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Fransa İle İngiltere 
F rankoyu Bu Hafta 
içinde Tanıyacaklar 

Valansiya Beş Defa 
Bombardıman Edildi, 

Ölü ve Yaralı Var 
Barselonada Divanıharpler Kuruldu, 45000 
Mülteci Fransadan Frankist ispanyaya Döndü 

rin kararı ise çarşamba giınkü kabi
ne içtnnaını mtiteakıp ilan oluaacak-

Londra, 12 (Hususi) - İs
panya harbine dair gelen en son 
haberlere göre, Valansiya dün 
akşamdanberi beş defa bom -
bardııhan edilmiştir. Bu sabah -
ki bombardıman esnasında 45 

tır. Bundan sonra Sunday Times mü- .. h k" k" d devlet ri 
l ld d ktedi Reisicümhur İsmet İnönü evvelki akşam Çankayada Riyaseticum ur oş ~n e _ .. .. k -ta easma şu yo a evam etme r : , ' . . · · ·safi l rile goruşur en 

Franko hükftmetlnin tanınma cali şerefine bir çay ziyafeti verdiler. Bu resimde, Cümhurreısımızı mı re 

General Miaja keyfiyeti katiyet kesbettUden son- -~g'.:ö:ru:_:"~y:.:o~ruz-=~· _=:D~i:ğ.=.er::_:r_:e=:si.::.m.::.l:_::e.::_r_6::_:n.:_:c:_ı:_::sa:.::_yf.:_amız=-d-a_h_u_I_a_cak_s_ın_ız_. ________ . _____ _ 
ra onunla siyasi, lktıudi sahalarda 

ikinci Münih 
Konferansına 

Doğru 

1 ev yıkılmış• 8 kişi ölmüş, 25 ki
l şi yaralanmıştır. 

Tuluzdan gelen haberlere gore, 
muhtelif iskan mıntakalarına scvke
dilmif olan 100 bin multecidcn 45 
bini Franko tarafını ihtiyar ettikleri 
için, Frankist ispanyaya sevkedil,nış
lerdlr. 

Y caan: M. z.-,.q. SER'l'BL Buwlonacla divanı harpler kurul
muKtur. CasuslUk vP mukahll r.Ao;n~ 

annenın nasıl azır1an - ~=aa lMHlivmu barplftde 
dığını biliyoruz. Deha unutul- ........... ecllleceklerdJr. 
mamış iki misal var ki, bize Fl'Clldlo ltiUabıl.ıi ,_..... 
sahne hazırlığı hakkında bir ~ Lonclra pzeteJerl İspan
fikir rmeğe kafidir: Avustur- ya muharebelerinin yakında bitece-

ve isall . llne filphe etmiyorlar ve Franko hu-
ya ve Çekoslovakya m en. 1 kllmetinin de derhal Fr:uısa ve Bü-

A vusturyayı işgal etmeden evvel, yük Britanya tarafından tanınacağı
evvela dehilde teşkilat yapıl~ .. So~- na muhakkak nazarile bakıyorlar. 
ra propagandaya kuvvet verıldı. Nı- Sunday Times gazetesi, !ngiltere 
bayet metalip açıkça ortaya atıldı. hükumetinin bu tanıma keyfiyetini 
Bunu hudutta asker tahşidatı takip biç bir prta talik etmıyeccği kanaa
etti. Harpten korkan demokrasiler tindedir. 
harp tehdidi ile korkutuldu. Ve Ayni gazeteye nazaraı. Fransa hü
Avusturya davası top patlamadan ktlmeti salı günkü kabine il;timamda 
hallediliverdi. bu tanıma kararını verecek. İngilizle-

i~ blrliii esaslannı kurabilmek ~!!!!i!!!!!!!!!i!!!iii!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!~iıi!!!!!!!!i!i!iii!!!!~ifı 
için ol açılmış olacaktır. Franaa
nın arzusu, imzasını ant ikomlntern 
paktının altına konmıq blr İspan
ya değil, dost ve bitaraf ispanya 
görmektir. Bu ciheti temin hasa • 
sunda pek çok mUşldllita uiqya -
catında ıOphe yoktu. 

lapanyoılalti ,,,,,,,.. •• 
- --

mpotau bir ıilibJ8de ...ıA mu
harebenin nftıce.1 bir çok bakikl hU
riyet taraftarlannı bayat aukutıa.-ına 
utratacağına 1pret edilmekle bera
ber Frankonun muharebeyi kazan -
mıı olduğu tasdik edllnııede ve bu 
terait dahilınde harbe devam etme
nin nihayet memleketm barabısin! 
bir kat daha arttırmaktan başkıı bir 
§eye yaramıyacajı tasdik edilmokte
dir. Bunun içın harbı şiındiden bitir
mek llzımdır. Mussolininin venıUt 

olduğu sozu tutarak zareri müt.akıp 
ispanyadaki askerlerini ~rl çekece
ğine itunat olunabilir. 

<Sonu . .'itı. 10, Si 2) 

ALMANYA 
Seferberlik 
Hazırlığı 

Yapıyorı11111 
~ • ..::::1=.:- ılai~ A l\TAllln 

llOnlhtln 9"'el oldulu sfbl bir ne
vi pntaj :paparak Alman - ltal7an 
metallbata mwl-fnl u.n sOrebO
mal lı=fn sanırl oian hazırlıklarda 
bulundutunu yazmaktadır. 

lqtllz ricali tarafından verilen 
maMmata nuanın Alman hazırhk· 
Jannı idare edenler istical pter
mekted.lrler. Hava ıeferberllği, 'rih:
de doksan bet ikmal edilmiştir. Al· 
manyanın 10 111batta hava kuvvet
leri 1çln llzım olan efrRdı davet et
miş oldulu ~ylenmektedlr. 15 su
batta uıl ıeferberlltfn başlıyaeatı, 

18 tubatıa 25 Ul otuz yaşındaki ef
radın davet edileceli rivayet olun
maktadır. ll marttan 8 marta kadar 
Almanyada ııeferbet'Uk hitamı er
miş olacak, o zaman Almanya kendi 
metallbl ile birlikte İtalyan meta
llbabnı ileri ıllrecektir. TablH fnet • 
Uz zimamdarlan bu vazly~ karşısın
da hauaten bedbin detfldlrler, çQn
kO onlar, Fransız zlmamdarlan ıl
bl, böyle bir mizansene intizar edl· 
yorlardı. 

Italya Fransaya Karşı 
Taleplerini Resmen 

·ne Süremiyor? ............. ..... .. 
v pffe Bir H•ltl Göze Alması lmkmmclr 

"Great Britain ana the East,, risalesinin senelerce İtalyada 
çalışan muhabiri İtalya hakkında yazdığı bir makalede diyor ki: 

'Bir hafta gibi kısa bir zaman içinde Düçenin, bütün dünya
ya niyetlerini bildirmesi lazım geldiği halde, kendisi bir §eyler 
söylememiş bulunuyor."" 

Duçe, kara gomleklilerin geçit res
mi sırasında bir feY söylemediği için r 

fapt yüksek divanının tC'planması 

beklendi. Fakat bu deb da iımitler 
bop citıi. 

Sinyor Muuolininln şimdiki vaziye- , 
ti ne merkezrecür? Çekoslovakya dramının sahne -

ye konuşunda da ayni metodlar tat· 
blk edildi. Önce Südet mmtakalm· 
da teşkilat yapıldı. Sonra propagan
daya başlandı. Arkasından Çekoslo
vak hududuna asker sevkedildi 
Dünyaya bir harbe doğru gidilmek· 
te olduğu korkusu verileli. Dünya 
sulhunu korumağa kendisini memur 
edilmiş sayan İngiliz batvekillni te
li§ aldı. Dünya sulhunu kurtarmak, 
ve insaniyetin harbe ıürüklenmesl
ne mini olmak lazımdı. Çemberlayn 
sulh timsalı olan şemsiyesini koluna 
takarak yola düzüldü. Münihte dikte 
edilen sulh şartları kabul olundu ve 
dunya sulhunun kurtulduğu illn 
edileli. 

