya yedi 
sayı çıkardılar. Ve neticede Kule1i 
Askeri Lisesi 11 - 4 müsabakayı 
kazandılar ve bu suretle dördüncü 
defa olarak Askeri Liseler Hentbol 

şampiyonu oldular. 
Not: Atletik noktalardan çok fay

dalı blı spor olduğuna kani bulun
duğumuz bu oyunun bugün biitün 
klüplerimizde oynanması muhakkak 
ki çok faydalı olacaktır. Fakat ma· 
alesef bu spor yalnız Askeri Lisele
rimize Jnhisar etmektedir. 

* İkinci karşılaşma dün yine Şeref 
Stadında Maltepe - Bursa Askeri 
Liseleri arasında oldu. 

Mütevazin geçen bir karşr1aşrna
dan sonra birinci devre 3 - 6 Mal
tepenin lehine neticelendi. 

İkinci devrede üç gol yapan lVIal
tepelilere Bursalılar 1 golle muka
bele etmişler ve maç 9 - 7 Malte
penin galibiyetiyle bitmiştir. 

Bu suretle ayni puvanda olan De
n;iz Harp Okulu, Maltepe, Bursa As 
keri Liselerinin tekrar kendi arala
rında karşılaşmaları icap etmekte
dir. 

Bu taknnlar yarnıki Pazartesi 
günü Şeref Stadında ikinciliği tayin 
için tekrar karşılaşacaklardır. 

940 Bisiklet Dünya 

Şampiyonası 
940 da yapılacak bisikle! dünya 

şampiyonasının Fransa bisiklet itti
hadı tarafından Fransad::ı tertibi ta
karrür etmiştir. 

31 martta başlıyacak olan :müsaba
kalar 8 eylulde hitam bulacaktır. 

~'1r.'ll'A~\,·< ,.'l"'MM"""• ·· ..... '\' "· ·, ' ,. • ' '. • • , , · · • 
C~.il!I,~~·-' • ~"\. · · , , ~ ı ·. · • . · · • 

ile ABAH. öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dis1erinizi frrcalavmız. 

ıillı~ .... ~" ·,-, "'-i >'•L • • · • .· • ·", • • 
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Büyük Milli Roman 

iZ DÖNÜYORUM 
Yazan : Şükufe Nihal 

Otuz yıllık içtimai hayatımızın en canlı, en realist bir ta.
viri - Son derece temiz bir üslupla yazılmış, heyecanlı ve mü
kemmel bir eser. 

"TAN,, okuyucularmm gazetemizde seve seve takip ettik
leri bu roman, kitap halinde çıkmı~tır. Fiyatı 75 kuruftur. Bü
tün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
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!- Bugün Nerelere 

Gidebiliriz ? 

= 

Alan Arkını ,-yi--m-ır. Amerikalılar, Bizden ·-----==---

._.~.a~ GT~=~= ~ Bol Miktarda Orkinos 
TAKSİM STADl!-illA: 

hakkında birisi artezlyen diğeri Alan ark 

hakkında iki yazı vardır. Bu yazılarm B 1 "" 1 t d • ı 
mahallini bilerek yazılmadığı anlaşılı- a ıgı s e ı er 
yor. Kafamın mühim dertlerinden oldu
ğundan bu noktalara ben de temas ede-Vefa - Galatasaray saat 14.30 

da. 
FENERBAHÇE STADINDA: 

Hilal - Topkapı saat 13 de. 
Fenerbahçe - Süleymanıye, sa

at 14.45 de. 
BEŞİKTAŞ STADINDA: 

ceğim: 

1 - Alınan, KOndeltler, Hacı BektrJi, 
Taşağıl, Türkmen, Klllltacı köylerinden 
bazıları bataklık mıntakası dahilinde ba
zıları da çorakhr. Arteziyen de olsa iyi 

suya kavuşamaz, Su iki ilA hamt dört 
metreden çıkar. Siper için yapılmış mas
rafsız kuyulardır. 

2 - Alan ark altında arazisi olan biz 
köylüler 938 senesi bir mazbata yaptık, 

Standı mmtakasında bu arkın . başı olan 

11 

yerde bir set yapılmış ve da~da eriyen 
. karların sulıırının toplanarak zürraın fs

~~i!!iii!~~~~i!!!!!~~i!!!!!i!!!!!!!!!!~~~ tifade etmesfnl ve Alanarkın temlzletil-
HARİÇTE : mesini istedik. RilkQmetin bu masrafını 

!stanbulspor • Beykoz saat 
1 14.45 de. 

Dünyanın 
En Büyük 
Tenis Maçı 

\ 
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ödemek için de her ekin eken çiftçiden 
dönüm başına yarımşar lira alınar'lk te
min edilmesini de rica eden bir heyet 
Vali Cemal Bardakçıya gönderildi. Ya
panl"., diye atlattılar, yapmadılar. 

Deli Mahmutlu köyünden gelen sıı biç 
hükmündedir. Alanarka gelen su mem
ba suyu değil karların erimesinden top
lanan sudur. Bunun için bir set yapıla
rak Alanarktıın taşan ve bataklık yap-
mak için İvriz suyuna kanşan suyun mu 
ha:taza edilmesi ve Alanrkın hakkiyle te
mizletilmesi l:i.zımdır. 

Romalılardan kalan ve şimdiye kadar 
mültezime verilerek mültezimin köyler
den topladığl amele ile an~arya sırasın

da mesu1iyetsiz gı)ya işlenen ve bittabi 
bu yüzden dolan elyevm sekiz ilA dokuz 
ekin suyu fstiap eden Alana.rk maatte
essüf hiç bir yardım ve al~ka görmemiş
tir. Yeni valimizin alftkasını bekliyoruz. 

Konya Erei:jllalnden: Muhittin Zade 
Emin EMRE 

* 
Köylülerden Top·rali 
Kirası mı isteniyor? 

Ecdadımızın beş yüz sene üzerinde ça
lı ştığı toprakları ekip biçerek biz de ha
yatımızı kazanıyoruz. Birim Ktlğıthan.e 

köyünde, köy heyeti yedi sekiz ııydan

beri, arazi kirası diye bir para almı:va 

başladı. Kirayı verenler konturat fmza

j l j layıp topra~ını ekiyor. Vermiyenler jan-
1 danna vasıtasiyle çalı:fmaktan menedi
[ liyor. Bir sene çalışhktan sonra ancak 

1 
nafakamızı temin edebilirken bu hirayı 
neredrm vcrcbllecciUz? 

1 A1tlkednr1ann nu:arı dikkatlnl r.clbet-

w 

• ı., 

Kağıthane kıiyO köylOlerl 

* Radyo Fiyatları 
Nafia Vekilimiz radyo fiyatlarının n

CU7.lntıl~cağını müjdeledi. Radyonun bfr 
eğlence illeti deitil, daha ziyade bir kül
tür icabı olduğunu gösteren bu sözlerden 

· c;ok sevindik. Şimdi de bu kararın tı:tbik 

' zamanını bekliyoruz. Her vatand:ışın kE'
, sesine uy~n fiyatla radyo alııhilmesi 

Dünyanfn en büyük tenis maç1 ge
çen salı akşamı N evyo:kta Madison 
İskover ismindeki sahada Amerikah 
John Donald Budge ile Henri Erlvart 
Vines arasında icra edilmiştir. 

Bu maçı 6-3, 6-4, 6-2 Budge kazan
mıştır. 

Bu karşılaşmanın sond evrin gereke
hemmiyet gerekse hasılat bakımın -
dan on senedenberi en mühimmi ol
duğu temin edilmektedir. 

Galip gelen Budge Kaliforniynda 
doğmuştur. Elyevm 23 ynşmdadır. 

1,86 boyunda ve 73 kilodur. Tenise 
10 yaşında başlam!şhr. 

Rakibi olan Vi.rıes Kaliforniyah -
dır. 28 yaşındadrr. 1.89 boyunda ve 
74 kilodur. 9 yaşında tenis oynaınıya 
başlamıştır. 

Müsabakayı 20 bin kişi seyretmls. 
iki milyon frank hasılat olmuş, N ev 
yorkun en zengin adamlan ve en 
muhteşem kadınlan hazır bulunmuş 

lard1r. 
Maçta bu şampiyonları muhtemel 

ıçm hilkı'.lmetin teşebbüste bulunmam 
bizim için en v.üzel bir iş hükmündedir. 

Konya okuyucularınızdan Gllkçen 

* Piyan~oyu Radvo ile 
Neşretmeli 

Yılbaş:ı Piyango keşidesi radyo fle neş
redildi. BüWn memleket te dinledi. Aca
ba her ay çekilen piyango keşidelet'ini 

de ayni surette radyo ile neşretmek müm 
kün değil midir? Alftkadar makamlardan 
bunu temin etmelerini rica ederiz. 

Kırklarell Nalbur Hasan oğlu 
lbrahlm TOKAV 

Devlete Bağll . 
Bankaların Bilançoları 

Tetkik Edildi 
Ankara, 7 lTan muhabirinden) -

Bugün öğleden evvel ve sonra bütçe, 
ziraat, iktisat, maliye, Divanı muha
sebat encümenleri bütçe encümeni 
reisi Mükerremin başkanlığında top 
!anarak : 

1 - Ziraat bankası ve merbutu 
teşekküllerin, 

2 - Buğday komisyonunun, 
3 - Silo komisyonunun, 
4 - Sümerbankın, 

Çünkü Yunan ve ltalyanlardan Ton Bal ığ ı Diye 
·Aldıkları Balıklarm Orkinos Olduğunu Anlamışlarl 

Her sene Marmar ada tanesi 50-ı 
300 kilo arasında tartan Orkinos ha- !_....••••••••••••••••••••••~ .. ... ' 
lığı tutulmaktadır. Geçen sene bu ba G UN L u K j 
lıklardan muhtelli ağırlıkta olmak ü- ı 

zere beş yüzden fazla tutulmuştu. P1 y· A SA ! 
Tutulan bu orkinosların ağırlık ye- i .M. 1 
kfuıu 27 bin kiloyu bulmuştu. Mem j 
l k t· · d k' ·lmed'V• Dün şehrimize 285 bin kilo buğ- 1 e e ımız e or ınos yem ıgı ve d ti .1 . ti y k b "d 1 ay ge rı mış r. umuşa u., ay-
bu balıklan işliyecek imalathaneler ıar 5,27 ,5 kuruştan ve sert buğday- f 

mevcut olmadığı için tutulan orki - ı lar çavdar nisbetlerine göre_ 5,07,5-- J 
naslar İtalyan ve Yunan balıkçı ge- 5,08 ~ştan satılmıştır. Ik! g~n- j 
mileri tarafından kilosu 2 kuruşa denben mevrudatın azlığı dolay!sıy- . J 
k ı le yumuşak buğdaylarda 2 - 3 para 

ada'l' satın alınmaktadır. talya ve k d "k lın k declilm' tir K a ar yu se e ay ış . ı-

Yunan adalannda işliyen fabrikalar zılca buğdaylar 5,12 kuruştan satıı-
Orkinoslan temizledikten sonra bun mıştır. 

lan işliyerek ve kutular içinde kon
serve haline getirdikten sonra Yu
nan ve İtalyan sularının Ton balığı 
adiyle Avrup.ı ve Amerikaya ihraç 
etmektedirler. 

Amerika, her sene Yunanistan 
ve İtalyadan Türkiye sularının kon
serve edilmiş orkinos balıklannı Ton 
balığı adile tamamını satın almakta
dır. Amerikalılar bu balığın Türkiye 
de bulunduğunu haber almışlar ve 
piyasamızdan ton balığı almak için 
alakadarlara müracaat eylemişler -
dir. 

200,000 Kiloda n Fazla 
Uskumru Tutuldu 

Evvelki gün akşamına kadar Ka
radenizden Marmaraya doğru akın 

halinde Boğazı dolduran uskumru sü 
rülerinden muhtelif vasıtalarla iki 
yüz bin kiloya yakın uskumru tu -
tul.muştur. Uskumrunun en ziyade 
tekasüf ettiği mevki Arnavutköyle 
Kuruçeşme koyları idi. Bu iki koy
da yüzlerce sandal ve motör kepçe-
.a.~ı ............... QJ~J. .... f;,4. fı.l.Ab .ı....&. .&J.'-' --~ .. _ _ 

rn uşlardır. 
Akşama doğru havanın lodosla -

ması üzerine bir kıs1m balık Boğazın 
yukarı sahillerine doğru dönmüştür. 
Dün lodos devam ettiği için balık 

MEMLEKETTE : 

* Piyasaya getirilen kırk beş bin 
kilo miktarındaki Anadolu arpala
rı kilosu 4,14 kuruştan, Adapazan
nın sarı mısırları 4,30 kuruştan, çu
vallı olarak Trakya kuşyemlerin

den üç bin kilo 5,32 - 5,33 kuruş
tan müşterisine verilmiştir. 

* Antalya mıntakasının susamlann
dan bir parti kilosu 20,30 kuruştan 
Akala cimıi pamuklardan bir parti 
50,20 - 51,20 kuruş arasında, ">ğlAk 

tiftikleri 135 - 135,20 ve Marmara
nın yapaklarından bir parti 62 ku
ruştan üıracat için satılmıştır. 

* Piyasamı1.a 15 ton çavdar, 22 ton 
keten tohumu, 103 ton yulaf, 12 ton 
Zeytinyağ, 10 buçuk ton perine yağ 
gelmiş, fakat henüz satılınamıştır. ı 

~························ 
tutulmamıştır. Uskumrunun fazlalı

ih vüzünden tutulan balıklar kaya, 
larda satılmış ve yüzlerce kilo balık 
toptan kilosu beş kuruşa kadar ve 
rilmiştir. 

Limanım1zda balık almak üzre bek 

li~en dört Y~~, v~ dÖrt- 1taJYan 
gemisi uskumrulardan pek az bir 
miktar satın almışlardır. Balığın faz 
lası şehrimizde kalmış ve bir mikta
rı da Ankaraya gönderilmiştir 

DIŞ TiCARET : 

lzmirdeÜzümcü A lmanya ile 
Ve incirci/ere Ticari 
Avans verilecek Müzakereler 

Üzüm kooperatifleri ortaklarına 
9 numara için ilk defa verilen 9 ve 
ikinci defaki 1 kuruş avanstan sonra 
daha 2 kuruşluk son bir avans tevzi 
edilecek, ve böylece 9 numara ıçın 
kilo başında 12 kuruş ödenmiş ola
caktır. 

İzmir borsasının satış vasatisi bu 
tip için 11,39 kuruştur. Bu itibarla 
kooperatif ortakları diğer müstahsil 
lerden vasati 60 santim fazla fiyatla 

mallarını elden çıkarmış olacaklar -
dır. Diğer tipl<'r için de kilo başında 

2 kuruşluk son bir tediye yapılaca -
ğından, vaziyet bunlar için de böyle

dir. 

İncir kooperatifleri ortaklarına ba 
rem üzerinden şimdiye kadar veril -
miş olan yüzde 90 avans yüze iblağ 
edilecek, bundan başka daha yüzde 
beş nisbetind~ tediyat yapılacaktır. 

Hariciye Vekaleti genel sekreteri 
Bay Numan Menemencioğlunun baş
kanlığındaki heyetinüzin BerJ,inde 
temaslara başladığını yazmıştık. 

Bu temaslarda, Almanyanın Tür
kiyeye açtığı 150 milyon marklık 
kredinin memleketimiz tarafından is 
timalinin şekil ve şartlan tesbit edil 

mektedir. 
Haber aldığımıza göre, bu konuş

malar esnasında, Türk - Alman tica
ri ve iktisadi münasebetlerini alaka
dar eden diğer mühim meseleler de 
mevzuubahsolmaktadır. 

Alman matbuatı, bu temaslar mü 
nasebetile, dostane neşriyata devam 
etmektedir. Almanya gazeteleri, bu 
müzakerelerin, Türk - Alman ticare 
tinin bir kat c!aha inkişafı imkanla
rını hazırlıyacağını yazmaktadırlar. 

lÇ PIY ASALAR : 

bir tecavüzden husust polisler hima
ye etmekte idiler. Maçı kazanan Bud
ge tahminden çok daha süratlc i~ini 
bitirmiş ve hasmını adeta ezmiştir. 

Osman ve Nobarik 

Galatasarayda 

Oynıyacaklar 

5 - Etibankın senelik plançola -
nnı umumi heyet halinde tetkik et
mişler, alakalı vekiller ve daire mü
dürleri ile mürakabe heyeti de hazır 
bulunmuştur. 

Kooperatifler birliğinin baremi, 
İzmir borsasındaki vasati satış fiyat
larına hemen hemen müsavi oldu -

ğundan, incir kooperatifleri ortakla
rı da diğer müstahsillerden yüzde 
beş fazla fiyatla mallarını elden çı
karmış olacaklardır. 

Bol Mikt arda Taze 

Meyva Geliyor! 

Dün eski Milli ta:nm ve Galatasa
ray kalecisi Avninin tekrar futbole 
başladığını ve Galatasaray takımın

, da Vefaya karşı oynıyacağım yazmış
! tık. Avni ekzerslslere başlamakla be

raber bugün kalede eski İstanbulspor 
lu Osman oynıyacaktır. 

