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\. 1939 ---· GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 

d.uncw, çocuğun en zengln kütüphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye. 

dit'. Müessesemiz tarafından neşredilmi~. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Danzig ilhak Edilecek 

Almanya -Ingiltere Deniz 
Itilifı, Polonya -Almanya 

Muahedesi Feshedildi 
N u t k un Hulasası:~~~~~' 

Her Bitler diln beklenen nutkunu söyledi Nut
kun en mühim noktalan şunlardır: 

Almanyayı ihata siyasetine iştirak ettiğini göster
miştir. Onun için Almanya • Lehistan ademi tecavüz 

Roosevelt 

1 - Almanya mütecaviz değildir. Onun ilhak et
tiği yerler bin senedenberi Alman camiası içinde ya
şayan yerlerdir. Demokrasiler Almanyayı çe1!1ber 
İÇ.ine almağa uğraşmaktadır. 

nıisakı ilga olunmuştur. 1 
4 - Danzig, bir Alman şehridir ve Almanyaya 

iltihak etmek istiyor. Koridorda hariç ez memleket 
imtiyazını haiz bir Alman mıntakası lazımdır. 

Nutkun Piyasada Tesiri 

2 - İngiltere bu siyasete rehber olmakla ve Al
manyaya karşı vaziyet almakta iki taraf arasında hor. 

5 - Almanya, kendisinden teminat istiyen dev
letlere mütekabiliyet esası dahilinde teminat ver· 
meğe hazırdır. 

Paris, (Husust) - Hitlerin nutkundan evvel, 'Pari-; bor
sasında sabah saat dokuzdaki esham ve tahvilat flyatbı

riyle nutkun meali malCım olduktan sonraki Clyntlar ara
sında gö;ı;e çarpacak tereffüler kaydedilmiştir. 

bin imkansızlığı esasına istinat eden deniz muahede
sini yıkmıştır. Onun için bu muahede ilga olunmuş· 

(Bu fiyatlar Fransız frangı iledir.) 
Saat 9 da Saat 14 tc 

,. 

' tur. 

6 - Almanya, beynelmilel konferanilara inan- 1 

maz ve bunlardan bir iş çıkmıyacağına kanidir. O- 1 

nun için Mister Rooseveltin konferans akdi için tek- \ 

lifini kabul edemiyecektir. ~ ~ 

Süveyş Kanalı eshamı 14350 14550 

3 - Lehistan, İngiliz teminatını kabul etmekle 
Elektrik kumpanyası 1412 1430 

veya bilmukabele İngiltereye teminat vermekle 
Harp istikrazı 191 198 
Türk borcu 290~ 300 

Her Hitler 
l!!!!~!!!!!!!!!!~!!!i! .... Osmanlı Bankası 544 553 

waı~~in 
Nutku 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

H itler, Clün bütün cıunyanın 
yüz milyonlarca insanın 

sabırsızlıkla beklediği nutkunu 
söyledi. Dünyanın dört köşesin
de yüz milyonlarca insan rad -
Yolarının başında, kulaklarını 
Alman devlet şefinin sözlerine 
çevirdi. 

---·------··· 
Ankarada 

---oı---

Hariciye Vekili 

Misafir Şerefine 

Ziyafet Verdi 

Nutuk: Akisler: 

aeyneırmıeı nıııerın NUTKU 

Konferansa Almanyanın 

İtimadımız Korkularını 
Kalmamıştır İfade Ediyor 

/ C;;,.OFÇlJo.ri~i.zJen 
ikisi Avrupa 

ikincisi Oldular 
Bir l Berlin, 28 (Hususi) - Her Bitler, Londra, 28 (Hususi) - Her Hit-

Oslo, 28 (Hususi) - Avrupa gü- ği için tasnife girecek vaziyetini kay. 
reş şampiyonasına iştirak eden milli betti. 

Rayiştağın bugünkü toplantısında leıl'l nutkuna ait resmi nüsha, bu
beklenen nutkunu söyledi. Her Hit- gün Almanyanın Londra maslahat
ler, bugünkü nutku ile iki muahede güzarı tarafından Ingi!tere hükume
ilga etti. Bunların biri İngiltere • tine takdim olunmujtur. Fakat nut
Alınan deniz anlaşması, diğeri Le- kun takdimi ile iradı arasındaki me
histan - Almanya ademi tecavüz mi- safe çok kısa idi. Nutkun bir nüsha-

güreş takrmımzda düne kadar dere- Büyük Mustafa ile Yaşar şerefli 

Ankara, 28 (A.A) - Sovyetler 
Birliği Hariciye Komiser Muavini 
EkselAns Potemkin bu sabah eks
prese bağlı hususi vagonla şehrimi
ze gelmiş, ve Türk, Sovyet bayrak
lariyle donatılmış olan istasyonda 
Hariciye Vekili Şükrü Saraco~lu, ı 
Hariciye VekAletl Umumi KAtibi Nu
man Menemencloğlu, Hariciye Ve- 1 

ce alın k iht' 11 . f 1 .... 1 galibiyetlerle sıkletlerinin Avrupa i-
a ıma erı aza goru en k' .1._ .. k f 

.. . ıncı ıgını azannuya muvaf ak ol-
uç şampıyonumuz vardır. , dular. • 

Ümitlendiğimiz güreşçilerden Ço- ı Bu suretle milli güreş takımımız 
ban Mehmet maalesei tuşla yenildi- ik.i ferdi birinciliğe sahip olmu§tur. 

Yer yüzünde hiç kimse şimdiye 
kadar bu kadar geniş bir dinleyici 
kitlesine hitap etmemiştir. Hitleri 
bu büyük mazhariyete kavuşturan &
lllil, söyliyeceği nutkun dünyanın 

lnukaddcratı üzerinde haiz olduğu e
h.emmiyetti. Harp olacaksa onun nut 
kundan sonra olacaktı, insanlık sul
he kavuşacaksa yine bunu onun du
daklarından çıkacak sözler tayin e -
decekti. Onun için dün bütün dünya 
kulak kesildi ve Hitleri dinledi. 

1 kAleti Teşrifat U. Müdürü Fuat Şev- 1 

ket Keçeci, Ankara Vali ve Beledi
ye Reis Muavini, Merkez Kumanda
nı ve Emniyet Direktörü ve Çin mas

' lahatgüzan ve Sovyet Büyük Elçili
ği erkılm tarafından karşılanmıştır. 

Muzika Sovyet ve Türk Mar$1arını 
çalmış, bir askert kıta sellim resmi
ni ifa etmiştir. 

Ekse1Ans Potemkln, gardaki husu
s! salonda kendilerini karşılıyan ze-* vat ile bir müddet görüştükten son-

A merika Cümhurreisi Ro~sev~.t ra doğruca. sovyct sefaretine git-
son mesajı ile Hitlen bu- miştir. 

sakıdır. Her Hitler, Mister Roose: Isı, Amerikan~n B.erlin maslahatgü
velte verdiği cevapta, ortalıktakı zarına Her Hıtlerın Roosevelte ceva
harp korkusunun harpçi siyasilerle bı olarak verilmiştir. Bundan başka 
dizginsiz demokrasi matbuatının İngiltere - Almanya deniz anlaşma
eseri olduğunu söylemiş ve Alman- sını ilga eden nota da bugün Ingiltere 
yanın bir kimseyi tehdit etmediğini, hariciyesine tevdi olunmuştur. Nota-
kendisine müracaat edecek her dev· da hadiselerin !ngiltereyi her taraf
lete mütekabiliyet esası dairesinde ta Almanyaya karşı vaziyet almış 
teminat vermeğe hazır olduğunu an- gösterdiği, Ingilterenin, menfaatleri
latmıştır. ne taalllık etmıyen yerlerde dahi Al-

Her Hitler nutkunda her devlet- manyaya karşı geldiği, bu suretle i
ten ayrı ayn bahsetmiş bulunuyor. ki taraf arasında harbi imkansızl~ş
Fransadan bahsederken Sar havza _ tıracak vaziyetin bertaraf oldugu, 
sının Almanyaya iades" .. · Al _ bunun da deniz anlaşma.sının esasını 

ı uzerıne f t . y. 

Emir Naip 
Anka raya 
Geliyor 

Ammandan Büyük 

Tezahüratla Ayrıldı 

Mecburi 
Askerliğe 

Hazırlık 

Layiha, Pazartesi 

Günü Neşrediliyor 
tiin dünya karşısında gayet nazik bir B. Potemkin, saat ıo 30 da Riya-
\raziyete düs.ürmÜ!.:tÜ. Roosevelt dün- seticümhur köşküne giderek defteri 

:ı- mahsusu imza ve milteakıben Harl-
~anın bugünkü huzursuzluğundan ciye Vekili Sükri.I Saracoğlunu, Baş-
onu J:11esul tutuyor, ve havadaki harp vekil Doktor Refik Saydam'ı ziya-
korkusundan ve yarın bütün dünya- ret etmiştir. Hariciye Vekili bu zi-

manya ile Fransa arasında arazi me- yıktığı ve muahedeyi bertara e tıgı 
selesi kalmadığını söylemiş, daha anlatıldık.tan sonr~ Alı:ıanyar.ı.ın mu- Amman 28 (A. A.) _ Emir Ab _ 
sonra İtalyadan bahse lüzum gör • ahededekı kemmıyetçı . tarafı. tanı- d~l~? hazr~tleri ~eisicümhur İnö _ 
mediğini, iki memleket arasındaki mamalda beraber, keyfıye~: a.ıt .t~- nunun fahrı yaverı olarak Türk or _ 
münasebetlerin mütem dı· k _ rafı tanımıya devam edeccgı bildirı- dusunda staj görecek olan Emir Na-

a yen sı . · 'h . · .. 
la!.:tıg-ını ve sam;....,ı·le t·-· . 1 t lıyor ve Almanyanın yenı, sarı ve ıp şerefıne dun akşam veda ziyafeti 

Londra, 28 (Hususi) - İngiltere 
kabinesi bu sabah topJanar~ mec
buri askerlik layihasına ait teforriı
atla meşgul olmuştur. Layiha pazar
tesi güniı neşrolunacaktır. Bugün 
İngiliz nazırlan Albert Hold·~ a:;rı 
ayrı beyanatta bulunmuşlardır. Ha
va Nazırı Mister Kingsley Wood, In
gilterenin Almanya ile barış içinde 
yaşamak istediğini, fakat Almanya
nın beynelmilel hukuka mugayır ha

reketlerle küçük milletleri yutmak 
istediğini gôsterdiğınden Ingilt.m.!
nin taahhütlerinı ifa edecek l1ale 
gelmesi gerekleştığini soyledı. Mis
ter Jon Simon, lngiliz siyasetını ut

ği§meğe sevkeden sebeplen A.n•an
ların kendilerine &ormaıarı ıaı.ıın 
geldiğinı ve İngılterenın Avrııµa~a 
tahakküm düştincesine muhcıkkak 
mukavemet edeceıuerinı söylemıştir. 
Sir Samuel Hor. Ingiliı. kararıw kti
çük görenin yanı •mış olacağım, In
gilterenin behemehal sulhu ıwruya
cağını anlatmıştır. 

Yı ateşe boğacak olan harp tehlike- yareti bizzat ziyaret etmek, Başve- .,. &<.. ş ıgını an a mış . .. .. . .. 
ve İtalyanın Arnavutluğu işgal et • iki yuzsuz hır anlaşmayı muzakere-. kil Doktor Refik Saydıım da kart 

•ınden dolayı onu itham ediyordu. bırakmak suretiyle iade et.rn.1ş1er-
"- Sulh mü istiyorsunuz, öyley· dir. 

m~te haklı oldug-unu u~ t . t' ye hazır olduğu ilave olunuyor. 
· :~"'t."I ... ave e mış ır. .. . 

vermiş ve genç emir sabah merasim
le ve halkın tezahüratı arasında Şam, 
Berut, Trablus, yolu ile Ankaraya 
gitmek üzere hareket etmiş, kendisi
ne yaver Sıtkı ve bir polis refakat 

etmektedir. Teşyi merasimini Emir 
Abdullah şereflendirdi. Türkiye baş
konsolosu Karasapan, hükumet er -
kanı, İngiliz komutanı, muzika, ve 
askeri müfreze vardı. 

se buyurun, diyordu. Büti.in dilek- Saat 13 te Hariciye Veklll Şü 
t.. • . Varşovaya da ademi tecavuz mı-

' .J~g,ıltere ile Münasebetler sakını ilga eden nota tevdi olunmuş-
lerlnizi sulh masasında konuşup Saracoğlu tarafından misafir B. P~İı 
halJedcbiliriz. Fakat evvela harp temkin şerefine Anadolu K!übür:i& ~-ilfer, Yugoslavya hakkında Al-

bir yemek verilmiş ve bu ziyareW . ya •·1 "" l korkusu içind" huzur ve emniyet- • . 1 e ı·ugos avya arasındaki 
"' Dahiliye Vekili Faik Öztrak, MJ.ıha-1 • · 

lerini kaybeden devletlere temi - berat ve Milnakalftt Vekili Ali Ce- ufÜnaseöetlerin: dostane olduğunu te 
nat veriniz." tinkaya, Hariciye Vekfıleti ve Sov- barüı ettirmiştir. 
Hitler, evvela Rooseveltin bu 

1 
yet ı:efareti erkAnı hazır bulun- • Dah~ sonra, Avusturya, Çekos _ 

tıutkunu kendi halkına duyurmak is - il muşlardır. lovakya hadiselerinden bahsederek 
ternedi. Çünkü Alman eikarıumumi - ~~ii!!i!~~~!i!!!~~~~~iii!iilli!i!!!~ Avusturyanın Almanya tarafından 
Yesinin kendi telkin ettiği düşünce - ilhakının, tarihteki utandıncı bir 
lerden hariç bir düşünceye kapılma- f 7 Umumi Valilik faslı kapadığını söylemiştir. Hitlere 
Stnı istemiyordu. Hatta belki de Ro- göre, Çekoslovakya, Almanya aley -
0 seveltin bu mesajını öğrenmemez • Anka~a, 28 (T~N) .--: Da~iliye hinde vaziyet almıştı. Demokrasiler 
likt l kt' F k t 1 ·1· d Vekaletı, umumi mü!ettışlıklerın ye- bu devleti Almanya aleyhı'nde aske-en ge ece ı. a a ngı ız ra - . .. 
"os b' b' . d d .. d f R rine kaım olmak uzere, 17 umumi ri bir mevki olarak kullanınaktay _ " u, ır ırı ar m an uç e a oo - hakk d b' k 
S • • • l'lik ihdası ın a ır anun dı Çek meselesı' 11 ... u .. ih · d h eveltın mesaJını Almanca neşredın- va ı 

4 
• • • u4 n sız a a ra -

~ Al ill t• A ik .. mh la"yihası hazırlamıştır. Bu layıha hat halledilebilirdi. Macarı'stan Le-' man m e ı mer an cu ur:: . . . . , 
teıs· · · k di n . ak' .,._ ..... :·ı.,1ft • a Vekiller Heyetıne sevkedi- hıstan ve Slovakyanm talepleri bak-ının en şe erıne v ı ....ıra1t~I"" . ' 

(Sonu Sa.. 10 SU,~~- le~"ktlr. • (Sonu Sa. 10 Sü. 2) 
• • , ... ...q.r 

• • ...., '.'r 

tur. Nota bir hayli uzundur ve Le
histanın siyasetini tenkit etmekte
dir. Notaya göre L2histan, Almanya 
aleyhindeki çember içine alma siya
setine iştirak etmiş ve Ingiltere ile 
Almanya aleyhinde bir ittUak yap
mış, Lehistan menfaatlerinin taalliı!t 
etmediği sahalarda da Almanya a- Emir bu vesile ile oğluna şunları 
leyhinde cephe alm1ş, bu suretle Al- söyledi: 
manya ile aradaki her meselenin mü- "Bugünden itibaren benim değil 

zakere ile hallolunacağma inanma- İnönünün oğlusun. Alay komutanına 
dığıru göstermiştir. Notada Danzig selamımı söyle ve kendini emir değil 
meseiesi bahis mevzuu olmakta ve asker olarak takdim et. Büyük Ata -
Her Hitlerin Lehistana yaptığı tek
lifler anlatıldıktan ve bu tekliflerın 
Lehistan tarafından reddedilmiş ol
duğu izah olunduktan sonra ademi 

(Sonu: Sa. 10, sü.. 5) 

türkle aramızda başlayan dostluğun 
Türk - Arap dostluğu olarak ne ka
dar populer olduğu güzergahtaki a
rap aleminin candan alkışiyle sabit 

(Sonu: Sa. 10, sü. 4) 
M. Gafenko, Paristeki konuşmaia· 

nna devam etmektedir. 
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PENCEREMDEN 

Edebiyat 

TAN 29 - 4 - 939 

Aba il si 
Yazan: M. Turhan TAN 

· Yeni Mektep 
Binaları İçin 

Tahsisat 
Ağa mıydı, efendi miydi, bey rniy 

di, paşa mıydı, burasım bilen 
yoktu, fakat eski edebiyatta bir Laed 
ri ZB\'allısı nrdı ki kimin olduğu bi
linmiyen yahut belli olmıyan bütün 
sözler hep - '\'Ur abalıya kabilinden • 
ona yükleülirdi. MalUm olduğu üze
re U ncfi için, inkar için, ,.e tecrit 
için arabi isimlere, fiillere dahil olup 
harfi ncfy adını taşırdı. Laedride de 
vazfesl odur, kelimeye "bilmem" 
manasını verdirmektir. 

Eski Liman işletmesinin Kciğıthanede 
Mavna Tahkikatı Bitti Bir Kamyon 

Devrildi 
Vilayetin ilkmektep bina ihtiya

cının kati ve esaslı şekilde halledil
mesi için yakında Şehir Meclisine 
yeni bir teklif yapılacaktır. İlk tah
sil çağındaki çocukların, bol havalı 
ve bol ışıklı binalarda okumalan za
ruretini bir esas olarak kabul eden 
belediye reisi, bundan bir müddet 
evvel şehir mekteplerini gezerken, 
bir çok ilkmektep binalarının, sıhhi 
bakımdan mektep ittihazına elve
rişli olmadıklarını görmüş ve bir an 
evvel sıhhi binalarda tahsillerini te
min etmeyi vandetmiştir. Bu vaadin 
yerine getirilmesi için bu seneki be
lediye bütçesine ilk mektep bina in
şant1 iç.in 180 bin liralık bir tahsisat 
koydurtan Lutfi Kırdar bu miktarı 
600 bin lirnya çıkartmıya karar vtzr
miştir. Ancak bu tahsisat üç senede 
sarfedilecek ve her sene en az dört 
ilkmektep binası inşa edilecektir. 
Belediye reisi bu maarif faaliy~ti 
için bir program hazırlanmasını ala
kadarlara bildirmiştir. 

YiRMi DÖRT MAVNANIN 70.000 LiRA ZARAR iLE MÜTEAHHiDE 

iKi MiSLİ flY ATA VE 115.ooo LiRA YA iHALE EDiLDIGI ANLAŞILIYOR 

Fakat Abdülhamit devrinde Lô • 
edri biraz siyasi kıymet almıştı. Çün· 
kil Kemal bey gibi, Ziya paşa gibi, 
hattl Hamit gibi sarayca hoş görül
meyen şairlerin eserlerinden bir par
çanın gazete sütunlarına, yahut ki • 
tap şayfalanna geçirilmesi icabedin
ce o parçanın altına bir Laedri ko • 
nulurdu ve bu suretle okuyuculann 
merakı tahrik olunur, dikkati çoğal
tılırdı. Çünkü halden anlayan oku -
:yucu o Laedri kelimesinden nükteli 
ve dokunaklı bir söz okuyacağını se
zinserdi, önüne konulan şiire, yahut 
ibareye candan aliıka gösterirdi. 

Çocukluğumuzda, gençliğimizde 

farketmemişiz amma şimdi anhyo • 
ruz ki bu l .. ticdri kelimesi de bir za -
manlar suiistimal '\'e sahibinin ismini 
anmakta hiç bir mahzur olmayan şi
irlerin • hatta yasak kalktıktan son • 
ra, yani meşrutiyet yıllannda - yine 
Laedriye yiiklcnmesine devnm edil • 
miştir. Dün - zarafet bakımından 

matbuatımızın eşsiz kalmış bir bedi
ası olan - Şehbal mecmuası kolleksi
yonlarını karıştırırken bu garip ha
letin bir çok nümunelerini gördüm. 

Bu yeni vilayet maarif programi
le şimdiye kadar ihmal edilmiş bu
lunan belediye hudutlan dahilinde
ki mıntakaların da mektep ihtiyaç
ları göz önünde tutulacak ve bura
larda da yeni mektep binaları yaptı
rılacaktır. Bu arada Rumeli Kava
ğında da bir mektep binası yapıl
ması kararlaştınlmıştır. 

:Mesela Niibinin şu kıtası pek meş- BELEDİYEDE : 
hurdur ve hiç bir devirde yasak edil-

memiştir: · Azapkapının Malieti 
Erzan metaı razm hO.ner ta o rütbe Belediye imnr şubesi müdürlüğü, 

kim Eminönü meydanına ait maket gibi, 
Bin marifet zemanede blr aferinedir Azapkapı meydanının kati şeklini 
Ebnayi dehr her hünere aferin verir gösterecek bir maket hazırlamıya baş 

Iamıştır . .Bu maket Jınzırıanm<en bu 
Yarab bu aferin ne tükenmez civarda bulunan ve Mimar Sinanın 

hazinedir? eserlerinden olan Sokullu Mehmet 
Şehbalin edebiyatçısı bu kıtanın Paşa camiinin vaziyeü nazarı dik

altına Laedriyi kondurduğu gibi Zi- kate alınarak bu tarihi abidenin e
ya paşanın terkibi bendinden alıp hı:mmiyeti tebarüz ettirilceektir. 
bir sayfaya dercettiği: 

itfaiye Mektebi 
Seyr etti heva üzre denir tahtı Sü- İki sene evvel tesis edilmiş bulu-

leyman nan itfaiye mektebinin birinci devre 
Ol saltanatın yeller eser şimdi tedrisatı önümüzdeki salı giirıü hi-

yerinde tam bulacaktır. Bu devrede taşra bc-
Ve: "Ayinesi iştir kişinin lafa ha- lediyeleri namına mektebe devam 

kılmaz - ~nhsın görünür riitbei aklı etmiş 7 kişi de mezun olacaktır. 

eserind-e" beyitlerini de yine Laedri- Gıda Maddelerini Kontrol 
ye mal etmiştir? .. Bu örneklerden Son zamanlarda kavurma, sucuk 
anlaşılıyor ki Lnedri biraz da tem - gibi gıda maddelerini yiyen bazı kim 
bellik örten bir şey oluyormu~. Çiin- selerin zehirlendikleri yapılan .şi

k\1 Nabinin, yahut Ziya paşanın yıl· knyetlerden anlaşılmıştır. Bu mak
lardanberl dillerde gezen ve darbı· satle belediye riyasetinden bütün be
mesel hiikmüne geçen sözlerinin ha- lediye teşkilatına gönderilen bir ta
kiki sahiplerini öğrenmeğe üşenip de mimde gıda maddeleri satışlarının 

O meşhur ııöz1eri göz göre göre edebi şiddetle kontrolü lüzumu bil<lırilnıiş
yat abalısına mal etmek hafiflifi tir. 

başka suretle tefsir olunamaz. KurbağahdereTemizleniyor 
Yine o glizel mecmuanın nefis Kurbağalıderenin temizlenmesi i-

sayfaları arasına serpiştirilmiş zarif çin belediye merkez fen heyeti tara
sözler arasında Erzurumlu Pertev pa- fından bir keşifname hazırlanmıştır. 
§anın malı olan: · Bu iş yakında eksiltmeye konulacak 

Bir haneye malik değilim ben şu ci
handa 

Kuttaı tarikin bile şeşhanesi vardır. 

ve hemen tathirata başlanacaktır. 

Yeni lktısat Müdürü 
Belediye iktısat müdürlüğüne ta

yin edilen lktısat Vekaleti küçük kre
diler bürosu şc!i Saffete ait muamc-

Denizbank teşekkül etmeden evvel 
eski liman idaresi tarafından Bartın
da bir müteahhide yaptınlan 24 
mavnanın şartnameye uygun olmadı
ğı gibi fiyat itibarile de çok yiiksek 
bulunduğu, ve ihalede yolsuzluk ya
pıldığı hakkında yapılan ihbar üze
rine bir müddet evvel maliye müfet
tişleri ve ayrıca da Denizbankta te
şekkül eden bir heyet tarafından tah
kikata başlanmıştı. Geçenlerde Iktı
sat Vekaletinin Den!zbank işleri et
rafındaki tebliğinde ele tahkik safha
sındn olduğu bildirilen bu mesele ü
zerinde gerek Denizbaıık ve gerekse 
maliye müfettişleri tnrafmdan yapı
lan tetkikler bitmiş ve netice bir ra
porla vekalete bildirilmiştir. 

Tahkikat bu mesele üzerinde ileri 
sürülen iddiaların doğruluğu netice
sini vermiştir. Mavna1ar müteahhit 
tarafından şartnameye uygun olarak 
yapılmadığı halde tesllm alınmış ve 
tesclliim edilen mavnaların parası 

Denizbanktan ödenmiştir. Yalnız son 

Ömer, Erdal ve Özden 

lnönünün Ziyafeti 
1 Ankara, 28 (TAN) - Bu • 

giin çocuk ltnftasının altıncı 

günii münasebetiyle Ciimhur -
reisimiz İsmet İni)nünün çocuk 
ları Ömer lniinü, Erdal İnönü ve 
Özden İnöniinün llalkevinde 
mektep talebeleri için tertip et
mis oldukları cav zh·afeti cok 
neşeli olmuştur. -

Halkcvi salonu bu münase
betle hazırlanmış, davetliler l · 
çin zengin bir büfe yapılmıştı. 

Çocuklar biiyiik bir neşe içinde 
eğlenirken Bayan İnönü Halke
vini şereflendirmişler, küçiik 
misafirlerle bizzat meşgul ol • 
muşlardır. 

ONIVERSITEDE: 

Spor Faaliyeti Baıhyor 
Universite gençleri arasında spo

ra bir başlnngıç olmak üzere spor fa
aliyetine iştirak edecek gençlerin 
miktarı tesbit ealimiye başlanmıştır. 

inkılap Dersleri Kesiliyor 
Ders senesi sonunun yakhlşması 

dolayısile üniversite inkılap enstitü
siinde 15 mayıstan itibaren derslere 
nihayet verilecektir. 

le tekemmül etmiştir. Yeni iktısat 
müdürü salı gününden itibaren vazi
fesine başlıyacaktır. * Matbuat umum müdürlüğü bi
rinci sınıf müşavirliği için bundan 
bir müddet evvel Istanbulda yapılan 

müsabaka imtihanında, Galatasaray 
lisesi ingilizce muallimi Hikmet Ce
mil kazanmıştır. 

parti olnn dört mavna gelmeden ev
vel tahkikata bnşlandığı için bu mav
naların parası tediye edilmemiştir. 

Yine tahkikat neticesine göre. mav 
naların beherinin o zamanki kereste 
fiyatları ve işçilik ücrctlerile iki bin 
beş yüz liraya yaptırılması mümkün 
olduğu halde 6 bin lira gibi iki mis
linden de fazla bir fiyatla müteahhi
de ihale eclilmiş ve bu yüzden yet
miş bin lira kad:ır !azla bir para ile 
115 bin liraya müteahhide ihale e
dilmiştir. 

Vekiılctin raporl:ı.rı tetkikten son· 
ra eski liman idaresindeki mesul şah · 

~ıyetler hakkında takibat yapılacağı 
anlaşılmaktadır. · 

Kooperatif neden zarar etmiş? 

Dcnizbank koopı?ratit umumi he
yeti içtimaında kooperatif hesapları
m tetkik için seçilen beş kişilik ko
misyon fotkiklcrini son safhaya ge
tirmiştir. Tetkik mevzuu olarak ele 
alınan mesele bilhussa kooperatifin 

937 senesi hesaplarıdır. 83i bilanço
sunun bazı hataları kapatmak için 
yanlış olarak tanzim edilmiş olduğu 
ve ambar mevcudu hakiki kıymetin

den fazla gösterilerek 938 senesine 
cievredildiği söylenmektedir. Bun
dan başka kooper.ıt:fteki hissesini 
borcuna mahsup ettil"ip ortaklık hak

kını kaybeden bir çok ortaklara da 
istisnai muamele tatbik edilerek his
seleri mevcut gösterilmek suretile 
temettü tevzi edildiği iddia olunmak-

tadır. Kooperatifin bütiin muamelatı 
üzerinden yetmiş bin lira kar yap
ması icap ederken bir çc;k hatalar ka
patılarak on bir bin lira Zal"ar göste
rilmiştir. 

Bütün bu muam<~leler o zamnnki 
kooperatif idare meclisinin tasvibile 
yapılmıştır. Hesapları tetkik eden he
yet, raporunu bugünlerde ikmal e
decek ve bir kaç gün sonra ikinci iç
timaını yapacak olan kooperatıf umu
mi heyetine verecektir. 

Şile Köyünde Küçük Bir 
Çocuk 4 Yaşındaki 
Kardeşini öldürdü 

Şilenin Alacalı nahiyesine bağlı ı kadın cankurtaranla Haseki hastane 
Sofu1ar köyünde feci bir ·ııadise ol- sine kaldırılmıştır. 
mu§, Memnune isminde 4 ya mdn Yanılan tahl;ikat neticesinde cnr·-
bır KIZCagız Kenaısmcıen lKl ya ou~ uuı .ı.\"..ıuuu.-.. ., ....... -..._ .;-· ,,-0 

yük olan altı yaşındaki kardeşi Sa- Hayrabolulu Hasan olduğu anlaşıl
dettin tarafındım tabanca ile kalbin mış ve yakalanmıştır. Hasanla Fa-
den vurulup öldürülmüştür. ziletin bir müddet evvel beraber ya-

Vaka şöyle olmuştur: şadıklan ve son zamanlarda arala-
Memnune ile Sadettin ayni köy rında geçimsizlik başlndığı için ay

halkından Ahmcdin çocuklarıdır. rıldıkları ve bu yüzden Hasanın ka
Dün anne ve babalarının evde ol- dını öldürmek istediği anlaşlmıştır. 
madıkları bir sırada beraber oynar-
larken bir aralık Sadettin kilitsiz o- DENİZ ve LiMANDA : 
lan sandığı açmış ve babasına ait ta 
bancayı çıkararak oynamıya başla

mış, bu arada karde~ine: 
- Memnune seni öldüreyim mi 

demiş ve tabancayı çocuğun üzerine 
çevirmiştir. İşte bu sırada silah nteş 
almış, çıkan kurşun Memnunenip 
tam kalbini derelerek onu derhal 
öldürmüştür. 

Biraz sonra eve gelen Ahmetlc 
karısı hadiseyi jandarmaya haber 
vermişlerdir. Vaka etrafında tah!d
kat yapılmaktadır. 