Galatasaray Beykozla 
1-1 Berabere, Beşiktaş 

Hilili Mağlôp Etti 

Onun lejyonlan Bar.selonanın su
kutuna ve Katalonya ordusunun maj 
lubiyetine yardım etmif olduğu için 
İspanyadaki vaziyeti sağlamla11DUf 

l!!!!li!@!i!!i!!!9!!!!i!~!!iil!!l!il!!!i!!!ill!!!i!!l!!!!!i!!!!!!!!i!!!~ \"e İtalyadaki nüfuzu kuvvetlcnmi~ 

Fener, Topkapıga 14 Gol Attı 

ROOSEVELT 
AVRUPAYA 

CAGIRILIYOR 
Parls, 12 (A.A.) - Oç memleke

tin Vaşingtondaki sefirlerinin Bay 
Ruzvelti Avrupaya davet etmiş ol
duklarını Daily Mail'in Pariste çı
kan nushası yazmaktadır. 

Bu iskandilleri müteakip bir be-

Halbuki bu konferans harbin yanat yapılmıı ve reisicümhurun rl-
önünü almamlf, daha kat'l, yaseti esnasında memleket haricln-

daha muazzam bir harp için bir ba· de bir seyahat icrasına vakti olma-
aamak vazifesini görmüştü. Sulh dıiJ ifade edilmiştir. 
:ınuvakkaten kurtuldu, fakat Çekos - Bu gazete, slyast mahafilin ••n-
lovakya feda edileli. İngiltere ile yaseti esnasında., sözüne ehemmi -
Fransanın Orta Avrupa ve Balkan- yetle işaret etmekte olduklannı ili-
lardaki nüfuz ve mevkileri sarsıldı. ve ediyor. 
Fransa garpteki müdafaa vasıtaları- Nevyorkta tahmin edildiğine gö-
nı kaybederek, ikinci bir Çekoslovak· re İngiltere kral ve kraliçesi, Ame-
ya vaziyetine düştü. rikadaki mlaafirliklert esnasında Bay 

Şımdi bu buyük dramm üçüncü Ruzvelt ile refikumı Avrupaya da-
perdesi hazırlanıyor. İtalyanlar Afri- vet edeceklerdir. 
kada evveli bir propaganda ba%U'lı- "Daily Mail,, eliyor kr. 
ğı yaptılar. Arkasından ~usu,~ .. Bu takdirde reilicümhurmı bu 
sıkayı, Nisi, Cibutiyt istediklerini maltııdmleri Beylıo lıol • öniiNI daveti üçüncü defa reilicümhurluğa 
ettiler. İspanyada Franko ordu~ GoltllflMllG1 .z aı • mmzetlillni koyacak olduğu takdir-
na muzafferiyet temin ederek d DOn. havanın çok yafıf)ı olman- stadında da Befiktaı HiWi 8-0, Ka- de, kabul etmesi muhtemeldir. Btr 
sa hududuna sokuldular. şimdi e rağmen, her üç atadda lig maçla- dıköyünde Fenerbahçe - Topkapıyt harbe 1ebebiyet verebilecek herhan-
se!erberlik hazırlıjma bafladllar· Bu na yapıldı. Günün en mühim maçı ı~. 'mağlılp ettiler. Dilnkil spor 8' bir buhran takdirinde umum! bir 
seferberliğe bu defa Almanya da.:!: ~aksim stadında Beykoz - Galata • hareketlerinin bütün tafsllAtmI altın- konferanmı tçtimu çalJnlmul ha • 
tirak ediyor. O da on bet m-=:,a _saray arasında oldu ve her ild ta- cı aayfamı;wla bulacakmıı&. Unde Avrupaya ,ttmekte tereddüt 
clar, Çekoslovakya meselesi 1. u Jı:lin l-1 berabere kaldrlar. Şeref etmlyeceil malUın bir k~yettir. 

(SOMı Sıı. 10, S ~ · 
--

tir. Onun ııçin Framaya karp met:ı
libini resmt=n ileri surmek sırasının 
hulftl ettiğini hissedebilirdl 

İtalya, Pirene hududu üzerinde 
kuvvetleri, Llbyada ve Halıeşistanda 
lotaları, gokyuzunu karartacak de
recede tayyaresi, sekiz milyonluk or
dusu bulunduğuna gore İtalyan ga
zetelennın son derece hakır gordüğü 
Fransaya ka~ı hucumunu neden do
layı geciktiriyor? 

l talyada dahili OtUİyet 
Bu suale bir kaç turlü cevap V&- • 

rlliyor: 
1talyada dahill vaziyet gittikçe 

fenalaşıyor. tlçiıncü enternasyonal a
zasından biri geçenlerde bana, nıe:n
leketteki en kuvvetli partinin komü
nist partisi olduğunu ovune övüne 

anlattı. Gıda maddeleri pahalı ve fe- ı---·----------
nadır. Ekmek. yüzde kırk mısır unu 
ihtiva edıyor. Kahve yok gibidir ve 
halk harpten bıkmıf, hatta yılmıı -
tır. Herkes, İtalyanın İspanyada ild 
buçuk sene, daha once Habepstanda 
bir sene devam eden muharebeler -
den aonra İtalyanın yirmi senedir 
sulh içinde yqıyan milletlerle reka
bet edemiyeceifni anlıyor. Sanayi we
hJrlerinde tehlikeli grevler ve arbe
deler olmut ve bunlara ait haberler 
bilsbutün bastınlamamıftır. Memle
ket, yavaf yavq 1919 senesindeki ha 
line dönmektedir. Bu sırada ltaıya-

(Sonu, Sa: 10; Sü: 4) 

Yunan Baıvekil 

Rumanyaya Gediyor 
Atina, 12 (A.A.) - Atına ajanm 

bildiriyor: 
Balkan antantı daim! konseyi 20 

şubatta Bükreşte mesaısıne başlıya
cajı için, Ba~ekll Metaksaa. Bayan 
Metaksas ve Yunan heyetlle birlikte, 
çarşamba akşamki trenle hareket • 
decek ve perşembe gunü Selinikte ü
niversite binalarının açıl~ merasınıiıı 
de hazır bulunacaktır. 
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PENCEREMDEN 

Amasya 
Müverrihi de 
Öldü 

i-----·---·-· .. ·-· --· 
İ Devlet Gelirlerinde f 

Ycızan: M. Turlıan TAN 
J Geçen YıDara 

. = Göre Artlı Yar 
Genç neslin "Amasya milverrl • 

hl,, sözünden bir mana çıka- AlAkalı makamlar, memleketin lk
bsadl lnkişafının en bOyük vesikası 

np çıkaramıyacaklarını ve o milver- olarak, bütçe tahminleri ve tahsl-
rlhbı ölümünden elem duyup duy- IAtına alt çok enteresan bir ıstatls-
mıyacaklarını kestiremem. Fakat bl- tik hazırlamışlardır. Bu rakamlar, 
dm nes~ mensup olup da otuz yıllık 1 aynJ zamanda iş hacminin ve hayat 
irfan hayatmuzı ıünil lilnilne takip standardının devamlı olarak yük-

seldiğini ve devlet gellrlP.t"lnln her 
eden yurttaşlar, gazetelerin ilin sü- tOrlil tahminleri aştıfını göstermek-
tunlannda yer alan bu haberden ıon tedlr. 
derece müteessir olacaklardır. Çünkü 936 matr senesinde bilt~e tahmt-
&muya müverrihi Hilsamettin Yaşar, nl 210.834,000; bütçe tahsilAtı ise 
her medent memleketin varlıjından 233•982,562 Ura olmuştu. 

d 937 malt senesinde ise - ki, 937 kıvanç uyacağı insanlardandı ve e•I h zJ 
-s 8 ranından 938 mayısı sonuna ka-

nadlr yetişen kimselerdendi. ı dar olan milddettlr. _ Biltçl! tahmin-
Bu baklkatl • derece derece hay- lerl 231,020,000, bOtçe tahsilAb ıse 

ret ıeçirerek - kavnyabllmek için 280 milyon 814 bin 219 lira olmuş-
ilam tur .. 