Galatasaraylılar merkez muavinde 

bayaattan dolayı her sene temin etti 
ği buğday yekunu 354504 tondur. Aç 
tığı alım merkezinin sayısı da 54, mü 
yaatında ndolayı her sene temin etti 
ği para 460 bin Türk lirasıdır. 

11 ~~~~~~~i!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!ii!!!!!!i!i!!!!!!!!!!~~!!!!!!i!!i!!!!i!!!!!!!~!!!!!!!!!!!i!!i!!!!!!!!!!!!~ 9 de Şişli merkez muavini N obariki oy 
natacaklardır. 

Buğday komisyonu plançosuna 
ait tali komisyon raporunun ve bu
na ait merbutatın mütaleasından son 
ra söz alan Ziraat vekili Faik Kur -
dpğlu 2056 numaralı kanun hüküm
lerine tevfikan teşkil edilerek mua
melatı Ziraat vekilinin reisliği altın
daki komisyon tarafından idare edil
mekte olan buğday komisyonunun 
şimdiye kadar faaliyetini hülasa et
miş ve tali komisyon raporlarında 

bahsi geçen bazı noktalar hakkında 

izahat vermiştir. 
Vekilin izahatına nazaran şimdi-

Muhtaç çifçilere ve mühacirlere 
yemek ve tohumluk olarak · tevziatı 
65 bin ton, kuraklık sahalara tohum
luk tevziatı 2 bin t.on, mühim bir 
kısmı serbest dövizli memleketlere 
olmFtk üzere ihraç ettiği 140 bin ton, 
halen mevcut miktarı 135 bin ton -
dur 

Senebaşından itibaren piyasamıza 
bol miktarda taze meyva getirilmek 
tedir. Anadolunun muhtelif mınta -
kalanndan getirilen elma ve armut
lar arasında <'!n iyi çeşitler bulunmak 
tadır. Birinci kaliteli Amasya elma
ları toptan ve çeşitlerine göre 16-30 
kuruş arasında. birinci kaliteli Gü
müşhane elmaları 12- 15 kuruştan, 
Niğde elmaları 17-20. İngiliz (Ta
raklı) elması 10-15, İnebolu elması 
8-13 ve laz elması 8-9 kuruş ara
sında satılmıştır. Ankara armudu ki 
losu 22- 35 ve İnebolu armudu 6- 7 
kuruş arasında toptan satılmıştır. Pi 
yasaya kabuklu ve iç olarak on beş 
hin kiloya yakın ceviz getirilmiştir. 
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GüNÜN RöPORTAJLARI 

Ticaret Doktorluğu 
Kurbanı Bir Genç Kız 
Q oktor . : : : • un muayeneha 

nesi. Bekleme odasndayız. 
l{arşılıklı iki kanepe.. Ortada bir 
llı.aşa... Odanın ötesine berisine 
3'erleştirilmiş sandalyeler, oda 
lnüşterile dolu... Kanepede ihti -
Yar bir kadınla, yirmi beş yaşla
rında genç bir kadın oturuyor._ 
Geny kadının yüzü bir harabe.
Yanaklarından aşağı, çenesinin al 
tına kadar, kıpkırmızı, yanık bir 
et yığını... Dudaklarından 

eline kadar, güzel, parlak bir 
cilt, iki güneş gibi ışıklı göz, bir 
çehrede iki büyük tezat teşkil e
diyor ... Kanepenin yanındaki san 
dalyede orta yaşlı bir Ermeni ka
dın( oturuyor. 

Kanepedekiler le konuşuyorlar: 

- Küçük hanımın yüzü neden 
yanmış?. 

Genç kadın muztarip, cevap 
vermemek için başını çevırıyor; 

ihtiyar elemli bir sesle anlatıyor, 
ben de kulak misafiri oluyorum: 

- Ah, o gönüller acısı bir ya
radır.. Kızımın yirmi yaşından 

sonra, yüzünde tüyler belirdi.... 
Günler geçtikçe bu tüyler, bir er
ikek sakalı gibi çoğalmağa · baş
ladı. Kızım, genç, güzel... Yüzün
deki tüylerin çirkinliğine taham
mül Edemedi... Tabii değil mi? .. 
Biz önce, evde ağda yaparak bu 
kılları almağa teşebbüs ettik .... 
Fakat biz ağda yaptıkça tüyler 
çoğaldı.. Kızım, cımbızla çekmeğe 

başladı. .. Daha beter oldu... Kom
şumuz bir hanım bir doktoru 
sağlık verdi, gittik ... Bize bir mer
hem verdi, bir hafta sonra gelin 
dedi.... Tam altı ay bu doktora 
devam ettik, bir avuç dolusu dok 

l_.,... ;JQ.l're"ttll\, 

hicbir fayda olmadı... Doktoru 
değiştirdik ... Bu eski doktorun re
çetelerini görmek istedi.. Verdik, 
güldü: 

- ~/.li soymuşlar, dedi.. Bu 
ilaçların hiçbir faydası yoktur ... 
Beni dinlerseniz, doktorlara bey
hude baş vurmayınız ... Bu gud -
delerin fazla ifrazat yapmasından 
ileri gelir. tedavisi de yoktur ... y; 

ne ağda ile almağa çalışınız." 

B iz müteessir doktordan ay -
nldık. Fakat genç kız bu ... 

Böyle güzel bir çehreyi çirkinleş-

gün Beyoğlunda bir tuvalet salo
nunda, saçlarını yaptırırken, o -
rada yüz masajı yapan bir mada
ma rast gelmiş ... Yüzündeki kıl

lan görünce: 
- A, kızım, yazık değil mi, bun 

lan neye çıkartmıyorsun , demiş ... 
O da başından geçenleri anlat -

mış ... 
- Kızım demiş ... Altıncı daire

de doktor . . ... var ... Kaç kişi
nin yüzünden bu kıllan çıkardı. .. 
Üç defa elektrik tedavisi yapar, 
sen de ölüncPye kadar bu dertten 
kurtulursun .. Sana adresini vere -
yim, benim gönderdiğimi söyle ... 
Zira herkese yapmaz ... 

- Bunu yapmak için ne ister ... 
- Yüz lira ... 

Madam, tedavi sayesinde kur-
.......... 

mini saymış. Kızım o akşam se
vinçle eve geldi .. 

- Anne, artık kurtuluyorum .• 
dedi .. Avrupadan yeni bir dok -
tor gelmiş, üç defa elektrik yapa
rak bu kılları alıyormuş .. Hatta e
linde Fransız akademisinden bir 
de şahadetnamesi varmış ... Yalnız 
h·· ;c;i yapmak için yüz lira ister
mış ... 

v gece düşündük, taşındık, yüz 
lirayı tedarik için, misafir odasın
daki eşyayı satmağa karar ver -
dik.. Ertesi gün kızım doktora, 
ben de tellala gittim. Tellat oda-

daki eşyaya elli lira verdi, diğer 
elli lirayı tamamlamak için de, 
sandıkta kızıma çihaz olarak ha
zırladığım işlenmiş eşyadan bir 
kısmını sattım... Kızın o akşam 
sevinçle geldi. .. 

- Anne, artk kurtuluyorum._ 
dedi .. Bu doktor müthiş bir adam_ 
Bana kurtardığı kadınların fotoğ
raflarını gösterdi... Yüzlerinde bir 
tek kıl bile kalmamıştı ... Hülasa 
doktor el~kiriği yaptı yaptı 

amma, kızımın yüzü de işte bu 
gördüğünüz hale geldi. .. Yavruca
ğımı mahvetti.. Allah belasrm ver 
sin ..• 

B u defa da ben dayanama -
dım: 

- Doktoru mahkemey>e verme 
diniz mi?.. dedim ..• 
- Ah sormayın, doktor kurnaz, 

dedi, . Tedaviye başlamazdan ev
vel, kızımdan imza aldı, eğer yü
zünde leke kalırsa, da.va etmiye
ceğine dair bir senet imzalattı ..• 

- Parayı bari tamamen öde
meseydiniz ... 

- Parayı da peşin aldı._ 
Genç kadın artık sabırsızlanı

yordu: 

- Anne, bunu her yerde böy
le anlatmasana... Ben doktora 
kimseye söylemiyeceğime de söz 
vermiştim ... 

Zavallı , cahil kızın yüzüne acı
yarak baktım ... · Ermeni madam, 
hikayenin sonunu da merak edi
yordu: 

- Peki bu doktora niçin geldi
niz? 

- Şimdi de bu yanıklan teda
vi için çare arıyoruz ... Acaba, bun 

---- ... u""".u...a...n.u.u ıııu u..~,r, 

buna da bir baş vuracağız ... 
!çimd~n mırıldandım... Kızın 

bütün gençliğini, güzelliğini mah 
vettikten sonra, şimdi son kalan 

ekmek parasını da bu yaraların 
tedavisine sarfetınek ... 

!çerden doktorun zili çalındı .. 
Hastabakıcı, yanık yüzlü genç ka 
dınla ihtiyarı içeri soktuktan son 
ra salonda bir uğultu başlamış -
tı... Ben facianın muhakemesini 
dinlemeğe lüzum görmeden çık -
tım ... Ticaret doktorluğunun, bu 
çirkin safhaları karşısında, içim 
sızlıyarak dudaklarımı büktüm ... 
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Gurbet---------------

H adtdi denilen en iyi cins Ha. 
lep yağı toplamak için aşi

retlerin yayıldığı çok semiz, çok 
kokulu, sıcacık otlarla kaplı Ba -
bar çöllerinde dolaşıyordum. -

Yolum kasabaya uğradL 
B:i!r roma harabesi üzerine yenf... 

den kurulınıya başlanan bu çorak 
Badi.ye limanında mutasarrıf es
ki bir mektep arkadaşım çıkmış -
tı. Hukukta beraber akumuşuz. İş
sizlikten, eğlencesizlikten, solıhet
sizlikten bunalıyordu, yakamı bı
rakmadı. 

İmkan olsa hükumet konağında 
ki odasına da benim için bir ma
sa koyduracaktı çalışm~ saatle -
rinde de knşılıklı oturup İstan -
buldan bahsedecektik. U zak:ta ka
lanlar için İstanbulun kaldırımları 
bozuk değildir, sokaklard:ı çamur 
ve süprüntü yoktur; tramvaylarda 
ve vapurlarda azap çekilmez. Mus 
luklarından Terkos yerine kevser 
akar, sersemletici lodosu ılık bir 
buse, diışleyici poyrazı birserin ne
festir. Bilhassa cölde onu konucur-• s 

ken hep beyaz yelkenlerin kayıp, 
gittiği şurup renklı denizler, avi
ze gibi şıkırdıyan pınarlar, çınar ve 
çitlenbik gölgeleri, çilP.k tarlaları, 
fulya bahçeleri, tüy gibi ince kadın 
]ar ve ağlzlanndan şekerleme ka
dar tatlı sözler dökiile.a kızlar gö 
rürsünüz. 

Yalnız görmezsiniz,' dokunursu
nuz, tutarsınız. kucaklarsmız da ... 
Kokusunu duyar, tadını alırsınız. 
Leylak dalları yüzünüze süriilür gi 
bi olur; kadın bluzlarının kabarık
lığı, sanki elinizin altma girer. 

Bu hatırlaytşlar o kadar canlı
dır, özlüdür ve svnu o nisbette a
cıklıdır, fütur vericidir. 

Bereket ki, ikide bir çölde aşi

ret kavgaları, kanlı vakalar olu

yor, diyet işleri çıkıyo!', mutasar

rıf ara bulmıya, fikir yatıştırmıya 
gidiyordu. 

Bazan beni de beraber götürü -

yordu. 

Her gittiğimiz aşiret şeyhinin zi
.Tcu.euc:r vernıesı aaettı~lflkll de-
veler, bize kuzular kesiliyordu. 
Yere sıralamnı-ş kocaman lenger -
lerdeki kösele renkli, yan çiy, kız
gın kokulu ve ekşi deve etlerine 
kirli entarili donsuz bedeviler bir 
akbaba sürüsü gibi saldırıyorlar, 
öyle, didikliyerek, bizi tiksindire
rek yiyorlardı. Kuzular ise güzel 
postlarından sıyrılınca demin. k1r
daki o iştiha verici tombullukları
nı, temizliklerini kaybediyorlar, kay 
namaktan etleri kemiklerinden ay
rılmış, yağlan deşilmiş, çirkin bir 
şekle girerek <:!l sürmedc!l ôğUrtü 
veriyorlardı. 

Hikiyeleri 

AKREP 
•••••••••••••••• Yazan• •••••••••••••••• 

Refik Halid 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Koynunilan 
boyuna akrep 
çıkartıyordu 

1 şte, bir gün yine böyle bir 
ziyafetten sonra idi, şeyh 

emir verdi: 
- Çağırınız Ebu Areb'i! 
Hala lenger başında deve ke

m.iği yalamakla uğraşan bir bede
viyi zorla yerinden kaldırdılar, üs
tunae ortadan yırtm.a-çıı b:r entari 
vardı, murdar, rlelik deşik bir pa
çavra. Belindeki kusağ1 fazla c;ık

mıştı. O entari altında, karnının 

lüzumsuzca taşdığını görüyordum.. 

- Emret ya Emir! 

Dedi. Fakat yağlı ağzı kemik • 
ten kalan et liflerini dişlerinin a

rasından çekmekle, ayıklamakla, 

ezmekle meşguldü .. 

Bir emir daha .. 

Bedevi bize baktı, sırıtıyordu. 

Sonra elini koynuna soktu, içerde 
bir şey aradı, tuttu, çıkardı: 

yaklaştınnca kendini toparlayıp 

duraksıyor, dönüyor, sak\nleşiyor
'lu. 

Nihayet bedevi onl:ın şatrnn~ 
ovununda taş de~tirenl&

rin düşünceli, temkinli ha• 'etile 
oırer 1:>1rer yerıerınden kıılıiırdı. bl 
rer birer entarisinin arasına yer -
leştirdi. Bir mü:idet. ku~akla bel 
arasında bu entarinin. içinden kı
mıldandığını, kıvrandığını, kaba
rıp indiğini gördük. Akrepler, mu
hakkak çıplak ten üzerinde kıvıl 

kıvıl alıştıklan yerlerin.: arıyor

lardL 

Sonra bu da yatrstı. 
- Çadırını görünüz! 

tiren bu belaya karşı lakayt du- • ••••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••••• .. 

İri bir akrep ... Beknlit cigara ku

tusu iriliğinde, o sertli~de, o renk

te bir akrep. Bu akrebi tekrar göğ

süne koymadı. Y~re de atmadı: soJ 
kolunun üstüne, Çlplak etine oturt
tu. 

Dediler. Ebu A.reb'iı:ı sayha~ 

herkesinkinden old':.tkç.q uzakta. ki 
ya eteğinde idl Önümüze düştü, 

bir hayvanat müzesi müdürünün 

arkasından gider gibi şaşkın. dü -
şünceli, oldukça ürkek ve iğren

me halinde idik. Beyaz fareler ve 

kobaylarla dolu bir serum mües

sesesinden çıkmış kadar vücudu

muzda ürperme ve genzimizde yaı 

ekşi bir koku duyuyor.luk. 

rabilir mi? .. Ona sordu, buna sor- GAZETELER 
du, bir başka doktoru sağlık ver ARASINDA 
diler ... Bilmem kaç hanımı iyi -
leştirmiş... Ümit bu... Biz de baş 
vurduk ... Ah keşke o doktoru, din 
leseydik, başımıza bu bela.far gel 
mezdi... Bu doktora da gittik ... 
Baktı, bu kabili tedavidir, dedi... 
Ben buna elektrik tedavisi yapa -
cağım ... On beş günde bir defa ge
leceksiniz... Bu tedavi size elli li
raya mal olur .. Eğer bu parayı ve 
rebilirseniz, tedaviye başhyalım .. . 

Vakti halimiz yerinde değil .. . 
Fakat kızımın derdine çare bul -
mak için buna da razı olduk ... Ev
de, eski bir Buhara halımız vardı, 
onu sattık, paranın nısfını peşin. 
nısfını da üç ay sonra vermek ü
zere anlaştık ... 

Tedavi altı ay devam etti... Hiç 
bir netice çıkmadı.. Bizim paralar 
da gitti ... 

Ermeni madam dayanamadı: 
- Peki, doktor buna karşılık 

ne. dedi? .. 
- Ne diyecek, kıllann kökü 

çok derinde, dedi... Eğer elektri
ği fazlalaştırırsam, yuzunun yan 
ması ihtimali var; ... ben bu şekil
de tedavi edeceğimi sandım, kıl

ların bu kadar derinde olduğunu 
bilemezdim .. 

- Vah, vah ... Sonra ne oldu 
da, kızcağız bu hale geldi? .• 

G enç kadın yerinden kalktı, 
sinirli sinirli odada dolaş

mağ:ı başladı... Belli, bu hikaye
nin anlatılmft!ll bile asabını bo

suyordu. İhtiyar devam etti.. Bir 

Pabuç pahalı amma ! 