Bir Kadını Vurdular 

Denizyolları Kadrosu 
Yeni Denizyolları kadrosu tesbit 

edilerek umum müdür İbrahim Ke
mal Baybora tarafından Ankaraya 
götürülmüştür. Liman umum mü
dürlüğü kadrosu da hazırlanmış li
man işletmesinden eski memurin 
müdürü Cevat kadroyu Ankaraya 
götürmüştür. Her iki kadro da Mü
nakale Vektıletine arzedilecek yeni 
teşkilat kanunu çıkar çıkmaz tatbi
kine geçilecektir. 

Saldı rayınBayrakMerasimi 
Evvelki akşam Raminin Cuma Alınan Krup tezgnhlannda yaptı-

mahallesinde ağır bir yaralama va- nlarak geçenlerde limanımıza geti
kası olmuştur. rilen Saldıray denizaltı gemimiz ha-

Şeyh Abdullah sokağında 98 mı- vuza alınmıştı. Gemi dün havuzdan 
maralı evde oturan 35 yaşında Fazi- çıkarılmıştır. Bugünlerde bayrak 
let, gece habersizce evine giren biri- ?11crasimi yapılacaktır. 
si tarafından bıçakla kalbinin üze- * Denizbankta şehir hattı ve Mu
rinden tehlikeli surette yaralanmış- danya hattının ilkbahar tarifesinin 
tır ve carih kaçmıştır. Biraz sonrn tatbikine yann başlanacaktır. Beytinin Laedriye bağışlandığı -

nı gördüm. Hırsızlığın ayyuka çık
tığı istibdat ,.e Umumi Darp yıllarm
da yüz binlerce ağızda gezmiş olan 
böyle bir sözün de sahibinden alıp 
Laedriye ihda olunması da zannede
rim ki gariptir. 

S U ·A L KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

Bu satırları yazarken yakın bir 
istikbalde bütün eski şiirlerin Laed
ri işaretiyle gösterileceğini de unut
madığıma okuyucularımın inanma -
larını rica ederim! 

MAARlFTE: 

Jimnastik'. Bayramı 
19 mayıs jimnastik şenliklerine a

it programları hazırlamak üzere 3 
mayıs çarşamba günü öğleden sonra 
Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdarın 
riyasetinde bir toplant1 yapılacaktır. 
Bu toplantıya bütün imza kayma
kamlarile maarü müdürü Tevfik Kut 
halkevleri reisleri, beden terbiyesi 
müdürlüğü ve gençlik teşkilatı na
mına birer kişi iştirak edecektir. 

S. - Ga:zeteciliie çok merakım 
var. iyi bir gazeteci olabilım·k 
içib ne yapmaklığımı tavsiye 
edersiniz ? 

C. - İyi bir gazeteci olmak için 
evvela iyi bir tahsil sahibi olmak 
lazımdır. Üniversitede edebiyat 
.Fakültesini bitirmeğe çalışınız. 

Mutlaka bir yabancı dil öğreniniz. 
Çok okuyunuz. 
Kendi kendinize ufak yazı tec

rübeleri yapınız. 
Ve en ziyade hadiseler kar~sın

da tecessüs ve merak melekenizi 
inkişaf ettirmeğe gayret ediniz. 

Bu suretle hazırlandıktan sonra 
gazetenin birinde ufaktan işe boş-

lıır, zamanla yükselirsiniz. 

• 
S. - Bir evlenme teklifi karşı-

$tndayım. Fakat erkeğin kazancı
nı az buluyorum. Evlenmek için, 
bir erkeğin kazancı ne olmalıdır?. 

C. - Evlenmeden evvel yaşa
mak istediğiniz hayatın, mümkün
se evleneceğiniz adamla birlikte, 
bir bütçesini yapınız. Erkeğin ge-

lirini, bu bütçeyle karşılaştırınız. 
Eğer kendinizi erkeğin kazancına 
uygun bir bütçe ile yaşamıya kan
dırabilirseniz, mesele yoktur. Fa
kat erkeğin kazancı ile istediğiniz 
hayatı yaşamıyacağınızı zannedi-

yorsanız, evlenmeyiniz. Yalnız 
unutmayınız ki, önünüzde büyük 
bir istikbal vardır. Erkek darya, 
mesleğinde inkişaf edecek ve za
manla kazancı da artacaktır. 

• S. - Evleneceğim adamın aile-
si beni alakadar eder mi? 

C. - Evlendikten sonra, ayn 
ve müstakil bir bayat yaşıyaC'ak
sanız, erkeğin ailesi sizi alakadar 
etmiyebilir. Fakat beraber yaşıya
caksanız, şüphesiz erkeğin ailesi 
hakkında iyi maliımat alınıyn ça· 
lışınız. 

• 
Geçen gün bu sütunlara memle-

CEVAP .. 
. 

kette hariçten getirilmiş pek az 
yünlü kumaş bulunduğunu yaz
mıştık. 

Dün bir kumaş mağazası, bize 
şu cevabı gondermiştir: 

"Memleketimize yünlü kumaş 
ithalatı ötedenberi serbesttir. Av· 
rupa kumaşı, yalnız bir kaç ter· 
zide değil, her hangi bir kurr.aş 

ticarethanesinde bulunur. Yalnız 

geçen senedenberi gümrük resmi
ne bir miktar znm yapıldığı ı)·in 

yünlü kumaşların fiyatları da ona 

göre artmıştır.,, 

Lüleburgazdan mezbahaya kuza 
getiren bir kamyon Kağıthane köyil 
civnrındaki Sünnet köpriısü yanında 
devrilmiştir. Kamyonun şoförü Veıı. 
bi ile kardeşi Kazım ve Hüseyin, ~ 
ket ismindeki iki kişi vücutleriniJI 
muhtelif yerlerinden ağırca yaralan
mışlardır. Yarnlılar berayı tedavi 
Şişli Çocuk hastanesine kaldırılmıf, 
kaza etrafında tahkikata bqlanmlf" 
tır. 

* Arüin idaresindeki 1051 num.. 
ralı otomobil Maslak yolundan Bil• 
yükdereye doğru giderken ayni tstl• 
kametten ilerliyen ve Sotiri tarafın
dan idare olunan bisiklete çarpmış
tır. Başından yarnlannn Sotiri tedavi 
altına alınmış, tahkikata başl&nmıf
tır. 

MOTEFERRIK: 

Müstehcen Tablolar 
İzmit, (TAN) - Müstakil ressam

lar sergisinde teşhir edilen altı tab
lonun müstehcen kaydile kaldırılma
sı hadisesi üzerine, Adliye, Dahiliy• 
ve Maarif Vekaletleri Izmitteki res-
mi makamlardan izahat istemi§tir. 

Aynca yaptığım tahkikata göre. 
İzmit müddciumuntllıği tarafından 

gazeteler aleyhine açılmış bir dava 
yoktur. Şayiadan ibarettir. 

Refi Bayar istifa EHi 
Senelerdenberi Reasürans müdiiı'

lüğünü yapan Refi Celal dün Rea• 
süransın idare meclisı içtimama isil· 
fasını vermiş ve bu istifa meclisçe 
kabul edilmiştir. Refi Celal, zaten 
bir müddet evveldenberi sıhhatinin 

müsaadesizliği hasebile işine devam 
cdemiy9rdu. l;;Uf asının sebebi sıhha· 
tini!1 müsaadesizliğidır. 

Devlet hava yoUarm · l ~ • ~~ 
itibaren yolcu, posta ve bagaj na. 
liyatına başlanacakt1r. Pazardan ma· 
ado hergün: Istnbul - Ankara, An
kara - Adann, Ankara - Izmir arasın· 
da karşılıklı olarak posta tayyareleri 
kalkacak ve bir ay muteber olmak 
iiezere gidiş dönüşlü biletler de v~ 
rilecektir. 

Yolcular şehirlerden hava mey· 
danlarına kadar hava yollarının hu· 
susi otobüslerllc götürüleceklerdir. 

MevUidü Nebevi 
İstanbul Müftülüğünden: 

2 Mayıs 939 salı giinü Rebiulewel 
ayının on ikisine müsadif olmakla ö
nümüzdeki pazartesi günü akşamı 
(salı gecesi) Mevludü Nebevi oldulU 
ilan olunur. * Yeni kadro ve tütnn işleri etra-
fında vekaletle temos etmek üzere 
Ankaraya giden inhisarlar umum 
müdürü Adnnn Halit Taşpınann bu 
gün şehrimize dönmesi beklenmekte-

dir. * Dünden itibaren Tozkoparan 
caddesinin asfalt inşaatına bqlan
mıştır. Buradaki inşaat bitinetye ka• 
dar otobüsler tramvay yolunu taki
ben gelip gideceklerdir. 
* Alman bandıralı Milovke vamı= 

rlle Pazartesi günü limanımıza 500 
seyyah gelecektir. 

TAKViM ve HAY~ 

CUMARTESi 
29 Nisan 1939 

4 Qncll ny Gün: 30 
Arabt: 1358 
RcblUlcvvel: 10 
Gilnes: 5.02 - Öğle: 
ikindi: 16.02 - Aksam. 
Yatsı: 20.04 - tmsftk: 

Kasım: 1'73 
Rumi: 1355 

Nisan: 18 
12.11 
\900 
3.08 

- Hava VaziveH . -
Ycşllköy Meteoroloji istıısyonundan ah• 

nan malı1mntn göre, yurtta hava Karac!..
nlzln Şark köşesi ile Doğu Anadoluc!a ~ 
bulutlu ve mevzii yağıslı, Egede bulutbl. 
diğer b<ılgelcrde az bulutlu ıeçmiıtlr• 
Rilzgfırlar doğu bölgelerde Şimali dilet 
bölgelerde umumiyetle Şnrkl istikam~ 
ten hafif kuvvette csml5tlr. 

Diln lııtanbuldn hnvn nz bulutlu lee-" 
mlş, rfü:gAr Şimnll Şnrklden saniyede s-1 
metre hızla csmistlr. Saat 14 te bava taz
yiki 1018,1 milibar idi. Silhunet en ,.mt
sck 21,5 ve en düşük 8,6 santigrat olaralt 
l:-sıvdtVlllmlı:Ur. 
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Tırıs, 
Yazan: Om er Rıza DOCRU L 

A lmanyanın devlet şefi Her Bit-
ler, Raylştağın dünkü toplan -

tısında beklenen nutkunu söyledi ve 
ortalığı kaplayan emniyetsizliğin bü
tün ınesuliyetini demokrasilere, ve 
demokrasilerin dizginsiz matbuatına 
Yükledi. Onun anlatışına bakılırsa 
d~mokrasiler, Almanyayı boğmak i
çın, onu çember içine almağa uğraş
ıtıakta oldukları halde demokrasi 
nıatbuatı Almanyayı suçlu göster -
nıek için herkesin içine korku salan 
~eşriyat yapıyor ve harpci siyasilerin 

Tahrandaki Muhteşem 
Son Gecesi 

Rahvan, 
Eşkin! 

Ya.zan: B. FELEK 

Düğünün 
Şimdi herkesin birbirine sordu -

ğu yegane şey: 
- Ne var ne yok ortalıkta? İşler 

nasıl gidiyor? Sualidir. 

ihtiraslarına alet oluyor, 

Ber Bitler tarafından dün söyle
nen nutka hakim olan esas fikir 
budur, Ve iki saat 25 adkika devam 
~den sözler bu esas fikrin izahlann
dan ibarettir. 

Gül üst an Saragındaki Son Zigaf et Pek 
Parlak Oldu Şelıinşalı, Hegetimize 

Hususi Surette Iliif atta Bulundular 

Şekli değişse bile manası ve me
ramı değişmeyen bu sual ile hepimiz 
dünyanın bugünkü hercümerci nere
ye varacak ve idaresi kaybolmuş sulh 
gemisi hangi kayaya çarpacak. Veya 
hangi limana sığınacak? Bunu öğ • 
renmek istiyoruz. 

Buna da her babayiğit kolay ko
lay cevap veremiyor. 

Dün akşam birlikte yemek yedt. 
ğimlz bir kaç arkadaş şundan bun -
dan konuşurken lakırdı atcılığa v• 
biniciliğe intikal etti. Bizim süvari • 
lerin A vrupadak.i muvaffakıyetleri 

tezkar edildi. 
Nutka hakim olan esas fikir bu old x.... Tahran 28 (A. A.) - Düğünün mez herkes ayakta kardeş 
U5u cibi hedef de bu esasta b''yük' k ·· ·· bol'" ·· 

lnünd • t' 
0 

d Al ·n t' son günü bütün Tahran u as e- kardeş Turkun sem unu 

millet, lü kıtalar, tanklar, hafif muharebe 

durma -
başladı. 

arabaları, tayyare topları da geçti. 

Daha evvel geçidin b!dayetinde ön
de Türk tayyareledni, bunun arka-

met ve sanatının bu kıymetli sem
bolünde Mısır melikesinin davetlisi
yiz. Bahçe yollarında bu sefer Mısır 
askerleri dizili. Vencdik fenerleri!~ 

parıldıyan bahçede Mısır, Türk ve 
Iııgiliz mızıkaları mtinavebe ile ça
lıyor. Çifte merdivenlerde Mısır has
sa süvarileri, kahve ı·cngi yüzleri, 
kırmızı mavi parlak elbiseleri, mız
rakları ve geniş kabzalı kıhçlarile 

birer bronz heykele benziyorlar. Mu
zik, yaldızlı kubbelerde hafif nağme
lerini aksettiriyor. Sağ taraftaki sa
londa kraliçe Nazlının riyaset ettiği 
ziyafet sona ermek üzeredir. Kır

mızı şalvarlar giymiş yağız yüzlü 
hademelerin hizmet ettiği sofrada 
herkes şampanya kadehleri elde, a
yaktalar. Müzik düğüne iştirak eden 
bütün milletlerin milli marşlarının 

esas nağmelerinden mürekkep blr 
senfoni çalıyor. 

• emıç ır. a man mı e ıne . . 1 
• •• • • • • 

ıha•- d'l kt ld x... 1 t ak n geçıt resminı gormek ıçın Celalı- dan dinmeden alkışlamağa 
"" e ı me e o u5 .. nu anam .. _ 

"'e bu"t" Al mili t' · k t ye alanına dökülmuştu. Sancağımız eğildi, kardeş ordunun 

Anlarında ikisi sayılı atcılık mll
tehassısı bir de harpte topçu kıtasın· 
da bulunmuş yine hayvandan anla
yan arkadaş \'ardı. 

un man e ının uvve • 
lerini bu çemberi yıkmak için topla- Halılarla süslenmiş ~eniş tribün- başbuğunu hürmetle selamlıyor ve 
J:tıaktır. lerde bütün heyetler, yuksek devlet sonra yekpare bir granit parçası ha

sından da Iranın mükemmel hava fi

lolarını seyrettik. Danisgah dağının 

arkasından çıkan tayyareler munta

zam formasyon halinde alan ufuk

larında alçaktan uçarak Elbruz öte

lerinde kayboluyordu. Bu sırada bir 

hafif filo da çok maharetli akrobasi 

hünerleri yaptı. Dört saat süren bu 

geçit esnasında kırk bin Iran askeri

ni gördük. 

Nutkun esasını ·ye hedefini bu şe
liıde anladıktan sonra nutkun diğer 
k:ısımlannı kavramak son derece ko
layJapr. 

memurlan yer almıştı. Alahazretin !indeki kıtanm başnıda ilerliyor. Ar
hususi paviyonunun sol tarafında ku- kadan Fransızlar, sonra da Sovyet 
rulan saltanat çadırında İra~ impa - :müfrezesi geçti. 

Ben bu üç kişinin bir araya gel
mesinden istifade ederek uzun za -
mandır zihnimi kurcalayan bir şeyi..; 
sormak istedim: 

ratoriçesi, Mısır Melikesi, Prenses lran ordu•u 
- Yahu! Şunu bana anlatsanıza.; 

Atın bir tırıs gidişi var. Bir de dört· 
nala. Halbuki halk arasında rahvan. 
eşkin, yorga gibi bir takım tabirler 
var. Bunlar nedir Allahaşkına? 

Her mtıer İııgiltıerenin Alman -
)'ayı ihata ettiğini ve bir harp haza-
2-dığmı ileri sürerek İngiltere ile 
4lınanyanın artık bir daha harp et
~yecekJeri esasına dayanan deniz 
~aşmasını feshetmiştir. 

Fevziye, Şehinşahın kızlan ve dam 
dönerler oturuyordu. Bu çadırın so
lunda da bütün generaller, daha iler
de ise Mısırın askerlerinden başla -
yararak İngilizler, bizim askerler, 
Fransızlar Sovyet müfrezesi ve İran 
askerleri hazırdı. 

Bunun manası Almanyanm tngn- Şehinşahın paviyonunun sağın -
ıtiereye denizde meydan okuması ve da heyet azasına ve vezirlere ait tri-
Obllllla deniz ailihlan yanşına gir - b- d'ğ tr'b- l ih t . un ve ı er ı un er ve nı aye 
ll!esidır. Almanyanın İngiltereye de- h and h k d · t em Y a em arşı a çepeçevre 
lllzde meydan okuman, ngllterenin halk b 1 d 
lbecburi askerlik usulünü kabul et- u unuyor u. 
.!nesine de bir mukabele teşkil eder. Alahazret, kıymetli bir muhab -

Her Bitler daha sonra ikinci bir bet jesti olarak yanlarına heyetimiz 
reisi Ail Rana Tarhanla orgeneral 

nıuahedeyi itga etti, Bu da Almanya 
·ı Kazım Orbayı çağırmak lutfunda 
ı e Lehistan arasındaki ademi teca -
~z nıuahedesidir. Almanya devlet bulunmuştur. 
şefine göre Lehistan, İngilterenin te- Geçit rami 
nıinatını kabul etmekle ve buna mu- Evvela süvariler cidden maharet-
~~ırnıiMuın10(11 e)'ea ClevTetler alkij anmıftır. Dörtnala ko§&D atlar 
anmmesine girmiştir. Bu çemberi üzerinde mütemadiyen yere atlayıp 

Şimdi kardeş Iranın şanlı ordusu 
geliyor. General Sakakinin takdim 
ettiği bu kolordu, dünyanın her ta
rafındaki bütün ordularla boy ölçü
şebilecek, vatanını her türlü tecavüz
lerden tamamile masun tutabilecek 
kudretli bir ordunun yüksek bir nü
munesidir. 

Daha arkadan mükemmel motör-

Gülü.tan Sarayınaaki 
muhtefem ziyafet 

Gece Gülüstan sarayında Iran baş-

HAD is ELER i N iç y u z·u 

• Sovyet Ruıyanın Londra Sefiri Mayıki Londraya vanr 
varmaz, /ngiltere ile Ruıya arcuındaki anla,ma kati 
feklini alacaktır. Sovyetler Romanyaya Beıarabyayı 

iıtemedikleri ve almıyacakları lıakkınJa kati teminat 

Taht salonunda davetliler hazır. !-
çerisi bir siyah ve beyaz senfonisi, a-

rada üniformaların sırmaları sanki 

bu iki esas !renkli senfoninin muh-

Üçü birden: 
- Ha! Dinle benden! diye bağrıı

tılar. 

Bir müddet bunlann arasında Dk 
söyliyeceği tayin için bir hayli mUt
küHit çektikten sonra birisi başladı: 

- Hayvanın üç türlü normal gi
dişi vardır. Adeta, tırıs, dörtnala • 

Hatta dörtnal bile tabii gidiş değil 
dlr, Hayvan zorlanmHsa yahut ürk
mezse dörtnala gitmez. 

Ben sordum: 
telif cümlelerini biribirinden aym - - Ala! Lakin bunlann arumda 
yor. Bütün kadınlar Mısır sarayı pro- rahvan, yorıa, etkin yok. 
tokolü mucibince beyazlar giyinmiş- _ Ha! Onlar, anormal cidifler • 

- --- ...._._S' - • .....__ ...... 
alkışlar ar.asında ilerliyor. Bu çok gü- Birisi atıldı: 

Ytkmak için iki taraf arasındaki ade- yeniden atına binmek, ağzında kılıcı 
nıi tecnüz muahedesini ilga etmek fırıldak gibi döndürmek, dört ah 
icabetmiştir. birden şahlandırmak, üç at üstünde 
Her ffit~r bundan başka Danıig ve piramit halinde ilerlemek, dörtnala 
koridor meselesinin halU lizım gel • giden atlar üzerinde tüfeklerini ve 
d.iğini söyllyerek Almanyanm Lehis- küçük mitralyözlerini maharetle kul 
tanla uğraşacağını göstermiştir. Ara- !anarak yerlerde serpili küçük balon 1 
daki ademi tecavüz misakının ilgası lan patlatabilmek, mızraklarının u -
bunun en kati lıaretidir. cuyla yerden küçük İran ve Mısır 

ver~ektJ:. P'!JO.'J.lS.M;tl1ıı~ i-: 
tere mü•ellah yardım utediği zaman Sovyet orduları 
Polonya ve Romanya topraklaruulan geçmek hakkını 
haiz olacaktır. 

* Romanya Hariciye Nazırı Gafenlııo ile lngiltere araıınila 
fÖyle bir anlQfma husule gelmiftir: lngiltere Romanya. 
ya 6 milyon lngiliz liralık bir kredi açacaktır. Buna mu
kabil /ngÜtere Köıtencede deniz üıleri ve rıhtımlar ya
pacak ve burada lngiliz deniuıltı gemileri ve tt1rpiJo
ları bulunduracaktır. 

zel çiftin yüzleinde heyecan ve saa- - Rahvan dolmuş hayvanlar yok 

det okunuyor. Biraz geriden impara- mudur? 
- Vardır amma tam rahvan de

ğildir. Hem pek nadirdir. 
toriçe ve Melike Nazlının ortasında 

Şehinşah geliyor. Prenses Fevziye-

nin beyaz haşmetli gelin elbisesinin 

üzerinde dört kasknt halinde pırılda

yan bir gerdanlık var. Düğün hakkın

da yazılmış bir kasideyi dinliyorlar. 

Sonra büfe açıldı. Bu esnada Ma-

- Canım bırakın münakaşayı. 

Bana şu rahvanı anlatın! Benim bil • 
diğim rahvan, hayvan ön ve arka a
yaklarını sağlı sollu birlikte atarsa 
olur değil mi? 

Birisi: 
O halde önümüzdeki gilnlerde bu bayraklanm kaldırabilmek ancak 1 

ıneselenin ortaya cıkmasını bekleye- mükemmel erlerin Y,apacağı işlerdi. j 
biliriz. Daha sonra karşıdan bir süvari alayı 

l>emek Almanya bir taraftan İngilte ilerledi. Eski sancağını Şehinşaha 
re De deniz silahlan yanşına girite- takdim eden bu alaya Prenses Fev
rek difer taraftan Lehistanla Danzig ziyenin ismi ve onun bayrağı veril
nıeselesini halletmeğe teşebbüs ede- di. Bu merasimi müteakip asıl geçit 
rek, ya bu lld devleti kendisile yeni- başladı. 
den anlaşınağa sevkedecck ve bu su- Kırmızı mavi elbiseleri içinde 
retle müşterek cephe tesisi yolunda bronz yüzleri parlayan Mısır hassa 
atılan adımlan akamete utratacak, alayına mensup süvari ve piyade 
Yahut bu devletleri daha sıkıfıkı an- müfrezelerinin geçişi cidden güzel -
laımağa ve cephelerini kuvvetlendir- di. Bunu İngilizlerin muntazam yü -
ıneğe sevk-edecektir. rüyüşü takip etti ve hepsi şiddetle al-

Nutukta dikkate değer bir nokta kışlanıyordu. 
Sovyet Rusyadan bahsolunmaması - Kıtamızın geçip 
dır. Bunun sebebi, Rusyaya karşı Bunlardan sonra boz bir kitle 
beslenen husumetin f ngiltereye inti- halinde takım kolunda Mehmetçik -
kal etmiş olması sayılırsa da daha lerimiz ilerlemeğe başladı. Önde şan-

lı sancağımız Türk ordusunun kar -
lnühim bir sebep, Sovyet Rusyanın d t 1. eş rana se amını ve muhabbet his-

• 

• 

* J\lmanya Yugo•lavyaya mihvere girmeyi teklif etmi,ıe 
de Berlinde Hitlerle görüfen Yugo•lav Hariciye Nazın 
Markoviç memleketinin Balkan Antantına dahil olduğu
nu, bu itibarla bağlı olduğu taahhütleri bozamıyacağını 
bildirmİftİr. 

Bunun üzerine, bir harp vukuunda topraklarından aıker 
g~irilme•İne Yugoslavyanın müsaade etmeıini i•temif
tir. Fakat Markoviç bu teklifi de reddetmiftir. 
O vakit Hitler Yugı!)ılavyanın bitaraflığını muhafaza et
muile iktifa etmiftir. 

* Son günlerde Almanyada harbin dehfeti hakkında pro
paganda bQflatnıfhr. Gazeteler müıtalrbel harpte dÜf· 
man fehirlerind e tQf tQf üzerinde kalmayacağını yaz
makta, fakat ayni akıbetin keneli ıehirleri için de varit 
olduğunu zikretmemektedirler. 

jeste Şehinşah, heyetimiz reisi Ali 
Rana Tarhan, Canıtez, Orgeneral Ka
zım Orbay, başyaver Celal ile idarei 
akdah etmiş, hepsi:'ıe ayrı ayrı çok 
kıymetli ve kardeş Türkiye hakkın
da senakar sözler söyliyerek baha bi
çilmez iltifatta bulunmuşlardır. 

Mermer Sarayda 
Gece yarısı genç evliler saray bah

çesinde dizili üç kardeş ordu mümes
silleri askerlerin, sıra ıle Mısır, Türk 
ve Iran askerlerinin arasından ge~e
rek otomobile binmiş ve arkada di· 
ğer otomobiller olduğu halde J14er
mer saraya gidilmiştir. 

- Tamam! İşte biliyorsun ya! 
Öteki: 
- Hayır! Yanlışsın! Rahvanda 

ön sağ ayakla arka sol ayak beraber 
atılacak. Yani ayaklar çaprazına be
raber gidecek. 

- Ne münasebet? Şimdi kırk yıl
lık rahvanı mı değiştireceğiz. 

- Ne değiştireceğiz yahu! Artık 
rahvanı da bilmiyor muyuz? 

Ya efendim, bu rahvan, eşkin 

münakaşası aralarında öyle bir ateş· 
lendi ki herkes bizim masaya bak -
mağa başladı. Ben bu sua11 sorduğu
ma pişman oldum. Lakin gelgelelim 
bizim hayvan merakhlan bir türlü 
işi halledemediler. Dayanamadım: 

demokrasilere iltihakına enıel ol • !erini getiren bölük görünür görün-
lDa~ ~tti~mmpihS~~tRus· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~ 

Mermer saray kapısında dünkü Mı 
sır ve bugünkü Iran prensesı halin
de, lran milli marşı ile karşılanmış 
ve Mermer sarayın kapılan dört gün 
dört gece süren haşmetli bin bir gece 
düğününden sonra bu mesut ve se· 
vimli çiftin üzerine kapanmıştır. 

- Yahu! Birinin bu yüzden bir 
müşkülü olsa gelip size soracak. Hal
buki siz aranızda daha hayvanın gi
diş tarzını tarif etmekte birleşemi • 
yorsunuz. Vay halimize. Dedim. Bi -
raz sükilnet buldular. Mevzuu deiif· 
tirdik. Şuradan buradan göriişiirken 
birisi bana: Ya arasında anlaşmak imkinlan bu

lunduğuna işaret etmektir, 

Her Bitlerin nutka sebep olan 
l\lister Roosevelte verdiği cevap ise, 
J\lrnanyanın kendisine müracaat e • 
derek mütekabil mülahazalara isti • 
bat eden tekliflerde bulunacak olan
lara teminat vermcğe hazır olduğu
dur. Fakat Her Bitler, herhangi bir 
konferansa iştirak etmek niyetinde 
değildir. Çünkü konferanslardan bir 
betice alınacağına inanmıyor. Orta • 
lıktaki harp korkusuna gelince, an • 
tak tahrikat eseridir. Ve tahrikitın 
kalkması ile o da kalkar. 

Hulasa, Her Bitler demokrasileri 
bıeşgul edecek yeni meseleler ve ye
ni vaziyetler ihdas etmiştir. 

Demokrasiler tecavüze karşı ta
kip ettikleri siyaseti, daha ileriye mi 
Cötürecekler, yoksa ıev~tecek1er 
iDi? Önümüzdeki ıünler bize bunu 
'-vzih edecektir. 

HITLERIN ADEMi TECA vo~ YE SULH TEMINATLARI 

Alman hüktimet reısı Hitler. 
günlerdenberi beklenen büyük nut
kunu dün söyledi. 

Hitler Amerika Cümhurrei-
sinin sulh mesajına cevap olarak 
söylediği iki saat yirmi beş dakika 

süren nutkunda sulhe ve Avrupa 
emniyetine karşı oian teminatını 

tekrarladı. 
Alman devlet reisi, bundan 

evvel de muhtelif vesilelerle Al

manyanın siyasetini ve sulh arzu

larını dünyaya ilan etmiştir. Hit

lerin bundan evvelki nutukların

daki sulh ve emniyete dair cümle

lerle dünkü nutkundakileri karşı

laşt:rmak üzere tarih sırasile aşa· 

1 9 J J Mayısında Hitler şun
' ları söylemişti: 

"Almanya kendisi icin muahede
lerin çizdiği yoldan başka yol ta
kip etmiyecektir. Alman milleti 
hiçbir memleketin topraklarına te
cavüz fikrinde değildir. 

1 9 3 4 Kanunusanisinde. 
. "Sar m~selesi halledil

dikten sonra Lokamo muahedesini 
yalnız lafzan değil, ruhan de ka
bule hazırdır." 