B ettin Yaşann ıeklz ciltlik 938 mali senesinde tahsllAtın +ab-
Amuya tarihini gözden geçirmek ve j mlnlere göre fazlalığı yflzde 110,97; 
onun bir zamanlar ıündelik gazete- 1 937 senesinde ise yQzde l 12,89 dur. 
lerde, ilmi mecmualarda neşrettlji 1 937 mali yılında irat ve ıervl!t 
makaleleri okumak laum cellr. f vergileri 38 milyon tahmin edllmfş 

Ama ' iken 40; istlhlAk ve muamele ver.ıtsı ya tarihi, tekzip olunamıya- ıoo milyon tahmin edilmişken 113, 
cqınuza emin olarak, söylüyoruz ki lnslharlar san hasılatı 37 mflyon 
Jdtapbanelerimlzf dolduran yazma ve tahmin edilmişken 39; devlete alt 
buma yüzlerce tarih kitabı arasın- emval ve emlAk hasılatı 1 milyon 
da yegAne sayılacak bir kıvn.ettedlr. tahmin edllm"ken iki; milteferrtk 

J - gelfr ve cezalar 10 ml17on tahmin e-
Bu kıymet ona, ıu veya bu eserin dilm)Jken 15; iktısadl buhran, muva-
mehaz yapılması suretile yazrlmıya- zeni!, hava kuvvetlerine yardım ve 
rak sayısız mezar taşlanndan, do • buldayı koruma vergileri 42 milyon 
laplar dolusu vakfiyelerden, cilt cilt tahmin edilmişken 48 mfl7on lJra 

: tahsil edilmiştir. 

mahkeme ıdclllerinden • fakat yıllar- 1-....... ·-·····-....... •••·
ca göz nuru dökülmek şartlyle • elde ============== 
edilen hakikatlerin sıraya konm~sı, 
tahlil ve terkip olunması neticesinde 
vücut bulmuş olmasından ileri g21i • 
yor. 

Evkaf, Şehrin 
imarı Faa ~iyetine 
iştirak Edecek 
İstanbul vakıflar umum müdürü i

le Beyoğlu evkaf müdı.irü ve evkaf 

Sene EylOlde Vilayetlerde, Dört Senede 
Bir de Ankarada Esnaf Kongreleri Toplanacak 

Büyük Millet Meclisi encümenlerinde tadil edilerek son teklini 
alan Küçük Sanatlar Kanunu projesine bilhuıa tetkilat ve hima
yeye dair olan hükümlerinde. mühim deği,:klikler yapılmıftır. 
Yeni projeye göre küçük •natların tümulü içine giren sanatkar
lar kendilerine mahsus bir tefkilata bağlanacaklardır. Bu tetlD
lit; mahalli küçük sanatlar birliği, vilayet küçük sanatlar kongre
si, umumi küçük •na.tlar kongreıinden ibaret olacaktır. 

Her sanat fllbe veya grupu l~ln ı Ç - Umumi küçük sanatlar kon
kaza merkezlerinde ve belediye teş- greaine gidecek vilayet küçük sanat
kilatı olan ve en az 15 usta bulunan lar kongresi mümessillenni seçmek; 
yerlerde bir mahalli küçük sanatlar D - Kongre müzakereleri netice· 
birliA'f kurulac:aktır. lerini bir raporla İktısat Vekaletine 

Villyet küçük sanat kongreleri •tkt bildirmek. 
senede bir eylul ayında Ye en çotc bir Umumi küçük sanatlar kongresi vl 
hafta devam etmek üzere villyet mer layet küçük sanatlar kongreleri mü
kezlerlnde toplanacaktır. Vlliyet kil messtllerile 1ktısat Vekaletinin terı
çük sanatlar kongrelerinin vazife \'e sip edeceği alakadar ve salahiyetli 
sallhlyetlert flllllar olacaktır: zatl81'dan mürekkep olarak dört sene 

A - Vlliyet dahilindeki JdlcQ1t u- de bir ikinciteşrin ayında ve en çok 
nat erbabının sanatla allkadar lhti- 10 gün devam etmek üzere ~nk'1!"a
yaçlarmı ve vazlyetlerhıi tetkik et- da toplanacaktır. 

mek, Küçük sanatlar umumi kongresinin 
B - Çıraklık ve kalfalık rnCinaı:::e- daimt or,ganı olmak üzere Aııknradtı. 

betlerinin, çırak kurs ve mektepleri- İktısat Vekaleti emrinde bir urnurni 
nin ıslahı için tedbirler bulmak ve katiplik bürosu kurulacaktır. Kongre 
hiikıimete arzetmek, nin calışma taırzt ve büronun te~kili 

C - Küçfik sanat kooperatmerl teş -..·e idare şekilleri bu kanunun tathi
kiline çalışmak ve kredi imkanları a· kına dair nizamname Ue tny~n olu-
ramak, nacaktır. 

BELEDiYEDE : MAARiFTE: 

Bu sözflmden HUsamettln Yaşa· 
nn tarih kitaplarına kıymet verme -
dlği, onlardan istüade etmedltl ma
nası çıkmasın. O fazıl adam, bizim 
yurdumuzda Türk ve İslam tarihi 
namına kaleme alınmış eserlerin 
• Ara.Pflll, Farsça yazılmışları da da
hJI • birçoğunu ve onlann itimada li
ytlt oıanıarının ıs-: m:ıueu ··---- ·- .,-

heyeti fenniyesi dün beledıyc heye- G • K •• - •• 
t i fenniyesile birlikte belediye fon azı oprusu Maarif ŞOrası için 

ı Büyük Bir Toplantı heyeti müdürü Hasanın nezdinde top- lsfİmlGkGfl 
!anarak 11eni imar olanile menafii u- ~~----e:.='== 

sini okumuş olmakla beraber, telif 
ettlğt Amasya tarlhhll• lru -kitaplardan 
ziyade mezu taşlarından, evkaf ka· 
yıtlarından ve mahkeme ılclllerinden 
çıkarnuştır. Ben, Atıkpaşazadeden, 
Netriden, ·cenabiden, tutun da son 
devirlerin tarihçilerine kadar hiçbir 
ld111Jeyi tanımıyorum kl bir mıntaka 
tarihini bu kadar incelemiş, bu ka -
dar zenpn vesikalara bağlamış ol
san. Bu hükmü verirken birçok kıy
metli eserleri ve meseli Abdurrah -
man Blbrlnba Edirne tarihini ve Badi 
Ahmed Be)'ln onu ikmal yoliyle kale. 

.. atdJlı flç elitlik Blyazı Edlme'yl 

mumıye amma ısnmıaK eamp uc-ar- ,,,_-~, GmQmlUQI JUi 
sa halinde kalacak olan sahalarlian 
~kafın ne suretle istifade edeceğini Belediye, ağustosta inşaatı bitecek 
ve burada ne gibi müesseseler kura
cağını görüşmüşlerdir. İki daire ara
sında husule gelen anlaşmıya göre, 
evkaf idaresi, gerek Beyoğlunda, ge
rekse İstanbul tarafının Eminönü ka· 
zasında mühim içtimai müesseseler 
kuracaktır. Bu müesseselerin üzerin
de kurulacağı arsalar belediyeye ait 
bulunacağı için bunlardan intih şe:k
li de müşterek olacaktır. Bu suretle 
belediyeye daimi bir varidat kayna
ğı temin edilmiş olacaktır. Maamafih 
bu intifa tarzı hakkında iki daire a-

hatırlanuJor deiilim. Fakat Bilıa • rasında henüz kati bir anla~mıya ''a-
rılmamıştır. 