Aşağıdaki satırları, "Vakıt,, 

refikimizde Fıkrct Adil ka· 
ralıyor: 

"- Mağaza camt'kanlannda, 
son günlerde gayet iç çekici eş
yalar var: Hemen hcpc;i Avrupa 
mamulatı. Yedi buçuk liraya kra
vatlar, dört buçuk liraya çorap
lar, otuz dört buçuk liraya ayak
kabılar! ... ,, 

Bana kalırsa, hu e~yalara "Jç 
<:ekici,, yerine "iç sızlatıcı, veya 
"Göz korkutucu,, sıfatları daha 

fazla yaraşır ... 
''Yedi buçuk liralık kravat,, , 

idam i'Pinin asri IUgattcki muka
bili olsa gerek .. 

4,5 liralık çoraplar da, ayağa 

giyilenler değil, başımıza örüle:ı

lcr galiba! .• 
Ortalıkta papucun pahalı oldu-

v da bilmiyor değildik. Fakat gunu v 

34 buçuk liralık pa.puçlar çogah~-
·k· ayağımızı hır papuca sok· 

sa, ı ı . 'ki 
da razı olsak, yıne ı ya-

maya , 
b·ır araya gelmez ... 

kamız • 
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. . Fikret Adile gelince 0 • 
ı:ıım . 

Şu cümlerlerlc devam edi· 
yazısına 

~~ . 
''tsınet tnönünün son seyahatın-

1 k ette senede 15 lira ka-
de ıneJil e d v "v 

• k.. }iiler bulun ugunu o~-
zanan oy . k 

. tik Senede 15 hra azanç •• 
renınış · , 
V 34 buçuk liraya papuç ... ,, 

c Adil bu satırlan yazdık-
Fikret • 

tan sonra, bu iki rakam hakkın~a 
bir makale yazmaya yeltenmiş. Fa 
kat izaha çalıştığı anlaşılmaz se
bepler yüzünden, bu makaleyi yı:ız 
maktan vnz geçmiş. Bence böyle 
davranmakla biiyük bir isabet göJ 
termiş. Çünkü o, iki rakamın yıın 
yana gelmesinden daha belagatli 
bir makale yazmaya kalk1şsayd1, 
dostumu p apucn büyüğe okutur
dum!,, 

* 4'Patron,, lar ve biçim 

Fikret Adil yazısına devamla: 
"- Ben, diyor, bu pahalı şey

ler:ın n için satıldığını düşündüm, 
ve buldum: Form, yani biçim me
selesi ... ..,., 

Biz niçin güzel biçimli eşyalar 
yapamıyoruz? Mesela niçin, yerli 
elbiselerimiz, Avrupadan gelenler 
kadar biçitmli değil? .. O elbiseler, 
hep "Patron., lar üzerine kesildi
ğine göre, ''Patron,, lan biçimli 
kesmek, dünyanın en kolay işi 
degil mi?,, 

A iki gözüm, '&patron,, lan bl
~;me sokmak umduğun kadar k o
lay bir İ'ş mi? 

Biz "Pa'..-on,, lan kesmekten vıız 

reçtik, onlar bizi yüznıesinler li
fi!-

* "Zarlçılıh,, usulü üe 

Şu havadisi de " Cihnhmiyet,; 

refikinı.izde okudum: 
"Adem isminde biris"nin on (i. 

rasmı "Zarfçılık,, (?) surctile aşır
maktan suçlu Hüsam, mahkemeye 
verilmiştir!,, 

* A rgo lugatinin "Zarf~ılık,. tabi-
rini, minasını izaha liizum görm•!· 
den kullanıldığına bakılırsa, Cüm
huriyet refikimi7: karilerini biitiin 
bu usullere vakıf farzediyor. Ce
ridenin bu gafleti yüzünden, şim
di bu havadisi okuyacak olanlar, 
birbirlerine şu suali soracaklar
dır: 

"Acaba Hüsam, Ademin parası
nı nastl a:o.ırdı. "Kapalı zarf usu
lü,, ile mi? 

* KaraJenizde yeni limanlar 

"Son Posta,, refikimh: 
"- Bugün, diyor, Karadenizde, 

"Haziran,, , ''Temmuz,, • "Ağus
tos,. tan başka ''Liman,, holunma
dığını söyliyenlerin iddialan ta
mamen yerindedir!,, 

işte gazetecilikte atlatmak diye 
buna derler. Ka:radenrze "Teın
muz., , "Haziran., ve "'Ağu~to!',, 
adında t am üç tane liman yapıl
mı~ ta, "Son P o!;fa,. dan başka lti(' 
birimiz haber alamadık! 

Refikimiz, bu yazısında: 
"- Eğer, diyor, koUeksiyonla

nmı:n karıştınrsak, dün hatan 
MiUetten evvel, bir çok Millet'le
rin Z onguldak ve Ereğli sahilleri-

Hayvan şöyle bir gerildi, zehirli 
kuyruğunu, tabii sevkile, büktiı, 

vücudünün üzerinden aşırdı, getir
di, kc\.m bir tarafına sokacakmış 
gibi hırsla uzattL 

Fakat vaz geçti, tekrar çekti, çe
virdi ve uslu uslu, ırnlaklarmı kıs
mış, dertop olmuş. bir tavşan ür
kekliğile eski halLrıi buldu; adeta 
uyudu. Gözlerim dört a~ılmış ba
kıyordum. 

Ebu Areb, elini yeniden enfari
sine sokmuştu. Bir akrco daha cı
kardı. 

Bir daha çıkard~ 

İrili ufaklı, açık sarıdan tutnnuz 
da koyu renklilerine, kuzguni si

yahlarına kadar, her elini atışında 

bir tane yakalıyor. koluna, omu -

zuna, boynuna diziyor. diziyordu ve 
her defasında yeni çıkan akn•p, il-
ki gibi, evveıa bir S')kma hareketi 
vapıyor. fakat kuyruqunu ete tam 

ne gömülmüş olduklarım görii· 1 
rüz!,, 

Tarihçi M. Turhan Tan'a tele
fonla sordum: Koca üstadın bilt'. 

Ereğli, ve Zonguldak limamnJa 
batmış Millet'lerden haberi yok. 

Yoksa "Son Posta,, refikimiz, bütün 
bu taze haberleri kolleksiyonların
daki tarihi tefrikalardan mı çıka
r!yor? 

Bedevinin kuşağı arasından dti§f 
verecek bir alc-ebe basmak ihtima

lile önüme bakıyordum; belimde 

benim de yürüyen bir şeyler. göğ

süme, boynuma doıJru tırmanmı -

ya çabalıyan kıskaçlı, yarı tüylü 

ayaklar vardı. 

Ebu Areb, kayanın başına gitti 
Gelmemizi bekledi Sonra taşı, u
sulca, altındakilere bit zarar ver

memiye çalışarak kaldırdı. Yu

muşak ıslakça toprak üstünde bir 

karidis sepeti dolgunluğu ve kay

naşması sezdim; vıcıl vıcıl bir ha

reket.. Bedevi, kanarya kafesınde 

yumurtadan yeni çıkmış yavruları 

gösteren bir kuş meraklısı neşesi -
le, gu.rurile: 

- Zıgar! Zıgar! 

Dedi: Küçükleri! Küçükleri! 
Artık seyredemedim: biz1 bekli-

yen mutasarrıf flamalı ot~mobile 

doğru. l;ıükumetteo medet umar, 
ona sığınır bir adıtm ümidile, o te
laşla koşmıya basladım 

Önüme şeyh çıktL 
- Bu Allahın belası melen heri

fi hiç akrep ~okmaz mı? diye hay
kırdım. SükUnetle: 

- Bir kere so:ttu idi. dedi, fa
kat sokar sokmaz akrep öldü! 
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Facia kurbanlarının ailelerinden 
ibir çoğu da acentede b~kliyorlardı. 
Ağlaşarak Ahmetle Sabrinin boynu
na sarıldılar. Babalanndanı kocala - ı 
rından, kardeşlerinden haber soru • I 
yorlar, fakat tek c.-evap nlamıyorlar
dL Ahmet Aydına geçmi~ olsun di
yenlere: 

- Neye yarar, dedt Babamız J3e
simle 16 kardeşimiz boğulduktan son 
ra ... 

1 

Bu sırada Ahmet Aydın ve Sabri 
Sarı tüyler ürperten facianın tafsila
hnı bir muharririmize gi;z yaşlarile 
anlattılar. Bu hazin macerayı, oku
yucularımıza lostromo Ahmet Ayllı- I 
om ağzından naklediyoruz: 

T A .N 

-·,-.-, 
Yakanki resim-' 
Je büyük fırtı-

nadan sonra E

reğli limanınJa 

karaya Jü,en ıJa

purlan, aşağıda 

Ja 'ehil Jü,en 

denizcilerimiz i

çin )lapılan me-

TCl.8imi görüyoruz.: 

• 1 
i . 

--••swrn rr -·: 

kumlukta buldum, ayağa kalktıin, 

yürüye_,.. dum. Tam bu sırada sa
hilden bir cesedin tekrar chıJgalarla 
denize sürüklendiğini gördüm. Bu 
AhmettL,, 

Ereğlide çok hazin bir 
cenaze merasimi yapılJı 

Ereğli, 7 (Tan Muhabirinden) 
Millet vapuru faciası kurbanların -
dan şimdiye kadar cesedi çıkarılanla
rın sayısı yediyi bulmuştur. Bir:nci 
kaptan Besim, makinP. lostromosu Ba 
haettin, ateşçi H:ıllt, ateşçi Hüsnü, 
ateşçi Hasan. yağcı Hasan. tayfa Os
man, tayfa Ahmet, tayfa tsmail ve 
kamarot Dursunun cesetle!'i henüz 
bulunamamıştır. 

Cesetleri çıkanları ikinci kaptan 
Tahir, çarkçıbaşı Şaban, ikind çark
çı Murat, ateşçi İzzet, ateşci Osman, 
tayfa Ali ve tayfa Mehmet için başta 
kaza kaymakamı ?ldu~ halde bütün 
memurların ve binlerr.e Ereülilinin 
iştirakile çok hazin bir cenaze :mera
simi yapıldı. 

Ölen denizcnerım!.ztn bayraklara 
sanlı olan tabutları, eller üstünde ta 
şınarak göz yaşlan arasında defne-
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Yeni Maarif Vekilinin 
Tetkikleri 

Ankara, 7 (Tan ıVIubabirinden) 
Maarif Vekili Hasnn Ali Yücel 
gün öğleden evvel Maarif cemıyt 
nin Yenişehirdeki kollcjini ziY 
etmiştir. Bir müddet mticlür od 
da istirahat ettikten sonra dersi 
girmiş ve mektebin faaliyeti h 
da müdürden izahat almıştır. 

dildL Mezarları başında halkevi 
dosunun çaldığı matem marşınd 
sonra kaymakam heyecanlı bir hi 
bede bulunarak şehıt denizciler' 
zin hatıralarını taziz etti. 

KC1.8tamonu - Çankın yola 
Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) 

Şehrimize gelen habe1lere gôre 
kar fırtınasından dolayı kapanan 
tamonu - Çankın yolu açılmıştır. 
arada günlerdenberi karlar alt 
kaybolan posta otomobili kurtarıl 
mış, fakat şoför Mustafa henüz b 
namamıştır. Yolun açılmasında 

de ceset bulunmuş, bunun Yabani 
yünden 312 doğ11mlu İsmail Y 
olduğu anlaşılmıştır. 

- Pazar günü Buzhane önlennde 
demirli bulunuyorduk. Ayni gün öğle 
ye doğru Yunan bandıralı Nomikos 
vapuru da yüz metre kadar :ırkamı
za isabet eden noktnya demirledi. Ta 
bi! şekilde, iki vapur arasındaki bu 
mesafe herhangi bir tehlikeye yol a
çamazdL Fakat gece yansı saat ~çte 
baılıyan yıldız karayel fırtınası bize 1 
ayni zamanda mııtlak bir tehlike işa
reti de veriyordu. Kurtulabilmek i
çin her şeyden evvel iki vapurun · -
n"bfrinden uzaklaşması lazımdı. Rah
metli Besim kaptan. Yunan vapuru
na işaretler verdi, biz bağırdık. Hiç 
aldın' eden olmadL Çaresiz kalınt'a 
liivarim.ir. 

- Çocuklar tehlikedeyiz. Yunan 
npuru bunu sezemi7c•r ~liba, biz 
kalkalım, yoksa t;arpışacağız, dedi ve 
derhal vira emri verdi. Biz hem de
mir alıyor, hem de seyrediyorduk. 

Bir Mat ajT'lfhlıtan IOIU'a 
Fakat manevra, çok güç oluyor

du. Dalgalar güverteden aşıyor, bir 
1Btıdal gıöi sallamyorduk. Saat dört 
buçuk olmuş, göz gö~ü görmüyordu. 
Bu sırada Yun3n vapuru d:ı manev
ra yapmıya başlamıştı her hclde ki, 
birdenbire kıçtan sarsıldık. Tay!ala
nn sesi duyuldu: 

Olümle Pençeleşen 
Tayfalar Anlatıyorlar: 

Erkek Gözü 
Kadında Ne Görür? 

Erkek Nelere Dikkat 

Eder? 
Nelerden 

Hoşlanr? 

- Batıyoruz. Dört numar:ıh am
bar yara aldı. 

Ben hemen koştum. Amban aç -
hm ki, ne göreyim. Büyük bir de
hlden ambara sular hücum ediyor. 
Besim kaptana haber verdim. Fakat 
ne yapabilirdi? Bu mfisadcmede va
purun dümeni de kopmuştu. Da~tan 
kara etmek için bütün gayretlerimiz 
gittnıçe artan fırtınanın şiddeti kar
twnda hiçe iniyordu. Bir saat kadar 
böylece uğraştık. Ama sular ü; nu
marrah amban tfıı doldurmıya başla
yınca hiçbir ümidimiz katmadL S:ıat 
be~ buçukta makine dairesini de su 
basmıya başladL Buradaki arkadaş
lar da güverteye can attılar. Sahil
den takriben 8 - 9 yuz metre kadar 
uzakta idik. Saat altıya doğru gemi
nin kıç tarafı sulara gömülmiye baş
ladL 

Olümle yüzyüze 
Besim kaptan, çarkçıb~ aban, a

teşçi İzzet, ateşçi Dursun, kamarot 
Dursun ve ben, kaptan köprüsün
de toplandık. Artık batacağınu~ da
kikayı bekliyorduk. Bütün tayfalarn 
tahlisiye simitlerini dağıttım. Yelek-

lerini giydirdim. Desim kaptan dal· 
gın dalgın düşünüyor ne simi: al -
mak, ne de yelek giymek istiyordu. 
Kendisine zorla bir yelek gıydirdik. 
Şimdi artık ölümle yüz yüze bulu
nuyorduk. Şiddetli bir dalgn kaptan 
köprüsünün paı·maklıklarını parça
ladı. Kazanlar söndüğü için imd'4t dü 
düğü de çalam1yorduk. Hoş çalsak 
bile o ana baba gününde imdada kim 
gelecekti ki? 

Biribirim.ize sarıldık, vedalnşflk .• 
Dalgalar mütemadiyen bize çarpı) or 
ve sanki mücadeleye, boğuşmıya ça
ğırıyordu. Ben bir dalganm şiddetli 
tesirile sulara vuvarlnndım. Denizle • 
boğuşmıya başladım. Etra ümdan fer 
yatlar duyuyordum. Arkadaşların 

hepsi de denize dökülmüc:lerdi. 'Hele 
Besim kaptanla çarkçıbaşı ve baş a
teşçi çürük bir tahtaya sat"ılmış1ar, 

batıp çıkıyorlardı. Deniıde bir tah
lisiye simidine rastladım. bir de ben
de vardı. İkisile göziime kestirdiğim 
bir vapura doğru yüzm.iye başladım. 
Bir saat kadar böyle mücadeleden 
sonra Şadan vapuruna yak]a!;tım. Va 
purdan ip atıyorlar. bir türlü tuta -
mıyordum. Nihavet birini yakalndım, 
çektiler, fakat tam güverteye yak -
laştığtm sırada ip koptu. Ben tekrar 
suya yuvarlandım. İşin föcaatine ba
kınız ki, ip merdivenin tutunduğum 
parçalarından bir halka belime, bir 
halka da boynuma gı>çmlşti. Hic hn
reket edemez vnziyette kalm1stım. 

Dün ıehrimize gelen Raz.azede 
tayfalar: Ahmet Aydın ve 

Sabri San 

Son bir gayretle clb:selerimi parça
ladım. Bereket versin sahil yakındL 
Bir müddet daha bocaladıktan sonra 
ayağımın kumluğa dokunduğunu his
settim, biraz d~n bocaladım ve sa
hile kavuştum. Kumluk üzerinde bit
kin bir vaziyette yere u~.anınca iki 
kişi beni yerden kaldırıp g;:>türdü -
ler. 