1 9 3 5 Mayısında: 

- Anlat bakalım? Ne oluyor dün 

etmek, ne de Avusturyayı Anşlusa 1 9 3 I Eylülünde, Çekoslovak- yanın gidişatı? Ne tarafa eidiyoruz? 
ithal etmek niyetinde değildir." , yadaki Südetler arazisi- Diye sordu. Ben de pek tabii olarak: 
1 9 3 6 Ma.rtında, Ren sahası- ni işgalden sonra: - Vallahi ahval o kadar kanşık 

, nı ışgalden sonra: "Bu Avrupada yapacağımız a- ki; bir likidasyon devresi gelmeden 
"Üç senelik mücade;eden sonra, razi davasının sonuncusudur." bir hüküm vermenin imkanı yok. 
bugün Almanyanın müsavi hakla- Her gün yeni bir siyasi faaliyetin te-
ra sahip olması için yaptığımız 1 9 J 8 ikinci Teşrininde: zahiirlerini görüyoruz. Ertesi gün ay. 
kavgaya nihayet bulmuş nazarile ' "Almanyanın müstem- ni tezahüratın karşı taraf lehine inki-
bakabiliriz. Avrupada araziye ait leke meselesinden gayri davası kal- şafı müşahede ediliyor. Yapılan tesir 
emellerimiz yoktur." mamıştır." ler malumumuz olmadığı için istin-
1 9 3 7 Senesinde Renin işgali Hitler, Çekoslovakyanın tama- taçlar yapamıyoruz. Dedim. Birisi 

• . dolayısile yapılan neş- mını Alman hakimiyetine aldığı bana çattı: 
riyata mukabele olarak: zaman noktai nazarını ve istikbal - Kardeş! Sen de ne biçim ga-

"Sürpriz devri artık geçmiştir" i · · kl z.etecisin? Şüphesizdir şu işin irlnde-çin düşündüklerını bır nutu a .... 
cümlesini tekrarlamıştı. sın hala dünyanın nasıl gittıg· ini bir 

bildirmedi. · 
1 9 3 8 Nisanında, Avusturya- hirlü anlayamazsın 

1 ak i .. Dün de Amerika Cümhurreisinin A t k d · yı i h etmes muna- r ı ayanamadım. 

sebebile; mesajına kar~ılık metninin esasları - Bre insafsız, dedim. Daha on • 
"Programımın esasını kan, ateş, ilk sayfamızda olan nutkunu irat dakika evvel kırk senedir sırtından 

ve şahsiyet teşkil eder." etil. iıımediiin atın nasıl yiiriidiltü suali-

1.....-.-----------------------------------------~--------------....:.--~~--------------~--------------------~--.l (Lutfensayfayıçeviriniz) 

, "Almanya iradesile im· 
za ettiği bütün muahedelere riayet 
edecektir. Bilhassa Lokarno mua
hedesinin tahmil ettiği bütün mec
buriyetleri aynen ifa edecektir. 
Almanya ne Avusturyanın işleri
ne karışmak, ne Avusturyayı ilhak JıY& alıyoruz: 
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RADYO 

Topkapı Sarayı Fırını 
T uğlalaiını Çalanlar 

Topkapı sarayında, sarayın eski "<I ahu ne tuhaf adamlarsınız, 
tarihi peksimet fırınlarından 500 a- hak ve hakikat artık bu dünyadan 
teş tuğlası sattığı için tevkif edilen kalktı mı? Işte ben çaldım. Size sat
Osman dun Sultanahmet sulh birin- tım, siz de bal gibi aldınız. Neye in
ci ceza mahkemesinde muhakeme e- kar ediyorsunuz? dedi. 
dildi. Osman: Muhakeme bir şahidin çağınlma-

- Ben babayiğit bir adamım. Ya-• sx için talile edildi. Suçlu koridora çık 
lan söylemem. Tuğlaları ben çaldım. m1ştı. Jandarmalar eline kelepçe 
Dimitri, Dikran ve Ha.çiğe sattım. vurmak istediler. O: 
Onlar da hırsızlığı bile bile aldılar. 
Suçumu itiraf ediyorum., diyordu. 

Dikran, Dimitri ve Haçik te hırsız
ltk malını bilerek aldıkları için mah
kemede bulunuyorlardı. Üçü de Os
manm isnadını reddettiler. Osman, 
bunların yüzüne baktı: 

- Ben katil değilim, suÇnmu da 

inkar etmiyorum. Bana kelepçe vu-
ramazsınız, diyordu. 

.Jandarmalarla kavga etti. Bir kaç 

jandarma onun kollarına girerek zor

la karakola götürdüler. 
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Şantaj Suçlusu 
Dün Hapse 
Mahkum Oldu 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 
dün şantaj yapmak su:-etile Orozdi
bak müessesesinden 1250 lira para 
dolandırdığı iddia edilen eski maliye 
memurlarından Lut~i Kalelinin mu
hakemesini neticelendirdi ve kendisi
ne bir ay hapis ve 30 _lira para ceza
S! verdi. 

Bu netice dava üç safhadan geç
tikten sonra doğmuştur. Mahkeme 
ilk duruşmada suçln hakkında bera
et kararı vermişti. Müddeiumumilik 
davayı temyiz etmiş, mahkeme de es
ki kararında ısrar etmiştir. Temyiz 
umumi heyeti, müddeiumum.iliğin i
tirazını haklı bulduğu için di.in tek
rar duruşması yapılmış ve suçluyı! 
ceza.kanununun 182 inci maddesinin 
ikinci ben~ine göre mahkum etmiş-
tir. Hüküm tecil edilmiştir. r 

;Tramvay Kazasının 
1 Muhakemesi 

Evvelki gün Topkapıda vatman 
Kadrinin idare ettiği '1'opkapı - Sir
keci arabalarından birisi, sokakta oy
nıyan bir buçuk yaşlarında Istefan 
isminde bir çocuğu ezmişti. Asliye 
dördüncü ceza mahkemesi dün meş
hut suçlar kanununa tevfikan bu da
vaya baktı. Şahitleri dınledi. Muha
keme yeniden hadise yerinde ke§Ü 
yapılması için talik edildi. 

POLiSTE: 

BallionClan Düştü 
Kasımpaşada Arabacılar sokağında otu

ran Ramazanın kızı Nefise evin ikinci kııt 
balkonuna çamaşır asarken muvazenesini 
kaybederek sokağa clüşmüştür. Beyoğlu 

hastanesinde tedavi altına alınmıştır. * Taksimde Camcı çıkmazında oturan 
Eleni Angelikl ve İstemat Dolmabahçeden 
Ahmed.in sandalına binip gezerlerken san 
dalın devrilmesi neticesinde hepsi de de
nize dökülmüşlerdir. Biraz sonra yetişen 
sandalcılar tarafından kurtarılmışlardır. 

BORSA 
28 - 4 - 939 

ÇEKi.ER ' Londra 5.93 
Nevyork 126.675 
Faris 3.3550 
Mil!nc> 6.6650 
Cenevre 28.455 
Amsterdaın 67.6450 
Berlin 50.8250 
Brüksel 21.44 
Atına 1.0925 
So!ya 1.56 

Madrid 14.035 
Varşova 23.9025 
Budapeşte 24.9675 
Bükreş 0.9050 
Bclgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.55 
Moskova 23.0025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani 19.03 
Sivas - Erzurum I 19.48 ...__________________..) 

ne c-avap veremediniz de birbirinize 
girdiniz. Blıinizin söylediğini, öteki 
tekzip etti. Siz mütehassısı geçindiği
niz bir hay,1anm nasıl yürüdüğ~nü 

kcstircmezseniz ben dünyanın nasıl 

~ittiğini tayin edememişim, çok mu
dur? Diye haşladım. SindiJer \'e mev
zuu ddistirdiler. 

Rüşvetçi Polis 
Memurları 

Firar Ettiler 
Galatada esnafı ~araca kestikleri 

için yakalanan Galata komiser mu
avinlerinden Talat ile arkadaşlarının 
Sultanahmet sulh ikinci ceza mah
kemesi tarafından sorguları yapılmış 
ve muhakemelerinin gayri mevkuf 
olarak devamına karar verilmiştL 

Sorgu hakimi tahkikatı derinleşti
rirken bunların tevkiflerine lüzum 
göstermiş ve tevkif müzekkerelerini 
kesmiştir. Bunlardan çoğu tevkif ha
berini ahr almaz kaçmışlardır. Polis 
kararı infaz edebilmek için kendile
r!ni aramaktadır. * Hadisede ismi geçen ve bugün 
kaçak olan eski Galata komiser mua
vini Talat ile eskiden Gf).latada, şim
di de Beyazıt merkezinde komiser 
muavini olan Talat bir değildir. 

Bir Yağcı Beraet Etti 
Zabıtai belediye memurları Ba

lıkpazarında tereyağı satan Mihalin 
yağından şüphelendikleri için nümu
ne almışlar ve belediye kimyahane
sine göndermişlerdir. Kimyahane ya
ğın karışık olduğu neticesine vardı
ğı için Mihal müddeiumumiliğe ve
rilmiştir. Sultanahmet sulh birinci 
ceza mahkemesi dün duruşmasını 

yaptı. Suçlu, yağının halis tereyağı 
olduğunu iddia ediyor ve belediye 
kimyahanesinin tahlilini kabul et
miyordu. Mahkeme nümunenin adli 
tıp işleri müessesesinde tekrar mua
yenesine lüzum göstermiştir. Dün 
müessesenin raporu okundu. Ya~ın 

saf süt olduğu anlaşılıyordu. Hakim 
Mihali beraet ettirdi. 

EKONOMi :ı 

Yapak Satışları 

Devam Ediyor 
Dün Sovyet Rusyaya yapılan mü

him bir yapak satışı hakkında verdi
ğimiz haber üzerin!! piyasada bir fa
aliyet görülmüştür. Evvelki günkü 
iki yüz elli bin kiloluk satıştan iki 
yüz bin kilosu borsaya kayıt ve tes
cil edilmir tir. Mütemmim olarak al
dığımız malumata gore Sovyet Rus
ya için daha altı yüz bin kiloluk bü
yük bir parti Anadolu yapağı satıl

mıştır. Bu suretle lki gün içinde ya
pılan satış taahhüdü 800 bin kiloyu 
bulmuştur. 

Dünkü Piyasa Hareketleri 
Dün piyasamıza 192 ton buğday, 

97 ton un, 101 ton mısır, 15 ton no
hut gelmiştir. Buğdaylar 5 - 5.32, 
çavdar 4.03 - 4.05, sarı mısır 4.06 -
4.10, çalt fasulyesi 15 - 16, ufak fa
sulye 13.20 - 14, acı badem içi 61, 
Ordunun iç fındığı 96 kuruştan sa
tılmıştır. Taze beyaz peynirler 22.116 -
25, kaşerler 43, zeytinyağı 45 - 46 
kuruştan satılmıştır. Satılmış olan 
tilki postlarından iki bin, sansarhr
dan 391 tane ihraç olunmuştur. 

Almanya Mısır AlacalC 
Alman ithalat bürolan Alrnanya

ya Türkiyeden fazla miktarda mısır 
ithaline müsaade etmi5tir. Mısır ta
lepleri artmış ve fiyatlarına ton ba
şına yüz kuruş zammedildiği alaka
dar ihracatçı tüccarlara bildirilmiş

tir. Almanya fazla miktarda mısır 

satın almak fikrindedir. 

Memur Süsü 
ile Radyo 
Çalmışlar 

Çarşıkapıda Filips radyo acente
liğinde memurluk yaptıklarım söy
liyen Nobar Hambaryan, Rafael ve 
Istepan Tarakcıyan cumartesi günü 
saat 22 de Laleli Tayyare apartma
nının üçüncü dairesinde oturan Hak
kının evine kendilerine icra me
muru süsü vererek girmişler ve rad
yoyu alarak gitmişlerdir. Müddeiu
mumi muavinlerinden Reşat Saka, 
dün tahkikatını bitirmiş ve suçlula
rın tevkülerini istiyerek üçünü de 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah
kemesine vermiştir. Suçlular vazi-

1 

yeti tevil suretile itiraf etmişlerdir. 
Hakim suçluların ikametgaha bağ
lanarak serbest bırakılmalarına ve 
dosyalarının asliye ceza mahkeme-
sine verilmek üzere müddeiumumi
liğe iadesine karar verdi. 

Bir Muhaciri Öldüren 

Jandarmaların 

Muhakemesi 

Koşunun birinci Lle ikincileri 
Tarsus (TAN) - İlkbahar at ko-

koşuları, beş bin Sl'!yircinin ônünde 
yapılmıştır. Taylara mahsus birinci 
koşuda, Önal birinci gelmiş, 150 lira 
almış, ikinci gelen Sabiha da 24 lira 
almıştır. 

İkinci tecrübe koşusuna on hay
van iştirak etmiş, birinci gelen De
liye 150, ikinci gelen Gümüşe 25 li
ra ilcramiye verilmiştir. 

Dört yaşından yukarı yerli ve A
rap atlar arasındaki üçüncü koşuya 
dört at girmiş, birinci gelen Fırat 

175 lira, ikinci gelen Hamdan 50 li

ra almışlardır. 

Üç bin metrelik tahammül koşu

suna dört hayvan iştirak etmiş, bi

rinci gelen Uçar 250, ikinci gelen 

Can 75 lira kazanmışlardır. 
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Yakalanan Kaçakçllar 
Ankara, 28 (A.A.) - Geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaf':a teşki
latı cenup hududunda otuz üç ka
çakçı, iki bin dokuz yüz on kilo güm-

Uşakta Yangın 

Dün ağır ceza mahkemesinde Si- rük kaçağı ile yirmi dört Türk lirası , 

Uşak, 28 (A.A.) - Çarşıda Uluca
mi karşısındaki berber dükkanından 
bu gece saat yirmi üç buçukta bir 
yangın çıkmış, zabıta ve itfaiyenin 
vaktinde yetişmesi ve iyi çalışması 
neticesi ateşin başka bir yere siraye
tine meydan vermeden yangın sön
dürülmüştür. 

livri karakolunda ciftçi muhacirlet'- altı altın lira, iki tüfek. elli beş mer-
den Ramazan isminde bir genci döğe- mi, sekiz kesim hayvanı ile altı ka.
rek öldürdükten sonra cesedini bir çakçı hayvanı; 

çuvale koyup denize attıkları iddia- Van bölgesinde: Altı kaçakçı, elli Yangında, berber dükkanı tama
men, bitişiğinde bulunan eczahane 
kısmen yanmıştır. 

sile tevkif edilen karakol kumandanı kilo gümrük ve inhisar kaçağı; 
Kasım çavuş, Mustafa onbaşı ve bek- Ege mıntakasında: Kara sularımız
çi Süleyman, Yusuf ve Şevkinin mu- da avlanan bir yabancı ile bir balık

Şehirlerimizin Su Tesisatı hakemelerine devam edildi. Suçlular, lçı sandalı ele geçirmiştir. 
asfalt yolda çalışan Yakubun çadı
rından bir tabanca çalcixğı için kara
kola getirilen Ramazanın bir gün 
sonra karakoldan kaçtığını söylüyor
lardı. Bir ay sonra Ramazanıu cese
di sahilde bulunmuştur. Diin on şahit 
dinlendi Şahitlerin birçoğu Ramaza
nı karakolda bir keçenin altında ya
tarken _gördüklerini şöylüyorlardı. 

Muhakeme müdafanın yapılması 

için başka bir güne bırakıldı. 

Karısını Öldüren Rifat 
Dün ağır ceza mahkemesinde iki 

sene evvel Kadıköyüııde vapur iske
fosinde karısını öldüren Akay me
murlarından Rifatin muhakemesine 
devam edildi. Pendik vapur.unun kap 
tanı Rifat ile Moda vapurunun gü-

1 ÖLüM HABERLERi 1 
ÖLÜM 

Belediyeler Bankası. Maraş ve 
Bornovanın su tesisatını yapan Titaş 
firması ile diğer şehirlerimizin su iş
leri üzerinde bir anlaşma yapmak ta
savvurundadır. Bu takdirde bir çolt 

Eski Rus Ticareti Hariciye Ban- şehirlerimiz susuzluk derdinden kur
kası Müdürlerinden ve Fafa Türk tulacaklardır. 
Trikotaj fabrikası sahibi Galata Sa- Jtf.. 
ravlı A 

1uu;:.,1.a.rn HiU'. .Hl J:SA.K U'l L.U lJlih~~llf\tMı/~t\leJ!:ge1iiilttl ıfil. 
dün ani olarak vefat etmiştir. Cena- smda makineli ziraat için katarpiller 
zesi bugün (29 Nisan Cumartesi) sa- traktörleri getirmeyi kararlaştırmış
at 14 te Şişlide Bomonti Tramvay tır. Bu traktörler Amerikanın pamuk 
istasyonunda 289 numaralı Kazım rnmtakasında kullanılmakta ve ran
Paşa apartrmanından kaldırılarak clımanı fevkalade artırmaktadır. Bu 
Üsküdardaki aile kabristanına de:f-ı traktörler, Çukurova müstahsiline 
nedilecektir. Tanrı rahmet eylesin. taksitle verilecektir. 

ı::erte lostromosu Ismailin müdafaa ,••••••••••••••••••••••••••••" 
şahidi sıfatile ifadeleri tesbit edileli. 
Bunlar şöyle söylediler: 

- Biz evimize gidiyorduk. Bir
denbire üç tabanca patladı. Bir kadın 
yere düşmüştü. Bir tuksi otomobili 
çağmldı. Yaralı otomobile bindi. Bir 
adam da yaralının yanma oturdu. 

Suçlu karısının bu adamla müna
sebeti olduğunu söylediği için bu şa
hitler dinleniyordu. Muhakeme mü
dafaa için talik edildi. 

DANSTAN iŞLENMiŞ BİR ESER ••• 
MÜZiKLE SÜSLENMiŞ BiR FANTAZI ••• 

NEŞ'E iLE ÖRÜLMÜŞ BİR FiLM ••• 
GINGER ROGERS ile FRED ASTAİR'in Yarattığı 

UÇAN 
LALE SiNEMASINDA 

Bugün saat 1 ı.ıe 2.30 da ucuz halk matinesi. 

ANKARA RADYOSU 
'tür kiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyosıı 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 K\\'· 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 KW· 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kv.'-

Cumartesi, 29. 4. 1939 

13.30 Pro"l"am. 13.35 Müzik (Eğlenceli 
müzik - Pi.) 14 Memleket saat ayarı, 
aians ve meteoroloji haberleri, 14 Tür1c 
Mii1ii{i: Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kanı. 
Cevdet Kozan, Okuyan: Meflıaret Sağ

nak. 1 - KürıHlihicazka:r peşre,;.. 2 -
SaHlhattin Pınann - KiirdilihicazkAr 
~ark1s1 - Aşkınla yanan gönlüme, 3 -
ArfakinJn - Kürdilihica?.kar ı;arkısı -
Artık ne siyah gö7.lerinin, 4 - Ruşeıı 
Kam - Kemenc;-e taksimi, 5 - Rakımın 
- KürdilihicazkAr şarkısı - Demedim 
ona hiç kimsin ve nesin. 6 - Osman Nl~ 
hadın - Kürdilihica7.kar şarkısı - K aç 
yıl yüreğim SJzladı, 7 - Kürdilihicazk Ar 
saz semaisi, 14,40 - 15,30 Müzik (Karı
şık program - Pl.) 

17,30 Program, 17,35 Müzik (Dans sa~ 
ati - Pl.) 17,55 Konuşma (Çocuk Esirge~ 
me Kurumu - Haftanın kapanışı) 18.1'5 
Türk müziği (Halk musikisi Aşık Veysel 
ve İbrahim) Takdim eden: Sadi Yaver 
Ataman, 18,30 Türk miiziği (Karışık pro!! 
ram), Çalanlar: Hııkkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Ü11er, Okuyanlar: 'Tahsin Karakuş, CeJal 
Tokses, Sa!lye Tokay, 19 Konuşma (Dı~ 
politika hAdiseleri), 19,15 Türk müziği: 
Çalanlar: Vecihe, Reşat "Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyanlar: Necmi Rv.:ı 
Ah1skan, Radife Neydik, 1 - Mahur pe!'
revi, 2 - Abdi Efendinin - Rast şarkl
sı - Senin aşkınla çak oldum, 3 - Ye
sari As1mın - Hüzzam şarkısı - Yine 
kalbim taşar ağlar, 4 - Refik Jl'ersan 
- Mahur şarkısı - Dün yine günnümöz 
geçti. 6 - Mahur saz semaisi, 8 - Şem
settin Ziyanın - Uşşak şsrkı - 01 şııhi 
sefa perveri, 9 - Şemsettin Ziyanııl 

- Uşşak şarkı - Şu salkım sôıtUd iin 

10 - Türkü - Ne zamar. gnr<:em o!l • ı 
20 Memleket saat ayarı, ajrıns ve met.- 
oroloji haberleri, 20,15 Tem~iı r Krırknı ı 

sönmez ·bu şafaklarda) Yıızan· F.k rPm R"
şit. 21,15 Esham, tahvilAt, kam bi:vo - nıı 
kut ve ziraat bor~ası (fiyat), 2l.25 Nese · 
1J plaklar - R. 21,30 Müzik (Sonat e -
Mesut Cemil - Cem;:ıl Reşit) , 22 Tfarta 
lık posta kutusu, f22,30 Müzik (Kü~lik 
orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Löhr 
- Hülya gece.cıl - Vals ,2 - Br;:ıms -Mrı 

car dansı No. 1 - 2, 3 - Könlschorer 
- Tirol Entermezo, 4 - Wllly Rtcharts 
~6 ~lılzt . ı!ı.Jn ı<i- ..._,. -t ·r w"ı-""- --ı.... .. _ \ 

Son ajanı:: haberleri ve vaMnld program. 

Cezalandırdan Esnaf 

Kardeş Katili 
Dün ağır ceza mahkemesinde Pen-

d ikte kardeşi Zekeriyayı öldüren 
Ahmedin duruşmasına devam edildi. 
Ahmet, kendisinde akıl hastalığı bu
lunduğunu iddia ediyordu. Mahkeme 
adli tıp işleri müessesinde müşahade 
altına alınmasına lüzum gösterdi ve 
muhakemeyi iki hazir~na talik etti. 

Son hafta zarfıncia Beyoğlu kaza
sında zabıtai belediye memurları ta
rafından yapılan teftişler neticesinde 
caddeye kum ve toprak dökmekten 
suçlu 21, mezbaha haricinde koyun 
kesmekten 2, fuzuli oJarak caddeyi 
işgal etmekten 22, müstahdem defte
ri bulundurmamaktan 9. otomobil i
le caddeyi işgalden 5, etiket koyma
maktan 4, dükkan dışına et, tavuk 
ve saire asmaktan 4, c-addeyi kirlet~ 
mekten 14, sıhhi muayene cüzdansız 
30, dükkanı vaktinde kaparnamaktan 
30, baca temizletmeyip yangına se
bebiyet vermekten 3. otomobil1e 
memnu yoldan geçmekten 4, kapak
<>ız çöp kapı kullanmaktan 4, ehliyet
siz bisiklete binmekten 2 ve diğer 

~ı••••••••••• ••••••••••••••••'• muhtelif suçlardan dolayı olmak ü

Onniğin Marifetleri 
Onnik Şarapçıoğlu isminde bir genç 

Sıraservilerde apartmanların arka tn
raflarına geçerek penceelere karşı 

halkın ar ve haya duygularını renci
de edecek şekilde harekette bulun
duğu, apartmanların birisinden poli· 
se telefon edilmiş, polis kendisini 
meşhut bir halde yakalamıştır. Be
yoğlu sulh ceza mahkemesi dün ken
disini 35 gün hapse mahkum etmiştir. 

17 Ev Soyan Hırsız 
Eski muallirr~ -rden Abdi isminde 

bir genç Beşiktaş, Ortaköy ve civa
rında on yedi ev soyduğu iddiasile 
tevkif edilmiş ve sorgu hakimliğine 
verilmişti. Dün dosyası asliye birinci 
ceza mahkemesine verilmiştir. Ya
kında muhakemesine devam edile
cektir. 

Orhanelinde Krom 
Bursa (TAN) - Orhaneli kazası 

dahilinde Çanak civarındaki krom 
madeninin bu sene de işletilmesi j

çin şirketi tarafından program ha
z1r lanmıştır. Geçen sene 2500 ton 
krom istihsal eden bu ocakta iş hac
minin büyütülmesi de diisünülüyor. 

~ .......................................... ,~ 
Bu Hafta SÜMER Sinemasının 

Büyük bir Muvaffakıyetle göstermekte olduğu ve 

V I V i A N E R O M A N C E ' ın 
J J: A N M U R A T ve J U L E S B E R RY 

ile beraber Fevkalad:! bir tarzda yarattıkları 

Vazife Uğrunda ••• 
Filmi kadar müessir, Cazip v~ ihtiraslı bir film görülmemiştir. 
EKLER JURNAL da: En hakiki ve mütenevvi Son Siyasi Hadiseler .. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

......................... , ............ İllll .... , 

Bugün İPEK ve SARAY Sinemalarmda 

3 

Hayatımzda hiç bir vakit gülmediğiniz kadar güleceksiniz 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

AHBAP ÇAVUŞLAR 
HARBE GİDİYOR 
Meşhur Arşak Palabıyıkyan'm en nefis Komedisi 

Aynca: Programa ilave olarak: 

ELMAS HIRSIZLARI 
Fransızca sözlü, çok heyecanlı macera Filmi. Bugün saat 1 ve 2.30 
da tenzilatlı matineler. Saat 8AO da iki film birden 

3 Ahbap Çavuşlar Harbe gidiyor 

ANKARA'da H A L K ve sus 
,._••••••• sinemalarında da eösterilmektedir. 

zere cezalandırılanların · mecmu ·.ı 
172 kişidir. Ayrıca 932 ekmek ve 152 
francala, noksan vezinden dola~{). mu-
sadere edilmiştir. 

Yeddiemin · Banliası 
Ankara, 28 (TAN> - Sigorta şir

ketlerinin teftiş ve murakebesine ait 
1149 sayılı kanunu tadil eden 3392 
sayılı kanuna tevfi.ı{an sigorta şirket
leri taraiından sabit ve mütehavvil 
kefalet akçelerinin tevdi edilebilece
ği yeddiemin bankalar meyanına 

Türk Ticaret Bankasının da ithali, 
Iktısat Vekaleti tarafından kararlaş
mış ve karar alakadarlara tamim e
dilmiştir. 

Ankara Esham ve kampiyo borsası 
meclisi, Türk Ticaret Banka5ı hisse 
senetlerinin borsaya kabulünü itti
fakla karar altına almıştır. Bu karar 
Maliye Vekaleti tarafından tasdik ~ 
dilmiştir. Bu itibarla bu milli mü~s· 
sesemizin hisse senetleri borsada k..:ı
te edilmiş bulunmaktadır. 

Hatayda Yeni Kanunlar 
Antakya, 28 (Hususi) - Bir hazi

randa şu kanunlar mevkii meriyete 
konacaktır-

U mumi muhasebe kanunu divanı 
muhasebat kanunu, kefalet kanunu , 
maaş, tahsili emval kanun ve tal i
matnameleri, pul ve kıymetli evrak 
talimatnamesi1 hazine usulü hesabi
yesine dair talimatname. 
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29- 4- 939 

29 Nisan 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TUrkiye Ecnebi 

1400 Kr. 
750 " 

1 Sene 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 • 

400 
150 

.. 
• 

8 Ay 800 • 
1 Ay aoo " 

MilleUeraruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet aırasiyle ao, 18, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kurutluk 
pul ilAvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ - ,, 

Nevyork 
Sergisinde 
Milli Kıyafet 
N evyork sergisi bu ay bapnda a

çılıyor. Bütün endişelere rai
ınen bizim paviyonlarm da hazırlığı 
tamamlanmıştır. l Mayısta bütün 
sergi ile birlikte bizim• paviyonlar da 
açılacaktır. 

Nevyork muhabirimizin bildirdi
ğine ıöre, serginin açıldığı gün yapı
lacak merasim programında, bir de 
sergiye iştirak eden bütün milletler
den 50 ter kişinin iştirakiyle bir ge
çit resmi yapılması davadır. Bu ıeçit 
resmine iştirak edecekler milll kıya
fetlerini giyeceklerdir. Bu ıeçit res
ınine iştirak edecek Türklerin de zey 
bek kıy af etine girecekleri bildirll -
ınektedir. 

Bir okuyucumuz bu haberi oku • 
yunca müteessir olmuş. Bir mektup
la bize şiklyetini bildiriyor: 

"Bütün Garp &leminin ötedenberi 
palalı ve şalvarlı bildiği Türkü, bu 
defa da sergide bütün dünya mil
letlerinin gözü önüne zeybek kı -
yafetiyle çıkarmak yanlış değil 

midir? Bu hareket Avrupa ve A -
merikalılarm kafalarından henüz 
çıkmayan muhayyel palalı Türk 
tipini tekrar canlandırmağa hiz -
met etmiyecek midir?" 
Bu okuyucunun endişesi yerinde-

dir. Fakat bu sergide yapılacak ıe • 
;ıt,-'=-~i.,.tı~r~ · ü 

ndil'ı ar ısa e pplak bacaklı 
kıyafetleriyle, Macarlar sırmalı çep
ken ve poturlariyle çıkacaklardır. 
Bu kıyafet ontarrn milli kıyafetleri • 
dir, fakat hergünlük hayatlarında 
kullandıkları kıyafet bu değildir. 

Sargide bu tarzın kabulü, daha zl. 
Yade ıeçit resmine biraz renk ve bi
ı·az cazibe vermek içindir. Yoksa ıe
yircller bu kıyafetlere bakarak geçit 
resmine ittlrak eden milletler hak • 
kında hüküm verecek detllletdir. 

Milli kıyafet olarak zeybek elbi
sesi, bizim için hiç utanacak bir kıya
fet cleğitdir. Zeybek kıyafeti yüzde 
yilz erkektir, renklidir, cüzeldlr. Ser
gide hayli dikkati çekınefe müsaittir 

Avrupalı ve Amerikalının kafa _ 
sındaki muhayyel palalı Türk tipini 
biz asıl paviyonlanmızda teşhir ede
ceiimlz eşya ile silmete çalışacğız. 
Paviyonlanmızdakl sergilerimiz ou • 
lara yeni Türkü ve yeni Türkiyeyi 
tanıtacafl ıibi, Türkün en uld me
deniyete ıahlp miUetl8rden biri ol • 
duğuna eserleriyle isbat edecektir. 
Bizim için uıl ehemmiyet verilen ve 
verilmesi lizıın ıelen kısmı budur. 

Da paviyonlarda Amerikada tah· 
silde bulunan im ve erkek Türk ço
cuklan çahf8caklar ve Tttrldl geri, 
iptidai, palalı zanneden Avrupa ve 
Anıerikalıtara hakiki hüviyeti ile ta
nıtacaklardır. 

Anamurcla Dekovil 
Hırsızları 

Anamur (TAN) - lki senedenbe
ri dekovil hattında vukubulan hır
sızlıkların failleri nihayet yakalan
nııştır. Müddeiumumi bizzat, Çin
genli köyüne giderek araştırrr.alarda 
bulunmuş, orada bir çok ray ve tra
versler meydana çıkarmış, şebeke 
halinde çalışaiı hınuzlar tutularak 
adliyeye verilmişti:. * Anamor (TAıVı - Maliye ka
sasından on büı b•' çalan ~zlar 
tutulup adliyeye verilmiştir. Çalı

nan para tamamen maliyeye iade et· 
tirilm.iştir. 

AnamurcJa Bir Köylliyü 
Öldürmüıler · 

Anamur (TANı - Bir ay evvel 
geceleyin öldürülmüş olan köylü Ö
mer İbrahimin katilleri, meydana 
çıkarılmıştır. 

TAN ================================================:;;.:-: 5 

Muharrir, bu yazısında kadınlann İl hayatına atdmalanndakl muhtelif sebepleri +ekik ediyor, Amerika Notları : 

birçok memleketlerde bu mesele hakkında yaP,dan tetkiklerin neticelerini anlatıyor : Amerikaldar 
Nasd Seyahat 
Ederler? 