.. ttba Yapr, bir mıntaka tarihini * Beyoğlu malmüdürlüğü ic;ln y~Wr diln1a tarihi pbl ıe .. ı- ve hele 
...., niden yapılacak binaY.a ait proje def· 

mevsuk 1azm.akta btltiln müverrih- terdarlıkçıı hazırlanarak Nafı.ı Ve
lerdea • ldbdıınea • O.tün çılmıı,tır. kAletine gönderilmiştir. Projeye gö-

l'akat Büaametttn Yqarın kıyme- re yeni mal müdürli.iğü binası, Şi~ -
d Ye hizmeti Jabuz bu bll7Uk uedle hane yokuşunda eski Kılıçalipaşa as

ölçtllmemelicllr. O, hemtehrlleııbıden kerlik şubesinin işgal etmiş olduğu 
Mustafa Vuahln Amaa1a blllbtlllerl, binanın yerinde yapılacaktır. Bun•ın 
dl7• terctlme olunmw icap eden bir için şimdiden bu binanın yıktırılarak 
lllmle •• 1tb 1'rml 111 bdu evvel yerinin tesviyesine başlnnmıştır. Pro 
J'uclıiı bir Amu7a tal'lhlnl kendlace je Nafıa Vekaleti tarafından tasdik 

• mıntaka için klfl 1Brml1enk ve edilir edilmez burada inşaata başla-
71Darea· emek ·aufederek ba 1eldz nacaktır. 
ciltlik tarihi rieude sedrmelde be-

• Buenos Aires sefareti başkatip
raber Ttirk cllU tberlnde ele btlth l"ğ· 
bir ıı tir in 1 1 ı ıne tayin edilen Seyfullah Esin 

um ce eme er yapllllf ,. d .. 
A Ttirk bir k un akşam yeni vazüesine başlaır.ak 

rapçanua çefe ço tefler üzere Londra yolile Brezilyaya ha-
borçla oldutunu. herkesten, her te- k t t . re e e mıştir 
pkkUJdea ÖDH O ldclia ettlll pbl • 

olan Gazi köprüsünün yolculara ve 
nakil vasıtalarına açılabilmesi i~in 

bu tarihten evvel köprünün her iki 
başındaki meydanlan da açmıya ka· 
rar vermiştir. Bu kararla faaliyete 
geçen belediye bilhassa Azapkapı cf· 
hetindeki istimlak işlerini sürntlen • 
dirmiştir. Burada istimi8k edilecek 
binalardan bir kısmı esasen maili in
hidam olduklan için bunlara alt mu
amelelerin ikmaline bakılmadan şim~ 
diden yıktırılmasına başlanacaktır. 
Diğer taraftan Çe9memeydanından 

itibaren deniz sahiline kadar devam 
eden sahada köprü inşaatına aft fa
aliyet tekasüf ettiği için bu sahanın 
sağ ve sol taraflarındaki dükk&nlar 
sahipleri tarafından kendillitlerinden 
tahliye edilmiştir. 

* Beyoğlu cilıetinde asfalt olnrak 
inşa edilecek olan Tozkoparan cad -
desinin arzını genişletmek maksadile 
caddenin alt tarafına ilave edlJr.ıe~ine 
lüzum görülen Viyaduklu l.asını ik· 
mal edilmiştir. Bugünlerde caddenin 
parkeleri sökülerek a.sfalt kısmın in
şasına başlanacaktır. Buradaki inşa
at bitinciye kadar Beyoglundan inen 
nakil vasıtalan, Tepebaşından ttfba
ren tramvay caddesini takiben Kara
köye ineceklerdfr. 

e Meşhur şarkıcı Tino Rossi Mı
sırdan Atinaya gelmiştir. Tino Rossi 
ayın yirmi beşine doğru Ankaraya 
gelerek bir konser verecektir. 

. -r'··-----
Maarif şurası hazırlıklarına devam 

edilmektedir. Önümüzdeki hafta için
de de zümre muallimleri içtimalar 
yaparak konuşacaklardır. Zümre mu
allimlerinin bu içtimal!in muallim 
meclisleri mahiyetinde olduğu tçtn 
her mektep müdü,U riyaset ettiği 

zümreye ait raporu zümre mümes3Ui 
sıfatlle müdUrler içtimaında müdafa:ı 
edecektir. Mekteplere ait raporlar ha 
zırlandıktan sonra bütün bu zümre
ler ve bu taıhsil dereceleri namına se
~lecek zevatın iştirakile unıunıi bir 
toplantı yapılacak ve bu toplantıda 
İstanbul ilk ve orta tedrisatı namına 
tesbit edilecek dilekler bir rapor ha
linde hazırlanarak Maarif Vekalc-tir.e 
gönderilecektir . 

* Kadıköy kız enstitOsündP. dün 
pek parlak bir miisamere verilmiştir. 
Talebenin son dört ay içinde vücu
de getirdi~ sanat eserlerini te~h;r 
maksadile tertip olunan sergiyi ziya
rete gelen davetlilerle talebe velile
ri, enstitü müdürü Bayan Behiyte 
SağJann az zamanda çok ilerlem~l~r 
temin ettiğini görmüşler ve gerc:Pk
ten samimi takdir hisl<!rile mektep
ten ayrılmışlardır. Sergide teşhl.r o
lunan eserlerin hepsi nefis olup mu
allimlerden Fahriye Arbaşmı tertip 
ettilt mantolu tnankenler tse bilhas
sa alkışlanmıştır. 

e Denizbank umum müdür vekili 
Yusuf Ziya Erzin bugün Ankaraya 
gidecektir. 

-ı 
Şirket, Müıterilere 1 

Futbolcünün 
Sabah idmanı 
Ne Olmall? 

Havagazı Yerine Su il 

·K~~=~~C:.~!:::·:.~. S - Bir fut bolcunun sa balı 
idmanları ne olmalıdır? bize son günlerini yaşamakta olan ı1 Havagazı şirketinin abonelerine Jraz 

yerine su bllhan vermekte olduğu. 
nu isbat eden bir mektupla iki şışe 
içinde (Havagazı suyu) ismini ver
diği bir mayi! gönderdi. 

C - Bir futbolcunun sabahlan 
yapacağı sporlar, her bünyeye ve ih
tiyaca göre değişebilir. Mademkj hu
susi bir idman mevzuubahistir. O id
manı bedeni vaziyete ve ihtiyaca gö
re uydurmak lizımdır. Mesela sürati 
eksik görünen bir futbolcunun daha 
seri olmak üzere yapacağı hareketler 
seri fakat dayanıklılığı, az bir futbol
cunünkünden farklı olması icap eder. 

Doktorun pek haklı olarak ellyle
dlif gibi şlrkeUn abonelere verdiği 
gaz kuvvetsiz ve fena kalited@ndir. 
Mavi yanmaz ve tlstOne konan kap
lan islendirlr. 

İçinde çok miktarda su buhan vat"
dır. Sabırlı doktorun gaz ocağını ana 
boruya bağlayan lAstik borunun için
den topladı~ ınılar atc:ta 100 gr:tm• 
dan fazladır. Karlimlztn dedilf gıbl 
Taşdelen suyu, HünkAr suyu, maden 
suyu hattA et suyu, gül suyu, nane 
~uyu belki imam suyu olur ama ha
vagazı suyu diye bir nıayt beni\& 

• keşfedilmiş değildi. 

Doktorun yaptığı hesaba gare bir 
gram sudan 1695 santim@tre mika
bı su buharı hıısıl olduğuna ve şir
ketin 20 bin abonesinin beherlne se
nede 1250 gramdan 25.000,000 gram 
su yani ( 42,375) metre mikli.bı su 1 
buharı sattığı anl'aşılıyor. 

Karlimiz bize M>ruyor: 
Acaba bu ııtrk•!tin müşterttertne 

satacağı gazın ktlitesf ve terkibi 
hakkında mukavelesinde bir kayıt 1 
yok mudur? Ve lider ayak halka su 
buharı satmasına müsaade edilecek 
mi? 