AKA GÜNDÜZ TEFRiKA No. 6 

Oncesinden alıştırmamalıydın. 
- Sen de amma da kakavansın madam! Öksü

rilk parası değil o. Yirmi kuruşıle sinemaya gidecek 
lieş kuruşu ile de çıklet -alacak anlıyamauın ını 1 

- Vermıyeyim öyleyse. 
- Öyle şey olmaz! 
Vurgunun uzuntusü başkaydı. Kerim Dallının 

karısı neredeyse gelecekti. Gelince ne soyliyecekti? 
Kocasına bir vaat de bulunmamıştı. Karısı uyduru
yordu. Bari az bir şey olsa. Elli lira, dedi tutturdu. 
Hıçbir zaman ödenmıyecek bir yere elli lira vermek 
de .il.olay degil.Karıaını da kefil go:>terıyordu!1'ut ke-
lin perçem.ini. Perçem mi? Bayan Dallının da saçı 
perçemi degme kadında yoktu. Yoktu fakat nesine? 
Vurgun uzun senelerdenberi hiçbir şeye bakmıyor
du. Altı buçuk sene beraber yaşadıgı metresinden 
ağız tadı ile ayrıldıktan sonra hafiflemişti. Önceleri 
bır rahatlık hissetti. Biraz sonra iç sıkıntısına uğra
dı. Yalnız yaşamıya alışmamıştı. Ankarndan bir ye
ıe gitmedi. Bu Ankarada kalış onu yanlızlığa da a
lıştırdı ve gitgide kurumuşa dondu. Fakat bir giın, 
o neyin nesi olduğunu henüz bılmediği kadını görun
ce külü yeni baştan alevlendi. Bunu kimseye soyle
miyor, açamıyordu. Yaşından başından utanıyordu. 
Kendi mantıkı lle değil, başkalarının mantığı ile u
tanıyordu.Onun iç n neyinnesl olduğunu öğrenemiyor 
du. Kocası ölnıut Bayan Melike. Harbiyede oturu
y«. Butüa biJdiii bu kadar. Dı.iıı gece beş on dakika 

atik davranmış olsaydı ne iyi olacaktı? O kafa ile her 
şeyi öğrenebilecekti Beliti bir şey söylem.iyecekti, 
belki o, 

- Benimle meşgul olmaymn.. 
Diyecekti. Ne olsa yine bir şeyler öğrenecekti ve 

bu kadın öğrenilmiye değer bit' tipti. On, on beş se
ne evvel çok güzel olduğu görünen bu kadın bugün
kü nefis yıpranmışlığını çok kuvvetli seksapelile ör
tuyordu. Geçtiği yerlerin havasınd:ı bıraktığı ince 
koku, yanaklarını kızartıyor ve nabızlarını zedeli
yordu. Beş senedir her güzel kadını vız geçen Vur
gün, beş aydır gergin yayında bekliyen bir oka dön
m{Şü. Acaba şimdi gelecek olan Bayan Dallıdan bir 
şey öğreneme& mi? Her sosyeteye girip çıkan bu gü
zel ve geveze kadının mutlaka bildiği bir takım şey
ler olacak. Öyle de elli lira gıdecek böyle de. Bari 
vereceği malumatla ödese 

Gülerek söylendi: 
- Her pazar onlann yem günü, senin de yen. 

leme günün. Fatih Atpazarmda kısrak cambazı mı
şın be adam! Haran yok, yulafın samanın yok .. Ne
yine senin yeml~me a kıranta bebek! Kimine acırsın, 
yemlersin, kim.ine kızarsın yemlersin, kiminden u
tanırsın yemlersin. Bu işten ne karın, ne çıkann var 
a mendebur ... 

Madam! Gel! Kumandaya dikkat: Şimdi buraya 
bfr misafir gelecek. Geldiği dakikadan gideceği daki
kaya kadar sen benim odamla salondan aynlmıya-

Gözlerimi kumlukta bir kulübede 
açtım. Bu kulübe kireççi Mustafa 
kaptanındı. Beni de onun iki çocuğu 
kurtarmıştL 

Sabri Sannın anlattılılan 
Ateşçi Sabri Sarı da denizle mqca

delesini şöyle anlatıyor: 
- Vapurun kıçı suya giimti.Jünce 

arkadaşlarla kasnrada toplandık. Ba
tacağımız muhakkaktı. Fakat olüm
den nasıl kurtulmalı? Artık denize 
atlıyacaktık. Birdenbire kaptan köp
rüsünü bir dalga, miith;ş bir gütültü 
ile parçaladı. BuradakiIPr deniza dö
kiildüler. İ<:in en feci tarı.ıfı icimizde 
yüzmek bilmiven1erin oluşu idı. Ben 
artık çaresizlik kar11s1nda deni7.e a
tılmaY' göze aldım. Fak.at ar'kada!!

Jardan bir kısmı vnnnr burnunun ha
la batmadığına aldanarak vnpurun 
kumluğa oturduğunu sanıyorlnrdı. 

PATRON 

KARDEŞ 

AKTÖR 

AMCA 

ASKER 

BAHRiYELi 

AVUKAT 

BiLDiKLER 

ELLERE 

ELBiSEYE 

UMUMi 

MANZARAYA 

ŞAPKAYA 

YOROYOŞONOZE 
VE 
BACAJCLARJNIZA 

YOZE 

GÖZLERE 

GOLOMSEMENIZE 

Elleri temiz görmek, 
bütün dış gösterişin iti
nalı olmasını ister. 

Şık, zari~ fakat göz a
lıcı olmayı ister. Arka
daşları da ayni şeyi is
"terler. 

Şapka, kürk, çiçek ve sa
irenin göze çarpmasını, 
biraz sırlı bir hava tap
manızı ve son derece pk 
olmanızı ister. 

Sade olmanızdan bir vual 
taşımanızdan hoşlanır. 

Dik başlı, geniş omu. 
lu, düzgün bacaklı, sade 
ve ~ QJ)kka lı ol -
mıı ıı:a bnknr·:-. ~ ,--=~~·~IP.ı.I 

Y-üzunUze dikkat etme
nizi ister. Çünkü dai -
ma karşılaştığı şey :in
san yüzüdür. 

Yüzüne bakıp gözlerini
zi yüzüne; dikmenizi ie
ter. Çünkü yere bakan 
gözlerden şüphe eder. 

Dudaklarınızla ve gözle
rinizle gülümseyiniz. Bu
nun biricik çaresi bil -
dikleri görmekten zevk 
duymaktır. 

İkinci kaptan Tahirle tayfa Ahmet 
ilk olarak denize atıldılar, onlan ela 
ben takin ettim. Yüzmi ·e b:!l<:lndım. 
Biraz ilerleyince Amasralı Ahmedc 
rastladım. Zavallı yüzemiyor. çırpı
nıyordu, o da baun sarıldı. Fak<ıt de
niz o kadar kabarmıc:tı Jd. ikimiz bir
den sulara gömüHiyorcluk. Şic.ldetli I 
bir dnlga Ahmetli benden ayırdı. Ne 
yapavım ki, ben de onu aramıva im
kan hulamadan clenizıc micac:Jele et
tim. Nefesim tıkanmış, kollarımda 

takat kalmamıstı. Asıığı vukarı b"r ı 

~~k~atroma k~dimi ~hilde~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

caksm. Kaç dakika kalırsa o kadar defa bizi taciz e
deceksin. Dinle! Alay etmiyorum. 

- Bu istemediğiniz misafir kim? 
- Bayan Dallı. 
- Bu ad kendi küçük adıdır, yoksam kocasından 

almadır ne? Budaklısı da vardır ki? 
- Orasını biz bilemeyiz, ikisi bilir. 
- Madam Dallıdır da size niçin tacizlik vere-

yim? Müsaadeniz olursa biraz bizim eve kadar .. 
-Sonra gidersin sönra. Ben bugii.n rahat kal

mak istiyorum. 
- Anladım, kahve likör getireceğim, sonra iki

de bir saçma sapan bir bahane bulup aranızda dola
şacağım. 

- Aferin sana! 

Puslu hikaye 

Bayan Dallı geldi. 
Ayazlı şimal iklimlerinin sarışın erkekleri için 

ne orijinal, ne tropikal bir kadın. Hele kanları biraz 
ılıklaştıran ilkbahar mevsimlerinde. 

İğde esmeri yanaklarını kulak memelerine ka
dar kızılcık kırmızısına boyamış, kalınca dudakla
rını daha kalın gostennek için iki renk kalemle çalış-
mış, ka~rını şakaklarının kenarlarına kadar çek
mış.. KonuFken kulaklarındaki büyük platin hal
kalar sallanıyor. 

Bunda İspanyanın biraz et ve biraz susam yağı 
kokan ensesi karanfilli karmeninden bir parça var • 
sanılır, Fakat yok. Yok gibi görünür, fakat var. 

Saçlarının kestaneliğini abanoza boyatmış. Kir
pikleri kendinden rimelli. Boyasız mor çevrel1 gözle
ri birer Mudanya zeytini. Siyah astragan kalpağının 
ve siyah astragan mantosunun arasından görünen 
dolgunca ve olgunca yüzündeu uzak bir şöminenin 
sıcaklığı yayılıyor. 

Kıpkızıl tırnaklı, uzun parmaklı, tombul k&çük 
elJerini Vurgunun ensesinde kavuşturmuş, habire 
konu§Uyor. 

- Hali mahmurluğun geçmemiş üstat. Çok 

eğlenmek böyle çok yorgunluk getirir işte, eğer din
lenmiş olsaydın.. 

- Eğer dinlenmt, olsaydım, seni dinlerdim. 
- Kabalık etmek istiyorsun ama beceremiyor-

sun. Becersen de aldırmam, sen benim biricik oriji
nal dostumsun. Sana gücenebilir miyim? Sonra be
ni eserlerinden birine almazsın.Halbuki ben onlardan 
birinde bir sayfalık yer almayı ne kadar istiyorum. 
Bu hizmetçiyi sav rica ederim, ikide bir konuşmamı
za engel oluyor. Dün geceki baloda bana benzer 
kimse var mıydı? 

- Yoktu, katiyen yoktu: Çukµr gözlerinin ke
narlan çizgili, ağzınm iki ucu çizgili, parmak boğum 
ları buruşuk, yeşil cam gözlü bir kadın vardL 

- Bu kadın kim? 
- Ben ne bileyim. Olgun bir kadın. Avuç için-

de bir biblo gibi kolayca taşınabilecek bir kadın. 
- Onu tanıyor muyum? Hele dur, sen teklif et

medin ama yine ben mantomu çıkarayım. Ha şöyle. 
Yanuna otur. Karşımda dururs:ın sözlerini işitemem 

- Bu kadın kim? Sen onu tanıyor musun? 
-Hayır. 

- Tanımıyorsan ne diye elin yüzü çizgili, ge9" 
kin kadınını soruyorsun. 

- Onu beş aydanberi seviyorum. Ben sevdiğJm 
zaman pars kesilirim. Sevgime karşı kahkaha ııtıl

masına mfisaade edemem. Gülmeden beni dinliye
ceksen konuşalım. 

- Darılma üstat. Ben ne senin S·"'Vt?ine. ne sev
gilinin çukur gözlerindekflboncukluğn güldüm. Sade-
ce hayatın cilvelerine bir kahkaha savurd:.ım Sen ki, 
elini sallasan ellisi, başını oynatsan başı tellisi 

- Yine Kasımpaşa ağzı mı? 

- Ne yapayım? Samimt bnr.aklard~ kendime 
dönüyorum.ÇımacıHabeş Yusufun k'ızı olduğumu ben 
unutsam bile, senin zihninden gizlice gE>Çcccğinı bil
mez miyim? Sana karşı fpokrit olmak mümkün de
ğil. Hem sen beni çocukluğumdan tanırsın. 

-Şimdi Bayan Dallısın, ne dudak biiküyorsun! 
(Devamı var) 
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işte Böyle Sadık Efendiciğim, Dedi. Biz Şeriat 
g· fsHyoruz. Ve Jön Türk Klüplerini Kapatacağız .. 

1~_eciye kadar yürüyerek gittim. 
ita ıne bu İtalyanın yüzünden bir 
g S'_ acıklı, gülünçlü hadise daha 
,.~ tdikten sonra işin düğümünü 
t0ldüın 

Meğer bu İtalyalı bir falcıy
>ı • mış. Meşrutiyetin ilanından 
~ ~1 r • evvel, manastırda ihtilal 
~Pa~r .\ ı, Meşrutiyetin ilan edi
ltirıeğını saray adamlarından biri
li· falına bakarken söylemışmi~. 
~seler falcının bilgiçl;ğini gös
!' ce İtalyalı, saray adamlan a
~strıda büviik bir şöhret oJmus. 
b nra, kehanetini arttıran falcı 
hıa~. Abdülhamidin tahtından 
te dırıleceğ'ni de söylemiş, herkes-

bir merak · uyandırmış. İşte ka
~Ptan haber veren bu adama çe
§ıt çe:-it saray bende ve köleleri
it' ltı ba~ vurması sehPbi dP buv-
~uş. _ Zaptıye nazın ~am_i .Paşaya 
tıu ınlbre cukuru hikayesını anlat-
~ını zaman cırpına cıroma ~1-

ltıiis. tahsisatından verdiği b:r icat 
~bise bedeliyle beni de gerçekten 
~,.;...,-i:mıiıı; . ıriiJn;;.rnıiistü. 
~eşrutiyetin çığlıklı, çılgınltklı 

tiinlerini geçirmiş 1324 senesi 
ııı~,.....,,.,,, o+,,.,. hirinci ~nii"e ve
tiŞ?niştik, Meşrutiyet tarih ;nde 

~n\ara hir leke gibi eöze ca'roan 
-.Yan hadisesi o sabah kendini 
tOstermişti. 

" Ayasofya meydıanı, hocalar 
~cı!ar, şıhlar sofular, başlarında, 
(!?}dilerine müşir borusu çaldır

~ cavuşlarm ve bir çok alaylt za 
ltlerin bulunduğu asi efrat ile 

~ol'!nuş. Aralarma da bir hayli 
<ıaff:ye esldsi sokulup kat1lmr~. 
1rep bir ağrzdan şeriat isteriz, dl-
.r"'C , ... ,:s .. .. 'f•.r---~ ... ,, • 

Bu malumatı bana, ozaman E
~nönü oolis merkez memuru o • 
'Cfll ve bir kaç sene evvel Trabzon 
\>aUiiğinde bulunduğu stl"&da ölen 
~ifat bey Galata köprüsü üzerin
de vermişti . Ben de o sabah Bey
ltozdan jtelen ilk vapurla köpri'tye 
Çıkmış, Rifat beyle karşılaşmrş
tinı. 

Bu acı ha·herfn verdiği telas ve 
hızla köprüden Zaptiye Nezareti
ne nasıl ve ne kadar zamanda git 

, tiğinıi ~imdi pek batırlıyam1yo
tıım. Yalnrz şu kadar söylıiyeyim 
ltf, y~lda bir tulumbacı gibi ko-ş
lllu~. kanatlanmış gibi uçmuştum. 
lradiseyi geceden haber alan zap
t iye nazın Sami Paşa odasınday
dı. Beni görür görmez telaşla: 

- Sadık efendi ~mdi. dedi. 
Bir nef er elbisc:>si bulu~ giy. Aya
Safya meydanında toplanan asi 
ac:k "'r 11ra srn;:ı ~ir. Toplrvahildiğin 

!?ıalıimatı çabuk bana getir. 
Zantive n~zrnnm vanınrlan cı

kar çıkmaz. buldurduğum bir nefer 
elıbise9'~i giyindim. kendime bir 
2:21hitin hizmet neferi süsünü vere 
l'E-k mevcfana virdim. nderlerin 
arasına · sokuldum. Bir çoklar;le 

Ya!"('nli~e kovuldum. Garip değil
lhi'? . .fsyan eWklerl sanılan. s{-ıyle 
tıilf'n neferlerden hiçbirinin ne 
'.\'an•lan i ~ten . ne de istenilen sey
le~en habe rleri bile voktu. Soru
lanma sözleriyle değil silkilen 
onıuzlan. bükiilen dudaklaril~ ce 
\>ap veriyorlardı zavallı sucsuz
lar.Yalnız sık sık alrnan tekbir -
ln .. lp tıT"ı:ııo;rre knnıırılan . istem0 viz!. 
feryatlanna dinsel bir udunma 
\>e yükü:n.me ile birkel·'~ ediyor
lar~ı 

O esnada bütün gözler Cember 
litao: tarnfmdan gecen atlı 

lskerlere dik 'Jd;m. Selam bonılan 
~alınarRk ath1ann sancağına saygı 
~<ic:terildi. GelPnlere ba~lık edeni 
gözüm ısırdı. Hafızamı biraz sıka
J-.Ylnca tanıdım. Mehmet çavuş. 
~., .. t n o!Tli .. l,l c:ı:ı rda . Bnlırar C('te
lerj ile yaptığım milsademelerln 
hirroğ'unda yiizba~mn Giritli Salih 
ef"'ndi ile beraberJerf nde bulunan 
lihrart ba.cıcavusu Mehmet çavu' 

bi?nıi tanıdı . . Ştrnarrk bir sırıtkan
lıkla yanıma sokuldu. Çalımlı bir 
eda ile: 

- Nasıl? .. dedi. Beğendiruni 

yaptığımızı? .. 
Muhatabımın kaynatılan isyan 

kazanının ocakcılanndan olduğunu 
anlatmıştım. Dillendirmek için cid 
di bir tavırla : 

-Bekliyorduk zaien bunu. 
Dedim, koludan tutarak mey

dana karsr olan. hala da yefl'nde 
duran iskembeci dükkAnına cek
tim. Biraz .ı?Örüstük. Ağzt rak~ ko 
kan bu seriat asrk ve isteklisi. ö
nüne koyduğum bir yanm okka
lık Burgaz soması. büyükçe bir 

tabak bol samıısakh iskembe tuz.v 
lamaSJ ile bütün dertlerini d0kü
verdi önüme. fctikce sövledi,söy
ledikre icti. Ve sonunda : 
-İste bövle Sadık efendiciP'im. - ~--- __ ..,......,...,,, _ -... ---· - ------

klüolıerini kar.ıatacamz, bu bir, 
mektPpH 7~itlerl i.'1temiyoruz , 
hepsin!n kanım akıtacağyz ve bü
tihı m••1~+..,,1,,.?-i nP k:ımıta(':>lnz. bu 
iki. Alaylı zab:tler başa cıkaraca
J?rz. her sevi ' alavl1 ve alavlrrfan 
yanarııi'hz. bu üc.. Sonra. dPfteri 
var eJimizde. mPClisi avrklrvara
krz. hiitiin mehushın S'Elnklıcian 
yap11~11mz . bu da dört. Mebusan 
mf>f"H~ reisi .... 