.O o o 
• 

Kadını ·ış Hay atına Yazan: Belki. Halim 

Amerikalılarla beraber başka 
memleketlerde çok seyahat 

etmedim.. Fakat kendi memleketle
rinde ve Kanadada nasıl seyahat et
tiklerini biUyorum.. Gidilecek yere 
karar verince ilk iş haritaları tetkik 
etmektir .. Tabii trenle seyahat eden
ler de var ... Fakat çoiu otomobille 
dolaştıiı için kendi yollannı kencllle
ri tayin ederler .. Çeşit çeşit haritala
ra bakılır ve en nihayet en kısa, en 
düzgün, en u kalabalık olacafl tah
min edilen yol seçilir. Otomobil bir 
gözden ıeçlrilir. Yatı, pn, suyu 
doldurulur, eksikleri tamamlanır. Et 
yalar arkamıa ıelişi giisel dolduru • 
lur, hattl ban elbiseler buruşınasın 
diye ukılariyle beraber dolaptan 
çıktığı ılbi otomobilin içine atılır. 

Atan Mecburiyeti er 
S on zamanlarda gazetelerde ka: 

dınlarm tabll fonksiyonları ola 
rak kabul edilen annelik, zevcelik 
vazifeleri haricinde çahşmaları 
meselesi münakaşa mevzuu ol
makta ve bunun lehbıde ve aley· 
hinde yazılar yazılmaktadır. 

Mesele, kadının aleyhinde veya 
lehindeki prejüjelerden ve hissi 
tercihlerden tecerrüt ederek ob
jektif bir surette tetkik, kadının 
ve milli camianın hakiki menfaat
lerine uygun olarak halledilmesi
ni icap ettirecek kadar mühimdir. 

Kadının, kütle halinde, iktısadt 
bayata atılması, on dokuzuncu a
sırada vukua gelen büyük sana.yiin 
ink.işafının neticesidir. Daha sonra, 
Umumi Harpte kadın erkeklerden 
boş kalan yerleri doldurmak ve bü
tün mesuliyetini ilzerine aldığı ai
le hayatını idame etmek zaruretile 
iş hayatına atılmıştır. O zamanlar 
kadınların çalışması nnzan dikkati 
celbetmediği gibi, lüzumlu bir ted
bir olarak ta telakki edildi, diye
biliriz. 

Harp bitip te normal vaziyet az 
çok teessüs edince, diğer cihetten 
iktısadi hayatta husule gelen dur
gunluk neticesi işsizlik buhranları 
başgösterince, kadın erkeğe rakip 
olarak görünmiye başladı. Hatta 
bazı memleketler bu işsizlik buh
ranının önüne geçmek maksadlle 
evli kadınları çalışmaktan mene
decek tedbirler bile aldılar. 

B u tedbirlerin isabetli, kabi
li tatbik. bizzat kadının ve 

m 
vermeden evvel ve verebilmek i-
çin, kadınları iş hayatına sürükli
yen hakiki sebepleri yakından tet
kik edelim: 

KJdınlar neden evlerini ve ço
cuklarını bırakarak iş hayatına a
tılmaktadırlar? 

Bunun, birden fazla, hakild se
bepleri vardır: 

Muhtelif memleketlerde yapılab 
anketler ve tertip edilen istatistik· 
ler gösteriyor ki, kadınlann ekse
risi, ihtiyaç ve zaruret dolayısile 
çalıpnak mecburiyetinde kaltnlf
lardır. Kocuı binaenaleyh geçim 
vasıtası olmıyan, kocası öldüiü't 
yahut kendini bıraktığı için bütün 
aile yükü üzerine çöken, kocala
rının kazançları aileyi geçindirmi
ye kafi gelmiyen, yahut hasta ko
calarını veya muhtaç ııilelerini bes
lemeğe mecbur olan bütün kadın
lar - k1 çalışan kadınların ekseriye
tini teşkil etmektedirler - hep ha
kild ihtiyaç ve zaruret saikasile iş 
hayatına atılım§lardır. 

Fakat, hayatlarım kazanmağa 

kendiler"ni ve ailelerini geçindir
miye mecbur oldukları için çalıpıı 
kadınlann haricinde diğer bir kı
sım kadınlar var ki, bunlar daha 
ziyade, kendilerine maddi ve ma
nevi istlldll, eğlence, iyi yaşama 
ve giyinme temin ettiği için, otöl
yelerde, fabrikalarda, bürolarda ça
lışmaktadırlar. Umumiyetle son a· 
sırda hayat standardı yükseldiği i
çin, herkeste, tablatile kadınlarda 
da, daha iyi yaşamak temayülü ha
sıl olmuştur. Bilhassa mekteplerde, 
erkeklerle beraber ayni tahsili gö
ren kızlar, çoğalan m:ıddt ve ma
nevi ihtiyaçlannı tatmin etmek is
temektedirltr. Evin yeknesak ve 
sıkıcı hayatı Üzerlerine bir kabus 
gibi çöken. ev işlerini bllmtyen ve 
sevmlyen ve bunlardan zevk al
mıyan kadınlar. fabrikalarda, atöl
yelerde ve bürolarda bir çok er
kek ve kadın arkadaflarlle bera
ber çalıımaktan, mü§terek, tenev
vülü, eğlenceli ve hür bir hayat ge 
çirmekten daha ziyade hoşlanmak· 
tadırlar. Bunlar, bütün ağırlığına 
rağmen iş hayatını, ev hayatmm 
zevkine varamadıklan sükuneti 
tercih ediyorlar. Evlenmek, aile 
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Bu tablo, 1926 nüfus sayımına göre, Fransanın faal nüfusunun, umumi nüfu
sun takriben yarısı olduğunu göstermektedir. Büyük meslek gruplarınıiA Nılı•uın 
vatandaşlar, erkek ve kadın olarak ayrı gösterilmişlerdir. 

7,837,776 kadına karşı 13,205,773 kadının çalıştığı anlaşılıyor. 
Diğer cihetten, hiç bir mesleği olmıyan 5.773.256 erkete mukabil 13.081.137 

kadın bulunmaktadır. Şahsi ihtl.mıımlar grupuna: Banyo, hamam .ıdbi müessese
lerde çalı§anlıır, berberler, masajcılar, manikilrler .. dahildir. 

teşkil etmek, çocuk doğurmak ve daha kolaylıkla tutulmaktadırlar. ö-
büyütmek, onlara çok ağır, müziç lüm nlsbetl bunlarda daha ziyadedir. 
ve zevksiz bir iş olarak görünmek- 5 - İsçi kadınlarda dolum nisbeti 
tedir. azdır; çocuklarının ölüm nisbeti vasa-

Kadınların iş hayatına atılma· 

}arının muhtelif sebepleri
ni gösterdikten sonra, onlarm ça
lışmalannı zararlı ve tehlikeli bu
lanların istinat ettikleri esaslan 
tetkik edebiliriz. 

Sosyologlar, doktorlar, iş teşki· 
lltla??- mümessilleri, devlet adam
ları, muhtelif zamanlarda, bu me
sele hakkındaki noktai nazarlarını 
söylemişler ve muhtelif hal tarz
ları teklif etml§lerdir. 
Fransanın tanınmış şahsiyetle· 

rinden profesör Charles Richet, 
kadınların çalışması işsizliği arttır
dığı ve aile hayatına zarar verdiği 
için, kanun vazılarından kadın
ları çalışmaktan menedecek. hic ol
mazsa bunu tahdit edecek tedbir
lerin alınmasını tstemiştir. 

Bu mesele hakkında isabetli bir 
hüküm verebilmek için, her şeyden 
evvel kadınların, evlerinin dışında, 
ve bilhassa sanayi faaliyetinin i
cap ettirdiği ağır işlerde çalışma
larının, kendileri, ve cemiyet için 
ne dereceye kadar zararlı ve teh
likeli olduğunu bilmttk lazımdır. 

Muhtelif memleketlerde bu me
sele hakkında yapılan tetkiklerin 
ve ank~tlerin neticelerini aşağıya 
kaydedıyonız: _ .. • 

1 - Sanayi fılerinde «:alışım evli ka• 
dmlardan l{B)'ritabil do~mlar, vasa
tiden % 7o, çocuk d~ünneler % 15 
fazldır. 

2 - Ağır iş Prtlıın içinde rıılışbkla• 
n~an dolayı bedenen ve zihnen vo
ru n kadınlann çocuktan arasında 
gayritabil, anormal olanlann miktan 
ziyadedir. 
3 - Mücrim çOcuklar % 50 nJsbetin
de, sınai işlerde çalışan kadınların ço
cuktan arasından çıkmaktadır. 
4 - Hariçte çalışan ve ayni zaman
da ev işlerim yapmk mecburiyetinde 
kalan kadınlar, çok daha erken yıp
ranmakta, hutalıklara daha çabuk Ye 

Uden çok fazladır. 
8 - Kadınlann hariçte çalışmaları, a
ilevi vazifelerini hakkıyle yapmalan
na mAni olmaktadır. En hüsnü niyet 
sahibi kadın dahi, günde sekiz tlokuz 
saat dışarda çalıştıktan sonra yorgun 
ve bitik bir halde evine dönünce, ev
de kocsına ve çocuklarına alt işleri ih
timamla yapacak, bir vaziyette değil
dir. Kocaların ve çocukların ihmal e
dilmeleri, bu vaziyetin zaruri neticesi
dir. 
7 - Kadının çlışması dolayısiyle iktı
sadl istlklAllnJ kazanması, erkeğe kar
ısı tihilyet hissinin azalmasını ve geelt 
mlş olduğu harici hayatın mümkün 
kıldığı fazla temaslar dolayısiyle, aile 
samimiyet ve saadeti azalmıştır. Kan 
koca arasındaki aeçlmsizlikler, aile 

• dirliksizliği ve blnnetice boşanmbr 
ilzerinde, bunun bily(lk tesiri vardır. 

8 - Bunlara i!Ave olarak, kadınlann 
çalışmalarının işsizlik buhranlarım 

§lddeUendirdiği de iddia edilrnektedlr. 

* 
G ayri kabili itiraz bir haki-

kattir ki, kadının asıl ıçti
mai fonksiyonu, anne ve ev kadını 
olmasıdır. Evini ıdare etmek, ço
cuk yapmak, onun büyümesine, 
sıhhatine ve terbiyesine itina et" 
mek, kocasının huzur ve rahatını 
temin etmek, ev dışındaki faaliyeti 
ile kolaylıkla telif edilemiyecek 
meşgalelerdir. 

Bir anne, asgari 6 ay çocuğuna 
süt vermek, bir sene dalına onun 
yanında bulunmak, onunla müte
madiyen meşgul olinak mecburiye
tindedir. Bu da kafi değildir. Çün
kü çocuklar bilhassa 2 - 5 yaşları 
arasında hastalıklara en çok müs
tait ve annelerinin 'htimamlarma 
en ziyade muhtaçtırlar. 

Yine muhakkaktır ki, en iyi ço
cuk dadısı, annenin yerini tutamaz, 
ve hesap edilmiştir ki çocuğu su
ni bir suretle beslemek ve büyüt
mek için, annenin aldığı yevmiye
den daha çok para sarfetmek la
zıındU'. 

Böyle olduğu halde mesela Fran
sada 21 milyon kadın üzerinden 8 
milyonunun evlerinin dışında ça
lışmaları, rasyonel bir cemiyet f. 
çin anormal bir vaziyet sayılmaz 
mı? 

ideal bizi şeniycte göz yumdu
ramaz; anormal ve tehlikeli oldu
ğu söylenen bu vaziyetin mesulleri 
kadınlar değildir. Çünkü onlar 
- büyük ekseriyeti itibarile - cemi
yet hayatlarını kafi derecede ya
hut hiç temin etmediği için çalış
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Kadınlann kendilerine has olan 

içtimai fonksiyonlarını hakkUe ya
pabilmeleri için sadece: (kadının 

yeri evindedir) demek kafi olma
dığı g1bi, bu vazifelerini yapmala
rını mümkün kılacak maddi şart
lar temin edilmeksizin, onlari ça
lışmaktan menetmek, büyük bir 
haksızlık ve içtimai sefalet amili 
olacaktır. 

Kadınların faaliyetlerini e'(Jleri
ne inhisar ettirmek, bir evi, aile o
cağı olanlar için mü?l".kündür. Hal
buki meseli Fransada, erkekler
den 2 milyon fazla kadın vardır. 

Bunlar ne ile yaşayacaklardır? 
Kadınların evlerinin dışında ça

lışmamaları isteniyorsa, anlan ih
tiyaçtan kurtarmak lazımdır. 

Burada hususi veyahut resmi her 
hanıi bir müessesede çalqan me • 
murlarm esklliklerine göre senede 
on bet günden bir aya kadar izinleri 
vardır. Bu vakd biç kimse evinin 
burnunun dibinde ıeçirmes •• Gide • 
bildfli kadar uzaklara sltmeie çab • 
şır. Dönünce konuşulan şey, ne slr· 
düğü defll nerelere gittiiidir. "On 
beş gün içinde 3000 mil yaptım. Şu· 
ralara, şuralara pttlm.'' diye konu
şur. Amma gittin de bir şey gördün 
mü? O da başka meale ... Gitmit ol• 
mak kafi, görmek mevsau baha de
ğil, 

Bir arkadapmla muhtelif mties -
seseleri geziyordiım... Programa bir 
günde iki üç müesseseyi dolaşmayı 

sıkıştırdı. Fakat dolapna başını ka -
pıdan içeri ııokmaktan ibaretti. "Hep
si bir, bu müessese de öteki gibi.." 

Bu ise, evini iderc eden ve ço
cuklarına bakan annenin faaliye
tinin de fay dalı bir iş, bir içtimai 
hizmet olduğunu kabul etmek ve 
bu hizmetine mukabil olan ona al
locution familiale p!klinde yahut 
herhangi bir tekilde yardım etmek 

Yahut "o ıubede yapılan iş de bu 
şubede yapılanın aynidir herhalde, 
haydi öteki müesseseye gidelim" dl· 
yerek gitmesiyle dönmesi bir ola • 
yordu. 

Seyahatlerde de öyle, yola diizill
düler mi alablldilderine hızh gitmek 

" önladade ... tte otuz kır 
mll lfldea an!Naya rastladılar mı baş-Fakat acaba kadmlar bu kurtu

luş imkanlarından istifade etmek 
istiyecekler midir? 

Sınai muhitlerde yapılan bir an
kete göre, fikirlerine müracaat e
dilen çocuk anası, amele kadın

ların yüzde 80 i ev!erile ve ço
cuklarile meşgul olmağı tercih et
tiklerini söylemişlerdir. 

larlar kifllre .• Amerikablann m ~ok 
küfür ettikleri zaman böyle önlerin
de yavaş giden bir otomobil olduiu 
zamandır. Sabırlı olup öndeki araba
yı bekleyeni pek azdır. 

Ve filhakika, bu anketin yapıl
dığı mensucat sanay.i mıntakasın
da alocution famiUale sistemi tesis 
edilir edilmez, çocuk anası olan a
mele kadmlar!n yilzdr. 20 si hemen 
atölyelerini bırakarak evlerine dön
müşlerdir. 

Müsait bir zaman bu1unca hemen 

geçmete bakarlar. Ne köıe, ne yo -

kut ~inler, kornuını basar, geçer, 
ve çok defa kazalara sebep olur. 

Amerikanın pek çok yerlerinde 
manzaralar çok güzeldir •.. Daflarm, 
göllerin, nehirlerin güzellfiine do 
yum olmaz .. Yol seçilirken buna da 
dikkat ederler. Bazan dal yahut k87 
görebilmek için ilç yiiz, dört yUz mil 

U mumt olan bu tetkik ve mü
lahazalardan sonra mesele

yi, kendi vaziyetimiz bakımından 

da tetkik edelim-
EvvelA, Türkiyenfn faal nüfu

sunun 8 milyon olduğunu ve bu
nun 4.600.000 i erkek ve 3.300.000 
ni kadın bulunduğunu kaydede
lim: 
Kadınlardan 3 milyonu toprak, 

ziraat işlerinde çalışmaktadırlar. 
Esasen çok eski zamanlardanberi 
köyde kadın, normal zamanlarda 
erkekle beraber, harp ıamanların
da. ise erkeklerden fazla bir istih
sal unsurudur. 

Bu üç buçuk milyona yakın müs
tahsil kadmladan, çok ağır sanayi 
işlerinde çalışanlann miktarı 130 
bini geçmemektedir. 

Geriye kalan 60 binı ise, ticaret, 
umumi idari hizmetler, serbest 
meslekler ve ev iktısadiyatı gibi o 
kadar yorucu ve yıpratıcı olmıyan 
işlerde çalışmaktadırlar. 

Bu vaziyet karşısmda yapılacak 
şey nedir? 

Evveli kadınların içtimai ha
yatta erkeklerle beraber yürüye
rek biribirlerine yardımcı olmal&
ıar101 ve biribirlerını tamamlama
larını prens:p olarıık kabul eden 
Türkiye cümhurlyeti için, kadmla
n çalıfmaktan menedecek tedbir
lerin alınması mevzuubahis olamı
yacağım açıkça söylemek lizım
dır. 

Köy fktısadiyatının mühim bir 
rüknü olan kadını ziraat faaliye
tinden alıkoymıya • bilhassa nü

( Arkası 8 incide) 

gitmeie ilfenmezler .. Biz olsak bu 
kadar uzun yolculuia katlandıktan 
sonra orada bir iki gece yahut 1ılç 

olmazsa bir gün kalarak o gtizelliği 

içimize sindirmek isteriz.. Amerikalı 
öyle yapmaz... Görmek için üç yilz 
millik yol yaptığı göl kenanna, ya • 
hut dağ eteğine geldi mi, biraz ya -
vaşlar, siiratini yirmi, yirmi beş mUe 
indirir. Daha kabadayısı billbütftn 
durur ... Bet dakika, haydi bilemedin 
on dakika, o güzelliğe bakar. "Ne sil· 
zel değil mi?" deyip gazına tekrar 
buar ve programın ikinci maddesi • 
ne dofru uçar .. Ve bu defa kaybet• 
tllf bet dakikayı kasanmak için düa 
süratle ... 

Otomoblll durduran teYlerden bi· 
ri de hediye dflkklnlan ile, antika 
dükkinlarıdır. Amerikada yol ke. 
narlarında, bilhassa yazlık yerlerde, 
eski antika! Bir ahırın köşesinde, ya
hut da ıflzel bir evin &ilzel bir oda -
sanda açılmıt hediye ve antika dil • 
klnlan vardır. Çin dükklnlan, Ja • 
pon dilkkinları ne ararsanız... Hedi
ye dilkkAnlan sahiden çok güzel. ve 
zevkli.. Fakat antika diikkinlan!.. 
Geç.. Eski deiirmen tatlan. Çocuk _ 
tutumda büyü annemin gece ınba
firllie giderken ta91dıtı fenerler sibl 
fenerler. YD'tık, pis körükler, idil • 
lenmit şamdanlar, hatta bizim kah • 
ve deflrmenj bile antikalar sınma • 
da... Dtlkkincı kadın antikalanm 
metheder: "B yirmi senelik. Şu ma· 
f8, elli senellk ... " müşteriyi duyanı
nız" Ya öyle mi elli senelik .•. Dütfba 
bir kere! ••. On bet dolar mı dedlnls. 
Pekall ••• Şu maşayı ahyorum" ... Sa-

(Arkan 8 incide) 
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MEKTEPLiLER ŞAMPIYONASI 

Bugünkü TAN Şildi Maçları 
Mekteplilerin Derecelerini 

Belli Edecek Elıemmigettedir 

lstanbul lisesinden Cihat 

TAN 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

Müstehcen 
Yazan: Naci SADULLAH 

Hakkı Kılıcoilu, adında bir zat 
var: İkide birde ''Tan" sütun

lannda imzasına rastlanın: 
Her makalenin serlevhuı, neden

se, dalma ıudur: 
"- İstanbul Valisine açık mek -

tup!" 
Belki, bu zat, postaya verip gön • 

deremediği mektuplarının başkalan 

tarafından da okunmasını istiyor. 
Onun son yazdığı açık mektubu sa • 
dece bu arzusunu yerine getirmiş ol
mak için, zorla okudum. Zorla oku • 
duğumu söylüyorum: Zira bende, 
böyle "açık mektup" lara karşı, aca
yip bir emniyetsizlik vardır: Çünkü 
ben böyle "açık" neşredilenler kadar 
"kapalı" mektup görmedim diye bi • 
tirim: Kapalı sözden de hiç hoşlan • 
mam! 

Hakkı Kılıcoğlunun Valiye hitap 
eden bu bilmem kaçmcı mektubun -
da, şu satırlar da var: 

"'- İşgal senelerinde, bir düş -
man polisi, bir vatandaşımızı kara -
kola çağırdı mıydı. lokmasını ağzın
da bırakır koşardı. Şimdi, bizim po· 
lisimiz çağnnca gitmiyor: Çünkü 
polisimiz, cahil halka karp zayıf, ya
ni merhametlidir. 
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( Memlekette Çocuk Haftası) 
\ 

Hatayda Çocuk Bayramı miinaebetiyle yapılan tezahürat 

Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz 1 
Taksim stadında: 

"Size acı bir hatıramdan daha 
bah!edeyim: lzmitte yapJan rirbiiz ~ocak müabakaına iıtirak den yaorulor 

por Bükesi 

Galatasaray - Dem.irspor saat 
16,30 da. 

İstanbulspor, Pera - Beykoz, 
Kurtuluş saat 14,30 da. 

Şeref Stadında: 

Mektepliler "TAN ıildl,, maç
ları. 

Vefa - PertevnJyal saat 14,30 
da. İstanbul • Yüce Ulkü saat 
15,40 ta. Haydarpaf& - Hayriye 
... ı 16,30 da. 

latu'bal llHslnden M&erıem 

/ mektepliler "Tan Şildi" maçlan artık en hararetli devre-

İzmit işgal altında... Ben de ora
dayım... Şehrin asayişine dilpnanlar 
bakıyor .... Belediye riyasetinde Al • 
lahlık bir adam var. Çarp ve sokak
lar pislik içindedir. Bir gün, İzmitte
ki ecnebi polis müdürünün imzuım 
tqıyan şöyle bir ilin okuyoruz: 

"- Medeniyet demek, temizlik 
demektir. Ve İzmitliler, siz, dünya -
dakl lnsanlann en pislerisinlz. Yann
dan itibaren, bu çarşıyı tertemiz ıör · 
mek isterim!" 

"Filhakika, ertesi ıtınclen ltlba
rea, .......... reklHnc•~· kadar prp. 
ve sokaklar tertemizdi: Dtlpnan ~ 
kllfnce yine eski tas, eski hamam ol· 

1 

sine ~tir. Musabakalar her hatta alakasını bır kat <talla , ·~da, memleketi i11&l albn· 

arttırm8ktac!ır. BuiQD $eril stadında Ha~ lisesi - da bulundurmıq olan düşmanlardan 
Hayriye lisesi ile, İstanbul lisesi de Yüce Ülkü ile. Vefa da takdirle bahsedenler yok deilldlr: 

B
• k F d ~ 1 Pertevniyalle karşılaşacaktır. Hakkı Kıbcoilunun iis16ba bana 
lr aç e erasyon l onlann lisanını hatırlattı. Fakat ba· 

B
• 1 • ·ı· HaYJarptlfll • Hayriye na kalına, "Allahlık" bir belediye 
ır ectırı ıyor •+ı ti rl • M H d H i Usel ri b s fiil 8 8 mlZ ISlfG ay arpaşa - ayr ye e un- reisinin ihmalkirbtma hırslanıp bO· 

Ankara, (Hu.susl) _ Kati olarak dan evvel yaptıklan müsabakada tiln bir memleket ahalisini pislikle 

alcbp maltimata göre bütçe zaru- Gidecekler temdide rağmen berabere kaldılar. ithama yeltenen terhiyeslz, milteea-
ıetleri dolayısile bu sene Beden Ter· Bumin ikinci karıııla<:ımalannı yap- vlz, •nnank ve küstah bir dilpıan 

Mısırda yapılacak atletizm müsa- e.,.- s s r··· 
biyesi umumi müdürlüğüne maliye maktadırlar. polisinden bize yadioh kalan, bir 

bakalarına iştirak edecek atletler, At .,. Mitçesbıden ancak 350 bin Ura ka-
1 

t1zm fed ta af d .1 Haydarpae11 ,, __ 1 tanınmıc ve kTV- "ibret deni" değil, bir "dit pcırdatı· 
c1ar bir tahsisat verilebilecektir. e erasyonu t ın an seçı - :r-~ 7 

.,, h ,, d -ı-+ir. Gidecek atletlerimiz §Ulllar- metli futbolcülerden mürekkep ve cı atıra ır. 
Tahsisat böyle azalınca, evvelce &U.19" B 1 T.. k ti l l halla L dır: muntazam çalışmıı bir takıma malik- e e ur po s n n, aara· 

llazırlanmıı ve son günlerde gazete- k 1 d' "ki ··tnr d"• il 200, 400 Gören, 110 ve 400 mani- tir. Aralarında Fenerbahçe birinci 0 a ıpçı e 1° en ,...man po • 
imde intipr etmiı olan te§kilat kad- 1 1 uk 1 L Ln~ 

ah F .. n. 5000, 10000 Rıza Maksut, takımında yer alını• Fikret, Galata- s Ye m ayese 0 unması, uana uua· 
IQIUDun hemen hemen dörtte bire in- AAAt s dl. yüksek ve üç adını Pulat, ıülle ve saraydan Eşfak, Beykozdan Gazan- bOtiln hayret ver 
dirilmesine zaruret huıl olmuştur. d1ak Yusuf ve Arad. fer gibi birinci sınıf oyuncular bu- Eler, Tilrk poHsl, cahil 

Bu arada bugün adedi ona varan lunmaktadır. Buna mukabil Hayriye karp merhamet ıisterlyona, Tilrk 
federuyonlardan bir kummın diğe- :•n•uuuuuuuu•u lisesi de rakibile boy ölçüşebilecek inkıllbı, ıöz ~oydutumuz seviyeye 
rl1e birleştirilerek futbol, güret, at- ~ Kırkpınar Gireılerlnde bir kuvvettedir. Çok çetin olan ilk yilkselmi' demektir: Çilnkil Tilrk 
Jetlzm, denizcilik, bisiklet, eskrim, Alhn Kemer Yerilecek karşılaşma şampiyonanın en zevkle milleti "kırbaçlı otorite" den hoşla • 
olmak üzere altıya indirilmesi mllh- seyredilen maçlarından olmuştur. Bu nacak yaradılışta olsaydı, ba vatanın 
temeldir. Aniara, (Hmui) müsabakanın da ayni heyecanla ta- milyonlarca delikanlısı, Çanakkale • 

Yine ayni 1ebeplerle bu sene ma- A nanevt Tilrk sporunun R- kip edileceğinde şüphP.miz yoktur. yl, Damlupınan, Sakaryayı kanı ile 
ba1ll beden terbiyesi müdürlükleri : nelik en mühim teuhU- I • • V sulamazdı.! 
tepdlltımn tehiri ve binnetice spor ~ rtl olan Edlraede 5, 1, 7 mayıs- : •tanbul Lgaı • Yüce llrü Vaktiyle, İzmit halkma pisik le-
mOkellefiyetiııin ilenye taliki mel· ta 7apılacak Kırkpınar ıUre1- Bu müsabaka da bize güzel bir o'- kesi sünnete yeltenen düşman poliai 
lauzclur. lerlne, Beden Terbiyesi Genel yun seyrettirecektir. Istanbul lisesi, ise, cevabını çoktan almış buluna -

Futbol maçlarında tekerri1rl1 te- Dlttktörltiiü bii)'iik ehemmiyet ' ilk karplapnayı Galatasaraya karşı yor: Çünkü İzmitliler, dilnyanm en 1 
-6rü mucip olmakta olan hidisele- ı atfetmektedir. yapmış ve bu maçı kazanarak şampi- temiz insanlan olduklannı, memle -
rin önüne geçecek tedbirleri almak ~ Memleketin her tarafına ya- yonanın en ümitli takımı olan Gala- ketlerini dünyanın en iirenç silpribı 1 
'ft futbol hakemleri meselesini bal· • yılmq olan ıtırel merakının l· • tasarayı tasfiyeye uğrctmııtır. Takı- tüsünden, ylni düşmandan temizle -
Jetmek üzere pek yakında bir futbol • deta anahtar taıı olan ba mU- mekle lsbat etmişlerdir: 
hakem komitesi tefk.il olunacaktır. sabakalarda, bbzat Genel Di mm ekserisi Istanbulspor birinci fut- Biç şüphe yok ki, vaktiyle hmit·' 

Merkez iatipre heyeti bu komite- rektlriln de hazır bulunacalı . bol takımı oyuncuları tefkil etmek- lilere hakarete yeltenen o küstah 
ntn nlzamnımesini tetkik ile mef1Ul- ve Kurtdereli merhum namına · tedir. dttıman polisi de; tıpkı İstanbul çöp· ~ 
d(lr. ihdas edilen başpehlivan keme- Esasen Galatuaraya karşı elde et- teri pbl Akdenlse dökülen o canlı 

Beden Terbiyesi genel dlrektarlü- rlal sitlreceiini memnuni1etle tikleri galibiyet talomr:ı kuvveteinl silprüntil yılınlan arasındaydı: 
lüne plen 82 vilayetin spor bütçe- • haber aldun. • rta k uıtur B gtınkü ka ıa,. Ve biz, temizlik denini, stipriln-

leri 
de te•'-1'1- olunmaktadır. idare! ••••••••••••••••••••••• ••••• 

0 
ya oym · u rp tilden alama)'IZ ha1 Hakkı Kılıcoj -ı.ıu& manın da yine İstanbul lisesi lehine 

humiye ve belediyeler bütçelerinden la! 
tefriki Beden Terbiyesi kanununun Beılllfaıın ltiraz1 neticelenmesi kuvvetle muhtemeldir. Bir daha 16tfen, bu kadar açık, 
ahkimı cümlesinden olan yüzde iki , V Ja - Perteoniyal ylnl bu kadar açık saçık mektuplar 
w dörtlerin yekWıu bir milyon Ura Beşiktaşlılar Ankarac:la Demirspo- Geçen hafta yaptıkları müsabaka- yazmayın: Zira o takdirde, sanat tab-
kadardır. VilAyetler buna mukabil ra kartı yaptıkları maçta eski Fener- da berabere kalan bu iki takım bu- lolanndan kaldırdıiJmız şu teşhisi, 
W buçuk milyon liralık masraf büt- bahçeli Orhanm talebe olduğunu ile- gün ikinci karşılaşmalarım yapacak- sizin mektubunuza koymak mecbu • 
çeleri hazırlamışlardır. ri sürerek itirazda bulunmuşlardı. lardır. Biribirine denk iki kuvvet o- riyetini duyacapz: 

Merknce bir gtina muavenet ya- Beden Terbiyesi direktörlüğU vazı- lan bu karşılaşma diyebiliriz ki. gü- "- Müstehcen!" 
p•lamıyacağı cihetle her bölgenin yeti resmen Boğaziçi, lisesinden sor
kendl iradı yekUnunu tecavüz etml- mu1- mektep idaresi Orhanın resmen 
yen bir bütçe haZırta.-ı ve bu es-

- -- varidatın yüzde !ekseninin in- mektebin talebesi olduğunu, ali.kası-
.pata, geri kalan yüzde yirminin, ru kesmek f(>yle dursun giderken ha
yür.de 35 inin ücretlere, 35 inin spor ber bile vermediğini bildirmlftk. Bu 
faaliyetine, otuzunun malzeme ve a- vaziyet karpsmda Befildafm bu ma
tr masraflara tefriki tamim edllmlt- çı hükmen kannması kuvvetle muh-
br. temeldir. 

nün en güzel maçlarından blriJi o

lacaktır. Her iki takım diğer takım
lara nazaran daha cüssesiz oyuncu
lardan teşekkül etmesine rağmen ge
çen hafta bize çok zevkli bir oyun 
seyrettirdiler. Bu müsabakanın gali
bini evvelden tahmin etmek bir par
ça güçtür. 