.......... -"·----·-····=··· ·=·=··· 
Nüyork Sergisine 
Götürülecek eşya 

Hazırlanıyor 
Beynelmilel Nevyork sergisine gön 

derilmek üzere milli müesseseler 
şarkkari bir çok nefis nümuneıer ha
zırlamaktadırlar. Bakırdan, bronz
dan1 pirinçten, abanoz agacından bir 
çok işlemeli eşyalar hazµ-lanmııtır. 
11uuc:lu ~w·ıl ~ı.unl• .... - .. ı..:..-1 ,_ .. __ .., 

ya, mukavvadan ve yaproklardan 
şarkkari işlcnmiı süs nümuneleri, 
yaprak .üzerine işlenmiş Amerikan 
arması, Eskişehir lüle taşından cins, 
clııs tesbihler, kolyeler, çubuk, ağız-
lık ve pipolar, şark tezyini sanatları· 
na müteallik tezhip, yazı örnekleri, 
kitap ciltleri ve başlıkları ve bun
ların hem eski, hem de bugiin vaşı
yan sanatkarlarımız tarafından ya
pılan eserler, altın yaldızlı. altın kak 
malı eşya nümuneleri, kuyumculuk. 
mahfazacılık, kutuculuk iflerl, boya, 
klaptan, işlemeli terlikler, şat'kkari 
elbiseler, işlemeli ve yaldızlı mac.a 
ve çay örtüleri, Kıztlay sanat atölyesi 
tarafından hazırlanmış el işlenıeled, 
Antep ve Cava işleri, akşam kız sa
nat ensttüsü tarafından hazırlanmış 
muhtelif işlemeli eserler, kuklalar ve 
bebekler hazırlanmıştır. 

Ayrıca diğer bir sanatkar da tas -
yikle mukavvadan yaptığı çini tak· 
lidi kutular hazırlamıştır. 

Yeni Mecliste 420 den 
Fazla Mebus Bulunacak 
Vilayetler mebus seçimi milnase-

beti1e tanzin ettikleri defterlerin ne
tjcelerini Dahiliye Veklletine bildir
mişlerdir. Gelen maltimat tasnif o
lunmaktadır. B'l seçimd~ bir çok ,,-ı
layetlerin birer fazla mebus çıkara
cakları ve bu ınıretle yenı mecliste 
mebus adedinin 420 yl geçeceği an
laşılmaktadır. 

Bu bahisler muhtelif Avrupa mu
harrirleri tarafından müteaddit eser
ler halinde yazılmıştır. 

Eğer hususi bir maksat görülmü
yor ve sadece bedeni vaziyeti ıslah 
ve idmanlı halin devamı mevzuuba
biae, tekilli tablo halinde neşredil
mlf olan sabah jimnastikleri eserin
den tedarik etmek kifidir. 

Tablo halinde ve hareketlerin şe
mamu gösteren eserler birkaç tane • 
dir. 

Doktor Bellin de Coteau'nun kita· 
bmı bulmak mümkün olursa iyidir. 

J'a.kat zannımıza göre o eserin 
mevcudu kalmamıştır. 

Söyledltimiz şekilde şekilli sabah 
,Jimnastfkleri eserinden hangisi olur
sa olsun faydalıdır. 

* S - Ankara Edebiyat fa-
ldiltelJine girme şartları ve 
lakültenin hUBusiyetlerl ne • 
dir? 
C - Ankara Dil, Tarih ve CoğraL 

ya fakültesinin ecnebi diller şubesi. 
ne, olgunluk imtihanı vermiş veya 

vermemış lise mezunlan, beş senelik 

muallim mektepleri mezunları müsa
b~ka ile kabql . edilmektedir. 'l'ahsiJ 
-n.1f1 .. •t~ .... ~ ..... , .... ., "' .. '"""' "ttt" tt-& 

Bunıar fakül~i ikmal Rltii.!en 
sonra bir sene hizmeti müt eakip, ı~ 
ierinde müsabaka imtihanında mu
vaffak olanlar Avrupaya tahsile gön 
derilirler. Tahsil müddeti zarfında 
hükt1met bunlara Avrupadaki diğeı 
talebeler gibi maaş verir. Avdettt 
tahsil müddetinin bir buçuk misi 
mecburi hizlllete tabidirler. 

İki lisana birden devam etmek 
mümkündür. 

-A 

S - Orta okul tahsilini ya• 
rıda bırakmı1Jtım. Şimdi imti
hana girmek istiyorum. Şart
lan nedir? 
C - Orta mektep tahsilini yanda 

bırakanlar, emsalleri mektebi ikmal 

ettikten iki sene sonra dışardan ortı 
mektep imtihanlarına girebilirler. 

Bunun için de ya nisan veya tem 

muz ayı içinde maarif idaresine mil 

racaat etmek lAzımdır. Bu müracaat 

esnasında ibrazı mecburi bazı vesi

kalara da ihtiyaç vardır. 

'TAKViM ve HAVAi 

13 Şubat 1939 
PAZARTESi 

2 nci ay Gün: 28 Kasım: 93 
Arabi: 135'7 Rumt· 1355 

.neelp dlHmldn lallDtl" de en u otaa 
J'ıl evvel taiıUle çahprak merak ve 
alkkate dejer bir hayli nuarlyeler, 

Gilniln Reslı:"I-ılerl 
Zilhicce: 23 İkfnclkanun:31 
GOneş: 8,59 - Öğle: 12,28 
İkindi: 15,20 - Akşam: 17,38 

kaideler ortaya ko7m11ftur. 

Demek istiyorum ki Htlsamettln 

Yatar nevi phaına milnhaıır de

nilecek kıratta bir Türk tarihi ve 

Türk dili mütehau11ı idi. Milll kü

tüphaneye çok kıymetli bir eserle 

her biri derin bir inceleme mahsulü 

olan sayısız ilmi makaleler yadisar 

etmlttlr. Böyle bir ilimin ölümünü 

bb, sazetelerimldn Din ıayfalamı • 

da mı okumahydık7.. Talisiz ölüye 

rahmet okurken ve ailesine samlmt 
taziyelerimi sunarken yazık, çok ya

sık demekten de kendimi alamı10 • 
lzmlrde vlllyet mecHll Fud Otllecla Wr •atb 

V.nfsa villyet meclisi balan ilk toplantıdan I01ll'll 

Yatsı: 19,11 - İmsli.k: 15.18 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllkö>' meteoroloji fsta57onundan alı 

nan malömata göre yurtta hava cenup ve 
cenubu şarki Anadolu bölgelerile orta A 
nadolunun prk kısımlarında kapalı ve ya 
lıf)ı. Karadeniz kıyılarile Trakyada ka 
palı ve yer yer yatışlı, diğer bölgelerde 
umumiyetle bulutlu geçmiş, rüzgArlar do 
tu ve cenubu sark! Anadolu bölıelerlle 
Trakyada cenubi, diğer yerlerde umumi 
,.ette stınall istikametten orta kuvvette et

mlftlr. 
DQn tltanbulda hava kapalı ve cüzt ya 

llelı geçmiş, yatışın metr@ murabbaına 
bıraktılt su miktarı 0,2 kilogram olarak , 
ölçQlmQs, rOzgAr cenubu garbiden ııani 

yede 3.5 metre hızla esmlıttr. 
saat H de bava tazyikı 781,9 milimetn 

ı,sGhunet en yQJuek 8,7 ve en düşük 0,2 
santigrat kaydedilmiştir. 



IBUGüNI 
ispanya 
Meselesinin 
Son Safhası 

Yazan: Omer Rua DOaRVL 

Papanın 

Ölümünün 
Akisleri S on hafta içinde İspanya me • 

selesi mühim inkiıaflar ıeçJl-
di. Bunların en mühimmi F~ Roma, 12 (A.A.) - Müteveffa Pa
lerin Katalonyayı iı"al etmeleri, .- pa on birinci Pi sağ kalmış olsaydı 
arada Minorka adasının Franko ~· dün ''Latran., itiliflannın akdinin 
vetlerine devir ve teslim ~ onuncu yıldönümü münasebetiyle 
Cümhuriyetçi İspanyanın Ma.ıri•'l İtalyanın 280 baş peskoposuna hita
yeniden hükUınet merkezi iüa _::; ben mühim bir nutuk söyliyecek idi. 
rek mukavemete devam -eeq- Bu nutuk epey zamandanberi ha-
bildirmesidir. zırlanmış bulunuyordu. ''Sacre Col-

Katalonyanm l11allnden ..,nra lege,, azası umumi kongre delegasyo
merkezi İs~anyada mukaveoıete :.:; nunun yeni Papa~m hürriy~tinitakyit 
vam etnıenın üç sebebi var: sJrlıl etmemek endlşesıle bu vesıkayı neş
İspanyayı yabancı itpldell kurdl: retmeyi kabul etmiyeceği tahmin 
tarmak, ikincisi, İspanya ~ ve edilmektedir. 
lediği rejimi seçmek içlo brta ta • JI. 
imkan vermek; Uçünciil~~~:.erek Vatikan, 12 (A.A.) - Kardinal -
rafın intikam siya.-ceti ..-P ler meclisi bu sabah 30 kardinalin 
ezmesine im.kan verm.,.ekdr· iştirakiyle toplanmıştır. 