Mehmet C"avus ıfaha savacı:ıktı. 
Ell'Ti.ndP hulundtıi?unu sövlPıiiği 
defte'!' ıifkka~me çarptı. Sözünü 
kest;m , Ve: 

-Bunların hensi iyi ve hPr ke
sin de i~tptil~i c;pvler. nPdim. Yal

nrz <:'il defteri bana da göstet"Sen 
de bir ..... 

'K';:ınlı yu 
VR1ı:ı'1'!'1<l:ı hirn,,nhire hiivüvih•eren 
buJ11nTk nf'7.lf'rini vii7iime ciilrti. 
SiitıheH hir h:ık1c;l;:ı h<>ni c;ii.,.rliik
ten sonra, kaşlarmı oynatarak 
sordu: 

- Ne diye isti yon sen o d ef -
teri? .. 

- Konarrlacak bi .. ka~ baş da 
be" ,...,tııcaiMn da ondan. 

S ·;7iim. MPhm-P.t ravusta u
v:>":>n siinhE'vi s;lmiıı; d eo-

rpc:pn i'f1rr>c;lni Vı>nm·;~ti. Memnun 
luka niiliimsi:verf'k: 

- R "'n rlP rledi. lfac:ka hi-r sev 
sFınrlımdT. DPfter bende değil ki, 
Hazım <'avusta. 

- J<im hu Ha7Tnı <'avıııı;'? .. 

- Yeni hassa ordusu kum1n -
danı!. .. 

O esnarlı:ı acı acT C'alman hir bo 
nı muhatahımr birden sillc·indir -
mis. hendt>n avırmıstr: 

İskembecinin kapTsı önünde 
MP.hmet cavuşu selametlPr:ten. 
yutkuna vutkuna ııüzük ıtözlerini 

yüziimE' diken baska bir atlı çavu
!"l snknlıin vanT!l'la. Kn·k vrllık 

bir tıınısıklık senli benliliğiyle: 
-Ölen hemşeri. dedi. Yok mu 

barıFı da hir vudum akrinli . f"cf
yedek ağzım kurudu sizden yana 
bakıp yutkunmaktan. 

Yudunıl:ı de~l. bir hRrdakla 
silme sundum, ardı sıra da sor-

dum : 

-Korktum ülen. 

-Korkacak ne vardı ki?. 

-Kumandan bir şey ·der diye 

-Kumandan neredeydi ülen? .. 

-Yanındaki Mehmet çavuş be. 

Duymadın mı şimdi çalınan bo

ruyu?.. Bizim süvarilerin kuman

dam o oldu gayrik 

z aptiye Nazm, v~rd.~ğhn 
kara haberler karşTSinda 

acı acı gülerek yüzüme baka kal
mıştı. Durumu anlatıp ne emir 
alacak sadrazam ile dahiliye na
zın vardı yerlerinde, ne de emir 

verip vazifeye yollıyacak yaver 
mülazimi sani Hasan efend:den 
başka, bir tek memurla polis var
dı dairede. Zavallı Sami paşa yal
nız başına söyleniyor, döğünüyor, 

8l9'.J111JW~9fi'?da Rir .IU'.2lık 

(Deı·arnı var) 

Sanbğın korkudan da geldftJ o
lur. Hem de pek çabuk. korkudan 
sonra birkaç saat lcinde sarılık 
birdenbire meydana çrkar. 

f n-ıan htr 1 ağaçtan dfüıer. hfr'hlr 
tarafına hir-ıey olmadıi; hRlde, 
:vaJnn rffrı:;erk .. n ko,..kndan. hirkac 
ıu•Rt sonra hiitiin derisi san!ilar• ke 
sfJir ... R'rfnrf Pn h~ldı veya haksı:r. 
hlr t,.krfi.,. İc;ith· . hirkar cRat c;nnra 
sar•lık !!<"lir ... Rir se,•ıfli!ini kay
herfer. keıferlr.nfr. sarılığa tutulur. 

Bu türJ;i -ıarhi;n en fohaf sek· 
li venf e;Plin ola"' havanlarda P'İi
riiJPn sa,.,1·ktrr. Rir ırenc kız ~PJin 
oJur, cfii~in e:iinü nesev1e criiler, 
ovnar. Ge«'e olnnra f!Pnc cifti. ta
hit vahuz hrTBk•rlar. E .. fPsf sahah 
:veni eelfn va+ak odasından vii7ii. 
J?Ö7'ii, hiitiin viictıdü san o1du~ 
halde <'tkar. fc;te1'<ıPn'7 kn•lc"~~n 
fsfprc:py,f~ hPVPl"anıfan divini7. 7.a: 
t~n korku da bir heyecan demek~ 
tır. 

· Röy1e korkudan, hevec-anıfan. 
yahut keıferden gf'li"n sarılrk ~il
renJP,.I !öac:ırtrr. "lat'ıhıfa tutnlanm 
krnıfisinf mnak ett• ... fr. Fnkat a
;,r hir haııtahk değ-ildir. Bir k«>re 
sarrhktan ba<ıka bir ha-ıfalrk alıt
mPtl hnhınmaz. Sanltk ta -eel
diği gibi birkac saat irfnıfe dei?il
se de-- beş altı gün içinde kaybo
lur. 

• • ıın yanmııza . . 

Ra7.11annda korkudan gelen !'ia
nhk ka:vholur, aradan bir lki haf
ta ~erer. tekrar nevda olur. O za
man :ııar•1rk tek alamet ola"Rk kat
maz. O henüz mevıfana crkmadan 
önce ishıh ke<ıflir. dil paıılanır, mi
de homlur, bulantı. mldeve -sanr.ı 
e-eldlğf de vardrr. fn-ıan bunu sa
dece mide bomkluğu sanırken, 
be!Ç alh eiin !lonra sardrk mevıfnna 
crkar. Bu ikinci Hnhi!ın da a·sı1 se
hehi l!e>ne korku, yahut hevet'nn
dır. KorkTYıfan -ıonra ilk d«>f~ !l'elen 
sarılık helkf mflooonsuz olıfntu hal
de. safra vo11annm mfkronlara 
ka~ mfidafaasınr larmıstır. Onun 
için mikroplar orada kolay yer-

' Jeslrler. 

Haftalık Ankara Radyosu 
,~~~r 

Türkiye Radyodifüzyon 

kara. 13,10 MQzik (operetler-Pl), 13,30, 
14 Türk milziği (halk tilrldlleri - Pl). 

18,30 Müzik (hafif plAklar) 19,15 Ko
nuşma (doktorun saati). 19,30 Türk mil
ziği: İncesaz faslı (Şehnaz faslı). 20.15 
Saat; Ajana haoerleri, meteoroloji ve zi
raat borsası (fiyat). 20,25 Türk müziği: 

1 - Naman Ağa Şevk efza peşrevi, 2 -
Dede (HOsna zatın gibi), 3 - Tanburt 
Hilanet Bey (En esiri handenim), 4 -
Lem'i (ŞikAyet etme}, 5 - Ruşen Kam 
Taksim, 6 - Rahmi Bey (Ey gülü nev
baharan ), 7 - Mahmut Bey (Ey servi 
gül vefa), 8 - Dede (Seri zülfü a."1.berl
ni), 9 - Sait Dede (Şevk efza saz sema
isi}, Okuyan: Muzaffer İlkar. Qehr>lar: 

kara. 13,10 Türk müziği (-Pl), 13140, 

14 Müzik (Uvertürler - Pl). 

18,30 Müzik (dans plfildan). 18,55 Ko-

Postalan 

ANKARA 
12,30 Mtız.!k (Kaçak Orkestra), ı -

Cezayir süitinden Blidahda akşam hul
yasına dalış, 2 - Afrika süit - ı - Nur
mahal'in şarkısı. 2 - Moresk dansı, 
3 - Afrika şarkısı. (S. Coleridge - Tay
lor), L; Artok tertibi 3 - Mazurka -
Fantazi (T. Robert Leuschner), 4 - R:ık 
san süitden hazin vals (E. Künneke' F . 
Marsaza. ter., 13 Saat, Ajans haberleri. 

nuşma (Ziraat saati). 19,15 Saat, Ajans 

haberleri, meteoroloji ve Ziraat Borsası 

(fiyat), 19,25 Türk müziği: İnce saz fas

lı: Hüseyni, 20 Temsil (bir komedi: liü

yüz söz söylememeli (yazan F. de Crois

set} tercüme eden Bedia Ştatser. 20,30 

Türk müziği: Muhtelit şarkılar: Okuyan 

Tahsin Karakuş. Çalanlar: Hakkı Der

man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi To 

khy, Basri Üfler. 21 Konuşma. 21, 1!5 Sa

at, Esham, TahvilAt. Kambiyo - Nukut 

Borsası (fiyat). 21,30 Türk milzi~: Yem 
şarkılardan ı;eçilmiş parçalar. Okuyan• 

lar: Radife Neydik , Sadi Hoşses. Çalan

lar: Cevdet Çağla, Refik Fersan, Fahire 

Fersan, Eşref Kadri. 22 (Müzik (Klir:Qk 

Orkestra), 1 - Viyana süiti 1 - Küçak 

geçit resmi. 2 - Operada balet milziJi. 

3 - Grabende gezinti, 4 - Praterde at

lı karınca, 2 - Ren kıyılarında ben e
vimdeyim melodi (G. Fri.) Op. 275. 3 -

Lejjiyoner asker -Vals- (P. Fries) R. 
Roland terti., 5 - Mavi elbiseli hemsi• 

reler "operetinden Ma. Ar. Final, 8 - Kı 
lebek avı balet müziği (Keler Bela). 23 

Müzik (Opera parçaları - Pl}. 23,20 MO 

zik (Cazband - Pi). 23,45, 24 Son Ajanı1 

haberleri ve yarınki program. 

meteor - Ankara, 13,10 MOrlk (Kilcllk 
Orkestra devam), 5 - Kukkuk - Pol
ka (Hans Thaler op. 15 - B. Hartman 
tertibi), 6 - Çamlıkta güneş (Karl 
Blume), 7 - . Çalı kuşunun öttüğü di
yar operetinden potpuri (F. Lehar), p _ 
Nahira entermezo (L. Siede - W. Gör
gel tertibi), 13,45 Türk müzilti: 1 _ Tan
burf Cemil - Peşrev, 2 - Suphf Ziya _ 
$arkı (Bahçenizde bir gül olsam), 3 _ 
Osman Nihat - Şarkı (Akşam güneşi). 
4 -- Ari! Bey - Şarkı (Sırma saçlı 
yare kim haber), 5 - Mesud Cemi~ _ 
Tanbur taksimi, 6 - Rahmi Bey - Sar
kı (Söyle ey mıtrıbı nazende, 7 - Saz 
semaisi. Okuyan: Müzeyyen Senar. Ça
lanlar: Vecihe. Ruşen Kam. Cevdet Ko
zan, Mesut Cemil. 14,15, 14,30 Konuşma 
(Ev kadını saati). 

Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, ~evdet 
Kozan. 21,10 Müzik (Saksofonist Nihat 
Esengin resitali, 1 - Süslenmiş fKoral 
melodisi), 2 - Solveig'in şarkısı 3 _ 
Sihirli balet. 21,30 Konuşma. 21,45 M !i
zik (Küçük Orkestra), 1 - Ledi Hamil
ton operetinden potpuri (E. Kün:-ıeke), 
2 - Vals fısıltıları (Pol Linke), 3 - Per 
Günt süitlerinden (Grieg) Op. 46. 1 
Sabah sesleri. 2 _ Osenin ölümü, ~ 
İngridin feryadı, 4 - Arap dansı, 5 
Anltranın dansı, 6 - Dağ Kralının ma
~arasında, 7 - Per Günt memlekPt av
deti. 22,45 Sinema sesi. 23,45, 24 Son A
jans haberleri ve yannkl program. 