Yeni Halkevlerl 
Yeniden yapılacak olan halkevleri 

binalan hakkında konuşulmak üzere 
dün Cümhuriyet Halle Partisi vilayet 
merkezinde bir toplantı yapılmı§tır. 
Toplantıda, bu sene in§& edilecek o
lan Kadıköy halkevl binasının ihale 
prtları tesbit edilmiştir. 

Sandıklı Holkeoüwle ,.,,..u edilen "Vatan 11e Vail•. 
piyainde rol olan sençler 

K.iilala7G Valili, Çocal Bayramuwla meldeplilerin 
""7rcmunı lmtlayor 
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Bu Balıçegi 
Dörde Bölünüz 

. 
•• 

• 
• • • • • 

• 
• • 

Bu bahçeyi C brdef9 'b&leeet· 
llnlz! O prtla Jd, puklann her 
birine vnt biJWd6k .. biçimde 
birer balıge ile. '1n1 R.1ıda ilaç 
d~. 

o :: 1 

Sekizin Yansı 
Oçtür 

Altqla OktaJ .... tabltmVt
ludı. Altq 8 in ,... 4 tür; dl-
JOıdu. Oktaj: llaJU'! Seİdd ~ 
balen,k 2 tane 6ç elde..-... 8-
clt. Soma da daVUIDI .. t etmek 
~ eline bir kAlıt ülı. Kocfımaa 
bir .... rabmı ,um. 
Katı.ma çlzPl tamam '*'*' 

&itinde~ bent k&IJdı lld
:re katıladı. Sama, bu HtOn iri • 
lıdı, Od7e bölda ıp aerı dedi. 

Sehtden~ - Dd ktlıt ,...... 
da da Mnır 6ç nbml ,mııfdı. 

'l'BDI Km DO:&T 
-OMBDD 

YIDI KiRE DORT 
ON ID 

.,_, J9dl tane clördln on ettı
llne ~ ... ... .. 
pat edlJOl'UID: 

(4X4) - (4+414 + '14) - 10 
Dört bın 4iört us etmM mi, 

dörde Dd tane. dört tMlfm dört, 
1anl iki tane bir ......... aııı 
olmu mıt On altıdal CJkmM. ıe-

KALEMi HiÇ 
KALDIRMADAN 

Sbe h• kenan 8 untlm bGy(lk
ıntte bir ilçpn (Mtı.11•) veriyo
rum. u~ 0çpn libL • 

Bu Oçpn. dokU küGlik i1caene 
bölilmaOf*'. 

!'aJ*lllmw ,.,..-= • ip 
...... .., ... clotm ktcOk _. 
- bmOmDAı o1ank, b1Mn1 Jdg 
lraJ4aın-r f '" flmek*. 
...... ld: 
'ÇI ........ ~ .... ..... 
~ - d&nnd.,.. .. ... 
.... IDal; ........ biç ..... ..... 
,.... ...... .J>abt ..... , ... .. 
pkBn, 12 , ........... ldr b-
.......... ow.ıı- ..... ...... 
.... ........... Wrl ••• 

,.. ............ y ..... ....... .......... 

l'iye on kalmaz mı! ._,_ı..ıı._lllilıiııliıillıı ... 1111111!._.__. .... 

CEVAPLI 
MESELELER KAL 
1 - .Advnm birinde, bet tane 

cnSs torbuı var. 
Bet torblıdakl bOtGn cerizterm Reçel Ziyafeti 

tut.n ,omar. Blrlncl torba ile 1-
~ torblıdaki cevizlerin tutan 
ia dlr. 

Ddnal ile Gçancilnbktl 23, il
çOiciı ile daıdilneUııilnkil 29, dar
dGncQ ile beflnclnbıJd ele 89 dur. 

Acaba, her torbada kag tane ce
viz ftl'dır. 

11 - KmdWnln Dd mfall De 
toplmclıktan IODI'& Jarl8l alındılı 
uman 0.7S ola AT' ~'çbrT. 

I - 8, 10, 13, 18. !J. 
D-Yaqmdır. ..... . ...... . 

Nereden 
Anlamış 

Recep Duran, bir deli llbl polis 
brakoluna koftu: 

- Kard8flm, ...,. tqahklar • 
dan aplı JUVerlenmıı. 

Po:U. mtltetifl cevap veıdl: 

- Olanı biteni enell ben& an
labnis bakalun 

- Bu •balı, onunla ben, b -
yahk1ana en iatODdeld teJ1e7e &i
den dar yolda p:u,vıduk. Bir .. 
nlıt, stıD8fln dolufUDu .,ret 
:mek için durduk. Bfizak, dolu
dan fufina belinde eei70rdu. 

Bir enhk kudeflmln ppbsı 

uçtu. Onu yakalamak için öne dol
ru atıldı. Sonra, kendini tutamı
yerak, kayalıkların ta apğısına 

kadar, birdenbire yuvarlanıverdi 
Polla müfettlfi hemen fi>yle ba

lu'dı: 

ram. 
Şimdi ben m. IOl'&Jllll: 
Acaba mütettlf bunu ~ 

enlemıp?. 

,. --- - ~ ----
18 19 20 21 

HlKA YE 
K &ylerl llak •tmah bir cwa

daydı. Tun ortuınden bir 
.. pçr.rdl. Cam 16dil. parlak zift 

• tenli • ebet çocukJuı ördek llbl 
bu suda )'(lser, aJqem ay 1flllnda 
pmurlu q.klarla kuldbelerlne 
dönerlerdL KuWbelerl tek katlıy
dı. Bu INltlbeler, 1U ve kaauf
lmia örOlmüftl. 

Gece Pbl llyab yiizlil, ıflk gi
bi telnb: 7firekli ihtiyar •nneJer, 
akan .. lfbi tatlı dillerle iftıe bu 
ldalilbelerde, o çamurlu ~ 
Babet çocuklenna mua1 anlatır, 
dolup büyiklilderi J9l'l ~ 
prbJnı ölretirlerdi 

Galiba bir bMat ~ .. 
zlm bujd&Jlanmısa ......,.. 

bir çeflt eklnba IUll ~ bl
Çf. klerl lll'aJaıdL Mlnlro o • 
ilk olarak, l9nit onda ........ 
atılan a1Wı ..ıert duJdu. KOme 
kime öten davullar, bu JJI Jlıı*-
11 lnunlen •V8f& çalınJordu. 

)(lnko bunlann niçin oldvtmm 
eordu. Ona IAY8flll ne olduluJıu 
anlattılar. Ve cllllltw ki: ''llabet 
çoeuldan.bndt ~ ..... 
ler, çünttl. bu topnklari bDllJe. 
rhdn oldukça hirdörla ~ 
blnipt Dedir dtfe IOl'JDMb. ÇOD4 
ldl ... ilk lflldalr, Dk ...... 
berab. Qr-· tptr - o.rıe,. ..... .,.. da bir .... 
Wı vwma. Ben ............. . 

lltııko, daha cm bir ,......,._ 
K'Qflara cık atmü, ~ nl
PD ......._ batD aDt .. bll
~u. • km pı ırı ds, cl6t-

Yazan: B. TEZ 
manı ~ lllpn ehnel!m, 
iman öldOrmenln yollannı öiren
dL Köylerde ~yordu: 
"- Yapsın Habef kralı. Kralı

mız oldutu, kral oldup için de
lil. bizbn bapmıp ~ bizim
le beraber düpmıne karp avap
cetı için 18fUUl Habet krah.,. 

Harp bet'edı., Jlinko, m 117-
blas, dUl'ID8dalı d••knm•• 

ltaıyalara bıp maha:nbe etU. 
D6pnan, bra ... avla SiM, 
kendl IOJUllda olanlan •hJor -
du. oatm bombelv ~ ,.. 
~...,~dd9iiRl6~ 
fUDlarl ,.,..., ~ ~ 
da bJlvJtr; ~ ~u. 

y.,ıt ...... Jlllt ~le 
....,_., Jıqi1arm pkellenn bile 
inine çe'r;Nlli ..atlerde dÜfmaD 
braqWanaa aldırıyor, ber tek 
dtlfma mdlriifte. S(lcOnOn daha 
çolltldıe;nı lçhıclekl lwn öldür -
me anumnun daha bızleMı1n», 
tathlqbjun hlllediyordu. 

l'"\liq OllUll 80ll ~ ....... 
v--. MmuıJdL Sabahta .... 
.. ~durmadan, .8lper ınuıw. 
.... J.llPIDll)ardı. Bir erahk, dört 
t.afıaclald IOJdatlannuı )'Wlertni 
bnlap~lldannı,d•~bftı~a
nm &6nll. Dört )'anı inan 61flle. 
riJe clolmuftu. o. kaçma, ıaaw.; 
damada Uut tepeleıdeli t.Um 
davulJan çalınıyor, aldan -
kralın bafka memlelre""'9 b;ll
la haberleri ıe1lyordu. 

llinko, bu bçıf ..._........,. ....... 
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Raziye Hata Ağlıyordu 
Bafa da,' Nişanlanmak, NikCihlanmak, İçin Ayak 
Diriyordu, Fakat Bunun Mümkün Olmadığını Anladı 
- Sor, ou adama. Beni yürek- culuğu yapmış olan Bafayı, yorgun ce temas etmekti ve yapac.:ağı 

siz, ruhsuz bir oyuncak mı sanı- yorgun hizmetinde bulunmıya hamle boşa giderse, kendini - ka-
yor? Yoksa kendisi henüz yoldan zorlamaktan vaz geçmiş, kız da bil olduğu kadar - pahalıya sat-
gelmiş yanık yürekli bir kızcağıza nişanlanma, nikahlanma gibi ta- maktı. Cüceler, kimsenin ihtimal 
nasıl muamele edileceğini bilmi : leplerde ısrar ettiği takdirde Os- vermediği ve veremiyeceği ınüda-
yecek kadar kaba mıdır? manlı İmparatoriçesi olmak ihti- halelerile onu, hakikate yaklaştır-

Cafer de, Nasun ta, tepeden tır- malini kaybedeceğine kanaat ge- dıkları gibi şehzadeyi de gazaba 
nağa kadar titremi.j olmakla benı, tirdiğinden yelkenleri suya indir- gelmekten, tamiri imkansız işler' 
ber, tek bir saniyelik göz müzake- mişti. yapmak zoruna düşmekten Li.zak 
resiyle, tutulacak yolu da karar- Evet, fettan kızın bütün o hid- tutmuşlardı. Şimdi ortada bulut • 
laştırmışlardı. Zeki minyatürler dctleri, şiddetleri , şehzadenın suz bir sema vardı. Şehzade o !e-
kendi durumlarının yukarıya tiı - kendini son derece beğenmesinden kesiz sema içinde bir çok zevk 
kürülse bıyık, a~agıy~ tükürülse, istifade ederek - meşru bir izdi- kaynaklan, bir çok safa nüveleri 
sakal denilebilec.:ek bir biçim aldı- vaç kabul ettirebilmek hulyasın- keşfederek ruhi gevişler getiriyor-
ğını anladıklarmıh.n iki tarafı i- dan ileri geliyordu. O, daha Ve- du, Bafa da, ayni semada, kendi 
dare etmek yoluna girmişlerdi. netlikte ve Duçeler sarayında ih- istikbalini - hale hale, kehkeşan, 
İşte bu ıztırar içinde Cafer, titiz tiyar korsanlarla flört yaparken, kehkeşan, burç, burç - seyrede • 
Bafanın, bu ağır su.-ılini şu şı:kil- Osmanlı sarayında nikahın y;ısak rek hissen baygınlıklar geçirıyor· 
de türkçeye çevirdi; haline konulduğunu, Kanuni Sü- du. 

- Kız, efendimizin dünyalar leymanın Hürrem Sultandan son- Cücelerin sevki, idaresi altında 
durdukça, yaşama:.ına dua ediyor, ra, kimseyi nikahlamadığı gibi, onların buldukları uzlaşma ~artla-

kendisine iltifat buyurduğunru:c!an şimdiki padişahın odalık usulüne rı şunlardı: Şehzade, on gün Ba-
dolayı minnettar kai<lığını, b.ıhti- son derece sadık kaldığını ve ve- fayı, misafir sa~acak, dinlenme-
yar olduğunu söylüyor. liahtını da 0 yolda yürüttüğünü sini kolaylaştıracak, saray kadın-

Ş ehzade, derin derin Bafanm 
yüzüne baktı ve onu mem- • 

nun etmek için Nasuha hitaben: 

öğrenmişti. Bu sebeple Manisa sa- larile onu tanıştıracak ve hakiki 
. rayında kendine nasıl bir rol ve bir gözde olduğunu herkese .karşı 

vazife düştüğünü - eksiksiz -- tebarüz ettirmek için şanına, şe-

"Sen de benim tercümanım ol:,, 
dedikten sonra, şu cevabı verdi· 

biliyordu. Lakin, şehzadenin da • refine düşen lUtufkarlığı yapacak. 
ha ilk yüzleşmede, kollarını aça Bafa da on gün sonra gecesını, 

- Venediklileri.n kavga eder 
gibi, konuştuklarılll bilmiyordum, 
kendisinin de sizi azarladığını sa
nıyordum. Kırgın veya kızgın cl
madığını öğrenmekten mahzuz ol
dum. Nasıl sarayımı beğenmiş mi? 
Gerçi daha bir yerini görmedi, 
yalnız hamam dairesine gidip gel
di ama, yine bir fikir edinmiştir. 

Hele bir sor. 

aça üzerine yürüyeceğini ve bu gündüzünü - kayıtsız ve şart -
hamlede muvaffak olamayınca, bir sız - şehzadenin himmetine bağ-
hamam sohbeti teklif edeceğini lıyacak! .. 
hatırına · getirmiş değildi. Beş on Cüce Nasuh, o uzun muhavere 
gün olsun bir anlaşma ve kayn&ş- sırasında bir sırasını düşürüp Os-
ma devri geçireceğini umuyordu. manlı saraylarında padişahlal'la, 

Bu ümidinde aldanmış, kahya ka- şehzadelerle pazarlığa girişmenin, 

dının pek kabaca davranışından mukavele veya muahede yapma • 
da müteessir olmuş bulunduğım - nın görülmüş şeylerden olmadığı-

dan şehzadeye dert yanmak, sız- nı ve şehzade Murat tarafınrhn 

!anmak kararını almıştı. Bu dE:rt gösterilen uysallığın, bu sebeple 
Nasuh ta bu sözü, Caferin ter

cüme ettiği suale - y&rım yama
lak olsun - bir cevap teşkil ede, 
bilmesi için şu biçime soktu: 

yanışta, bu sızlanışta, yüzüne na- büyük bir iltifat, büyük bir ikram 
sıl bir renk, sesine nasıl bir ahenk" sayılması lazım geleceğini Bafaya 
vereceğini kestiremediği için de anlatmıştı. Zaten o da, Venedik 
üzülüyordu. Fakat şehzadenin, Ha- Duçelerine, Alman İnıparatorları-

- Sizin neye kızdığınızı, klm
den ve ne sebeple incindiğinizi şeh
zade hazretleri anlamıyorlar. Sizi 
çok aziz tutacaklarını söylüyorlar. 

ziye hatuna atılan tekmeyi hoş na, Fransa Krallarına çok yüksek-
görmesi ve kendisini sitemli bir lerden bakan ve o haşmetpenah • 
bakış atmak suretile olsun tekdir lan huzurlarında titreten Kubat 
etmemesi, o üzüntüyü cürete çe- Çavuşların efendileri olan padi • 

İşte bu garip şekilde cereyan e
den, uzun ve gülünç bir münaka
şa sonunda, zeki cüceler, iki tara
fı da avutmak iınkanını bulmuş • 

virmişti ve işte bu yaygan1yı ko- şahlarla prenslerin şakaya gelir 
parmıştı. insanlar olmadığına kanaat besli

lardı. Şehzade, günlerce deniz yol- Maksadı, işaret edildiği üzere, 
nikahlanma işine kuvvetli-

yordu. Yalnız, yaradana sığınıp 

bahtını sınamak, kendini şehza -
deye nikahlatmak istemişti. Bu 

···················~·········._.... ...................................................... . 

t. ..... Yazan: Kerime Nadir 
Kalbimi yokluyordum; orada hiçbir azap, hiçbir 

nedamet, hiçbir acı yoktu. Yahut bulamıyordum .. 
Demek ki, asıl şimdi, bu duygulardan tamam!yle 
mahrum olmuştum .. Demek ki, insanlığımı asıl şim
di, kaybetmiştim.. Gülmek, kahkahalarla gülmek 
istiyordum .. Iztırabın, azabın ne demek olduğunu 

artık hatırlıyamıyordum. / . " • • • • • . . . . 
... "1.,. 91' R • • A . . . . . . . . . . 
Arabanın bir köşesinde, sigaranın birini söndürüp 

diğerini yakıyor, ve yolların sarsıntısı arasında göz
lerim yan kapalı bir şarkı mırıldanıyordum. 

Çok geçmeden arabacı arabayı durdurttu. Derhal 
eteğini çekip ne olduğunu sordum. Eğildi ve elile bi
raz ileride pırıldayan bir suyu göstererek: 

- Derelerden geçeceğiz, dedi. 
- Nasıl? dedim. 
- Sallarla!.. 
- Köprü yok mu? .. 
- Hayır! .. 
Bu garip bir işti. Ne şekilde olacağını merak edi

yordum. Araba gayet ağır hareket etti. Derenin ke
narına gelmiştik. Suyun yüzünde büyük ve saldan 
ziyade dubaya benziyen bir takım karaltılar görü
nüyordu. Bunlar, arabaların Üzerlerine kolaylıkla 

yerleşmesi için imtizaçlı bir şekilde sahile yanaştı
rılmışlardı. 

Direklere asılmış birkaç karpit fenerinin titrek bir 
ışıkla aydınlattığı sahilde dört beş kişi vardı. Bunlar 
arabacı ile selamlaştılar ve bizim sala binmemize 
yardım ettiler. Sonra iki kişi sala atlayıp, ellerindeki 
uzun değneklerin yardımile salı karşı sahile geçirdi
ler. 

Bu suretle iki dere daha geçtik. Artık anzasız yo· 
lumuza devam edeceğimizi arabacı temin etmişti. 
Durmadan ilerliyorduk. Saatler ıı:ecivor. sabah vak· 
}aşıyordu. 

TEFRiKA No. 39 ...... 
Nihayet uzaktan "Bagatol,, un ışıkları göründü. 

Arabacı bana dönerek: 
- Sizi bir çıkmaz sokağın başında bırakacağım, 

dedi. Dipteki küçük kapıyı çalarsınız.. Orada emni
yetli bir Tatar ailesi oturur .. Size her hususta yol 
gösterirler ... 

Biraz mütereddit göründüm Herif derhal ilave 
etti: 

- Ben sizin gibi bir çok kaçak esiri onlara ema
net ettim.. Merak etmeyiniz.. !sterseniz beni söy
leyin ... 

- Fakat sabah yaklaştı .. Bu vakitte herkesin ka .. 
pısı çalınır mı? .. 

- Adam sen de! .. Onlar alışıktırlar .. : 
Bir müddet sonra, kasabaya girdik. Karanlıkta 

etrafı layıkile göremiyordum. Fakat burasının pek 
büyük bir yer olmadığını anladım. 
Arabacı beni, söylediği köşede indirdi. Pazarlık 

ettiğimiz yüz rubleyi vererek, herifi savdım ve se
herin alaca karanlığında ilerleyip, küçük kapıyı 
çaldım. 

Yola çıkalı aşağı yukan, sekiz saat olmuştu. Ara
bada çalkanmaktan vücudüm ağrıyordu. 

Biraz bekledim; içeride hafif bir ayak sesi peyda 
olmuştu. Çok geçmeden kapı açıldı ve elinde bir 
şamdanla, yaşlı bir Tatar göründü. 

Herifin kılığından, henüz uykudan kalktığı anla· 
şılıyordu. Sersem sepet bir haldeydi. 

Hemen kısaca meseleyi anlattım ve kendilerine 
sığınmak istediğimi söyledim. 

1 Beni iyice süzdükten sonra, memnun bir yüzle: 

1 - Buyurun! Dedi. 
Ve öne düşerek yol gösterdi. Dar bir merdiven

den, küçük bir sofaya çıkmıştık. Burada iki kapı 
vardı. Adam, kapılardan birini açtı. Kiler denecek . 
kadar dar bir odaya girdik. Dip taraftaki kırık bir 
kanapeyi göstererek: 

tecrübenin müsbet netice verme • 
diğini görünce - ki şehzade böy
le bir arzudan bile haberdar ol
mamıştı ve Bafayı o dilekten cü
celerin zekası çevirmiş bulunuyor
du - tabiatiyle kanaatkar görün
dü, ne kazandıysa, onunla iktifa
ya rıza gösterdi. 

Ş imdi o, haşin davranarak 
kalbini kırmış olduğunu 

sandığı şehzadeye hulus çakmak, 
yaltaklanmak ve kendini şuhlu -
ğiyle de beğendirmek ihtiyacına 

kapılmıştı. Uzlaşma şartları 

- cücelerin himmetiyle - karar
laşıp, münakaşa bitince, yerinden 
gülümsiye gülümsiye kalktı, cüce 
Caferi kucağına alarak, büyük o
danın bir koşesine gitti, orada cü
ceyle dudak dudağa bir şeyler ko
nuştu, sonra Caferi yere bırakıp 
geri geldi, şehzadenin önünde Av
rupakari zarif bir reverans yaptı 
ve ardnıdan ilerleyip - yine is
tiğrak alemine dalmak üzere bu
lunan - şehzadenin iki elini tut
tu, acip olmakla beraber, kulağı
na latif gelen bir türkçeyle sor
du: 

- Siz, beni sevecek misiniz? .. 
Murat, ihtiyarsız, "Evet, t:?vct,, 

diye bağırınca da, - yine Türk 
diliyle - şunları söyledi: 

- Ben de sizi sevecek! 

Şehzade, hiç bir kadından duy
madığı o sualle, bu hatimeden yü
reğine sızan renk renk haz içinde 
gaşyolup gitmek üzereydi. Fakat 
kızın şuhluğuna şehzadece, bir 
mukabelede bulunmak lazım gel
diğini hatırladığından, kendini top
ladı, parmağındaki - Mısırın bir 
yıllık vergisi kıymetindeki - el
mas yüzüğü çıkarıp, Bafanın p~,r
mağına - elleri heyecandan tit
reye titreye taktı. Viyana sara
yından gönderilmiş olmak itibari
le hakiki kıymeti kadar, tarıhi 

değeri de yüksek olan kubbeli ve 
elmaslı saatini de kuşağı arasın

dan çekip çıkardı, cüce Cafere u
zattı: 

- Al bre mızrak boylu, dedi, 
§U saati. Kıza öğrettiğin sözleriıı 
bedeli olsun! 

Cafer, bütün endamiyle, yere 
kapanıp şükranını arzederken Ba
fa, cüce Nasuhu J?östPrrli mımı n ::ı 
sevindirilmesini işaretle istedi. 
Şehzade, hemen elini koynuna 
sokmak ve bir kırmızı kese altın 
çıkarıp Nasuha atmak suretile, 
kızın bu dileğini yerine getirdik
ten sonra, Caferi yanına çağırdı: 

- Bak şehlevend, dedi. Biz şu 
toy kızla lafa dalıp mühim bir şe
yi unuttuk: Bizim yanımızda an
cak Muhammediler yatıp kalka -
bilir. !sevilere: musevilere, hatta 
Mecusilere iş veririz, para veri
riz ama, yatağımızda, soframızda 
yer veremeyiz. (Devamı Var) 

Kadını iş Hayatına 

Atan Mecburiyetler 
(Başı 5 incide) 

fus azlığından şikıiyet edilen bir 
memlekette - imkan yoktur. Esa
sen köylerde evle tarla, ev ha
yatı ile iş hayatı o kadar biribirle
rine kaynaşmıştır. 

Köylerde yapılacak şey, bir ci
hetten ilmi ziraat usullerinin ve 
maarifin tamimi 'iuretile faaliyetin 
verimini arttırmak, diğer c1hctten 
köylerin sıhhi şartlarını düzelt
mek, köye doktor ve ilaç temin 
etmek suretile kadır:Iarı ve ço
cuklan hastalıklara karşı koru
maktır. 

Büyük şehirlerde, muhtelif sana
yi işlerinde çalışan ve mevcudü 
130 bini bulan kadınlara gelince, 
bunların da, kendilerini, ve çocuk
larım geçindirmek için iş hayatı
na atılmış olduklarını gözöni.iııde 
bulundurmak lazımdır. Memleke
timizde bir milyondan fazla dul, 

yani ekseriyeti itibari!~ gelirsiz ve 
himayesiz ve binaenaleyh çalış

mak mecburiyetinde olan kadınla
rın bulunması, bu kanaati teyit et
mektedir. 

Bu kısım kadınlar için de yapı
lacak şey, devletin, kendilerini 
istismara, fazla yorgunluğa, has~1-

lıklara karşı koruyacak ve müm
kün olduğu kadar iyi şartlar için
de bir aile teşkil etmelerini müm
kün kılacak tedbirler almasıdır. 

İşçi kadınlara doğumdan iki ay ev
vel ve dört ay sonra - ücretleri iş
lemek şartile - izin vermek, iş ba
şında oldukları zamaniarda çocuk .. 
!arını bırakabilecekleri kreşler ve 
bakım evleri tesis etmek, bu ted
birlerin en başında gelir. 

En nihayet, muallimlik, ço
cuk doktorluğu, hastabakr

cılık, umumiyetle iç:timai yardım 
işleri gibi vazifelerde, kadınlar, 

kendi içtimai fonksiyonlarının ve 
kabiliyetlerinin haricine çıkmış sa
yılamazlar. 

Hiç şüphesiz, yirm:nci asır ha
yatının, iktısadi zaruretleri, asli 
vazifelerini hakkile yapan kadınla
rın miktarını gittikçe azaltmakta-
,.ıT.,. Cnhl""lıı'hf"'ln ~lr ıs:-n ,·w•.-•'ı l. n A rn•• nul .,...;""' 

dışında çalışmıya mecbur kalan 
kadınlar, aile haytmın ve anneliğin 
verdiği en büyük sandet ve neşe
den kendilerini mahrum bırak

maktadırlar. 

Kadın, her şeyden evvel kadın 

ve annedir ve böyle kalmalıdır. 

Ancak rasyonel bir surette tan

zim edilmiş bir cemiyettedir ki, 

bütün diğer meseleler gibi kadın 
meselesi de, fizyolojik ve psikolo

jik hususiyetlerinin, kendinin, ce

miyetin hakiki menfaatlerinin i-

Amerikahlar Nasıl 

Seyahat Ederler? 
(Başı 5 incide) 

bcı memnun ~olcu memnun ... Bay· 
di öteki şehı·e. 

Karanlık basmca konaklayacak 
yer aranır. Çoğu otc1e gitmez. yol 
boylarında rahat ve ucuz turist ev • 
leri, turist barakaları vardır. Onlat• 
da kalır. Akşam karanlığında gir· 
diği evde nsabah karanlığında ayrılıt 
ve tekrar dümene yapışıp sürebildi • 
ğine sürer. Yolunun üzerinde bir şe• 
lıir, kasabaya geldi mi ilk iş iyi ye • 
ınek yapan yeri öğrenmek olur. Zira 
Amerikalılar boğazlarına oldukça 
düşkiindiirler. Davet edildikleri ye• 
rin evvela yemeğinden bahsederler. 

Yemekten sonra ~ehrin içinde bi· 
raz yine otomobille dolaşır. Sonra 
haydi tekrar önünde kurdele gibi u· 
zanan yola düşer. 

Tatil sonunda şu kadar bin mil 
yaptığından ve şu kadar yer dolaştı· 
ğından memnun işine döner. E,•et 
kemiyet yerinde fakat acaba keyfi • 
yetten ne haber. 

Anlaşılan turistler Türkiyeyi de 
böyle dolaşıyorlar ki, yarım yama -
lak, yalan 1·anlış fikirlerle dönüı·or• 

lar. 

1 HALKEVLERINDE 

Temsil 
Eminönü Halkevinden: 29 Nisan 939 

Cumartesi akşamı saat (20,30) da (Tipi) 

piyesi temsil edilecektir. 

* Eminönü Halkevlnden: 

1 - İlk tahsll imtihanlarına hazırlık 

kursu 2 Mayıs 939 Salı aksamı saat 
(20,15) de açılacak ve Salı, Perşembe, Cu 

martesi ak§amları ayni saatlerde derselere 

devam olunacaktır. 

2 - Millet Mktebi (B) kursu imtihan
larına hazırlık derslerine de 3 Mayıs 939 
Çarşamba aksann saat (20,15) de başla

nacak ve Pazartesi, Çrş:ımba akşamları 

ayni saatlerde devam edilecektir. Her iki 
kursa kayıtlarını yaptırmış olanların yu• 

karda gösterilen giln ve saatlerde Evi· 

mizin Cağaloğlu binasındaki dershanesin• 

de hazır bulunmaları rica olunur. 

il nnf.ıu•,,.11c 
Doçent Vehb i Eralp tarafından 29 

nisan 1939 cumartes i nkşnmı Beşiktaş 
Halkevinde (Rüyal ar) hakkında bir kon
ferans ve bir de temsil verilecektir. 

cap ettireceği bir tarzda halledile
cektir. 

Bu zaman gelinciye kadar yapı
lacak iş, kadınların çalışmalarına 

mani olmak değil, onları hastalığa 
ve yorgunluğa karşı koruyacak ve 
mümkün olduğu kadar normal ~art

lar içinde aile teşkil etmelerin\ 
mümkün k1lacak tedbirler almak
tan ibarettir. 

- Biraz oturunuz, dedi. Ben karımı uyandıra
yım, size bir yatak yapsın! .. 

Rahatsızlık verdiğimden dolayı özür diledim ve 
kanapenin kenarına iliştim. 

Mumu kapının eşiğinde bırakmıştı. 'I'itriyen bir 
şiılenin irtisamlar ·çizdiği badanasız duvarlara ba
karak, taliin beni nerelere düşürdüğünü düşünüyor 
ve gülüyordum. 

sanın başındaki gösterdikleri yere oturdum. Ote
den beriden konuşmıya başlamıştık. Tatarın kansı 
da hayli hoş sohbetti. Lakin kızlar, hiç insan gör
memiş gibi, her sözüme gülüyor, her halime hay
retle bakarak fısıldaşıyorlardı. 