Cümhuri et hiik6JnetJıaln Kata • 
Y eelisin ver- * 

lonyada topladıfı milli Jll ld··x... -ı. V ) K 
diii karalar bu merkesd• o .~ ... ı:· aşington, 12 (A.A. - ongre 
bi Cümhuriyet hfi11iJııe~-~ef151 d • şefleri, ölen Papanın hatırasını taziz 
rahndan ilin olunall ...- er e için Senato ile meclisin pazartesi gü
bunlardan ibarettir· nü kısa birer celse akdetmelerine ka-

. ,ekli alması ftzerine rar vermişlerdir. 
Meselenm bu · -• hilkiimeü Kardın· aller, yeni Papa intihabın-

bir taraftan cümharıY- • 
ile F ank hilk4Jlleti arasında hır da hazır bulunmak üzere Romaya 
~ mü:akereler başladıiı ıayi ol· hareket etmişlerdir. 
muş, diler taraftan İncilt~re il~ J1. 
Fransanm da iki İspanyol hükiimeü Meksiko, 12 (A.A.) - Bütün Mek-
ile sıkı temasa ,Uerek bu esaslar sika kiliseleri Papanın matemine iş
dairesinde bir anlaşma temin ede - tirak etmişlerdir. 
rek fazla kan dökülmesine mini ol- * 
mak istedikleri de haber verilmiştir. önümüzdeki pazar günü Pangaltı-

Fakat bu şayialar kih tekzip, kih daki Katolik kilis~sinde müteveffa 
teyit olunduğu için esrarenıiz bir Papa için bir ruhani iyin yapılacak
mahiyet almış bulunmaktadır. Fa - tJr 
kat arada mühim tetebbüslerin vu • • 
kuunu teyit eden bir hAdise, Minor Fransa Komünistleri 

ile Halkçılar Arasında 
ka adasının Frankistlere teslimidir. 

811 adanın teslimine aft m8zalı:e
reler, İngilizlerin tavassutiyle vuku 
·-1r-- ..., 

zırhlıtmda arıılaıarak cöriljmflt-
ler ve anlaşmışlardır. 

Fakat bu sırada vuku bulan bir 
hldise, General Frankonun kendi 
idaresinde bulunan ;,erlerde kendi 
dostlarının yardımına hlklm olma • 
dığını göstermiştir: Frankonun mU
messilleri, Minorkanm artık bom • 
bardıman edilmiyeceğine sös ver
dikleri halde, Minorka yine bombar
dıman edilmiı ve bu bombardıma
nın İtalyan tayyareleri tarafından 
yapıldığı anlaşıluııştır. Fı·anko~un 
kendisine teslim edilınek üzere 0 an 
bir yere ateş yağdırmasında hiç bir 

"re bom • faydası bulunmadığın• ~~ ' idili 
bardımanın, istediği ve ıııne ıe 
gibi hareket eden yarcfııncı dostlar 

tarafından yapıldığı ve ba dostl: 
menfaati iki tarafı çarpqtırm • 

b. ke
.. hırpalamakta buldukları ır 
re daha anlqıldı. 

Bayonne, 12 (A.A.) - Fransız halk 
partisi reisi Doriot tarafından tertip 
edilen siyaal bir konferans esnasında 
Doriot ile partiye mensup diğer bazı 
hatipler Fransız komünistlerini şid
detle tenkit etmiı:erdir. O sırada sa
lona girmiye lınJr..ln bulmuş olan ko
milnistler buna ıiddetle muhalefet et 
mitler ve bir kaç el silah 3tJJmışt1r. 
Doriot taraftarlarından bir kişi yü
zünden yaralanmıştır. 

Amerika, Brezllya~'a Bir 
Askeri Heyet Gönderiyor 

Nevyork, 12 (A.A.) - Amerikada 
iki memleket orduları arasındaki 
dostluğu kuvvetlendirmek ve Alman 
ordusu statüsünün Cenup Amerikası 
memleketleri tarafından kabulüne 
çalışmakta olan Almanyanm baZJ 
husustaki gayretlerine n.hayet ver· 
mek maksadiyle Brezilya'ya askeri 
heyetler göndermek tasavvın·1mıia • 
dır. 

M. k . ..w..&ııet için-
ınor anın nısbeten sua 

de Frankist İspanyollar• devir .ve p A 
t 1 . io bu ıte a11 merikan Kongresi 

teslimi ve talyan asker erıo .
1 kanştınlmaınaları. tncUtere ı • Mayısta Toplanacak 

Fransanın Frankistler ile ctııııJıuri • Niami, 12 (A.A.) - Meksikada 
Yetçileri barıştırmak için çallftık~~ ve cenubi Amerikada Panamerika 
ıneydana çıkar &ibi oldujUDdan federasyonuna rakip bir federasyo -
ınan ve İtalyan ıueteleri tnıtlisler- nun teşekkül ettiği hakkındaki ha -
le Fransızlara bir hayli ytiklendil~r. berler üzer.ine, ~~erlka iş federas-

ç .. nk .. M. k 'd b--rılan ifın, yonunun reısi Wılliam Green bu yeni 
u u ınor a a -ıı- ,_a.a te"!.f1Ata k · · as ı İs d d IJllall w--· ~ - ar§J alınacak tedbırlen 

ı panya a a bqan .. zak tın k - p · al FraD1EonUJlı mu ere e e uzere anamerıka 
ili mevcuttur. Gener b t1I • icra komitesinin gelecek mayısta Va
harp ~ittikten sonra tsp-..ya olaO tingtonda toplanacağını bildirmiştir. 
tunabılmesi, bqtan bap bar•P 

lnemleketi imar edebilınesl, pe~ Prens p~ Bel9rat 
bir halde olan İspanyol JD.illet 
kalkındırması i,.in İn.nıtere Ue Fran· Müzesine Hediyesi , •. h"• • Belgr....:ı 
&adan ıöreceii yardınu hetaP " ıau, 12 (A.A.) - Naibi hüku-
l'ak t d ytls ce. met Prens "Paul,, babası Prens "Ar-

. talya ile Almanya ao ı,eJde.aeD sese,, ın hatırasını ihyaya medar ol-
\rıl'ıneğe ba~laması, her an 0-
bl 1 de Frank mak üzere Belgrad müzesine Rua r hadisedir Bu ibtiın• 
llun, kara ıÖzierine ifık olao :.-:;• .kompozitörü "Glinka,, nın bir por-
olnuyan dostlarını fena halde -: - tresini hediye etmi§tir. Bu portre 
d ,.-.... • Rus ressamı "Riepine,, ın maruf bir 
ırnuş, bu yüzden bun}arlD g.aıDUI esertdir. 

!eri, İngiltere ve FransaYI bareket Prens •'Paul,, bundan başka Hol
•caplarına uymaz şekilde "rJDC- Jandlllı ressam "Moowa,, m bir etü-
tden bir simsar vaziyeüııd• 10 

dünü de hediye etmiştir. 
ie başlamışlardır. naterde 

lJ 

.. 

Japon Donanması Komutanına 
Fransayı Kızdıracak Her 

Hareketten içtinabı Bildirildi 

Nafile Konuşmak 
Hüneri 

Yazan: B. FELEK 

K onupnalan bakımından insan
ları birkaç sınıfa ayırmak 

mümkündiir. 
Evvela ikiye bölebiliriz: Konuşan

lar ve konuşmıyanlar. Konuşmıyall* 
lar hakkında sözümüz yok. O mer
tebeye varmış olanların diinya ve 
ahretteki kazançlanna payan ola
maz. Likin bu, her yiğitin kan de· 
ğildir. 