17,30 Müzik <Danslı Pazar çayı). 18,30 
Saat, Aiiamı haberleri ve meteor - Anka-
ra, 18,40 Türk müziği. fnce saz faslı: ANKARA 
Uşşak Tahsin Karakuş, Hakkı Derman 12,30 Müzik (Sololar - Pi). 13 Saat 
F.şrcf Kadri, Hasan Gür. B. Üfler. Hı.4~ Ajans . haberleri ve meteor _ Ankara'. 
Konuşma (Çocuk saati) 20 Türk müziği: l3,lO .Türk müziği (Şarkılar - Pl). 13,4Cı Cuma, 13.1.1939 ~ 
KlAsik proızram. 1 - Tanburf Zeki Me- 14 Müzik (Melodiler - Pl). 
met Ağa Ferah feza peşrevi, 2 _ tıımall 18.30 Türk müziği: İnce saz: SegAtı tas
Dede - Birinci beste, 3 - Alhr semai lı. Okuyan: Tahsin Karakuş. Çalanlar: 

~~~ 
ANKARA 

- İsmail Dede, 4 - KemaJ Niyazı _ Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür 12,30 Türk maziği - Pi. 13 Saat; Ajans 
Taksim, 5 - 1smşai1 Dede - Yürllk se- H. Tokay. 19.15 Saat, Ajans haberleri' haberleri ve meteor - Ankara. 13 10, H 
mai, 6 - Tanburl Osman Bey _ Saz ;:;~tı:orolojl ve ziraat borsası (fiyat) 19.2~ Müzik (karışık program _ Pl), ' 
semaisi, 7 - Dede - Hicaz yilrük semıt- zık (operet parçalar( - Pi). 19 4:5 18,30 Müzik (eğlenceli pl!klar) 11) ıs 
isi, 8 - Şakir Ağa - FerahnAk yilrük ~;n~şma ~Hukuk 1ımı Yayma Kurum~). Saat, Ajans haberleri, meteoroloJİ, Zt
semaisi, 9 - Nazım Efendi - Muhay- d em!!il, Bir Karagöz gecesi. Tertip .raat Borsası (fiyat). 19,25 Türk mtızilt: 
yer beste, 11 - Sadullah Ağa - Muha~- e a;n (Ekrem Reşit), İstanbul Şehir Ti- Saz eserleri ve şarkılar ve tarkfiler. ı _ 
yer semai, ve seçilmiş şarkılar. 21 faat, Y .. rosu sanatkArlarından Hazım Kör- Peşrev, :!' - Saz semaisi şarkılar Oku
Esham. Tahvilat, Kambiyo _: Nukut Bor- mukçünün temsili. 21 Saat, Esham, Tah- yan: Mahmut Karındaş, 3 - Saz 'semaısı. 
sası (fiyat), 21,15 Müzik (Riyaseticiim- vilAt, K~mbiyo. ~.Nukut Borsası (fiyat) . 4 - ~dt Ahmet (Yeter çeşmanmla say
hur Bıı..ndosu; Şef İhsan Künçer), ! _ 21·15 Tür~ müzığı: .Şarkı ve Türküler: deyledın), 5 - (Şahane gözler) tQrkG, 
Marş - Master Loufoc (J. Bouchell. 2- 1 - Lem~ (Seni arzu eder bu dirlem), 6 .. - (Karanfil oylum oylum) tarld1, 
Dans - Slavfsche No. 6 (A. Dvorak). 2 - Lem'ı (Günler geçiyor), 3 - ~m'I Turk müziği: Çalanlar. Refik Feraan, 'Fa-
3 - Dans - Macabre (S. Saens), 4 _ (Ruhunda buldum), 4 - (İndim yArin hire Fersan, Kemal Niyazi Seyhun. E. 
Le hant de Mietral (F. Casadesus), 5 _ bahçesine) türkil, 5 - (Tazelendi tabı Kadri . ~O Konuşma (haftalık spor saati). 
Fantezi dö Fervaal (V. D'indy), ~ _ Alem), 6 - VRahmi Bey (Bahar oldu). 20,15 Türk müziği: İnce saz faslı: ltarca .. 
Divetisseman Ciıtan (G. P arec;) 22 Mü- 7 - (Ay dogdu batmadı mı? H alk tür- ğar. Okuyan: Tahsin Karakuş, C tanla 
zik (muhtelif . plAklar). 22,45, 23 Son A- k~sü) . Türk mazii?i devamı 8 _ (Yüti\ Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasa':ı GQ: 
jans haberleri ve yarınki program. dılber) Halk türk üsü, 9 - (Ya kız gel Hamdi Tokay, Basri üner. 21 Saat, E9-
~~ Ya kız) Türkü. Okuyanlar. Semahat, Sa- ham, T ah vilat. Kambiyo _ Nukut Bor-

Pa.zartesİ, 9. 1.1939 ! di. Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, Ruşen sası (fiyat). 21,15 Konuşma. 21,30 MG
K.am, Cevdet Kozan. 21.45 Konuşma (Tür zik (Riyaseticümhur Flarmonfk Orke9-
kıye pastası). 22 Müzik (Küçük Orkes- trası. Şef: Praetorius. 1 - 4 tınea Sen-

--::::-::~·~·~~-:-:-:"---~_,__.__ __ f.;tr,;a-;e>•;...:,1,;;;.=FuJ~i~-~S~anı~n~etr~af!!ı~nda nıüzik font. (00rljjna1 metni) ( A. Bruelmer) 
12,30 MQzfk (bir ıenfonJ _ PH, 13 (Al · · • - "211! Y&JS T7--.. --. "'"u" me, ~'lıerw l'lnU ııa! 

Sa t Aj j h b ols Pachernegg). 3 - Prens fgor ope- rekeW. 22,31) Müzik (Kilçak Ork__.__) 
a a ns a erleri ve Meteor - An- rasından Ko k ..,.. ..... ' 

. nça ovnamn şarkı (Boro- 1 - Tatil R'ilnlerl srut 1 t 

Bununla beraber bu sanlıklann 
ne birincisi. ne de lkfnclsfnf me
rak etmlye lüzum yoktur. tıdnclsl 
on beş, ylnnf eiin devam ef!llP de 
gene S!'E'«"Pt'ektir. Onun Şt"eC'm«'k ü
zere o]dulhınu ldrarm çoğalmnsı 
haher verir. 

Su kıııfar kf sanhk ıırecttt-kt'r 
dl:vP hfi-ıhiititn kf"nıff h11Hne brrak· 
mak dn~n nlma7.. ı;;ıtr11rk ııte!ll yao
ma-ıa da. dPvam eftti!i 1rn-'ıtr fıı;tf. 
rahat VP nP"hi'l ptm .. k Hb:m,.f,r. 
En fvi f.,tlrahat. c:'ln'1P<ıf7.. vafakta 
kalmıtlctrr. ~R.-.J•~ıı k11l"'l1 "'"""'"' 
de <ıiit ve vıtlnı.,, seh7.e suvn ft'm«>k· 
le olur. ArH?a cfa,•anamı"''"t"a 
ı;;iitr M..,.7. kahvP kahlır. oıcade -ıu
:va h11<ı1anmıs !i1Ph7.e. v"rlc:f'n ii.,.f'rl. 
ne hlra7 t,.r,.vıı"9. n,.k a., Pkm,.k 
n'c:mf~ v.-mls. hirH da n11fıtfM haş~ 
Jamacır. Vnmn..+a ve etlerden sa· 
krnmnk lıhmuhr ..• 

c; .. ı... havanlann · banla"'ln,,a. 
geh,.Hi?in i1rilnc-ii "'"Tna ""~" 
m,.vrf11n11 r•kan !lar'•k ta mPl"Jlk 
Pı'lf,.rrk hlr<ı,.,. ıf,.1F!lıff... O da ha. 
fif nhtr ve cok ıf,.fıt cahuk .,,,.,.""' 
Bir dP ""' vermeden Vf' ke<ıf1,.n:i~ 
yen ks.,·lıırıfan cınY>•;. f!'P1"" cı11••1·k 
va,.dıT kf n vakit daha cfıf-'t n1nr. 
U""' di-ro"lnrp çocuğun almnıal'ı 
da ıfii-ıiiniilPhflfr .•. 

Yeni dol-an t'O<"uklardan n,.lc: 
C'oihtnnn oıcan1rkla dilnvav,. srP1dfk-
1erfni hfl'"lnf'7.. On1R'f'ıfa1d hemen 
hemen tahfi bir haldir. ('8hnk ta 
Jterer. CIN'nkta sanlık ı:ıfddetll olur 
yahnt cok devam edene o vakit 
!'f'heht o111n hastahiı aramabdır. 
O hastalrk ta çok defa hah,.oıcmıfıı 
ya annednde yah"t hf'l' ikisinde 
bulu.nan kötii Ju•c*alıktır. 

• 
İzmirde Bav Sa'tAhattin --.: Co

eu~unu7.l1n kız olması nek isal>et 
olmus. Oe'lan olsaydı, ilk cocu~
nuz olduR"una ızöre. sevincinizden 
belkf orasını koı:ıaııv~rirdiniz diye 
~orkardım. Onun mtdPsinf fvf e
<&n cocuk doktoru sizin fçin şüp. 
hesiz en iyi hekimdir. Dalına onun 
etdlne :vaDısmalısmız. 

dın) 4 - Çigan s · · ( 2 - şte .fallıır, 
5 ~ t evgısı A. Ferraris), - Bekleni1miyen bir tesadüf 3 _ S ' 
E Ha vanov - ~erenad (A. Arnadei - lann sükfıneti, 4 - Avdet (E. ~) ;::. 

· ensch. tertibı!, 6 - İtalya şarkılar~ Fifl'eler Marş (P. Dletrich Op. 24) L. 
~tpurl (Di G. Mıcheli Op. 37) . 23 Mü- W. Eninııer tertibi, 3 - La Paloma pr
zı (Cazband) . 23.45, 24 Son Ajana ha- kısı üzerine fantezi (Pepl Müller) 4 _ 
berlerl ve yarınki program. Köy evinde ışıklar vals (E. Sorge) '1:. Ar. 

Çar,amba, 11. 1. J939 <R. Becker Op. 3: No. 3). 8 - Gflzel .... ~ f 
Nııundorl tert. 5 -- İlkbahar melodi 

nııtııır törenJ -Uvertür- (W. Czemfk), 
_...._...,'il~~ ........ ,....._....--,_, ......... -, 23.30 Milzfk (hafif pJAktar). 23145, 24 Son 

ANKARA Afııns haberleri ve yannkf program. 

12,30 Türk: mOzfğf (-PJ). 23 Saat, A
jans haberleri, ve meteor Ankara. ıa,ıo, 
14 Milzfk (RfyasetfcOmhur bandosu, Set: 
İhsan Kilnçer) . I - Mars Caddeten (J 
P. Sousa), 2 - Vals Les P~tlneure fVald: 
töfe]), 3 - Barblye dö Sevilin uvertü
rO <Romnl), 4 - Melodl (G. Bizetl. ~ _ 
OffenbahY?na. (J. Offenbah). ıa.ao 
Türk: mOzığf: Yurt havalan ve halk tıır
kOterf. 1 - 2 - 3 - Oyun hı:ıvalRrı. Sa
di Yaver Ataman, 4 - Hıılk tilrküsO 
(Alıverin balUamamı) 5 _ Hıılk tarküır;ü 
(Ey serenler serenler) 8 _ <İki kal'J'uz) 
7 - Halk ttlrkiJsü <Rillbaı ne ırezers1n 
c~kur ovada), 8 - Halk türkOsü iRüJ
büle kurdum tuzağı) 9 .....: Türkü (Ay do~ 
du batmadı mı), 10 _ Türkü (Gülsen 
bahcesfnde) 11 - (Gevenlik yolu), 12-
Türkü (Sinemde bir tutuşmuo 

1 

1 

1 
Cumartai, 14. 1. 1939 ~ 
~~s 

.,, ynnmış 

ocak olaydı) . Okuyanlar: Müzeyyen Se-
nar, Mustafa Çağlar. 19,15 Saat, Aians 
hııberleri meteoroloji ve Ziraat Bo 
( ~m 
tı:at) . 19,25 Konuşma. 19.40 Türk mil-

ziğı: İnce saz faslı : Şeddi Araban. Oku-

van ve Çalanlar: Tahsin Karakuş, fhık
kı Derman, Eşref Kadri, Hııııan Gür, Ram 
dJ Tokay, Basri Üfler. 20,30 Müzik (Rad

yo Orkestrası) Şet: Paraetorius. ı _ il 
Siımor Bruschfne Uvertür (Rosslni) , 2 __ 
Senfoni -Fa minör- La Pnsııılon (Havdn) 
Adaırio, Allen-o dl moltn. Menuet _ Trio, 
Final - Presto. 21 Saııt, Esham T ah\'ilAt. 
Kambiyo - Nukut Borsası (fiyat) 2ı.15 
MQzik <Radyo Orkestrası de\•am), 3 _ 
Pastoral d'~~ (Honegger), 4 - Naort
muslk (Rece mtıziğl) (Wedig). 21,45 Ko
nuşma (Mizah saati), 22 Müzik (Küçük 
Orkestra), 1 - Raksın sOitten Bl/S an
dante (E. Künneke), 2 - Göl kıyıla
nnda (Kart Bume), 3 - BagateUe (Şa
ka) (Gustav Llndner), 4 - Bacchanale 
(şarap flAhı Bak!ls şerefine dans (G. L.). 
5 - PrelOd Op. No. 4 (A. Serfabine) T. 
Hartmarı tert, 8 - Çareviç Oı>eretinden 
potpurf (11'. Lehar) O. Lindeman tertf
bt. 23 Müzik: (hatif parçalar - Pi). 2Z.4:t, 
24 Son Ajans haberleri ve yannld PI'OI-
ram. 

ANKARA 
13.30 Milzfk (müzik hol P~() it 

Saat. Ajans haberleri Vf meteor _ A~ka
ra. 14.IO Türk mü7i~i (Pl). 15, 15,30 MB-
7lk <Operetler - Pl). 

17.30 Mü:rik (Dans saati - Pl). l't,'8 
Konusma <Dış politika hAd.J 1....J) 
Ma lk se en , 111.JI 

z <Dans saati devam). 18,30 Saat 
Ajans haberleri: meteoroloji ve 2'iram 
Rorııııııı (fiyat) . 18,40 Tark mQzifi: fnet 
sıız Nihavend faslı. Tahsin Karajuş, Hail 
kı Derman. Eşref Kadri, H. Tokay B. 
Üfle~. 19.40 Nedim gecesi: Tem.sn,' Şl.lr 
Mü7.ık. Ekrem Rel'!Jt, Ruşen Ferit, J\fesut 
Cemil. (Tilrk müziği küme oku 1. 
rııdvofonik tem~iJ kotu iştirak edyu~ an. 
21 s t ecektfr). 

aa . Esham, TahvilAt, Kr..,bf 
Nukut Borııası <fiyat). 21 15 M~'Zikyo -
müziITT) . Piyano: Cemal R. eşit. u K foda 
N · A eman· ecıp şkın. ViyoJonıııel· Edip S . 
el tertip Si bemol majö~ (M rtez)en. 2 fn 

L h oza Alleg-
ro. :ıre etto, Alleın-etto 21 45 K 
<ha ftalık ı:ıosta kutusu) . 22 . . onuımıa 
rilk Ork~s'-) l 

0
· MQzik CKtı-

. "'' • - rmand k 
C!chmalstk h) 2 K ·· fd a aş (Cl. 
k , - up on ve Ps• a 
ısımlık aşk hikAyesf (Sch) .şe 

la 2 · 1 - Yak-şma - Aşk va]sı 3 
Gezinti 5 K · - Basba,a, 4-
B b 1' - l\Vgacılık ve barışma 3 

ar. e e - Folka (H. Munkel) 4 -
nedik hatırası -8erenad- (H' - Ve-
5 - Dle Mydropathen Vals (j ~nke~, 
Op, 149, 8 - Aşk haberj b . ung ) 
(L. Slede) 0p 68 W i alet mClzllf 
E · en nger .__ 7 
.smeralda haletinden 

8 
...,.r. -

ırı'o) Pol K. ter. 8 - Ni~: Vals (R. Drf
fspanyol danstan. 23 .. ı. (A. Gret.) ve 
olAk), 23,45. 24 Son AMuzilc (eltlenceU 
Ya..,-'_. jans haberleri ve 

uı.uu program 

Or HAFI? rFMAl 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maade saat n 4 30 d 
18) • aı 

12,30 Müzik (bir vl.rtüozun pU.kJan) 
13 Saat, AJjans haberleri ve meteor An~ 

e kadar. Salı. Cumartesi '9.3t 

dan iZ) ye kadar fıka.raya meecaaea 
Divanyolu No. 104 

Telefon: !1044 • !!391 



10 TAN ======================== 8-1-1939 ~ 

Hangi Ayda Doğdunuz? 
Talih Yıldızınızın İstik.ametini 

Nevyork Sergisi 
Hikayesinden 
Ahnacak Dersler 

Bu Tabloda 

21 Mart ile 20 Nnisan ar(Uıncla doğanlar: 
Bedbini ile mücadele etmeleri lazımdır. lşlerini

ze itina ediniz, ve baş paralarından sakınınız. r~fart 
ve ağustos aylarında hissi şansınız açıktır. 

21 Nisan ile 22 Mayu ara.ıında doğanlar: 
Ani kararlarla harekete mahkumsunuz. Sert 

kararlarınız her sefer mesut neticeler vcrmiyecektir. 
ArtisUer için muvaffakıyet pnsı, barizdir. 

23 Mayıs ile 21 Haziran arasında doğanlar: 
iş sahasında çok şanslı olacaksınız. Bu ayda 

doğan yazıcılar için, edebi sahada tali• açıktır. 

22 Haziran ile 22 Temmuz araınnda doğanlar 
işleriniz yolunda gidecek. His sahasında talıhi

niz yaverdir. Evlenmenin yoluna bakımz! 

23 Temmuz.la 22 Ağustos arasında doğanlaT: 
Yılınız büyük hareketler ve güçlükler ıı;inde 

geçecek. Borçtan, angajmandan, iştir~kten ıkoruııu

nuz, 1940 ı sağ salim getirmiye çalışımz. 

23 Ağuıtoıla 22 EylUl masında doğanlar: 
Sakin, mulayim bir aile hayatı geçireceğiniz 

muhakkaktır. Dostluklarınızdaki, ve iş hayatınızda
kı karlar ani olmıyacaktır. 

23 Eylıil ile 22 Teşrinievvel ar(UınJa doğanlar: 
Bu yıl mesai arkadaşlarınız ve müttefi.kleriniz 

Bulabilirsiniz 

l~fo hayırlı olacak. Siz dürüst mevkiinizi muh-fnza 
edin. Onlar, karlarına ortak olmanıza müsaade ede
ceklerdir. 

23 T e'rinievvel ile 21 Teşrinisani 
arasında doğanlar: 

Yılınızın yarısı parlak, digcr yarısı nisbetcn sö
mık geçecektir. 

22 Te,rinisani ile 22 Kanunuevvel 
ara.ıında doğanlar: 

Şansınız ı;ok parlak olacak. Yılınız her btıkım
dan mükemmel geçecek. Iş ve izdivaçta her türlü mu
vaffakıyete namzetsiziniz. 

23 Kanunuevvel ile 20 Kanunusani 
arasında doğanlar: 

Mutedilleşmeye, ve yola girmeye karar verecek
ler, yılları gayrimuntazır, Iakat iyi hareketlerle g~ 
çecek. 

21 Kanunusani ile 19 Şubat arasında doğanlar: 
Yılları müşkülat ve tecrübe içinde geçecek. Fa

kat bu tecrübe, onlar için hayırlı ol:ıcaktır. 

20 Şubat ile 21 Mart arasında doğanlar: 
Talihleri yeni muvaffakıyeUere açıktrL Itimadı 

nefislerini kuvvetlendirmelidirler. 

Çeklerin Hudutta Hazırlığı 
Ba,, tarafı 1 focMe 

rak bulunduğunu bildiriyor. 9 Ma
car ve iki Çek yaralıdır. 

Polonya (Uker yığıyor 
Prag gazeteleri Polonyanın Tesen 

civannda kıtnlaruu tahefıt ettiğini 

baber vermekte ve Çek hudutları 
civarmda altı piyade ve süvari ala
yı ile 10 makineli tüfek müfrezesi 
bulunduğunu tasrih eylemektedir
ler. 

LJ.?h:istan, umumiyele Macarl:ınn 
tarafını ilzam etmekte ve Pat A !nn
st had~se dolayısiyw şu mütaLiaları 

yürütmektC'dir. 
"Bu hadise karpatlar altı Rut"'n

yasınm şimdi ki sekli ile hudutları 
içinde durması imkanı olmadığı 

nın bizzat bu unc;urlar tarafından da 
an?.asılmış olduğunu göstermekte
dir. Siyasi Polonya mahfelleri Kar
patlar Ukranyasının sergüzestci ve 
gayri mes'ul unsurların toplu bir 
halde bulunduğu bir merkez oldu
nu ve bu memleketin şimdiki haU 
ile Orta Avrupada kargasnlıklnr hu 
ıule getirmemesine imkan bulun
madıjilnı beyan etme-ktedirlE'r .•. 

Almanyanrn müdahalesi 
Havasın BerlindC'n aldığı mnlum1 

ta ı:töre Almanvn hükumeti Pr"g ve 
Budapec:tc nezdinde siddetle t<'şeb· 

büste bulunarak esasen Çekoslovak 
ve Macar hük1lmetlerfnin mü,.acaa