Biraz sonra, Tatar göründü. Şamdanı yerden ala
rak: 

- Geliniz, dedi. Yatağınız. hazır.. Lakin bizim 
bir tek odamız olduğu için yanımızda yatacak31nız: .. 
Karım kalktı .. Yalnız kızlarım uyuyor.. Bir per
deyle, odayı böldük .. Artık kusura bakmayın ... 

Nedense her hal, tuhafıma gitmeğe başlamıştı. 

Buna yardım eden belki de sinirlerimin çok bozuk 
olmasıydı. 

Ortadan, büyük bir yatak çarşafiyle bölünmüş 

olan geniş odaya girdik. Burası pek fena nefes ko· 
kuyordu. Fakat çaresiz bir şey söyliyemedim. 

Tatarın karısı şişman, kısa boylu bir şeydi. Onu 
selamladıktan sonra, pek yorgun ve uykusuz oldu
ğum için, hemen çizmelerimi çıkarıp, kendimi 
boylu boyuna yatağın üstüne attım. 
Kadın bu hali, hayretle karşılamış olmalı ki: 
- Fakat efendi; yorgan altınızda kaldı ,dedi. 
- Ziyanı yok, böyle daha iyi, dedim ve gözle-

rimi kapadım. 

Galiba hemen uyumuşum.. Uyandığım zaman 
güneş yükselmişti. Tatar ailesi, ortadaki perdeyi 
kaldırmışlar ve odanın bir köşesinde duran masa
nın etrafına toplanmışlardı. Bardak, tabak şakırtı
larından, çay içtiklerini anlıyarak doğruldum. Ta
tar kızları, hakikaten ömür şeylerdi. Benim kalktı
ğımı bir hadise sayar gibi babalarına işaretle haber 
verdiler. Arkası bana dönük oturan yaşlı Tatar, 
hemen kalktı. Güler yüzle: 

- Nasıl? Rahat uyuyabildiniz mi? Dedi. 
- Çok rahat uyudum, teşekkür ederim, dedim. 
Kızlardan tıpkı annesine benziyen şişmanı, kır

tnızı saçlarını elleriyle düzelterek, ötekine bir şey
ler fısıldıyordu. Kardeşi zayıf, fakat pek çirkindi. 
üstelik gözleri de şaşıydı. 

Dışarı çıkıp ellini, yüzümü yıkadıktan sonra, ma-

Çaydan sonra, Tatar bana dedi ki: 
- Sizi çok zaman evimde misafir etmek ister

dim. Lakin kaçak esirleri şiddetle aradıklan için, 
sık sık evleri kontrol ederler. Kasabada bulunma
nız, her hususta tehlikelidir .. Sizi bugün emin bir 
arabacı ile iki saat uzaktaki bir köye gönderece
ğim. Zaten üç gün evvel yine böyle bir esiri oraya 
gönderdim.. Orada boş bir ev vardır.. Içinde tek 
başına bir ermeni oturur .. Bu adamdan korkmayı
nız .. Biraz huysuzdur; fakat güvenilir .• Orada istew 
diğiniz kadar kalabilirsiniz ... 
Adamın sözlerini dikkatle dinledikten sonra: 

- Lakin ben, hemen hareket etmek istiyorum, 
dedim. Katar bulunmaz mı? .• 

- Bulunur .. Fakat pek yorgunsunuz .. 

- Ne ehemmiyeti var? .. Bir an evvel uzaklaş. 

malıyım. 

- İyi ama, benim sözümü dinlerseniz, daha iyi 
edersiniz ...• 

Bu adamın benden daha iyi düşündüğüne hük
mederek, dediğine razı oldum ve yarım saat sonra, 
tutulan bir arabayla yola çıktım .. 

Havada yağmur sıkmtısı vardı. Arabacı bunu 
hissetmiş olmalı ki, tozlu yolların geçilmez bir bal
çık haline gireceğini düşünerek, acele gitmek iç:in 
mütemadiyen hayvanları kamçılıyordu. 

Nihayet, sekiz on evlik küçük bir köy göründü. 
Kır denecek kadar, tenha ve ıssız olan bir sokakta 
durduk. Yana çarpılmış viran bir evin kapısını 

gösteren arabacı: 

- Işte burası, dedi. Ve parasını peşin almış oldu

ğu için hayvanları sürüp gitti. 

Akşam yaklaşıyordu. Hemen kapının iri ve pis 
tokmağını iki kere kaldırıp bıraktım. Ses çıkmadı. 
Bir daha, bir daha vurdum. Yine ses yok .. Etraftan 
görülmekten korkuyordum .. Bir kere daha tokmağı 
kaldırıp bıraktıktan sonra, sabırsızlanarak kanada 
bir tekme indirdim. <Devamı var) 
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Ahmak Ferit Gülüvermişti 

HiKAYE 

KUKLALAR 
Yazan: Giovanni Verga 

O gece kukla oynanacaktı. ~ 
pının yanındaki tabeli ü-

Hain Padiıahla lngiliz istihbarat Zabitinin 
Bir Saatlik Mül6katı Tamamile Meçhul kalmııtı 

:.. Aciziniz, biraz evvel söyle- h bir ağız sıkılığı göstermiş, bu mahdut miktarda bazı eşhasın bu zerinde kukla Meskinonun bir ye-
dilim 0 ibt, bu t-1r1ıat ihbarının mülikat hakkında maltlmat f 1.1 .. 1-....:ıı d ı uı ı fil dragonu nasıl yeneceğinin res-

• "'9A& ______ ena.LIA 11n1an ° ayı mes 0 duk- mi vardı. l§te bu resim Don Can-
bir blöf oldutu hakkındaki kana· vermekten çok sakınmıftır. O ak- 1anm İngiliz ahalisine bildirmeni- deloronun eseri ıdı·. .., ___ ...:Lu a-
•~inı büsbütun·· ku• .. •etlendi. Çün. - ... -ı.i hainliklerini - 111 t+...... t zl 1 bir t - tı il slzd ~~~ L.::. " " Y-A&&A uuue ,_.., •· namus u za aua e en damdı doğrusu. Kuklalan keneli, 
•u, Kapiten Halidin böyle bir rihten sakJamı.+ı Yalnız pek can· rica ederim. Bütün bu so··zlerun· .,... keser, yontar, göz k .... 1arını ken· 
fırsatı kaçımuyacajma, eğer ha- dan seviftiji bazı dostlanna Mis- kalbimden nebean ediyor.,, ~ 
kikat olaaydı hemen bu haberi si- ter Hatsonun o akpm nasıl ka- dl boyar. Elbiselerini de keneli, • 
ae v..H-+irece.ıw .. e emmun· · . Yu"-- b 1 edildi.ıw .. ı 1 tmak ··ıü: Q d k t iyi bir k 0 ld keser, biçer, diker giydirirdi ve .r-~..,~ au• &...- u au&& ana • mu 3 • sıra a pe e şe ı e sonra da kendi oynatırdı. 
tinizi ferah tutun paşam. Mister tın iki tarafı da memnun edecek kartılanmıyan bu beyanatın Onun beı çocuğu vardı. Bir ta-
Hatson cmaplan, şevketmeabın bir §ekilde neticelendiğini söyle- Damat Ferit tarafından yazıldığı nesi pek ~utu değildi ya. Oğlanı 
hUZuruna girmek için. bu gizli mekle iktifa etmifti. Daha fazla ve Vahdettin tarafından da, milli- sokakta bulmuftu. Bulaşıklan yı-
'Ve uydurma tefldlltıu tepifatçı- izahat vermekten çetunmiftl. kat emasmdaı neşredilmek üzere kum, boruyu çalsın, çılırtkanlığı 
hjnıa sıjmmıı gibi görünüyor Bu mü14katm vukubulduju ge- mister "Vurd Pirays" a verildiği yapsın, ve palyaço elbiselerini gi-
beııdentze. cenin sabahı, hu hazine müdürü hakkında bir rivayet vardır. Fa· yerek kapıda bilet satsın diye onu 

Vaziyeti Feridln ahmak kafa· Refik Beyojluna innıif, Deyli Meyl kat ayni zamanda bu rivayeti tek- merhameten yanma alllllfb. Kukla 
•da kavramıftı. İki ahbap, bu gueteıdn.ln muhabiri mister (VW"d zip edecek elde çok kuvvetli bir oyunu baılamazdan evvel Don 
ınevzu üzerinde bir kaç saat gö- Pirays) ı görmüftü. O gün öğleden deW de bulunmaktadır. Baı ma- Candeloro ona: 
!'Üfmiiflerdi. Nihayet Ali İhsan aonra, padiphla görüşmek üzere beyinci Ltltfi Simavi bey "Sultan "- Martino bu saygı değer müf' 
bey muhatabım Umaa, endi§eleri- saraya davetli olduğunu bildir- Mehmet Rept Hanın ve halefinin terilerimize marif'!tini bir göster!" 
ni izaleye muvaffak olmU§tu. Ta· mifti. Anaızm yapılan bu dave- sarayında gördüklerim" adb ese- derdi. Hemen Mart.ino dört ayak ü-
blt hain Ferit bundan bir haz duy- tin o akpmki mülikatm tesiri ve rinin 192 incl sayfasında bu milli· zerine düşerek, anınrdL Köylü 
lllUf, yüksek Mili bir kahkaha da mlater Hataonun ısran ile olduğu- kattan bahsederken aynen: müfterileri de katıla katıla gül-
lavurm1Jflu. Ve: nu da, tabi! (Vurd Pirays) dan "Mumaileyh, ertesi günü öğle- mekten bayılırlardı. Bütün kukla· 

- Gülerim Mist.er Bataona. De- bqb hlç kimse anlıyamamıftl. den aonra, huzura kabul edildi. cılarm güldürücü bq11ı idi. Hele 
nıifti. İfinin pek acem!si imi§ me- Vahdettin o IÜD öileden aonra Tercümanlığı ben yaptım. Silaha- Don Candeloronun en büyük kızı 
ler. Biz onlan kucaklamak içiıı mJster (Vurd Pirays) ı da kabul re Taymis gazetesinde nepolunup Vlolanteye öyle gıcıklayıcı sözler-
caıı atarken, v..Ue ararken onla· etmif, bq mabeyinci Lutfi Sima· İstanbul matbuatı ~ nakl le makaraları salıverd1rirdi ki, Don 
nn bizim kucaiumza atılmam pek vl beyin tercümanbjı ile bir sa· ve tercüme edilen beyanatı şaha· Candeloro yetişip te ardına bir 
keyfime gitti dojruau.. atten fazla görilflniiftü. Muhabir ne berveçhi atidir:" dlyor ve be- tekme atmasa kızın hemen orada 

T 
ıpJa eski zaman bhpeJen. yaptığı bu konupnanm tafsilitım yanatm bir suretini olduğu gibi yüreği çatadak çatlıyarak cansız 

Din evlerine gizlice adam o akpm sefarethanede Mister Ha11- kitabına naklediyor. Yine ayni ki- düpcek saııırdmız. 
ahflan ıl>l, hain Vahdettin de 

0 
IOna gösterdikten 10nra donanma tabın 191 inci sayfasında da, "Mü- Fakat Martlnonun sözleri Viu· 

akpm ortalık karanıiten mister telsizi ile gazetesine göndermif- tekaddim üç madde üzrine mu- \ lantenin hol\lna gidıyordu. Kız ba· 
lfa1"onu lllll'llyuı& almqtı. Tilttm- ti. Htlnkirnı yapıtjı bu mülikab, habiri muınalleyhe karp vukubu-

1 
kıflarlJe, ona gözler dolusu ateı-

cü bqı Şükrü, bu esrarlı misafi- az bir zaman sonra İstanbul ga- lacak beyanatı hümayunlannın e-
ri büyük kapıda bekliyerek ma- :ıeteleri de Taymlsten naltl ile sü- sasına dair mingayri haddin ha- 1 
beyn c:lalresine utratmadan cihan- tunlanna f(>ylece geçirmi§lerdi: t.ıra ~abilindco olaırak karaladı- bir müşabehet mevcut olduğuna 

ler salıyordu, yanaklanna kan har
lıyordu. Bir gün kukla oyununda 
l§ıkla mqukun söyleftiklerini kuk· 
la oyunu haricinde, §ehir kıyısında 
tekrarlayıp duruyorlardı. Violante 
sanki büyülü bahçenin gülleri imiş
ler gibi, bir yığın şehir çöpü üs· 
tünde bayılıvermek üzereyken, 
Don Candeloro tarafından yaka • 
landılar. Adam "vay burası prova 
yeri midir?" diye avaz avaz hay
kıra haykıra apansızın çrka geldi 
ve mart kedilerine bile istek ka· 
çırtacak kadar sille, tokat ve tek· 
me yağdırdı. 

danın hareketleri tablililfnden çıt. 
tı. Çıldırmlf gibi sap sola sıçrıyor
du. Seyirciler pp kal1111-1 "acaba 
deli mi oldu?" diye düfilnürlerken 
sahne arkasından güm diye bir gü
rültü duyuldu. Alcidaya heyeca
nından dolayı rolü doğru dürüst 
oynatnuyan Violenteye Don Can
deloro bir tekme atmıftL 

nilma barına ~ Damat O evletl Osınaniyenin harbe ğun sozler berveçhi maruzdur,, di· göre, bunun da Liitfi Simavi bey 1 
Perit te kunn önünde karplamı,. i.ftiraki Adeta bir kaza ne- yor ve notlannı da aynen kitabı- tarafından söylendiği veya yazıl-
tı. Yerlere kadar etJlm'fti. Kadir tlceıridir. Eier vaziyeti sl.781iye- na geçiriyor ki, bu notlarla neşre- dığı ihtimali de hatıra gelebilir. Ne var ki, gençler bin dala-

_,Ye~~~~--~-~--llls....-:m:':z~lle:.colnft mn~ ve me-.,Mdilen*--.b•u.-ıbey•a~n..,•t~arumda~~--b-Oyili._.,... .... ..,....,. ... _....,. ..... a>e .... •.-... • .. ~..,.' .... .ı...ı.ıı ftN ~ Gerek 

Alcida içinde bir çuvaldız unu
tulmUf bir mindere oturuvermiı gi 
bi havaya fırladı. Meskino ise san
ki onunla yarışa çıkmıı gibi bir· 
denbire sahneden kalkıp, seyirci
lerin üzerindeki tavana bafllll çar
pınca aralarına düştü. Ayni sa· 
manda "ah kahbeler! Hainler" di· 
19 nAra1ai' atan Don CandelOro-

na almıştı. Yapma nezaket ve ha· ' M A N 
reketleı'le tıpkı bir l\Vftak gtb• tefebbüaün asla makul olmadı• ' -.r- ~ &" • 

kırılıp dökülerek, padişahın akşam bedahaten anlaşılırdı. Maatteessüf >··~-M 1 1 namazında olduğunu. ibadette bu- o zamanki hüktımetin basiretsiz- ~:.:~. :~. • • K M N 
lund ~... - 1-1~ s· liii bizi bu badireye &iirilkledi ve ::C:::;~ 

Ua"""u IOY~-· ır kaç da- ~ G 1111 T L ~ R .1 kib belıcliyecelt için diller döke- feWtetimizi mucip oldu. Eğer ben ~ '--" ı::: 
rek özilrler dilemı,tl. Ve: makamı saltanatta buluma idim 

Sar' adan Bayılanlara imdat! 
- Padipbnnızda çok büyük bir bu vakayii elline .katiyen husule 

din saygı ve ballılıjı vardır. 1ba- ıelmezdi. 
detlerini hiç terk ve ihmal etmez.. Türk.iyede bazı siyasi komite-
ler. Böyle olmakla beraber hiç te Jer tarafından ermeniler hakkm· 
nıüteulıp dejillerc:Ur. Bele fefbt da icra olunan muameleye büyük 
ve merhametlerL hürmet ve ne- bir teessürle muttali oldum. Bu 
zaketlerl pek yüksektir. Şimdi ge. gibi fenalıklarla ayni vatana men· 
llp te zati llinizl burada &örünce ıup evlitlar al'MIDda vukubulan 
bek1ettiiinden dolayı, bllaeııiz ne mütekabil kitaller talbiml Jun:lı. 
kadar üzüleceklardlr. İncillzlere, Makamı altanata geçer geçmez 
İngiltere hüktlmetine karp, emin bu vakayl millebblplerJnln IDD 
ı H bfi derece fiddetle tecziyen için der-

o unuz ki mister atsan yük b'.r hal tahlrikat icralını emrettim. 
teveccillı ve muhabbet beslerler. 
Biraz evvel .az arasında, İncWz- Esbabı muhtelife bu emrimin se-

rian icramıa mAnl oldu. Maama
ler benim. baba dostumdur, pek tlh, elyevm bu mesele bütün te-
90k 1evdiğim, saydıJun bu büyük ferrüatiyle tahJdt olunmaktadır. 
nıillete bizi tekrar yakınlqtıra
calmı umduğum mister Hatson l- Tüıkiyedeki İnılliz esirlerine 
le, ne yazık ki, 1ngiliııce görü,. 7aJ>Jldıiı fikA~ olunan suf mu-
nıiyeceiim, diye yanıp yakılmıfb. amelatuı lel'lan tabJdJdnl emre-

Sözleriyle, aklı sıra hünkin decelfm. Eter vukubulan §lk&-
hm h :rat erzak w zebair nolrunmdan 

ek, muhatabmda padifLa ileri pllyona, unutmamab ki. 
brp bir sevgi ve itimat uyandır- bizim askerlerimi&. de bu -n..aea 
nıak istem1fti. Bu bfreketi ile, ;, -
V ahdettini belki Feritten daha i- pek çok llkmtı çeJnnlfler ve Jaa. 
71 tanıyan bu istihbaratçı mtsterl men ele açlıktan ölmilflerdlr. Bü--
fçln için ıüldürmilftü. o esnada tün bu ahval bilham vesaiti nak-
Vahdettin anm:ın salona piver- U,.nin nokMnmcJan ileri ıeJ.lyor. 
nılfti. Bu kabul tarzım Vahdettin Kının muharebesbıcle tn,iltere-
nıünuip ıörmil§tü. Sanki bir kUI'- nln müttefiki bulunan pederim 
nazlık göstermek lsten:iftL Namaz sultan Abd1llmealdden tncwz mil· 
bahanesile salonda bulunmamakla, 1et1ne karp mn.dd,ı ve hOrmeti 
nıiaaflre karp ayaja kalkmak, kat' AJDknane beslemek Jüaiyatım te-
tılamak gibi küçüldük aıfdettili varüs ettim. Şimdi maka'D' ..ıta-
hareketlerden kendini korumuftu. natta bulunclutum cihetle memle-
Gıiya misafiri kendisine tazim ve ketim ile lnciltere devleti fahlme-
hflrmete mecbur etmifti. Aklınca il beyninde elktlenberl cayglr 
tahane bir kiyaset göltermi§tl olan münaaebab dostanenln tenli-
Biraz sonra. kibir ve azametini dl için bütün kuYvetlımle çabp-
kıracajım, saltanat ve hiWet ,.. caJım. Necip mllletlnlzln eberl-
reftni çlğneyecejinl, İngilizlerin yeti tarafından vakayll eltmede 
lahabet ve himayesine mlnıJp, btr külliyen bigQnah ahalime karp 
köle afbi boyun tteceibıi 0 an ayni billiyatla mukabele oluna • 
lçin unutmuftu sanki. catma iimltvanm. T6rk kiltlel a-

v ahdettin ve damat Ferit, o halisi halisi tnılltereye brp söy-
akpm Mister Haısc>nla bir ıedtlim gibi ve belki de daha kuv· 

laatten fazla konUfllluftU. Fakat, vet1l bir nrette hluiyatı tevec-
ne yazık ki, görüfillen meseleler, c(ibkAran• beslemektedir. MilJetl.. 
"1'l1en kararlar oldup libl mev- mlD Jgsml Asaınımn kendlline 18-
laal kalınıp. nat .ıunan f•ahJrlarda hiç bir lf-

Damat Ferit, ba hUIUlta ..-. ~ buJmvnechlnR w J8]nm 

Kalbi duranlar piti, Hr'a nö'lte
tiae tutulup dtqenlere de imdat 
etmek, ıirenlerin insanlık borcu 
olar. Sar'a da, bir sinir haatalıtı
dır ama, onun nöbetinden bayılan 
kendi haline bırakıl•mu. Biru 
dikkat edillnee, IU"a nöbetine tu
tulama bayılmaunı, 1steri haatah· 
lmdaa dolayı - numara J'•pU 
pbl - dtlfenln ha,.dmUJndan a
yıredetmek kola,. olur. 

Sar'adan bayılamn dilpnesi pek 
ciddidir, nereJ'e oba dtipr. Çotu 
önceden .biç bir te1' lıiuetmu, ba· 
,..ı.catuu anlamaz, haber verma. 
Birdenbire olduta yere dtlftlverlr. 
Ballan nöbetıe. önce alimetler 
laiMetseler de, onlann minM1n• an· 
lamata, etraflndaldlere haber ver
mete vakitleri obua. 

Kimt,i, hlr bre haylmarak, kl
.UU de hiç._ pkarmadan diifu. 
Bemi AJlllUI kesilir, dUferkea bir 
pye çupabilir de. O vakit yanla
mr, yallut •tefe tesadtlf edene, 1a
nar da. Her halde kendial prçek
ı.. b)'bettiii belli olur. 

Yere dtlfünee, ilkin adaleleri p
rlllr. Yüztl kasanr, moranr, kara· 
rır, ıklerinbı belteii )'llkanya ka
yar, 1abm aka •örtbatlr. Çeaoleri 
ldlltlenlr, bap arkaya dtlfer. Bir 
sola itiyle nöbetin daha bafluıp
cmda, önlntlen ve arkaün salıve
rir. AJıplamamalı, çtlnldl kanwwa 
ve ....... ednln adaleleri de ıeril
mlftlr- Ba halde nanuu tatana
ma, kalhln darmadltuu, hattl pek 
imla vaıdajanu anlanum. Ba da 
bayılaa adamın bip dqrmumdaa 
dfltmedlibü Stisterir. 

Ba Prslnlllin arkamdan tit
reme selir, sisleri, Mp, kollan ve 
baealdan oyıaarlar, ditleri pca • 
dar, dllinl mnr, aimıdan Uptik 
pllr, nefesi kelik kesik ~Jbı
Bir lld dakika aonra titreme de ı• 
pr, fakat ba:rılan adam ken.diae 
plmA Bllttla vtlewltl pvpmlt 
ldr ı.aYe, stlrillttlltl hlr aantte a. 
... atmk, .............. ..,.. 
ptu. 

Bir s---,-. .... ı...-t .... ,.. 

Y8f yavaı kendine ıellr, fakat ser
Hm hir halde, ne oldatundan, nö
bet ıelditmden haberi olmu. Bu· 
lunduta hale kendisi de prq pbi 

·bakar. Nöbetler çoialdıkça, tabü 
kendial de iti anlar. Kimisi de nö
betten aonra, derin hir uykuya da
lar, uatlerce uyur. 

Nöbet, pceleyin uybtla pllr. 
H, ne lli! Nöbeti ıeçiren ;yalnu 
sabahleyin yatatuun aalak olma • 
undan ip anlar. 

Fakat ıündüz ıelir de, ais de o
nu, ıörtlnenis yalnu batuma bile 
olsanız, hemen imdadma koımah
llllla. 

bkın, baydan adamm raht bir 
vasiyette yatma••n•n temin etme
lidir. Mflmldln olduja kadar 111· 
mupk bir yerde, arbll liatibae, 
bapnuı altma konulacak Wr )'M

tlk bulumnuur iter ne olana ol
ıaa, bir teY koymak Jimndır. 

ArkalllMla elbiwinin her tarafı· 
ili •ÇU'lllllS, boyunbaja, kemer, ka-
4nalaruı silalndeki ıütiyen, bnn 
kemeri, her .. ,. ... tillr. Ba)'I • 
...... alma4a tekmil takma d1fler 
oluna, •• pbnnak çok ehemmi· 
)'etlidlr, Çlnldi ODU >ıJtmaia çalJ
fll', holalur. 

DUlni ............. ~in .ıtJerbıba 
aruuıa ••dil yahut Mr 1tes SJklt
tll'lnak 111 olur. Almtüa pkan 
aalye, bojuma toıtJaun*, ani· 
1uwı nefalni tlkamak ihtbull o). 

•atandan - kalbi daranlara im
dat bahsini okarke• aıı-dill . 
... - dilin ...... t1ltank ..... 
nya çlkannak, sonra banlrmak ha· 
reketlerl fa;ydall olar. 

Nöbet asana, amoa,.ü sQtl k6-
tfl ve MJ1 kokala bir ..,. koklat
mak lJldlr Sonra da 7fldne IO • 

fuk IU serpmek. 
Nibetln pek ipthlumda, Nyda

eak adam daha baiJnrken yetifir
seniz, ondan daha )'tlbek ...ıe, 
kendisine plopr Pbl baimnalı -
dır. Bir .. lmnetliee .Mr tebt _____ ....... _ .. 
..... ..,...._ lmrtumlt.. 

ruında, gerebe daha bafka köp, 
bucak yerlerde biribirle.ini görüp 
görüpnek çaresini yaratıyorladı. 

Matlnonun ah ve vahlan, bir de
jil. fakat bin oc&gı körükleyip tu
tU§turacak kadar sıklapyordu. Vio
lanteye "Dur sen hele' Biz o men
debur heriften intikamımızı alı
rız!" dlyordu. Nitekim ki intikam· 
larmı almasına aldılar. Hem de 
paranın kürekler dolusuyla yıjıldı
it bir mada. 

O tehre varalı henüz sekiz gün 
olmuftu. Müfteriler gırlaydı. Bü
tün twdacılar, günde en azı bir 

buaa hiç te bekleml
yorlardı. Basıyorlardı ıalıtı. filılat
tıklan portakal kabuğu bombardı
manı altında sahne yı.kılclı. Fakat 
orada kimseler yoktu 

Don Candeloro "ab paraları da 
çaldılar!" diye batıra baiu'a tar
laların arumdan toıuyordu. Ku
lübesinin kapı efllinde oturan bir 
genç köylO kuı, demincek koprak 
geçmif olduklannı gördülfi iki ki· 
tinin bu adamdan ka~makta olduk
larını anladı. Kaçakların geçmiş ol
duğu yerin tam aksi cihetini gös
tererelt, "itte bura1a dolru gıttl
lerl" dedL 

övün yemek yiyorlardı. O akpm ·-------------
Meskinonun peri klZ1 Alcidayı na-
sıl bçlracalJm aeyretmek içla 
m\lfteriler akın ediyorlardJ. Bilet 
halllabnın yirmi fnnlı bulmalı 
beklentyordu. 

BuJk Alon. müfterilerle doldu. 
Perl imi Alcldanm kuklasını Vio
lante kullanacak, Alcidanın aizın· 
dan konupcak ve Meskhıoyu bü· 
yüliyecekti. Kuklanm perdesi kalk
tı. Don Candeloro, Meskinoyu oy-

natlJordu. KuklaY" yukarı kald1-
np milfterilere gösterdi. Fakat Vi
olante bir türlü gelmiyordu. 

Don Candeloronun eli kllklanm 
içincİe olmayıp ta serbest olsaydı, 
ve ~yı seyircilere göstenne
mif olsaydı, qifteyi saçlarından 
tutup getirecekti. 

13 YapHla 1r 
Çocuğun Cinayeti 

Konya ('rAN) - Ilpı kazuma 
balh Argıthanı nahiyesinde, Ane 
ve Sultan isminde ild kadın, bir haJ• 
van meselesinden dolayı .kavga et
miflerdir. Buna karışan Sultaun 13 
yqındaki otlu Mustafa, Ayfeyi bl
çakla kalbinden vurmUf ve old .. 
m\i§tur. 

Katil çocuk ve anuı tevkif ediJ. 
miflerdir. 

Kara•alMla Sif ve 
Katarcllar 

Karaman (TAN) - Geçen ... 
bef kuruf Olan IUtÜD Jdbu bu lene 

Z avallı Meüino, eller hava- dön kurup verilmeJdedir. Süt çok, 
da olarak, .. timdi ne halt fakat l8tihlAk azdır. Buna r..p.a 

oluyor-,, dermlfCellne seyircllere buradaki kapr peynirtiler, sütü da
cam ıözlerlle baka kalımftı. ha ucuza •lmak latenıektedirler. 