Çin Birliğinin Her Zamankinden Daha Kuvvetli Olduğu ve Çin 
Politikasının Katiyen Değişmiyeceği Bir Kere Daha lllın Edildi Konuşulanlara ıelince: 

Bunları da bir takım bölümlere 

b' lTd~k.yo, 12 (A.A.) - Domei Ajansıj Çin birliği her zamankinden 
ı ırıyor · 
Ja ı · . daha aağla.m 

pon ar Haman adasının işgaline Şungking 12 (A.A.) _ y · k 
devam ederek d üh. • enı o -
stratejik nokt 1 a anını en :nı un mintang propaganda nazırı, yabancı 
lerdir. a arını e e geç ş - matbuat mümessillerine aşağıdaki 

beyanatta bulunmuştur; 
"Çinin milli politikası, her nok -

tada şimdiye kadar takip edilen po
litikanın ayni olarak kalmaktadır. 

çınması için şiddetli talimat veril- Merkezi komitelerin beşinci umumi 
miştir. 

içtima devresi münasebetile politika-

Japon donanması kumandanına 
Fransız Japon münasebatına zararı 
dokunacak her türlü hareketten ka -

Antikomintem KonlertUm da bir değişiklik olacağı hakkında 
hcuırlıfı ileri sürülen şayialar tamamiyle asıl-

Tokyo, 12 (A.A.) - Tokyoda top- sızdır. Çin halk partisinin azmi, 
!anacak olan Asya Antikomintern memleketin istikliUni ve milli kal
konferansını hazırlamağa memur kımnayı temin eylemektir. 
komite, dün burada toplanmıştır. Bu Çinin muhtelif mıntakalan, hü • 
toplantıya kırk kadar delege iştirak kiimetin politikasını kayıtsız şartsız 
etmiştir. tasvipte devam etmektedir. Çin bir-
Bunların arasında, İtalyan ve Al- liği, her zamankinden daha ziyade 

man ve nasyonalist İspanyol dele - sağlamdır. 

geleri ile muvakkat Çin hükıimeti Çintle 80 bin kİfİ öldü 
delegeleri de vardır. Londra, 12 (A.A.) - Çin milli yar- _ 

J ap-,n Hariciye Nazın 

Hachiro Trita 

ayırabilirir. 

- Az ve manalı konuşanlar. 
- Çok ve manasız konuşanlar. 
Birinci kısımdan malımız kalmadı 

desem caiz. Olanlar da kötede bu
cakta. İkinci kısım ise tümen tümen. 

Hele buıılann içinde bir grup var 
ki gerçekten gıpta adilecek şey. 

Borazan Tevfik için hiç manası 

olmıyan almanca ve İngilizce konu
şurmuş derler. Hatta bir keresinde 
İngilizln biri dinlemİJ, dinlemiş te: 

- İngilizce konuşuyor ama gali
ba benim bilmediğim bir lehce ola· 
cak ki anlıyamıyorum, demiş. 

Bunu bir hüner sayarsak, mana!I 
olmadan tilrkçe konuşanlara ne de
riz? 

Şanghay, 12 (A.A.) - Japon me- dun komitesinin neşrettiği rapora\ 

murlax: ~a~n .askeri m~~a~mm göre., harbin ilk on yedi ayı zarfında Benece Go·· re 
teşebbusu uzerme mahalli hukumet 80 bın kadar gayri muharip Çinli ~ 

"İpi sapı olmıyan" dediğimiz ra
bıtasız münasebetsiz koeuşanlardan 
bir dostum vardır. Muttasıl söyler. 
H:ıvadan sudan olsa haydi umumi 
modaya uydu deriz. Öyle de değil
dir. Hangi mevzu üzerinde iseniz ona 
münasebeti var sanılan bir takım 
kalp laflar eder. Gerçi Frenklerin 
"Bir şey söylemeden konuşmak" de
dikleri bir lisan vardır ki ekseri dip
lomatlar kullanır. Lakin benim de
diğim bu da delildir. 

tarafından çıkarılmış olan yeni bank- ölmüş ve yaralanmıştır. Bu müddet 

notların. mec~uri .sur~tte kabul~ü içinde 53 şehir. 1318 kere bombar - Muharebe 
emretmışlerdır. Şımdıye kadar Çın- dıman edilmiş ve bu bombardıman-
li halk, bunu kabulden imtina et • !arda 35.157 sivil ölmüş ve 44.050 

Olmıyacak miştir. sivil yaralanmıştır. Nasıl anlatayım bilmem ki; hani 
nafile namıazı kılarlar. Bu namaz 
be§ vakit namanndan hariç tre 

Macaristanda 
Matbuat Serbestisi 

Daralıyor 
Budapeşte, 12 ( A.A.) - Papa e

mirnameleri ve faşizm ismi altında 

bir başmakale neşretmiş olan Sos
yalist Nepszava gazetesi bir hatfa ta
til edilmiştir. Nasyonal sosyalist Oe.s
szetartas mecmuasının da son nüsha

sı intişardan menolunmuştur. Bu iki 
hadise Kont Bethlcn·in gazetesi ile 
nasyonal sosyafü't Magyarsag gaze

tesinin bundan evvel tatil edilmiş ol
maları ile bi.r araya gelınce ortada 
dar bir matbuat serbestisi olduğunu 
göstermektedir. 

Kont Csaky'nin Berlinden avdctin

denberi gerek muhtelü gazeteler, ge
rek nimresmi gazeteler birlbirine 

Hitler Yarın da 
Bir Nutuk 
Söy&yecelc 

Nevyork, 12 (A.A.) - Şikago ve 
"". .u._._. _ ......... "~ ..... ,..,.ıuıo.cıu ...... ,..... Alt. .. \.. .... cı:n \s\n lo\ınır. • 

şerefine verilen bir ziyafette bir nu- Zaruretsiz, hatti lüzumsuzdur. Se
tuk söyliyen eski Çekoslovakya cüm- vap meraklıl•~ kılarJar. fıte banan 
hurreisi Bay "Edvard Beness., yakın gibi nafile kon11J8Dlar var. Ben bir 
bir istikbalde Avrupada bir harp kaç defa denedim. Pek az muvaffak 

Berlin, 12 (A.A.) - 35 bin tonluk çıkmıyacağı kanaatinde bulunmuş • oldum. Onun ustalan mesela ihracat 
ilk Alman kruvazörünün salı günü 
saat 13.06 da Mamburg'ta Hitlcrle a-
miral Raeder, ordu başkumandanı 

Keitel, hava kuvvetleri başkurııan -
danı, Mileh, bir çok askeri ~rkan . na
zırlar ve diğer zevatın huzuri.le deni
ze indirilmesi siyasi ve askeri mu -
azzam U.zahı.ire vesile teşkil edecek
tir. Saat 12.55 de Hitler, kısa bir nu
tuk soyliyecektir. 

tur. Mamafih A vrupada mevcut her- meseleleri görüşülüTken pıra!ladan. 
cümerç ve bu hercümercin dünya bahsede.-ler, sponlan konusulurken 
sulhu üzerinde yapabileceği tesiri latilokum imalinden dem :ıı l 
küçük görm~meyi izhar etmiştir. Bay ve otomobil kazalan mevzu:U:::.: 
B.e~es ~all~yetler meselesi ve şim- daki laflara fesliğen çiçeğini karıştı
dıkı vazıyetın karışıklığı dolayısile nrlar. Bunlann hünerleri sade mev
kendi memlek.e~inin inkısamı kurba- zula münasebeti olmıyan bir sözfl 
nı olmak ta bırınci olmadığı gibi so- ortaya atmak değil, hu münasebet
~uncu da olmıyacağını beyan etmiş- si:diiin yapacağı tesiri nazan itiba-
t1r. re almaksızın çene çalmalannda-