M üzerine verilen Viyana hakem k:ı 

0ı.:ıaıı,.nhurı\ 

vMA.NY/\ 

Macari&tan - Çekoslovak hudut mıntakatınr göıterir harita 
(Tecavüzün vukubulduğu yerler okla göıterilmiştir) 

ranna riayete bu iki hükumeti da
vet edecektir. 

Berlin mehafili hadisenin gayri 
mes'ul yerli elemanlar taraf•ndan 
çıkarıldığına ve Prag ve Budapeşte 
hükıimetleri.nin bu işde doğrudan 

doğruya mes'uliyetleri olmadığına 

kanidir. 

Paris, 7 (AA.) - Münkacs hAdi
sesinden bahseden :J,.iberte gazetesi 
diyor ki: 

"Almanyadan ille gelen intibalar, 
Berlinin bu hadiseden jlayri mem-

nun bulunduğu ve kendisini sıkıntı
lı bir vaziyette hissettiği merkezin-

dedir. Filhakika herkesin bildiği gi
bi Çekoslovakya geniş bir surette Al 
mnaya tarafından himaye edilmekte 
ve ilham almaktadır.,, 

Epoque gazetesi diyor ki: 

"Bu hadisenin esası ve hakikt su
rette cereyan tarzı hiçbir zaman an
laŞllamıyacaktır. Zira Roma ve Ber
linin menfaati, ·mesuliyetleri gayet 

1 
akıllı bir surette iki taraf arasında 
paylastırmavı Amirdir." 

(Ba~ 1 ir.cide) 

O vakit nasılsa Nevyork sergi
sine iştirake karar verdıği

miz hatırlanıyor. Mukavele bulu
nuyor, Vekaletler mümessillerin
den mürekkep bir hazırlık komis
yonu seçiliyor ve bu işin ba§lnn 
da devlet işlerinde pek az bulun
muş, hükumet formalitelerinden 
bihaber, kanuni mevzuata yabancı 
bir zat komiser olarak get"riliyor. 

Bu zat, gençtir, faaldir. Derhal 
işe başlıyor. Sağa sola baş vuru
yor. Bir taktın sanatkarlar bulu· 
yor. Bir takım planlar yaptınyor, 
maketler hazırlatıyor, müzeleri 
dola§lyor. Bir ara Nevyork'a ka
dar giderek oradaki hazırlıkları 

tetkik ediyor. 
Burada ressamlar faaliyete ge

çiyorlar. Az çok bir şeyler mey.da
na çıkıyor ve bunlar arasında ser
ı;(de yapılacak pavyonun planı 

Nevyork sergi komitesi tarafından 
pek beğeniliyor. Hatta sergi ko
mitesine be~enilen üç plandan 

·<Rus, Türk, Rumen) birinci dere
ceyi de bizim plim kazanıyor. Bu 
plan bir Türk mimarı tarafından 
yapılmıştır. 

Türk sitesi ismi verilen bu p3v
von Tiirk stilinde nefis bir eser o
lacaktır. Burada da ressamlar de· 
korlan yapma

0

kla, müzelerden ah
nacak eserleri ayırmakla meşgııl
diir. Bunlar nrasınna 1\foskova'cl:t 
(Lenin) filminin dPknr1~nnı va
pan. Londra operasında Faust'un 
clPkorfanm vanmı:ık il;ı:PrP T .ondn:
va rla,·Pt "'dilen bir de Türk ressa
mı vardır. 

• 
1 şte hu hazırlıklar yapılır-

ken Nevyork'tan dönen ko-
m'ser buraya gcld ği zaman yeri
ne bir başka zatın tayin edildiği
ni ~örüyor. 

Bu ikinci zat, eski bir devlr-t 
memurudur. Dürüstlüğü ile kamt
ni mevzuata vukuf'yle tanınmış· 
tır. işi tetkik ediyor. Bir de bakı
yor ki, yapılan hazırlıklnrın h"ç 
biri kanuni mevzuata uygun d~
ğil. CNevyork'ta pavyonun inşns1 

ihnlc edilecek. Bunun için münn
kıısa açılmamış>. 

Ressamlara dekorlar ıc·-narlan
mış; münnkasaya konmndan .... 

Pavyonun bir Türk s~natki:ı.rı 

tarafından yaptınlan çinileri fah
rikaya sipariş edilm!ş, münakasa 
yapılmadan. 

Bu zatın kanaat:ne göre. işte 

bir tak1m israflar da var. Mesela 
Türk stiPnde yapılan pavyonun 
pencerelerini, yine Türk stilinde 
renkli camlarla süslemek istem•ş
ler. Halbuki düz ve bas"t cam du
rurken bu fnkir millet·n parasını 
israf edip stilize cam koymağa ııe 
liizum var! 

Binanın ctraf ına Türk stilinde 
merm~rdcn çeşmeler yııpılacr.ık. 
Bu çeşmeler sanki mozayiktcn ya
pılsa ne Iôzım gelir! 

Hül5.sa bütün 'şler durmu.::. Nev 
york'ta sergi binası ihale cd'lc
memiş. Burada rcssomlar fırçal:ı

nnı bırakmışlar. Şuraya burayn 
sipariş edilen eşya olduf'1u yen~"' 

kalmış ve bu işleri kanuni mevzu
ata uydurmak i(':n ·apılan bu gay 
retlerle aradan bir üç ay dah:ı 

gecmiş. 

Fakat bu zat ta bakmış ki, ~? 

yiirümüyor, sergin:n açılması za
manı yaklaşıyor. Zaten Türkıye
nin böyle muazzam b=r işe 1'!trıı:J

mesine de pek taraftar değildir. 

Istifn ed p çekiliyor. 
Bövler.e on döıi nv hir bir ~ey 

yapılmaksızın kavbedil:yor. 

• B u hikavcy anlatışımın iki 
sebebi vardır: 

B"ri. knnuni mcvzuatımt7ın ça
buk iş görmeğe mfsait olmav1c;ını 
ve devlet dairelerirıde kırtasiyc

clJiğin hala el kol bağlıyım ve •e~ 
şebbüslere set çeken kuvvetini 
göstermek. 

!kincisi. devlet mübavaahnda 
kom1svonculnnn ortadan kaldırıl

masından sonrn karsılaşabileceği

miz müşküller h.nkkında bir misal 
vermek. 

Dünyanın her yerinde devlet 
sulistimallere knrşı gelmek, devlet 
parasının israfına mani olmak için 
kanuni tcdhirler almağa mecbur 
olmuştur. Dün de yazdığımız gibi 
demokrasilcr'n suiistimale ve para 
nüfuzuna karşı kullandıklan en 

\{açakçılık İşinil 
iç Yüzü Nedir? 

B~, tarafı 1 inciıie dür. Fakat siyasi ve milli bari. 
leketimize ta:ılliık eden kısmı da bi- mize yapılan bu suikast hepsı 
rinci derecede Ekrem Göniğ adında ve her şeyden üstün bir .:!ürü~ 
birisinin elinc.ledir. İkinci planda da Dava bu bakımdan yürütülfl1 
bir küçük ·hariciye rnemuru ile bir ve mühim sahalar arzedeceği l1 

telgraf muhaberecisi vardır. Bunlar m:ı.ktadır. Bu gı!ıbi suçlulara c 
şebekeden ziyade Ekrem Göniğin bir ceza lazımdır ki, vereceği i 
beş on paralık bahşışına bağlanıp ebedi olsun. 

kapılmışlardır. Ekrem König Kim? 
Tayyareler 

ısmarlanıyor 

Sahte kağıtlar, sahte mühürler, 
sahte ipızalarla talep mektuplan ha
zırlanıyor ve Birleşik Amerikada a
ğır bombardıman tayyareleri yapan 
meşhur bir firmaya gönderiliyor. 
Fabrika hakiki ve resmi sandığı bu 
talebe karşı hemen harekete geçi -
yor, çünkü iş epeyce karlıdır: Kırk 
tane ağır bombardıman tayyaresi si
pariş edilmektedir. Parası da bir 
tahtada, peşin verilecek gibi bir şey 
dir, yani yarısı sipariş parafe edilir 
edilmez, diğer yarısı da vapura yük
lenir yüklenmez. 

Fabrika siparişi kabul ediyor ve 
yarı parasını mektuplaşma mucibin
ce istiyor. Fabrikanın bu telgrafı Ha 
riciye Vekaletine hitap etmektedir. 
Devletin şerefine yapılan suikast bu
rada azami dereceyi buluyor. Muha
bere memuru bu telgrafı vazifesi ol
madığı halde hariciyedeki memura 
göti.irüyor. Fnkat Hariciyenin böyle 
bir işle allikası olmadığı için tabii 
varide defterir.e geçirili,p merciine 
verilmiyor da o sırada Ankarada bu
lunan Ekrem Göniğe veriliyor. Ek
rem Göniğ de paranın nasıl verile -
ceğini Paristeki merkezden ııorup al
dığı cevabı resmi bir cevapmış gibi 
fabrikaya telgraflıyor. 

Burada bir nokta fabrikanın dik
katini çekiyor· Siparişi ve parayf ve
ren sahte re.~mi makamlar tayyare
lerin Kanadaya gönderilip orada tes 
lim edilmesinı istiyorlar! 

Bu bir şüphe uyandınyor. Hari
ciyemizin müsteşarlığı, bfıyük elçilik 
ve :icap ~C'n mtrlrnmlar e:ı:ı n t.llh.1uzt 

ve faaliyet halındedirler. Fabrikadan 
getirilen evrakın sahte olduktan e:e
rek Vaşington gerek Ankara hükıi 

metlerince tahakkuk ediyor. 

Paristen Gelen Şifre 

İşe adliye el koyuyor ve muhabe· 
re memuru ilk sorguda bütün bildik 
lerini söylüy'Jr İkisi de tevkif olun
duğu gün Ekrem Güniğin bir şeyden 
haberi yoktur Yalnız Paristen bir 
c:ifre alıyor, bu şifre müthiş bir ka
ra haber vermektedir: Tayyareler 
Kanadnda yakalanıp müsadere edil
miştir! 

Znnnedildiğine göre ikinci bir Pa 
ris şifresi ile yeni bir talimat geli
yor ve bu talimat mucibince Ekrem 
Göniğ Rumanyada görülüyor! 

Şebekenin Rumanyadak1 kolu Ek 
reme Parise gitmesini tavsiye edi -
yor Ve Ekrem Göniğ bugün Paris· 
tedir. 

Anlaşılıyor ki mesele Türkiyeyi 
ve resmi makamlarını alakadar et -
miyor Beynelmilel bir şebekenin bir 
kolu ~erhangi bir fena harekette bu
lunabilir. Bundan resmi, gayri res
mi hiçbir makama mesuliyet tevec
cüh etmez. Hakikatin böyle olduğu
nu alakadar memleketler de tama
men tasdik etmişlerdir. 

Burada teessüfe şayan olan cihet 
bu gafillerin bilerek ve düyşünerek, 
mensup oldukları devletin serefine 
karşı yaptıkları suika~ttır. Bitaraf -
!ık olsun olmasın, silah kaçakçılığı 
esasen ağır ve çok çirkin bir cürüm-

mühim silah kanundur. 
Fakat öyle de olduğu için, dev

let müesseseleri hususi bir mües
sese kadar iht:yaca, zrunana, işe 
göre şekil alabilen elastikıyetten 
mahrumdur. Halbuki devlet iktı
sat sahasında yapıcı rol oynıyabil
mck iç n bu elastikıyetc ihtiyaç 
vardır. 

Onun için devlet mübaynatını 
doğrudan doğruya yapabilecek dev 
let daireleri ile, iktısadi teşebbüs· 
lere girişebilen devlet müesS'esele
rine çalışma imkanlan veren ted
birler almak. bürokraside ve ka
nunlarda ona göre tadilat yapmak 
zarureti vardır, kanaatindeyiz. 

Bu hadisede ismi geçen 
Göniğ. bu soyadım almadan e 
Ekrem Hamdı ismile İstanbuldB 
nalıadada uzun müddet bulÜrunllc 
birçok ticari teşebbüslerle alfık 

mıştır. Bahriye vekili İhsan ve 
kadaşlan hakkında Yavuz - 11• 
işi tahkikatı yapılırken Ekrem 
ğin ismi de bazı ihbarlar dola 
hadiseye karışmıştır. 

Söylendiğine göre, Ekrem GÖ 
ayni zamanda başka bir devletin 
takibile Pariste tevkif edilrni 
Bu da şöyle olmuştur: 

Ekrem Göniz, bir Frnnsız ka 
beraberinde bulunduğu halde P 
te, otomobil kazası geçirmiş, üze 
de çıkan evraktan Ekrem Göniğ 
duğu tesbit edilince yakalanmışt 
Bir habere göre, halen Fransar. 
Nim şehri hastancsindE! mevkufen 
davi altındadır. 

Suçun mahiyeti, Ekrem Göni~ 
iadesine manı görülmediği cihe 
yakında buraya getirilmesi muhtt 
meldir. 

----o----

Çinliler 
Za erler 
Kazanıyoraa 

Ba.1, 1arcf ı 1 in..--fdf 
lim olecağı zannedilmektedir. 

Çin kıtaatı Şanglıayın şımal ka 
yakasındalti Hei-lvlen-Şeng'yı ztı 

tetmişlcrdir tkı düşman fırkası iJ 
ha edilmiı;ıt ~. 

Anubuei vilayetinde Çinlıler b 
biri arkasınca Tun~çcng ve Liu-A 
in'i almışlardır. Ho;ıei istiko.mctind 
ilerı hareketi devam etmr>ktertir. aıl'i 
ralarda vuku b•Jlan şiddctlı muhıı 
belerde Japonlar ş'mdiye .kadar 
bin ölü vermişlerdir. 

lngi~terede 

E<uğıt Para 400 
Milyona Çıkardıyor 

Londra, 7 (A.A.) - .Maliye NezS' 
reti bildiriyor: 

Dün 200 milyon altmın - şimdnd 
rayice göre 350 milyon - Ingiltert! 
bankasından kambiyo muvazene set' 
mayesine nakli dolayısile Maliye nt' 

zareti bankanın talebi tizerinc ..,e 
1928 tarihli para mukavele;i mucl• 
hince tedavül eden evrakı nakdi)'~ 

miktarını 400 milyona çıkaran bit 
zabıt varakası tanzim etmiştir. 

Bu zabıt varakasıntn kanun3 tevft 
kan parWmentoya tcvdilne bir kanutl 
teklif edilecektir. 

Almanya ilk 
Saffı Harp Gemisini 

Denize indirdi 
Vilhelmshave11. 7 ~A.A.l -· ScharJ1 

horst zırhlsı bugün servıse konmuş· 
tur. 

Zırhlı Almanynnın tekrar silah1nJ1 
masındanberi servıse k'lnulan ilk sa· 
fıharp ~ernisidir. Tona1ı 26 bin, u7..Ufl 
luğu 226 metre, geniş!iği 31 su ke· 
simi 7 buçuk metre ve sürat 27 mil· 
dir. Mürettebatı 1400 zabit ve ncll!r· 
dir. 

Gemide üç k11le Ozerb,.. konulmuş 
28 santimetrelik 9 tnp, l 5 SRntiı'.net· 
relik 12 top, 10 5 santimct!'t'lik 14 
hava topu ve 3,7 santlm~trelik 16 
top vardır. 

Bundan başka zırhlıda rlört d!'niı 
tayyaresi için 2 katapül~ mevcuttur. 

Almanyada Bir idam 
Berlin - Bu sahnh ~enı; bir lrntll frl'l!?'I 

edilmiştir. Bu son ft ırfin !cinde ı\ im .,. 

yada in!az edilen nltıncı idam hflk fı· 
dilr. 
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Foto Magazin 
8 OY OK 

E D E B 1 EN 
SEViLEN 

EN LOKS 
l:>örı renkli kapaklı mükemmel bir aylık san'at ve salon JDecmuasıdır. 

Foto Magazin 
9. uncu sayısı cidden eşsiz bir mecmuadır. 

Vasfi R•ranın, Cemal Nadirin renkli tablolan 

Bu Sayıda: 
YAHYA KEMAL'in: Hazan gazeli 

Turhan Tanın - Kurşun Şişesi 
Peyami Safanın - Kazanç düşmanlan 

c Suat Derviş, Ercümend Ekrem Talu'un nefis hiklyelerl 
Selim Sırn Tarcanın: San Zeybek şu dağlara yaslanır notasile 

Ahın.et Muhip, Dr. Rusçuklu Hakkı, Vasfi Rıza, Mahmud Yesari, Münir 
Süleymanın yazılan 

1940 Olimpiyadı - Ahmet İhsan 
Fıkralar, aylık bldisat, resimler. 

MUAMELAT SERViSiNiN NAKLi 
ve yeni telefon numara11 

Bankamız Deniz muamellt servili Haydarhanı kU'flamdaki boı 
İstasyon binasına nakletmi,ıtr. 

Yeni Telefon numaruı: (43281) 
Yeni adres: Yağkapanı Bot ı.tuyon meırtezl 

Devlet Demiryolları ve Limanları ışletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedellerile mıktar ve vasıflan aşağıda yazılı 4 gurup 

ınalzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı Dıale edilmek üzere hizalannda 
bildirilen gün ve saatlarda Haydarpaşada gar binasındaki satınalma 
komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satınalmacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gu
ruba ait hizalannda yazılı muvakkat teminatları ile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona uıüracaatlan lhımdır. 

Bu işe it şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta
rafından parasız olarak dağıtılmaktdır. 

l - 12600 kilo kalafat işleri için külçe kurşun muhammen bedeli 
3528 lira muvakkat teminatı 264 lira 60 kuruş olup açık eksiltmesi 
19.1.1939 perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

2 - 48 adet moletsiz bilet kompostörü muhammen bedeli 1296 li
ra muvakkat teminatı 97 lira 20 kuruş olup açık eksiltmesi 19.1.1939 
perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

3 - 500 kilo hayvani kıl muhammen bedeli 1987 lira 50 kuruı ve 
rnuvakkat teminatı 149 lira 7 kuruş olup açık eksiltmesi 20.1.1939 cu -
ma iünü saat 10,30 da yapılacaktır. 

4 - 500 kilo sırım muhammen bedell 1600 lira muvakkat temina
tı 120 lira olup açık eksiltmesi 20.1.1939 cuma günü saat on buçukta 
yapılacaktır. (19) 

lzmir Vilayeti Turistik Yolları lnıaatına Ait Kapah 
Zarf Usullyle Yapllacak Eksiltme ilanı 

İzmir viliyetl Daimi Encünıeaiadea: 
Eksiltmeye konulan lf: 28+000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk 

yolunun tesviye! türabiye, sınai imalat ve makadem şose 5+800 kilo
metrelik Güzelyalı - İnciraltı ve Ilıca branpnanı yollannm asfalt 