Don Candeloro dayanamadı, .,.._ Bqka yerlerdeki kqar peynir imil• 
ten birkaç küfür savurdu. Ney19 leri bqradan süı alacak olurlana. 
tl neden sonra peri kızı Alcida kir eclecekleıiDe fUphe yoktur. 

meydana çıktL "Yilzü o kadar IÖ· l•nachl Kaltak 120 K•rt1ı 
zeldi ki, günet ıD>1 parbyonhı" de-
nillrken Don Candeloro bir 1armm Buna <TAN) - Zıraat mekıebi-
maytap yaktl. Seyirciler "Bravo! mis. turfandacllıia çok ehemmiyet 
Blsl" diye balJrdılar. o,un bkı- vennektedJJ'. Geçen hafta ve bu .baf
nnda devam etml)'9 koyuldu. Se- ta piyasaya çıkardığı tue kabak 
yircller o kadar heyecanda tdiler lOO - 120 kurup satılmıfıu. &&ıo 
ki, bir dnek uçsaydı duyulurdu. aünlerde pıyasaya taze hıyar u ..,_ 

Perl km Alcida, Meeldnoyu al· recet, bunu patlıcan, biber doma\81 
gibi sebzeler takip edecektİr. 

datıcı aözlerle durmamacasına büyü 
lüyordu. o kadar ki, köylüntın bl· Bir lahncla Oı Çoc .. 
rt daJ81WD11111°Ü "ıözünil dört Konya (TAN) - Bunda ~ 
aç Mealdno aldatıbJonunl" dl,e ut yapan Şükr0n6a bnm, bir .. -= m oWa. Blıdablıe AJcl. ~t~;:a~~~~oV-~tocü~ldıı~olt~'~urm~·~d--~urk(·i~B~111~.t 



ıı================================================== TA~ 

Hitler, Almanyanın Hiç ımır Naip 
Ankaraya Gelyor 

Kimseyi Tehdit oldu. iki ı..m .. : ı!. ıı;:ıe.lu. 
(Bqı 1 incfdeJ senin mana ve şümulü azimdir. 

tabma ıttılA hasıl etti. o vakit Bitler Etmedı•gıv ·nı· Bı·ldı·rdı· Emir Naip huduttan itibaren Sur-
bu mesaja mukabele etmeje karar ye, Lübnan, resmi mahfilleri ve halk 

Hitlerin 
, 

Nutku 

Zt- 4·139 

Hitlerin Nutku 
Alman Korkularını 

ifade Ediyor 
verdi. tarafından karplanacak ve misafir 

Bu nutkunda takip ettili iki ga - (Bqı 1 incide) Rooseveltin söylediği söze geçmiş, edilerek rellicümhurlann ziyafetle- (Bqı ı. ~iti•~ teWtki edllmedifinl, f•kat LehistaO 
ye vardı: Biri Rooseveltin Alman h idi. Fakat Münihten aonra Münibe bahis mevzuu olan milletlerin istik- rinde bulunacaktır. tecavnz mlsakına son verildıgi soy- ile yapılan ademi tecavüz misakınıO 
halkına mütecaviz ve mütearnz ola- uygun olmayan bir şey yapılma - lallerini 1919 da kaybettiklerini, Şam 28 (A. A.) _ Maverayı Er- lenmektedir. ilgası meselesinin mühim olduğunıı 
rak tanıtmak ı.tedlli Almanyanm, mıştır. Çünkü Münihte İngiltere ile Afrikadakl milletlerin daha evvel dün emiri Abdullah haz:retlerinlD Polonyaclo Akitler çilnkfl tehlikenin nereden geleceğini 
hakikatte mütearnzlar tarafından imzalanan deklirasyon, yalnız İngil- kanlı harpler neticesinde siyasi var- staj yapmak için Ankaraya gitmek pek bariz bir tekilde go!tercliğini soy-
çevrllerek imha edl1met lltendili tere ile Almanya münuebetlerine a- lıklannı kaybetmiş bulunduklarını üzere bugün Şama ujrayan oğullan Va?fOvadan verifan maldmata ıö- lüyor. 
kanaatlnl vermek Ye bu 11Jntle Al - itti. ve Almanyanm bu işte bir sunu Emir Naip ha2Jl'etleri, Suriye hududu re, 1:-htatan .hükd~eti.. bittin ~o~ • 
man ha\lnn• te1dp edllen llyuetin lılllter CJıemberlaln, ubk Mil - taksiri bulunmadığını söylemiştir. na geldiği dakikadan itibaren her §Ularile çok ıyi g~ınmıye en buyuk İtalyanın en saWıiyetli muharri-
bir nefti mildefusı llyuetl oldutu • ~ blr kıymeti blmadJluıı 9Öy - Hitler daha sonra, her tecavüzü geçtiği yerde pek parlak surette istik ehemmiyeti verdiği, f~at Alma~ya· ~ sayılan Sinyor Gayda, Her Hitle
nu enlatmü; ildnclal de biltOn clba- luyona bunun neticelerine tahem - cinayet saymakta Mister Roosevelt- bal edilmiştir. Şam şehri bugün ta- nın Danzig meselesinı otedenberı t.8- rın yalnız Roosevelte değil, İngilte
na Rooleveldn kilçilk mil1etJerl teb- mül etmelidir. İngiltere ile Almanya le beraber olduğunu söylemiş va riht ve görülmemif bir gün yaşamış- 11 vaziyette tamdıjı, Lehistanm ko- re ve Franaa tarafından takip olun.11111 
dit altında gtiltermek latemesinin bir arasındaki milııuebetler encek mü- Mister Rooseveltin vild olan bir te- tır. Şehrin methalinden otele kadar ridor bahsinde Almanyaya karşı hep çember içine alma siyasetine en kad 
isnat ft iftira oldutunu llbat ederek tekabil saygıya istinat edebilir. İngil cavüz varsa onu ıöstermesini iste- yedi dakikadan ibaret olan mesafe müsaadeklr davrandı4Jnı, fakat Al- cevabı verdiğini anlatıyor. 
meDjı çüriltmek ve Roaaevelü gü • terenin müatemlekecWii tatdtıe de- mi§ ve arada Amerikanm Versay erkek, kadın çoluk çocuk on binlerce ~yay~ k 0 r i d 0 r da teretoryal Dljer Memleketlerde 
lünç .mevkle dilfilrmek. ğer. Fakat Almanya ela blr zamanlar muahedesine iştirak etmi§ olduğu- halkın bdihammdan bu mütemadi ım yaz vermek istemediği anla-

• maıbatla derhal tehdit altın- büy\lt blr İmparatorluk aablblydl. na işaret etmiştir. alluflaruıdan dolayı ancak bir buçuk tılmaktadır. Lehistan mahafill, Al- Avrupanın diğer merkezlerinden 
da bahmdulu idcl1a edilen Jd1çi1k mil Bugün de Almanya ile fnıiltere a - le Relmllel KoRf r ıl saatte katedilebilmiftiı'. manyanm ademi tecavüz paktını kal- alınan malftmat fU meakemedir: 
letlere birer m .. J &6nderl1dl. Ve ruında hiç bir fark yoktur. Onun i- y e an ar Karplayıcıların büyük bir 1asmı dırmasınm Lehistan tle garbt Avru- Romanyada bilhassa Lehistan 
kendilerini Almanya tarafmdan bir çln İngilterenin Almanyaya müstem Her Hitler daha sonra beynelml- at üzerinde ve ellerinde kıbç olduğu pa d~mokraailerl arasındaki teşriki meselesine ehemmiyet verilmekte 
tebcllıcle marwı: 1örilp görmecUkJerl lekelerini iade etmesi beldenlyordu. lel konferana'lara zerre kadar itima- halde bütün yol boyunda kasideler mesaıye engel olmıyacalma kanidir. ve burada bir takım hadiselerin çı • 
soruldu. Bu memleketlerden aldılı Halbuki İngilterenln tuttulu ihata dı olmadığını, en büyük konferans okumuşlardır. Bütün erkim hükUınet IRgllterecle Aklıler kacağı zannedilmektedir. 
cevaplen da nutkunda vmika olarak siyaseti, onun Almanya aleyhinde olan Milletler Cemiyetinin hiç bir ve askeri müfrezeler istikbal me - " Litvanyada bilhassa Lehistan • 
kuUanacaktl. harbe lhifmek niyetinde oldulunu büyük meseleyi halledemediğini, rasimine l§tirak etmişlerdir. Öğle ye- lnglltere mahaflllne gore, Her Hit- Almanya ademi tecavüz misakının 

"li ~· İngiltere ile Alman- Almanyanın her konferansa ancak mejini maiyetleriyle birlikte Reisi - lerin nutku, Almanyanm korkuları- ilgası yüzlinden endlfe hissolunmak· 

F llıakfb Bitler dGnktl nutkun- J& aruıncla yapılan denb anlapna - bütün kuvvetlerine güvenerek gire- cümhurun nezdinde yemi§lerdir Ak- m ifade etmektedir. Almanya, çem- tadır. 
da• çok bu t1d nokta ibe - suwı esası iki tarafın bir daha har - cejini söylemi§ ve "Almanya bir f&lll yemeğinde Fransa fevkalid~ ko- ber içine alınmaktan korkmaktadır. Macarlstanda hiç bir miltalea l • 

..:...a- dudu. A..ı._ .... __ berl Nazizmin betmemelerlydL İnglltereııln son mahk h ıkı . miserinin d tlisi la--1-tır Halbuki Mister Clıaınberlaln de, leri silrülmemektedlr. B .. 1 .. arlstanda n- VwıacD _ eme uzuruna ç yormU§ gı- ave o ıı.:aA • Lo Halifaks bö 1 bir .,.. 
en bGJük ve biricik dilpnanı olant hareketi muahedenhı temellnl yık - bi hiç bir konferansa &iremez. Çün- Emir hazretleri yarın sabah Ha - tt ta ! e korkuya en çok göze çarpan nokta, Bulgar 
llAn edilen Bolf8Vikliii unuttu, Sov- DU§tır. Onun için bu muahedenin ll- kü bu konferanslarda h8kim kim?" lep yolu ile Şamdan hareket edecek- mahal olmadığım mükerrer defalar gazMelerinfn Bugarlstan haricinde 
yet Rusyadan bahse bile lüzum gör_ ga edildiği fngiltereye bildlrflmiştlr. demi§ ve fil sözleri ilive etmiftir: tir. iulı etmişler, hatti Almanyanm bu bulunan Bulgar arazisini geri iste -
medl. Buna mukabil dünyayı tehdit Her Hitler' bunlan söyledikten "Mister Boosevelt. aedea At- korkusunu gidermek lçhı temin.-ıt mek hususunda şiddetli nepiyata gi· 
eden iltilA tehlikesi karpmıda bir sonra İngiltere ile yeni bir anlapna manya ile batladı. Ve Almanya- lran Sefiri vermiye ~ olduklannı bildirmiş- rlpnlı olmalandır. 
8Ullı cep}\esi kurmağa ça)ıfaD İngil - yapıldığı takdirde son derece mtt1ut daa latedliial neden bafblunı- lerdir. Çünkü Ingllterenin hedefi her Tekzip Edllea Haber 
tereye hücum etti ve İngilterenin bu olacağını aöylemiftir. daa istemedi. Mabat, ticareti y••rtck ela hangi blr devlet ale)·htnde" vaziyet 
hareketini Alman efkArı umumiyesi- Lehlıtanla Münasebetler eanlandamaksa, ticaretin canlan- U upn =delil. yalnız tecavüzü menet- Bugiln Nevyork Times pzetesi • 
ne, Almanyanm her taraftan çevri - . . muma milli olan 181, minialar- Ankara, 28 (TAN Muhabirin- • nin Vqington muhabiri Mister Ro-
lerek lmha edilmek istendili teklinde Her Hıtle~, daha so~a ~ıstan- dır, bu mh.ialuoı kaldınlmasa den) - İran Büyük Elçisi Ekselins Londra mabafllt, tnırllterenln, Al- oseveltin bir kaç ay evvel Sinyor Mus 
,c;sterdi Ve bununla gariptir, fimdl- dan ~tmış ve Danzıgin bır Al - lizmıdır. Ve Amerikanın bu mi· Halil Fehmi bugün TürkkufU mües- ma~ tekliflerinden evvel Lehlstanı aollni ile Her Bitleri kendlaiy1e ya-
ye kadar daima, tecavüzl vaziyette ~ şehri oldu~u v~ ~any~ ile nialan kaldumul serektir.,, seselerinde bir saatten fazla süren temınat vermif olduğuna lpret edi- deniz üzerinde veya Amr adalan gi-
buhman Hitler bu defa tedafüi vazi- bırlikte. yapmak ıstediğini, Kor:dor Her Hitler, tecavüzden bahseder- tetkiklerde bulumnuşlardır. yor ve bu yüzden tekliflerin geç kal- bl bitaraf bir yerde görilpnet o.zere 
;yete dÜ§DlÜf oldu. meselesinin Almanyaya en çok elem ken bilhal88 lrlanda ve Filistinden Büyük Elçi beraberinde elçil\k mlf oldutunu anlatıyor. davet ettilfnl, RooMveltin Ud cllkta-

Fakat müdafaada kalmala ahı - veren mesele olduğunu söylemi§, da bahsetmiş ve burada dökülen kanla- ileri gelenleri oldutu halde evveli Franıa ve ltalyada törle konuprak sOrekll bir llllh için 
mem1f olan Alman devlet reisi, der- ha sonra Almanyanm Lehistan& fU n Almanyanın dökmed.jini, bu mil- Türk Hava Kurumuna ıelmif, sonra kofacatı prtlan anlamak ft bunla· 
bal yine taarruza geçerek İngiliz_ teklifleri yaptılım anlatmıştır: leUere Almanyanın tecavüz etmedi- masiyle TürkkU§unun p18nör, alan, Parla mahaflll, demokrasilerin ba- n umumi mahiyette ıördillil takdir 
Alman deniz anlapnasının artık hiik- ~esi. Dantzil'in AlmanyQa terkedll· lfn1 söyJ.emit, silihazl•mna bahsin· Btimesuttald motör kampım, pli- rl§l korumak lehindl!lci gayretlerinin de aJAkac:lar devletlerle l6rilfmek Is· 
mü kalmadığını ve AJmanyanm b11D- 2 _ ~- mmıı.ımt im~ de AJPMUQ'anm si16b11sJu"" lehinde Dk iDfut fabrlbsını ve Türkkutu devam edecellnf, anlatıyor \'9 Al- tedllbı' bildiriyor. 
dan böyle ihtiyacı oldutu kadar harp me.tellt ~ eutl71• (ltorlP'} dan hlgblr fullyetten ..,t k•~1~1, okulunu ziyaret ~. bu anıda ~ ıMiıJ'anm c1ents aalapnumı '1P et- 111•• Roo.velt bugiln bu ha 
emlsi 

1
__ ed M-ı ilAn ettL ıeçecek bir Alman otcmobll :roıu ve fakat sözunu din'retemediğiiÇTı; si- yan Sabiha Gökçenle görüpnü§, meilntA Fnn-dı bir 8Qrprlz olarü beri fı9blp ........... 

1 ~ ecea~ ıtmendlter hattı lnsaıı, ..ıkend' · 'lt'f t et i •· 
Sonra da Rooaevelte cevap vere- 3 - Dantz.ig'de Polonyarun ıktısafü ldlı141ımaktau bqlaı bir ~arc bulama• B"~~'!,e ı1t~ 8~ ,,. T" k 
~ ~ )Mhsettl ve haklarmın taDIDllWJ. v• m arazide dıjuu, Mister Roole'YelUn meqmuıı u.J - ~-s:·~ 80M8 

ur • 
Rooleveltin ak1andığmı iddia etti. serbest bir itoıon:ra lbnanı Dıduı, bqkalanna anlatman ve sonradan kUfU mekteome gltınl§tlr, oradaki 

* 
4 - Alman - Leh hudutlarının kail Al .. t t l lA-·- deftere Büyük Elçi intibalaruıJ fU 
tah dinin tanınmuı, manyaya muracaa e mes iUUU tl t bit tmitfir· F uat blzc-:_ mtle:m dünkü nut- IS ~ 25 MDellk bir ademi tecavUz mi- geldijint BÖ)'lemiftJr. ~ ; tt~ b:ııft 13İ8 tarihine te-

JAPOHYAMIN 
Demokrasiler• 
Kartı Siyaseti 

DQK QILAR 
Diploma Harçlan 

Değlıtlrllyor 
kunda butün dünyayı alila - sakı akdediltnesl, sadüf ed 28 N' 1939 tarihlnd 

dar eden üç mühim nokta vardır: 8 - Polonya ve Macarlstanın Slovak en ısan e Londra, 28 (Husuai) - Tokyodan Ankara. 28 er~ Muhabirin~ 
1 _ Almuyamn Polonya De ak- devletlerine verilen prantb-e lftirak- Dlyarbak1r leledlye Türk Hava Kurumu Bapanı Bay Brlüsh United PrelS'e bildlrildijhıe 
• ttıa.ıı demi tee V6s 

1 
"'-- 1er1n1n JuıbulO ki, bu Alman:ranın sıo- Relıllg'"'I Şillail Kocak bize kununun biltibı J den) - 2935 ayb kanunun blrfnci 

e .. a a m Pyu•• vak7a il&erlndeki hAldmi;retlni terket- teşkilitmı göstererek mufaual iza· göre Bafvekll Hirauma, apony•nın maddellyle buna ballı eetvelln de· 
artık htlkmö blmadıiuwı ilin e- tllf mlnaaını tazammun ec1... Ankara, 28 (TAN Muhabtrln· hat verdi -....ı. turumun --1r ta demokrasilere karfl bir ıiyuet takip aı..H..tı-esın dair t 1'-'"·-ı 
tlllmesl. Polon;ra, af&lıdakl mukabll teklltler· den) - Diyarbakır belediye reisli- '..--. •:-- Y etmek tasavvuruncla bulunmadıjuıı ..,.-- e anun J~ .. 
z - ı.utere De ima ettiil deniz de bulunnnqtur: line N&zun önemin intihabı hak- yare alanmm, gerekse Türkkuşu bildirmek üzere ltalya ve Almanya hük6met meclise aöndermiftir. U· 
ani a wnm -•·1--- ı - Milletler Ceml;retl ;rtıksek komi- kındaki kararname Vekiller He e- meldeb~ln m\ik~ellyeti hakkın- seftrlerinl bir lçtimaa davet edecek- yiha esaalarma göre uistanhk milel· 

apn 1 ,.,.u .. ..--, serinin Dantzlı'ten ıert alınma81, • Y da ne soylesem hakikat yanmda ha-
3 - Bitlerin "K•vsmn" adh .... 2 _ Koridordan :rapılacak nakliyat tince tudik edilmiftir. fif kalır. Dost ve kardeş İran devle- tir. detini bitirerek miiteballW olan ve-
rina ortaya attJiı davalarında 11- için kolaylık gösterilmesi. Görülen lüzum üzerine Baskil ti Türk karde§lerinin dahili saadet Anlaplan bir müddettenberl .:;:· ya jurl heyeUerlnce miltehamı ola-
rar etmesl. Hitler, Polonyanın İngiltereye kaymakamı Mümtaz Arkan vekAlet ve terakkisini her zaman önü1den manya, Japonya il• a.....uıclakl - rak kabul edilen tabipler ft kim· 
Bu üç madde bize Alman nın karp glrlftill teabhiitlerln 1934 ta- . 1 komintern paktım ukeri bir ittifak 

ısttkbal için kendisıne izdi ya ribli Alman - Leh itllMlariye ka- emrme almmıfbr. temenni etmekle zevk duyar." ile takviye için utraf?Ukta kit. l'a- yagerlerln ihtlsu veslkalarmdan 20, 

ram batkuıda bir fikir ç ve!e;::,: bili telif olmadıltnı anl8tarak ara- kat bu te,ebbüsler müsbet bir neti- ildnd mııf ihtisas vesfkalarmdan 
fldlr dald ademi tecavüz misakını ilga et ce vermemlftlr. 101 küçtlk sıhhat memurlan mek· 

~-~-- __ ,_ '-I Alman tilfnl söylemiftir. teplerbıden çıkanlara verilen feha-
.uuuuau uuıyoruz a.1. ya . 1 ah ts K 

Danzig şehriyle Koridoru almağa ka- Her Hıt er, d a sonra panya- Avakatllk anana detnamelerden 2, ebelere ve aümıet-
rar vermiftir. Polo a Ue aldeclllen dan ve General Frankoya yapılan ı Hakkı11cla lir ...11ere verilen ruhıatnemelerden 1 

'! yardnnlann demokrasiler tarafm- ı .,, ... 
mevcut ademi tecavuz miukı bu Ud dan fena tevil olundujunu, halbuki tefsir lıte•lyor Ura tescil harcı ahnacaktJr. Bundan 
IMlelerıin ha111ne JmkAn bıraJrmaclJ- Almanyanınlspanyaya en samimi yar Ankara. 28 er~ Muhabirin- bqka 20 yatakhya kadar para lle 

:anlçln, Almanya b~7tıuah~eyi :rta- dum yaptıltm söylemitşir. B u G o N B u G o N den) - 2518 aayıh hikimler kanu.. hasta bakan hususi bÜtanelerden 
olma~· tarikiy~ b!0~~ Her Hitler Japonyadan bahsedPr- nunclakl muavinlik imtihanına. tul- 20, yirmiden fazla yataklı butane-
mu taha1rkuk ttlrmel çalıpcakbr ken: ~1 lUk eden hükümlerinin tatbUd geri lerclen 40, umuma mahaul bakteri-
Zaten bu maıu:tla ay~anberi ş.; .. Almanya, ltalya ve Japonya ara- -/O\•\• bırakdmıf o~ nazaran avukat yoloji ve kimya llboratuvan aça-

ld Pnuyada tahf:idat yapmıftır. Po- smdeld tepiki mesa!, hakiki bir me cı KTI .,.. . cı KTI stajiyerlerinin tlbi olacakları imtl- caklara rilerecek ruhlatnameler-
lonya hududunda ela hazır bulun. deniyetin ve dünyada nizam ve ada- r,\9-.0• .. ,\&,~Otl hanlarm da ·~ .~tle tehiri 1'- ~ zlükcnlük ruhsatna-
malttadır letln idamesinin §artıdır.,, ~\f 9/t• zsm gelecell diifünülmekte be dl! den 20, IÖ 

• Demlf daha sonra MJater ROOle- 1' avmatbk kanununun muvakkat me1erlnden 20 lira harç almacattır. 
J•JDD~terebone ~ d~ and- velte madde madde cevap vermJş- maddesi bu huauata Wi sarahati th-

,,... ZUfU .... •- .uua.tar a . . tm-·ur.1...1. '--Lı-1 Adllve 
denizaltı g misi in ed bilmek için tir. tıva e -. ..... en - • ,, 
dlr. Alnwı;anm b:'güıı ;20 denizal~ Rooıevelt'e Cevaplar V ekilett keyfiye:.:.!8~~olu ile 
gemisi vardır. Bu gemileri standardi- hallini meclisten · 
• bir surette süratle hışa eden mu- Her Hitler, evvtpli Mllter Roose-
uzam fabrikalar vilcude getirmiştir. veltin bahlettiji harp korkusuna 
Bir kaç ay içinde denizaltı gemisi ifuet ederek bunun ancak dizginsi7. 
mıktanm tıd misline çıkarmak Al. demokrui matbuatının, demokrasi-
manya için güç bir if delildir. İngiliz lerdfti ~siyasilerin eseri old~
donanması ve İngiliz ticaret gemi • junu soylemit ve A,lmanyanm hıç 
]eri fçin denizaltı gemisl, sivil halk 1_ bir tehditte bulunmadığını, nite
çln tayyare kadar korkunç bir lllAh- kim bunu tahkik ederek bütün tom-
tır ıulanndan hiç blr tebllke7e ujra-

• madıklanna diar cevaplar aldığını 

tl'çüncü nokta ile Bitlerin istill anlabnlf ve daha aonra Mister Roo· 
ve harp siyasetine devam edecelf - sevelte 111 sualleri sormuftur: 
Din en bariz dellUdlr. "Mister RooMvelt ortalıkta teh-

Yalnız Hltler nutkunun aonUftda ... "teladlt haluadupu aere-
Roosevelte, bütün davaları sulhen ._ linadl? Tela.Ut eden kim, 
hal için bir imkan vermektedir. Belki tehdit ol1111a11 kim? Mister Roo-
bu imkln yeni mGzakerelere yol a - sevelt, b~ hepsini 1i7lemek 
çacak ve harp ihtimalini bir müddet lhmı." 
daha uzatacaktır. Bitlerin düDkü Her Bitler, daha IODra Avru:pada 
nutkunda insanlık için ,-eaAne ümit üç milletin AfrlJuıda bir milletin ls
noktası buradadır. tikWl b~Jdujuna dair lıliater 

Dünya yeni bir harp arife.inde balunuyw. 1914 harbi
nin arifeaindeki aünlerin aJDini ptıyoruz. Bqiinkü 
harp aebeplerile, o aünkü harp sebepleri, hqünkü harp 
nziyeti ile o ıünkü harp vaziyeti bimirine çak hen.er. 
Bu aırada Cihan Harbinin bir hulbumı okumak ha
aünkü bldiRleri daha etraflı anlamanna da yardım 
eder. Bu eMri oku:runm. 

Zenııin 6ir lıatiiplaanqe Mlaip olmal .,.,...,. Cep 
Kitaplanna a6one oluna. Şardtın: s,n.lilı a6one 8 li
nı, olta ....... 41h lir& s.n.IUt .,,.,..,.,. ~ 
6ir lelliiplwıne Wi79 e4Uir. 

Adres: A11lrara caclclesl, fstuabuJ Satlf Ya Anbra ~ddlll 
1 1 

Yal Kitapçı, iL 
Reı defe•dl hanı, b rl•cl hmlr Sabi Yeri: Devrim Kitabevi. 

kat. 101 Ankara Sabi Yeri: BllA1 Akba, 
KOD78 Sabi Yeri: Yerıt lttıtQpbane. 

Posta kmı• 97 Bnf!eilc Rııt111 Yf!ri: Nan ıtıtabtrrl. 

r KiSA"' HAii~~~~] ! ... - ... 

Sırp • Hırvat 
Mllakerelerl Netlcel•cll 
Belp&t, 28 (A.A,) - Yuplavya 

Bapekill Taevettovtç tanare ile 
z.areP9ten buraya dömnüt ve der
hal Naip Prens Pol tarafından kabul 

eclllmi§tir. 
Bqvekil, Hırvat Lideri Moçek'le 



TA lf 

Haftalık Radyo Programı 
TORKIYE iŞ BANKASI A. I. 

Ltenhul Şallı .mdeaı 

1 Ma:Jll PuarteR Bahar ~yramı 

[ Ankara Ra.osu Programını Burada Bulaltillrsiniz l 
münuebetiyle Banbmız'la Galata. 
Beyoğlu, Şubeleri ve Beyazıt Kadı
köy, Uuüdar Aiaulan bpah bulu-

' Pazar, 30. 4. 1939 7 - Şevki Be)1n (Blcaz prJa) At .,.ı. lllL Qttulaft Cınde& Calla. l'.lref Kad- _n_ac_al_ııe_br_. _ _______ _ 
sucum.,. ıouter. a - SeWıattbı Pmlll'ID rl, RuD Gir, Bmndl Tob7. O~u: 
(Blou IM'kı) Künacft bende ne arzu. t-~ 'l'ab)-. l - llleu P9P'evl (Salim 

.;,2,39 Prosram. U,U KOdk (JtOeQJc cır- Karcllar tarlD. Bil:ııımı ld _,. !Jete 1" bcriA), 1 - ~ (Rlcu IU'b) Hlc-
tra - Sel: Heelp Atlan) l-Nlemann &nriln. 10 Lemlnln (Kamlar prkı) ram elem.1- IWlk Feraan (Hicaz pr'la) 

(Carıston) dana. S- Gaq]berpr (Kil- - • tı.80 SGaul- diwıda blrlclk NVdillm eenabı. 4 - 'le-

:. tcıplantı) ~ 1-Scbl· ~s °z::':n':9::Jwnbl70 -mı- Wıattln Pmnm c111au ...-kı> Anladım 
4 <I>inJ4. keman 8&7107or) Tanıo. kut Ye llnat boram (fbat). 11,U N.... ~ 1 - lluan G6r (Jeuıun 

- Toman CV171ma hllJpluı) Vell.11,00 orkestra- tıaıadm1). e - Eviç prJa, Bir Mbeple IÜ· 
Jlenleket uat ~ ajam ve meteon>- pWdar-B. 21.IO MOalk <JbıdYG eenın1-ı.. 7 Evi torkO, Atladım bab 
JoJı haberJerl tıemc • - ............. , 1 - ...... Pa- _... - ç -

KAYIP - Rize askerlik pbelhı
den aldılım uterlik terbii tezkere. 
mi b1bettluı, J""Wnl aJwiımdan 
.... ,,, hOlmıil JQktur. 

kenra . ıı.ıı lıftlzlk (it or- ealello en ~ dl ...ıana> operum- cene llrdfm. 1 - Sn eMl'leri ve 07Uft ha-
11.....:...... - lef: Nedp AtJaa) ~ 5 

- - Gvatth 1 - ....... ~ ( ... ..ıan. ıı,oo KClllUllftL 11,ts -.ıwn. tah- -:;.;.;-;.-;_--_--t)B-.----
~ 8to1s (Pra .. de ~ telaw el ı. Mr tj •> Atlelro .uit, kambf70-nukut ve ziraat ıxn..ı • .a---
-~) fanted. 1 - Cul -.,.b! ~ n:,)'°".;.: 1ID ,.;. ..... e) l'l (fl7at). 21.21 - N...U pllklar-R. 21,80 Kapllln l1Acuım •ç döJdUme.. 

) 7 - Llllar (Çoeak ıına- o- mi. fulatıo. """- illill. 1 _ l.u1ll 8oc- JIOzlk (Rf7uetl COmlıur tulnnonlk or- llne brp bt't te8lrlnl ispat eı. 
Pt!Ntlnden) Potpuri. ıs.sa Tllrlc mQzlll cherlnl (Senfonla ıa ıuJcır. •> ADeıro as- a.truı - Şet: Hatan Ferit) ı - L Van -'-"· .._

1
_. 