kaplamalı şose, 11+975 kilometrelik Karşıyaka - lmiir yolunun ufah 
kaplamalı şose ve kısmen parke, 4+~o kilometrelik Mersinli _ Bor
nova yolunun asfalt kaplamalı pe. 1+283 Jdlome~lik Alsancalt _ 
Sehitlik karakolu kısmının parke kaldınm lnpatı. 

Kepü bedeli: (1194090) lira (67) kuru§tur. 
Bu işe ait eksiltme evrakı aşağıda yazılı4br.. 
A) Kapalı eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E) Şose ve sınai imallt yapwna ait umumi fenni prtname asfalt 

beton şartname 
D) Hususi şartnameler 
G) Hlillsai keşif, m•ıha, sllsllel ftat cetveDerl De malzeme gra-

fikleri ve projeler. 
İstekliler: Bu eksiltme evrakını İzmir - Apkara ve İstanbul Na

fia müdurlüklerinden 50 lira mukabilinde tedarik edebilirler. 
Eksiltmenin yapılacalı tarih gün saat ve yeri: 20 Şuba\ 939 Pazar. 

tesi günü saat 11 de İzmir vilAyeü Daimi Bncilmeııbıde bpah zarf 
usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için: İsteJdllerln bu ıtbl lnpatı hOsnil su-
retle ifa ve ikmal ettiklerlDl t.evlik edecek evrakile bmtr valiliğine 
müracaatla alacaklan ehliyet ft8ilr• ve 939 yılma mahaua Ticaret ().. 
dası VesikUL 

Muvakkat teminat: (48423) Jlrachr. 
Teklif mektuplan: istekliler 2490 sayılı yuanm 31, 32, 13 ve M 

üncü maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektupla
nm yukarda beşinci maddede yazılı saatten bir saat evvel İzmir vilA
yeti Daimi Encümeni başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek ve 
postada vaki ıecikmeler kabul edilmiyecektlr. (9356) 

lstanbul Na~a Müdürlüğünden : 
25.1.939 Çarşamba günü saat 14 de İltanbulda Nafta mildürlillfinde 

(2200) lira keşif bedelli Heybeliada Verem anatoryomu birinci pavyo. 
na ilave edilen kısımda yapılac:ak çatı tecridi i§i açık eksiltmeye kon~ 
muştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık :işleri pnel, hususi ve fennt prtna-
meleri, proje ketif hüliauile buna müteferri diğer evrak daJreaiDcle 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (165) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte (1000) liralık bu ite benzer it ,.. 

tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden &tanbal 
vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmıf ehliyet ve 938 yıh
na ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (128) 

KAYIP - Emniyet altıncı p
bede!l almIJ olduğum 4935 numa
ralı şoförlük ehliyetnamemi zayi 
etilin. Yenisini ,aJacağrnıdan e&ki • 
sınin hükmü yoktur. 

s.ı.wttiD 

'l A N ======================================================;::::===ıı 
Kirabk Ap. 

Maçka - Teşvikiye caddesi l'to. · 35 
6 ft 7 f8I' odalı 2 mei ve 3 üncü kat
lar, banyo, odası, mutbak ofis. gil

neşli havadar denize nazır. 1 inci ka
ta müracaat. 

Harici Askeri 
Kıtaat llanıan 

Kars garniJX>nu içln 400 ton, Ar
dahan garnizonu için 140 ton, Sah
nalar garnizonu için 6 Oton un ka. 
palı zarfla eksiltmeye konulmuı • 
tur. Kars için alınacak unun tah -
mln bedeU 52.000 llra teminatı 

3850 Ura, Ardahan için aımacak 

unun tahmin bedeli 21.000 Ura ilk 
teminatı 1575 lira, Sahnalar ıçin a
lınacak unun tahmin ~eli 8400 U
ra, ilk teminatı 630 liradır. Eksilt
meleri 19-1-939 perşembe günü 
Erzunım As. satınalma komi"o
nunda yapılacaktır. Ardahan unu
nun eksiltmesi ayni ~ün saat 1 O da 
Sahnalar ununun eksiltmesi ayni 
gün saat 11 de, Kars 1munUT1 ek
siltmesi ayni gün saat 15 de yapı· 
lacaktır. Teklif mektuplan fşbu 
saatlerden birer saat evvel lromt. 
yona verilmiş veya posta ne gön
derilmiş bulunacaktır. Şartname
si her gün Erzurumda komisyon
da görülür. (751 (23) 

* KnidareU Tiim birliklerinin lh-
tiyaeı için yetmiş bin kiıo pill,·lık 
pfrince talip zuhQr etmediğinden 

w evvelce verilen 22 kuruş 74 san
tim fiyat makamca pahalı görüldü 
ğünden mezk1l.r pirinç yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye k.onulınu' • 
tur. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 25 kuruş olup ilk teminatı 
1312 lira 50 kuruştur. İhalesi 23 -
1-939 pazartesi güntı saat 15 dedir. 

İsteklller şartnamesini her gQn 
Kırklarelinde komisyonda göre
bilirler. Taliplerin kanunun 2 • 3 
CÜ maddelerindeki vesaikle temi
nat ve teklif mektuplarım bc.lli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar 
Kırklarelinde Tüm sabnalma ko
misyonuna vermeleri. (754) \26) 

,,.. 
-- . ---39.000 lira olan 180 bfn ki yuz met 

re murabbamda 300.0f)() adet sargı 
bezi kapalı zarfla satınahnacaktır. 

Eksiltmesi 24-2-939 cuma günü ss
at 11 de Ankarada M. M. V. satm

alma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminatı 2925 llra olup şartna
mesi 195 kurup Anlcarada vekl
let Ko dan alınır. Eksiltmeye afre.. 
celderJn kanuni teminatı ve 2490 
.W kanunun 2 - 3 ci1 maddele -
rinde yazılı belgelerle birlikte tek 
lif mektuplannı eksiltme aatin -

den behemehal bir Dat evveline 
bdar Ankarada M. M. V. satın. 
alma komisyonuna vermeleri. 

(761) (137) 

İstanbul ikinci lfll.s memurlu

lmıdan: 

Beyoğlunda Hamalbaşmda 52 No. 
da miiskiratçılıkla iştigal ederken 
ınAsma karar verilen Dona Vaya. 
ki f"ırması hakkındaki muamelenin 
ikmaline binaen mahkemece ff
lism kapanmuına 5-1-939 tarilılıı

de karar verildi.ti il8ıı olunur. 

(13761) 

TAN Gazetesi 

116n · Fiyatları 

1 1ac1 sayfa saatimi .,00 
2 ' • • 250 
3 • • • 200 
4 • • • ıoo 
lg sayfalarda , 60 
Soa ıayfa • fO 

Dlkkatr 

ı -1 santim: psetenfn ince 
yamlle 2 satırdır. 

2 - İllnlarm fiyatı pzetentn 
tek dtunu a-m. belap-
1anınlfbl'. 

3-ıtaım JUl)ar da ........ 
kapladılı yere l6re santim
le ölefilür. 

-
Her Eve Lô.zım Olan 

YENi 

Çocuk Ansiklopedisj 
Müeaesemfz tarafından Defo 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması llzun gelen bir eserdir. 
ÇünJdl çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün mal~tı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ btl
tibı dünya llsanlanna tercüme e
dllmiftlr. Bu beynelmilel eseri. 
Türk çocuklamıın ihityaçlarım -ve 
mektep programlanm gözöniinde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat. Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1~00 sayfalık ild bilyilk 
eiltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 'I liradır. MııaJJtmlere ve 

TAN Ne~·rıyat_ E-vi 
lstanbul 

mektep talebesine aynca tenzllAt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil. bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malOmat ile zen. 
ginle§tirllıniştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
IÜI' size Ansiklopedinin kıymetinl 
anlatacaktır. 

llTANBULDA TAN MATBAAllNA 

y ent Çocuk Anslklopedi91 tıroetırGD
den bir tane 16ndennenlzt ve mu
allimlere aft eon ftyatımzı ~ 
nlzl rica ederim. 

lıiın: • : : : : : 
Adres:: • • • • • • • • • • 

• • • •••• • • • • • • • • 

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 

~ma..-.ı------.ı-.-. ....... .__.._--.....,:11 .......... ~~'-- Ağustos. 1 Eyliil. 
1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

•-=• 1KRAM\YELER: 11 

T. lı Bankasına Para Yatırmakla, Yaln1Z Para Biriktirmiı 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

Glmrik Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Scmnalma Komisyonundan : 

1 - 1000 çift erat kunduralanmn bpah artla eblltmelhıe tstekll 
plnnadılmdan 24.1.939 lalı sfbıü saat 11 de pazarlılı yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 8900 Ura ve ilk teminatı -618 liradır 
3 - Şartname ewaf komisyondadır görülebilir. 
4 - hteklllerin giln ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

veslkalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona gel
meleri "184. 

tl'sldldar Sulh Z inci Hukuk Mü 

kemeslnden: 

Devlet Demıryoııannaa ıcon • 
doktör iken akıl hastalığile malfil 

olup Usküdarda İhsaniyede Etem 

Paşa sokağınd& 26 numarada mu • 

kim Mehmet oğlu Nurıye ayni ev

de oturan kardeşi Halim, mahke

menin 29.12.938 tarihli kararlle 

vasi tayin edilmiş olduğundan bu 

hususta itirazı olanlann on gun 

içinde mahkemeye müracaatları i
lan olunur. 



er sabah bir kaşe alınız 
Grip ve nezlenin salgın halin de bulunduğu 

bugünlerde hem emniyet tedbiri, hem 
şifası kat'i bir devadır 

TAN 

GOZELLIGINIZ 
ICIN 

KReM BALS i 
K.ANZ 

Bütün dünyaca takdir eciıl- A 

miş sıhhi' güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

yağsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vazo ve tüplerde satıhr. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

İST ANBUL - BEYOCLU 

* Saç bakımı l 1 Giiı:clliğin en birinci şartı. 

~:!!.~~. ~!~~~inı 1 
tedavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. il 

/"Emsali arasında en güzel v:\ 
şık mobilyalar sataa 
(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımları 

1 Endiş?r:r:a~=I ~~~~~}~[;; alınız l ı zen~.~~·~~~;:::~::.,;.~~~1:
1

Y
1 

._ __ H_a_r-ar_e_t_i -su-. r-a-tl_e_d-üş_u_· r_e_c_e_k_, _h_a_s_t_a-lıg-.., ı-n-m-uz_ı_r -m-ik_r_o_p-la_r_ın_ı __ ..... 11 :,~!,:,.~~~n~ı~.,~e~~.~.:.: . 

~il 

-----------------= ------------------

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-

İ m ha ederek, bac, dic ve mafsal ag"' rılarını ger.irerek ter aparhman. FakirlrrP nıırncıı7• 
3' '3' "'S Tel. 43924 

vücutta hali tabii avdet edecektir. - - - - --------Baylar 1 

sabah bir kaşe almahsınıı 
Dünyanın en sa~lam 

Sıhhi la sti kleri olan 

. FOR~TE :x 
1111 1111 ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı ıı ı•mr Prezervatiflerini 

daima tercih ediniz. 

' .. RK HAVA KURUMU 
.. yük Piyangosu 

Üçüncü lieıide : 11 lkincik&nun 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O • O O O liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
Yeni tert ipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 

mal etmeyiniz. Siz de piyan9onun mes'ud ve bahti
yarları arasına 9irmiş olursunuz. 

~~n~~~~m~~!ı~~~!~~amnnınıııınnnııııııııııııııııı.\ 
memelerinin her türlü iltihaplarındt 

~-cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan -== 
basur memelerinin tedavisinde 

§ 

inhisarlar Qmum Müdürlüijü ilan ları 
Miktarı 

440 adet 15.840 M. 3 
135 ,, 3.921 .. 
135 ,, 3.510 ,, 

710 23.271 ,, 

Ölçüsü 

400X30X30 
400X28X0,026 
400X25X0,026 

I - Yukarda eb'ad ve miktarı yanlı 23.271 metre mik'abı tahta 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher metre mikabı 39 lira hesabile 907.60 
lira ve muvakkat teminatı 68. 70 lriadır. / 

III - Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15.45 de 
Kabataşta Levazun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacağından isteklilerin tayin edilen gün ve saatte adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (167) 

Havalar soğudu dikkat e~iniz: 
Hafif bir nezle veya kır91nhk hissedince hemen 

mmmmrn 
ahnız. Bu suretle hdsta· 
hğı önlemiş olursunuz. 
NEOKORIN sizi hat, dif ve 

romatizma ağrılarından nezle 
daıma muvaffakıyetle E_ ve gripten en çabuk kurtaran 

emsalsiz yeni bir devadır. 
ŞlFAYI TEMİN EDER .- Bir kafe 6, Altılık kutu 30 kunıftur. Her eczanede bulunur. 

llllllllllllllllllllllUlllRIDIUIHllUllllUIDWDUIWWAllDIUlllllDnlDUllm -------- ---------
Beyoijlu Vakıflar Direktör.lüijü lla nları 

- . 

8-1-1939 -
HA G RENK 

sızı MESUD EDER? 

10 KADINDA 9 u 

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 tarafınr!a 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To
kalon pudra~ile yapınız. Bu ye
ni "Cild renkler i" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştırıl

mı§tır. Sihramiz bir gtiz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
lnt1hap t:\lcr • 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyailı 
bir yüz görünmiyecektır. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğü" ile 
karıştınlmıştır. Bu sayede pud-

ı- PARASIZ 
· j Bu sihramiz yeni 

1 " Pudra renkleri,, 
tecrübe edilebilir. 

ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cildin 
yağlı tabü ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklarm zu
huruna da mimi olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılmış 
meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında teredd üt ettl.Jıniz
ae lQt!cn !.:ı leihoulda G~~ o. poo 
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası 6) rumuzile vaki ola
cak talebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak paket pudra göndere
ceğiz. , ...................................... .. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat n ankaStnda kumbaralı ve ihbarsız t asarruf hesaplannda en a 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plan 

göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet ı .ooo Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 " 
4 " 250 ,, 1,000 ~ 

40 ,, 100 ,, 4,000 ~ 

100 ,, 50 " 5.000 ~ 
120 ,, tO ,, 4,800 ~ 

160 ,, 20 ,, 3,200 ~ 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene 1çinde 50 liradan asağ1 
diişmiyer.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birindk anun, 1 Mar t ve 1 Hazi-
M. M. Vekaleti Hava Müsteıarhğından : 
Diyarbakır Tayyare alayı depo subaylığında rütbesi maaşile istih

dam ed ilmek üzere tahdidi sin hududunun aşmamış bir subay emekli 

olarak h izmete alınacaktır. İsteklilerin Hava mıistesarlı.Q-ın.a istiıb i~ 

müracaatları. (31) (109) 

r an tarihlerinde çekilecektır. 
Kabataşta Ömer Avni mahallesinin tramvay caddesinde 193 sayılı '••••••••••- _ .. _________ __ 

vakıf bina 31.5.939 sonuna kadar (9) lira bedeli muhammen üzerinden • 
açık arttırmaya konulmuştur. ==========================I 

İhalesi 18.1.939 Perşembe günü saat 14 de Beyoğlu Vakıflar Mü- Sahibi ve Netriyat Müdürü: Halil Lutfi Dördüncü, Gazetecir 
dürlüğünde yapılacağından taliplerin müracaatları. (160) ve Netriyat T. L. Ş. basıldığı yer: TAN Matbaası 