Ca1anıar: ZOlıtll Bardakollu. Beftk Ff!lr- sal b) M uetto-trlo e) Andante, ç) n- Beethcwen, 2 inci leonore uvertGrQ. 2 - ...._-.. Her eczanede uu.uuaur. 
9an, Kemal Nl7azl SeJ'hun. OkuJ8D! Sa- naİe en ma non troPPO preeto 4 _ lo.epb Jla7dn, Senfoni mi bemol maj6r !!!~~~~~~~~~~ 
dl RQfleL ı - Ali atanın (Hicaz pefJ'e- JC A= Blrok llHtl, op. ti ı) An- Nr. H. a) Adqio, vivace aaal, b) Adalio 
\'I). 2 - Dmn Uınm (Hlcu ,arkı) ~ta b Suabencl9. e) Oawtto. q) Pas- o) 11....tto - trio, e) Vince. ı - P. 
Ganıta kıymettar &nrC1n. S - Sallhat- t.ora1e' e ) ardat d) Slc.11fdo e) Qlıa, Tachalkovak7, ıtomeo et Jullette, uvertQr. 
tin PlDU'Ul (Hleaz prJa) Kuta kalbbn· sı,ao .:ıOda mOl:lll-PL) 21,00 KO- tanW&L f - R. Berlloz, Benvmıuto Celllnl Muhtelit bG,.oklflkte iç adet de
de. 4 - UcU CemWn (Rlcaz prkı) Ne dk (Cubant-PL) 21,41-24 Son ajana operuı dvertOrQ. D,40 Milzllc, opentter Dk motöri •bhktJr. Görmek i.ltl-
kastau bl llebep blS7le. 1 - Sevki Beyin ber!ert ~ precıam. -PL 21,00 MOalk (Cazbant-Pi.) 21,45-H 
cıncu prkı) s.n bu JWden ıldell. e- ha " Son aj- haberleri .. 7U'Dlkl Proıtram. 1'911lerln (SGtlilce l!adenl Ef;yal fa~ 
Kemaı Nl7ad s.,trun (Kemence tabi- Çal"fCl .. Gı 3. 1. 1939 Cu•arfeıl 6 5 1939 rlka11u m6ncaatlan. 
1ftl). 7- (Raik tor1dld) Yakına 19L 7&• ı • • 
kına. 14,20-14,JO Konupna (Kadm aaa- 11,JO l'rcllnDl· 11,11 Ttlrk mtlzlll (Sedl-
tl - Çocuk teri>l7tsine dair). mil 1ıJW1r _.w) CeJ.trdr Vecibe, Re- 11,H Prcıcı"1111. lS,11 MGzlk (Operet 9e- 11.,. BASU8 ÇBKDJ'LD- ... 

lT,IO Prolram. 1',SS MGzlk (Puar ca- .. , ._ l'ablN ,._, ıt.mt Penan. Jebl7onlan-Pl.) H,00 Memleket saat a-E 
~> Pi. ıe,ıs Konuama CCoeuk"aaaU). 11,45 OlaıJ'aD: 'KuaDlm Nuri Balll PoJru. 11,00 7&n. Q8lll ve -metecıro1oJ1 haberleri. H 10 Kolay defi tabU etmek için 
llGzlk es-. oda mo.111-lbrabtm Ozıiaro 'Memleket .. t ~ ajana ft meteorolo- TOrk mtlzllf. CaJanJar: Jlefat Erer, Jteffk günde ı - 2 9det KIBsbrc'Lt. 
\'e atet blScekleri). ıt.ıs Tllrk mllzlll (Fa- ti habert..ı. 11.ll - H MOzlk (ltlyasetl Fenan, ZOhtll Baıdakollu. OkU7&n: ile- hapı almalıdlr. Her ecunede 
..ı h97et1) Çalanlar: llakJa Derman. l'4ref cauıMr btındola - '9f: Ihsan KOnçeır). lek Tolr&Gs. ı - 8ebnaz P9ll'evl. 2 - Del- bulunur. •••• 
Kadri, Ruan GOr, Hamdi Tolcay, Burl ı _ L. Ufteke (Vb'lına kadınlan) mars. W sadenin (Selmaz prkı) Etmedin bir 

'Otıer. O~: CeW Tobe&. 20,00 Mem- ı _ Qıopin (Vals) do dlez mi*. 1 - Wıza 1h7a. 1 - Şem9etUn Zl7anm (Şeb- -----------
lelret .. t 87&ft. ajans ve meteoroloji ha· SupPe CBl'ld7& OJUftU) Overtor. 4 - Bl- naz .. 1'kı) Rem aldandım hem aldattım. 
berlerL 20.11 Tllrk mOzfll Çalanlar: Ve- zet (Karmen operası Ozrlne fanted). 5- 4 - ZClhta Budakollu (Santur takalml). nl ~ T - lllDr tllrldlatl: iki de 
dhe, Ruten Kam, Ce\rdet Kozan. ~ ı. Bet Bant (Tunusta) Entermeao. S - Lemlnln (Rleu f&l'b) N8(11m eme- turnam. I0,00 Memleket .. t ~ a,jans 
lar: Muzaffer tlkar, Melek Tolc&k l - 17,IO tnJallp ta'l'lhl denlerl (Ralknln· Um. 1 - 8eUıbaUln Pmarm (Blcaz IU'kı) ft meteoroloJl habslerl. 20,IS 'TllDlll 
Tanburt Cemil (Şataraban pep-evl). 2 - den naklen). 11,JO Progrmn. 18,JI MOzlk YOdlm ıaı.e de lmlar. T - Su -natıt (Oe7fk aftlll _ 0te Olman) Ymn: Dr-::.u-: :;un nm!!~> :;; :1!n:::kcF:J ~:U~~ıı:;:;: 14i':,.!~17c;.~o!:~ mtl nm 118Pt. ıı.ıı ......, tabvDM. baıbl-
<8ataraban l&J')a) Oldu leb mahmuru 98 madatlm. to,oo Memleket .. tay.. --1'1.) 11,U Tllrk ma.111 (J'ual h97etl>. ıo-natut ve draat bor-. (flıat). IUI 
aevldn. 4 - Ruten Kam CKemenee tabi- n, ajana ve meteoroloji haberleri. 20,ıs Taılalıln Dralaıf ft ubdq1an. 11,00 ko- •...U plAklD-a. ıı,ao lllllk ~ 
llli).S - 8ataraban l8l'la. E7 'babçlvaD w- TUrk mGs111. Ca1anlar: Vecihe, R1qen Kam U..- (Dit poJltlb hadileı..t). 11,15 Bulbııwm Jtrwt.r - -a. 1r-. .,,. 
Din ~ 8-İshakm (Şatarabmı yQrilk Reflk Fenan. O~ Mustafa Callar, Tllrk mGz111 (Raik ttlrklllerl ft 07UD ha- J117ano), Jreedet ...... MaJr., l'n1mıde 
8emaUI) Pir ohnada ıerd nice a&aOL '1- ıra.nen Sena. ı - Acem qlran ,.._ nlan • Slıdl Y.,.. Ataman). U.SO Tllrk &rlda. a,oo llaftabk PoSta katma (llcne
Tanburt CemJ1 (Şataraban m -.natsl). rwt. 2 - Dedenin (Aemn qltan war'la) mQlllL Ça1n1er, V.na., Jlute JCarn, 
1 - Falunln (Acem qlran l&ria) JClme 'Dinle lkQna 97 dllrl\ba. 1-tnnan alanın Cecd9t ttoan. Oku)tan: Mtmnen Senar. lıl 41D.ıe). ll.IO KOzlk (ltlclk cırkel
haUn dbw.rfm. 1 - Nobann ~ 181'kı) (Acen qlran l&l'kı) 7&nar sinem. 4 - l - Saba pllnWI. 2 - SupbJ Z17anm tn - Set Necip Aflan) 1 - Brahma, 
Sevılllm bu aklam. ıo - (Halk tllrkO- N1kolol alanın CS.Vkefza f81'1a> Oeçlpte CSaba ıutı> llmtl dlldare bu cıemı ... S- llaear dana, No. s-e. 2 _ ı. straue, vı-
80) Sinemde bir tutupnuf J'8llllUI. 11,IJO tarpma. ı - Refik Fenan (Tanbur tak· Dedenin Cıs..tenldr 181'kı) Ben Rnl sev- :rana omwı1anıun el8anell. ı _ MOller 
N.U pJüJal'--& 21,19 MGzlk (~ simi). s _ RQzzam frkt, Aksm oldu 1fne dJm seveli. 4 - KOrdJllhlcazkAr şarkı, Ne- La paloma km Ozerine •-- ' 
CGınhur bandolu - 8ef: !Man Kflneer) de bastı kltl'eler. 7 - ŞeTkı beyin (Hicaz 19 ile leoen &nrl\mll. 5 - Lemtnln (KOr- l8r Mmted. 21,00 
1 - R. Rouzlaux ('M&r1). 2 - Volı.tedt .-rlrm) 'Bllmlyarum 'bana ne oldu? 8 - dlllhleuklr l&l'kı) Bir kendi lfbl zalhnl Mildt (Cubant-PL) 119'1-2f Sca aj1n1 
(tspanyoı &fkı) Vala. 1 - Gllnta (Bulan ,._.ttln Yba _. (Dlftlll) DOn pee aıevmı,. 8 - Rumeli tOrkQIO: K07UD be- bablrl8'l ft 7annld Pl'Oll'UD. ' • 

Ye Ladmllla opsm Dwettarll.) f - "8fle. ı _ Evle tllrkO, Elveda dost deli =-====--=--======ı=:ıı:::===-=--==-==-=-1111:11:1-=ııı=a-= Ph. Oauberi (Rapeodl). ı- Dalda, 2- l'.I· 16nOL ıo - Halk tllrtdlsO, Billbtll ne se-
Jentner. 1 - lllmü7 Konakcw (Annm 'lerlfn eukur cwacla. 21 00 Haftalık poata 
ueutu.) il ~..,,... alDar llm• tatma. «11 BlllM:~ ~ 
il). 22,10 MOzllc 

CoreDI (Adqlo w Allelro). 2 - B1'8luni 
12,JO Prolnm. 12,35 Tllrk mOzill-PL (Vals) 1l majlh-. S - Dvark, Krelsler 

il 00 Memleket saat ayan, ajans ve mete.- (Slav dansı)No.2 mı mln6r. 4 - Rlet, 11 
erolojl haberleri. 11,11-14 MOzlk (Nesell carplccloa. 5 - Chopin, Milsteln, Noe>o 
plAldar). turne. 8 - Rubay, Rejre kati CCardq), 

18,30 Protram. 18,15 MOzfk (MQzlk ..,. 21,155 Mtıılk (Kelodl-l'l.) 22,00 MOzfk 
rab - ee.at 1llemdulı tarafından to- (ktlçllk orkestra - Sef: Necip Aşkın): ı
llUpna). PWcJar1a mlaller. 19.00 Konu.- TbcımMll (Dua). 2 - Oolvyn (C&mbazlat) 
IQa (Dottcınm mU). 19,11 TQrk mOzlll Fokstrot. 1 - Koanak (Viyana qkı) l)ot
(KU'lflk ..-> Balda Derman. BiNi purl. 4 - VlnkJer (Kemamn aak prta
Kadrl, ._ Gir, -. Top,-, llMrl •). 1 - Dletrtch (l'lfnler) JOrl. t -
'Oaer. •• •-· t ıı mt Qan. .,,_ 99 Geltbudt C11Mbr•> ıc.... ..w. 11.• 
1netıecırG1eı11 lü..s.ı.; il.il TUrk mılllll llGllk (CulMınt-PI.) lt,41-M Son .,,._ 
™ Pi••). ........ .,.. c.- .......... ft 78l'lldd proomn. 
iDiL Anbra ...,_ ..... ~ ı - 4. • • 1939 
Jlaul Ttıkta ...... Clfllna .-...ı). 1 -
1'trlnln (Pa ......... , •• - .... ,.... 11,11 ....... !Ut '!'Irk ...... -111. 
llatınllldaa --- ..... 4 - Rafa .... ıs.• 11..wıı.t •at ~ .... 'fe ..... 
tan ~ allr -w) .. daıhl alan cın1af1 ....,._._ ıt,11-H ll1lıtlk ~ 
1Nıd97la. • - Dld9nln (Jlall 7lrlk --- PIGll........-Pt) 
illi) 0.- .... -·. - 8-t Ot- lf,10 lnlallp tarihi~ (RaJk ....... 
1.- (!ftır talmlml). T - llu' liı t.ie .. ._nakle). 11,IO Jlrall1m. 18,11 llGdk 
tencl•nla ( ..... ..,ta) DalMt .... 1-~) 11,00 Jtomqnıa (rbeat 
l>edenla IMlnlr ,aıD ~ «-. ...,_ -•). 11 ıs TM maıılll Cl'aatl hentl> 

-Ankara - Ltanbuı 21 
Amara - Adana 30 
Anbra - fımlr 32 
ı.tlmbul - t.mlr 38 
latanbuı - Mua as 
lmdr - Adana M 

(GJdlf - Döntı, BDetled bir ay Muteberdir.) 

Vakti Hm ••et Cetvel 

P....-. IDNcla her sin 
ISTANBUL • ANEARA 

.,.... 
Un -

29.71 
a.31 
e.ıs 

48.11 
'8.31 
4'1.81 

y...., .. llareket AMaıa,. ...... , 
s.at O... S..t Dllldb -ala dllw). 1 - '9ldt ... Otlıit 'flL1llln JCarüut w arbdq1an. to .,.._ 1 il 11 il 

l&rb) Bit baJamnM blJle ....._ ıe - WNt .at aJ'8ft. ajw w meteoroloji Jur.. ------------~~~~-----... ----
l>edentn (Mahur l&l'la> aanm ldh bCll- •1er1. ao,ıı Tllrk mOlllL eaıanıar: en. ANKARA • ADANA 
"'110m var. ıı - Benli HuaD atanan 1'ut det ç.eı.. l'lbln ,...... Refik F-.. a......_ • - --L..u. A• M'"-----•-.a 
in _,,al.. tl,00 XODUllDL 11,11 ......... ~ lllıdl J1Gt1111. Radfte Jl.,.SIW. ~...,. ~ 
tlılıvDtt, bmbf7o-nakut ft slnat ..... 1 - ..... t .......... 1 - 8aduDah ..... lut Dltlra .... ....... 
a (fl7at). 21,JI N...U pWdar~ll~ ,ua ~ • ı•ıhD ..... bir -
lllllk (ICtlee ......... - ş.e Al- l8Nli. 1 - V ..... ( .......... .-Ja) ___ ı .. c ___ ..,._c.PSm!!'IPIPP-IBINiıİll.-----IS.__ ....... 
m> 1 - t.aut1n 8Ch1afll' (Prlmavera) CllAden dnl .,.. .--. t - ıAtff •- XNra• A • JZMm ' • 
ArjanUa ........ 1 - Slllrlldlr ( - , ...... lr .... , . ..... ~ - ~ 
tlzerl) hain pup. ı - Aablrt (G&eldl- ,.. ...._, ı _ CJtdet c.lla. lıımlan Aüuaüıa llUlket hmlıe 11..-..ı.t 
ı. Nmd ıecldl) Komik marJ. f - s.t- tahfad, 1 - Y-.t .bmm ~t Sut J>aUm 8ue ~ 
..... {lhnaet) lo1 .... 1 - Cllrldl- ,...., .,.. .... elcbn. ' - Rabml ~ - -an .__ CJ:atermıaa). 8 - Lebal' Bva ~- ,..la) llm nol4u dellitf. 11 
......anin 'ftla1m, f - Scbmaı.tldı (ita- 1 ·l!ladettln ttalawlm (Be)attaN1Mın _... _...,.ı ..... ____ ..._~·~·"'!"!!~-~~•lfıİl!ll!~..---..-"----
Jlldon ve S bamlık qk ....,._.) •> Yak- ki) ömı-.li\ ••:::\L- a.4ettin Kay- 16.A.NA • ANkXRX 4 

Jafma, b) AP vaJat. e) ......... d) a... mltn .... ......) bir ton A•-Uu ......_ AiaUnn •ftllM 
zlntl, e) JCavıacık ft barrıflUt 11.18 111• ,., .... 
dk (8au 1&natklrlan-PL) 'ft,80 •Oıdk 10 - lbJk tlıJLM, lliBln ,.._,'lafa bln• &ut DIUra Saat 
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11 ===== 
Toprak Mahsulerl Ofisi 

lstanbul Şubesinden: 
m VB DARA BVVBLKI SBNELD MABS1JL'ONDBN ot,UP DA 11&
Llbf IAlllPLBBt OmbmE BIJUJNAM Al'YONLDIN MOBA· 
YAASI tç!N TOPUK ••asmı.w.t OJ18DıCB nsBtr BDILBN 

PaoG&Alıl 
nud ......... M'ODl>nt: 

- ft daha evvelki --- ....ı.nıhden olup halen sahipleri uhcle
llnde baJ)nwn lwn afJanJann ()fil tarafından milbayaa eclllebibmll 
'4;ln banlana nlhaJet 11/Marll/938 akpnnmı bdar O&'ID ı.tanbul.._ 
ki clepolaaa :ya blaat •blplerl tanfındaJa WJabut 1nanbal'da tay1D • 
deoekJerl kaimml .....,... wafmdan Ptlrl1mit olmuı llatndJr. 

Bu taıGatm IDD1':~ afJoaJar .... bt'a,.de •tm aJuum. 
1wlı alld taJ'- ....... ...,,. ... müddet dald blcblr lebeple uatalm> 
JllCÜtll'. Ba•11k ...,.. bir hanli eliler bir mberet aebeblle JUbnı1a 
ta,m ..._ mldclet mflDda te.lim edihnemlf olan .,,_Jarm m.._. 
,... ~ Ylld olacak m6rwatlar da bt,,_ MWI WMre ~ 
caktlr. 

Al'YONLUl!f DllPOYA Mt1VADA'f SAlltJL pgıJ: 

Afyc;nlar İltanbufcla Ofia depoıntna ıellt illa nUIMIUlle bbu1 ecn. 
1ecet ve ebperlerimbce uaulil clah'tlllnde bUilml ~ ,.ı.. 
muı tanm nümuncleriniıı almıp tüWe ~ bu. lll'QI taJdp 
edecektir. 

AnONLAIUNDBPODA YAPIL&CAKBbmB 

Ofis depoeuna tel1lm edilen afJonJm' '-' •• ~plaaJı h'hmt .. 
qene '2bpeıtiz" IOllunda bunJarm u...- blJelt kaOilı ......... 
,anlar IUhur ed.._ bunlar kat'iyen mübeJu ~. lluaJae 
netlcellnde kabule PJ&D aörfilen aı,.lu IDce ve kaba ola:nk Dd sia-ı 
fa ~. IDkemt muayenelerde Otla J:klperlerlala ~ 
brar18r bt'ldlr • 
ımnB\'I lmADNB pa.f: 

Ofla ~ına tel1Jm ecl&n afJonJum ,,..., ••11M mtlMlb• 
ince ve kaba lrmmlan qnbnamidaa 1D1ara her Dr1 llDd a(yondaa ma. 
telmll aaulüne tnfttan •111 aın ahn•k nGmunelll' tahft&w tlcadif 
1'bantnuma ••ks ıllh aıl tir. Ba IAbontuvarda J91f1.-k kluç_. 
tablll netfoeslnde her bir mut afJmıun Irat edeeell marfln deNeei 
afyon 9atmm tesbltlne - t.efkil edectıktlr. KkDJett tahlD net!~~ 
de ÇJbcak ihttll&ır satıcı De Ofia al'U1llda Wgjm ecHleoü. mwı• 
79 menu btudlmJer clafNlfnde hıDeclilecektlr. 

AnOlfLAIUN TABTISI: 

Depoya Pm afJonlarm o& abper1ell .......... ,.... ... ~ 
muayenesinden IODl'a p7am kabul ~ afJonlardan ince 'ft bW 
olarak ayrılan JmrmJır ayn ayn mfltılamll aaale tfttl1ra nthnaMll a
lmdıktan IOD1'a tartılarak alAkadanna munlrbt bir 9JDlyd ... 
buzu verilir. 

Al'YON FIATLAIUNIN TESBtrl: 

pdan tüm nttlcMIDde aı,onJann lhtlft eUtlf madln defteell ~ 
tuvarm nec.ell ı8llDl bir rapor De tahtkbk ettikten IObl'a nklldllr:ll 
maddede. beber modSa --- için t8lblt edDen flatlar Gaerlndea 
ve kaba ~ tuıan herlı:el '4;ln ayn 'aJft tahalrlraJı ettlrlleni 
bıtlPtr ..,,.,. mua.tnlıa •mma açalacak ,bir hMıba •lacak ~ 
Clktlr. AfJon bedelleri bu auretle tah..,... l&tlr&ldlktee _,. .. _.41 
darlara eneJce vwllınlt olan muvakkat "1Dlıat •MMam tltılıdat 
lerek ,.na. afJonun ince ve,. aba ~ w ._ alnllbı Jdlı,..ii 
dltraJım " kilo flatmı ve bu flata ..... qn •J'll tutarla6 .-.. 
darlann yü6nlu aJecaimı &6Nr• bir ftllka verilir. 

AITOM BBDBU.DbdN ODm pıaJı 

931 -lnda HlmeD - ... Olllln ... .,,.... 1lllt 
~ ~ 20 il ıı,r ...ıd bllbçceun blltl bft.ret ............ 
ra afJm mfldllerlne aJwk1anna nmran pame~ ta!!f.'qp edll_. 
tir. 8a llll'etle .....,. ı«ıMk •,_....,. ~ -1WI 
Undet.nledlllNk .... ,ı......... .... •,...... --.ı,..,.. ••t• •ıNw ll"lkb.,_,...... .. 
..... ~ .. ..,...., ............ - ............. - tGrla 
,...... ft Wrlllf ....... . 
•,....... ıı~ ÇUiılinia ahi •Vtamma Wif t.t.w 

da Toprak ~ Olllbtln afyan depwını te1Um edileolk 111 
dalla ...,,. .. ..., mab8allnden olOp ta bulilne bckr muhtellf 
...... ...,.. 8'Ufturaca madde1et lnhllarma •tılamJan ftYl'1aiıil' 
mı46r labfwm te61t etttll mGb&Jaa pl'Olnm1anmn muanen ~ 
!arma tnafuk etmedtli için mezk6r lnhltar ıtraflDda ............. 
ola af7anJanD -~ mGnbuırdır. 

83a -...inden IODft. her mıe mabnlfl 1111811 illa tltltlt .-..ır "'* 
nmlar ve pl'8Dtlpler mucibince ta,tn .W.. .....,.. ,......, ~ 
eU ~ mtı..,._ ~ v1ti olacak maı aelllllım da ... .., 
~ IUilaaı ecHIPd) ... ebemmlıetle ........... ..... 
mü - oa. ohmar • 

...... talslllt için Oflıııln ~ 8ablll 
«lllmtll. 

....... 
Saat 8,IO de Jml * ...... , ............... ..,._ lldee*· ...... 
1-1r .. 

S.. UI ele._.... .....__ ~ DleJClaaa 114ecekJeftli T.,,.,........_ ailllıahm ..... ,,.._,er """81 etobhJe eme 
"Mhmı ı ıl T 11111\ 

Yüm!..ır,.......taJıue ..,...__ Guhmlr~ 
--.... nüWUeceırı. ..... ıa.n de hareket ......... 
AJ._.......,__~ 

'r ...... tleıl: 
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SAÇ SABUNU 
Eczanelerden ve ıtriyat 

mağazalarından arayınız. 

1 LAN 
Bahar Bayramı münaıebetile, 

Osmanlı Bankasının Galata Mer- ' 

kezile, Y enica.mi ve Beyoğlu Şu

beleri 1 Mayıs 1939 Pazartesi 

günü kapalı bulunacaktır. _ ı 

~-----,---
AGARAN 
SAÇLARA 

1 
KUMRAL ve SiY AH 1 

renkte sıhht saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ L. BEYOCLU - 1ST ANBUL 11 

Kepek ve Saç dokillme ine ka1"11 

Saç suyu kulJan 

Dünyanın her 
tarafında tanılmıı A R T I

• Tahta ve kumat 
toz boyalan 

MARANGOZLARA AlD 
Tahta boyaları 

ARTİ BOYALARI suda ve İsp!rtoda erir. 
İspıi-toda eriyen ARTİ tahta boyalan 

Neftli ve Çin verniklerde renk verir. 

ARTI BOYALARI 

ARTI BOYALARI 
Her kadına yarıyan kumaş 

boyalandrr. 
Roblannız - Bluzlannız sök
meye hacet kalmadan boyan
ması kabildir. 

Yün - P amuk - YanyUn İpek 
vesaire boyar. 

Şehrinizdeki 
ımtıcılard an f!llteviniz. 

DİKKAT 
YALNIZ TAŞDELEN SUYU iÇiNiZ. 

Vakıf Menba Suları işletme Müdürlüğünden : 
En son sistem sıhhi tesisat Alemdağında "Taşdelen" suyundadır. El

dek i mütehassıs raporları bunu göstermektedir. Emniyetle içiniz. Etı
ketine dikkat ediniz. "Taşdelen,, suyu içmekle kendi sıhhatinizi koru
muş ve vakıflarca Türk Abidelerinin korunmasına, gariplerin hastaha
nede yatırılmasına, fakirlerin imaretlerde bakılmasına yardım etmiş 
olursunuz. " 2805,. , ________________________ ___ 

Sırt - Göğüs 

Kalça - Arka • Bel 

ROMATiZMA 
• LUMBAGO 
• SiYATiK 
ve bütün 

ağrılara 

karsı 

merhemi ile masai yapınız. 

SANCILARI DAiMi ve ÇABUK GEÇiRiR 
~ Saç balamı 
1 Güzelliiin en birinci ıutı. ., 

İST ANBULDA HAVAGAZI VE 
ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI SINAIYE 

1 ~~!!'!~.~!~!~ini 
tedavi eden tesiri mücerrep bir 

ı ilaçtır. ~ 

p • 
1 Mayıs Bahar Bayra· 

mı günü göğüslerinizi 

Türk Maarif Cemiyeti 
rozetiyle süsleyiniz. 

, ______ _ 
U G UR Gişesi 

U G UR Gişesi 
Daima Piyango 

biletlerinizi 

Uğur gişesinden alımz 

Galatada: Karaköy postane kar

şısı No. 33, Tel: 40021 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 
Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan İstanbul Abonemsn 
Şubemizin 29 . 4 . 939 tar ihinden itibaren Cağaloğlund.~ Nuruosma
n iye caddesinde kapalı fınn karşısında 30 numaralı bimının alt ka
tına nakleylediği ilan olunur . _____ ...... _. _______________ , 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

2 .5.939 Salı günü saat 14 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (1761.35) 
lira keşif bedelli Yüksek Mühend is Mektebi P ansiyon Binası mutfak te
sisatı ikmali işleri pazarlığa konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni şart
n ameleri, proje keşif h ulasasile bu na müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (133) liradır. 
İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare

lerinden almış olduğu vesikalarla 939 vılına ait Ticaret Odası vesikala-
rile ielmeleri. (2916) 

, ....... _____ I ............................. . 

Aylarca sinemalarda büyük bir 
zevkle dinlediğiniz 

Aşkın Göz Yaşları 'nı 
Türkçe olarak Bay BURHAN SESYILl'\IAZ 

muvaff akiyetle 

.. :=.:..• COLUMBIA Plaklarına 
okumuttur. Dinlemenizi tavıiye ederiz. Plak numarası 17558 

(Ayni ismi ta,ıyan taklid plaklarından sakınınız) 

DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 

ilkbahar Tarifesi 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı İlkbahar tarifesi 30 Nisandan itiba· 
ren tatbik olunacaktır. Yeni tar üe iskelelere asılmıştır. 

TAN 

---------------------------= DROTT 
MARKALI tsvFr Mamulatı 

29 - 4 - 939 

NAM VEREN 

lstanbul iş Banr<ası k'arşısında 15 NumaraCla 

o 
GiŞESİNE Gidiniz. 

Hayatta yalnız kendine güven, Mezkur Giteden bilet al 

Zenginler arasına karış ümitsizliğe kapılma ..• 
iJeıuz ve Kara .Motörlerı 

Hem Fişek hem lamba ile ateş 
alır. Mazut sarfiyatı çok iktısa
didir. Yağ sarfiyatı hiç yoktur. 
Kullanışlı, Sağlam ve dayanıklı
dır. 

~ .................................... _ 
Kntalok ve Fiyat İsteyiniz. 

Türkiye Umumi acenteliği ve 
Deposu: T ürk - Avrupa Limited 
Şirketi. İs tan bul, Galata Perşem
ho Pa7arı 61. 

p 
En Fazla 

Rağbet Bulan 
Pudranın Veni 

Renkleri 

MEŞHUR BİR 
Güzellik Mütehassısı 

Şu Kıymetli Tavsiyelerde 
Bulunuyor : 

- Rob ve ~pkalarda oldu2u ,gibi 
pudra renklerinin de modası müte
madiyen değişir. Bunun içindir ki 
daima yeni ve cazib renkler hemen 
Tokalon müessesesinin güzellik mü
tehassısı tarafındn piyasaya sürül
mektedir. * PECHE - İlkbahar tuvaletle- ı 
rile ahenktar ola n ve bilhassa sarı
şınlarla saçları kestane renginde o
lanlara yakışan, şeftali yumuşaklı

ğı tesirini yapan pudradır. * BRUN SOLEİL - Esmer ten
ler için gayet sevimli ve "Mat., bir • 
tesir yapan ve bugün Pariste pek 
fazla rağbet bulan pudradır. * RACHEL - DORE - Zayıf :ip
lere hafif ve mahrem bir parlakhk 
veren ve bilhassa suvare tuvaletle
rine ahenktar bir pudradır. 

Cazib ve sehhar renklerin bütün 
serisini tecrübe ediniz: 

Birçok kadınlar maalesef tenleri
ne uygun renkteki pudrayı kullan
mıyorlar. Bunun için yüzlerine mak 
yaj olmuş ve sert bir manzara veri
yor. Teninize uygun pudrayı bulma-

- - , 

lstanb·uı ~ Bel.ediyeŞi ~~~ ıı.a~,,arı .· 
• 0 ' • • ~ • o ~ ' f ·~. • • - ' L - - L... o - - • 

Muhammen bed. İlk teminatı 

Büyükderede Maltpz sokağında 21 ~ No 
dükkan karşısında 225 metre murab-
baı arsa 30,00 2,25 
Emirganda muvakkıthane sokağında 2 
N. 53 metre murabbaı yol fazlası 45,00 3,38 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları, yazılı bulunan yerler 
için teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üze
re yapılan arttırma 10-5-939 Çarşamba gününe uzatılmıştır. Şartna
meleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında yazılı 
ilk teminat makbuz veya mektubu ile birlikte yukarda yazılı günde sa-
at 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2962) 

* Adre~lerl hulunamryan mük elleflere ait 
t ahrir neticelerini ih tiva eden 

Mahallesi ceh ·ellerin asılacağı yer Talik tar ihi 

Maden 
Cami 
Nizam 
Karanfil 
Yalr 
Meşrutiyet 

Heybeli 

Vapur iskelesine 29/ 4/ 939 

" " .. " 
" .. .. 
" ,. 

" 
" " " Ayyıldız caddesindeki gazino önüne 

Dağ ,. ,, ., ., ., 
Bahariye ., ,, ., ., ,, 
Burgaz Nahiye binasına " 
Kınalı Vapur iskelesine ., 

Adalar kazasının yukarda yazılı mahallatı içinde tahrir edilip sahip
leri adreslerinin öğrenilememesinı:? binaen doğrudan doğruya tebliğ edi 

lemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden birer varakanın hizalarında yazılı 
mahallere asılarak bugün ilan olunduğu, 2901 saylı arazi tahrir kanu
nunun 8 inci maddesi mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
vaki tahrire itiraz edebilecekler i alakadarlara tebliğ olunur. (B) (2958) 

·--------11111!11----------... -·----VENÜ S lınd,.. .. o:: .. Aı -•--•- :-1.----.. :.. 

Meşhur Alman g üzellik mütehassısı P rofesör Doktor E. WİNTEH 
tarafından formülü yapılan ve dünyada m evcut müstahza

ratın en m ükem meli olan VENÜS giizellik 
rniistahzaratı kullanınız. 

Umumi deposu: Nureddin Evliyazade Ecza, aliit ve 

I triyat deposu İstanbul 

8 ... 
e 
cı 

E 

nın yegane çaresi yüzünüzün bir ta- '••••••••••••••••••••••••••• 
rafına bir renk ve diğer tarafına 

başka renk tecrübe etmektir. 
Adresimize yazınız. Size parasrz 

olarak muhtelif renklerde 6 adet 
nümunelik yeni Toknlon pudrasını 

göndereceğiz ve bu tecrübeyi ko
laylıkla yapınız. Adres: İstanbul 
622, posta kutusu (22 No. lı Toka
lon Pudrası servisi.) 

ZAYİ GÜMRÜK MAKBUZLAR{ 
Bey. No. Tarihi Makbuz No. 

16080 14.10.936 425128 
16083 28.10.936 236661 
16085 14.12.936 431460 
İstanbul İthalat Gümrüğünde mu

amelesi yapılan numaraları yukarı
da yazılı beyannamelere ait Gümnik 
makbuzlarını zayi ettim. Yenİll'ri
ni çıkaracağımdan hükmü olmadığı 
iliin olunur. 

Fehmi Zorlu K auçuk Fabrikası 

Sahibi ve Neşriyat Miidürü Halil 
J.,fıtfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldı~ yer 
TAN Matbaası 

2 Nu. lu Dikim Evi Müdürlüğünden : \ "Tophane .. 
Terzi makinecisi ve saraç kalfası alınacaktır. Askerliğini yapmış Vt 

yaşı "40 : 45" den yukarı olmıyan isteklilerin bir hafta zarfında müra-
caatları. _ 1 "2832" 

·ıJiJÇ 
V! ~RKlr{ 
Ç!NKO 

LEVHA 
MuHüR 

KLİŞELER 

KESKİN KAŞELERİ: Kırıklık, Nezle, Grip, Romatizma, Baş ve Diş Ağrılarına Birebirdir. İstanbul 
Bahçekapı SALİH NECA Ti 