-o---- dır. Ama muhakkaktır ki; yüzde 
benziyen makalelerle Çekoslovakva- Lord Amery doksan beı bunlan dinlerler, ve on-
ya, Rumanyaya, Yugoslavyaya ·ve .Fransaya Gidiyor lan her taşın altından çıkar, ceJ'be-
b Parıs, 12 (A.A.) - İngilterenin zeli, vanşlı adam sanırlar. 
azan da Pol~nya~a çatmnktadırlar. eski Bahriye birinci Lordu ve eski 

Bu makalelenn mulhem oldukları sa 1 •. t 
1 

k"t d . 
1 

Dedim ya 0 bir hünerdir. Her yi-
. . . _ 

1 

mus eme a ve omınyon ar nazırı ğitin kin da deMld' 
rıh bır surette gorulmektedir. olup A K d .. t 6' ır. vam amarasın a mus em -

=~=;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=== l~Atınm~a~~ıgru~~~~il~ * 
1 miş olan "Amery,, , Fransız ricalile Bir okuyucuya cevap: 

f 
' ~-..Z~··· - · ··- ~ 1 

8e111m.dt vakt:lieba~'f1 

~ems•1em Vô...-rdi 

hali hazırda mevzuu bahis müstem-
leke meselelerini tetkik etmek üzere 
buraya gelmiştir. 

Filistin İngiliz - Arap konferansı 
ikinci lçUmaını da aktctmiştir. 

e Brüksel; Kabineyi teşklle Jaspar me
mur edilmi5tir. 

e Karpat Ukranyasının diyet meclisi 
için yapılan seçimin ilk neticeleri milll 
birlik liste.sinin muvaffakyetini göster
mektedir. 

e Berut: Fransız generali Weygand bu 
sabah husu.si bir ziyaret maksadlle buraya 
gelmiştir. 

e Mo.sko\•a: İran Ticaret heyeti yeni 
bir ticaret muahedesi aktı için mOzakere
lerde bulunmak için buraya gelmiştir. 

e Paris: Arnavutluk hariciye nazın B. 
Bibohovo, hususi bir ziyarette bulunmak 
ilzere buraya gelmiştir. 

e Cebelüttarık umum! valisi Sir Ed
mund İbnside maiyeWe birlikte Nevcast
le krilvazörll He Fasa hareket etmfştlr. 

Kruvazöre Glasgov kruvazörü Jle iki de
nizaltı refakat etmektedir. Ziyaret resmi 
mahiyettedir. 

e İsveç harlclye nezareti, 30 kAnunu
sanlde Estonya hilkOmetinden. 3 şubatta 

İngiltere hilkllrneUndcn ve 9 şubatta Lc
tonya hükllmeUnden, Aland adalarırun 

statilsünil değiştirmek hakkındaki taıebl
Mı muvafakat cevaplan almıstır. 

Doktor S. Ş. isminde bir idrar 
yollan mütehassısı okuyucumuzdan 
aldığım mektupta şöyle deniyor: 

«Tan• daki yazılarınızı ekseriya oku
rum. Çoğu sudan olmakla beraber bazıla
rında hoşuma giden ~üzel bulu~larınız var
dır. 

Bu arada )"8Zllarınızın şurasına burası
na birçok ta fransızca kelimeler hatta 
darbımeseller koyarsınız. Anladık. Fran
sızca mecmualan çok kanştınyorsunuz a
ma biraz da türkçenize dikkat edlntz. 
Dan koca ba~Iıkta cTükezlemek• okuduk. 
Bu meşhur Anadolu tAblrfmizl biz ,.Tö
kezlemek. biliyoruz. Bugün de «DOyıne> 
diye yazmışbnız. Biz bunu da DUtme te
lAftuzunda biliyoruz. Biraz Rumeli 5lve
sine kaçan yazılannızın İstanbul şiveslle 
konuıan insanlar tarafından da okunma
sı ihtimalin] elbette isterslnlz.• 

Okuyucumun bir kalabalık namı
n~ .konu§ur edalı mektubu hoşuma 
gıttı. Ben, betıim yazılanmı halk 
anlamıyor diye tasalanıyordum. Az 
çok anlaıılıyormuı. Sevindim doğru
su. 

Doktorun •Tökezlemek. hakkın
daki itirazı haklı. Yazının intişannı 
müteakip ben de bu tertip hatasın-
dan şikayet ettim. Lakin vazının 
minasını değiştirecek kadar • bilyük 
bir yanlı§ olmadığından ısrar etme· 
nıiştim. 

Her halde nziyetin son 1 ak ttal· 
daha gergin bir mahiyet alar. JiJall 
3'a tarafından daha pddetll bitL.- , __ 

anlqmafa ve barqmaia sevkeden 
bir siyaset takip etmeleri ve bu si· 
1uetin bir netice vermesi istimalidir. k nLl- !1ellJ"l7PJr' 

Ullanılmasının en Jlluua-
ti d . . t . ile rran1aDJll Bununla beraber İnıiltere ile Fran· 
il en hın ngıltere ri -- i tin'-l<'r ki 1 •

1 
.. _1.ar11etçile ' - • 1 yase uı ba ip bapnp bqara-

an ster ı e cuuau ;,.re.ıade IDITMaiı lienb beW d .. x.;ıdir. 

İngiliz Baıvekilinin temalyesl btltUn cihan matbuatı için bir eilence 
mevzuu olmuştur.Bu milnuebetla bir Amerikan sazetesi ıu karikatürü 
neşretmektedir: 

e FevkalAde seri bir tayyare ile Los
anceles - Nevyork arasındaki mesafeyı 7 
saat 45 dakikada geçmiş olan mülAzlm 
Ben K~ler, Howard Hughes'in rökoru
nu kıramamıştır. Bu rökor, 7 saat 28 da
kika 25 aanJyediı'. 

~ektupta lpret edilen 11dUyme• 
kelımesi vaktile Arap harfile diigme 
imlisında yazılırdı. Bey kelimesi 
Beı yazıldıiı ıibi. Harflerimiz yeni-

kanda anlattıtımıs ..-ıar ...- Haile Selusie - Yahu benim de lfllllll7em nrdı, ama tekin çıbıadı. 
( (Sonu: Sa. 10, Sü. 3) 
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Karısıyla Barışmak 
için Dayak A~mış 

Karagümrükte oturan :aeyynr satıcı 
Şevki evvelki akşam sarhoş olduğu 

halde dargın bulunduğu karısı i\tura
diyenin evine giderek onunla barış
mak istemiş, kadın Şevkinir.. barışma 
teklüine muvafakat etmem.iş. Şevki 
de ısrarlı r ~a ve niyazl11rının boşa 
gittiğini görıince işi cebren ballctmi
yc karar vermiştir. Bunun icin de 
Muradiyeyi tokatlamıya başlamış ve 
zorla içeri girmiştir. Kadının ferya
dına yetişen korocular ve de\oTiye po
lisleri Şevkiyi yakalamışlar, karako
la götürüp ifadesinı elmışlar ve dün 
de kendisini nıevcuden Sultanahmct 
sulh ceza mahkemesine göndermişler 
dir. Yapılan dunı~a neticesinde Şev 
kinin suçu sabit olmuş v~ Şc\•kl 3 
gün müddetle hapse konmıya, 27 li
ra da para cezası odemiye mahkum 
edilmiştir. 

Bir Yankesici 
MahkGm Oldu 

İstanbula yeni gelen Anadolulula-

Bir Sinemada Cürmü 
Meşhut Y aplldı 

Evvelki akşam saat 18.30 raddele
rinde Sirkecide Kemal bey sinema
sında ruhsatsız ve müstehcen bir 
film gösterilmekte olduğu zabıtaya 
haber verilmiş, zabıtaca c~rmü meş
hut yapıldığı zaman alelade bir tec
:rübe filmi gosterildiği görülmüştür. 

Fakat zabıta memurlan sinemada 
:arama yapmışlar ve müstehcen fil
:mi bulmuşlardır. 

Bu film hiçbir safhasının glzler
::mesine lüzum göriılınemit atk sah
'l'leleri ile doludur. 

Dün sinema kapılan mühQrlen-

d!kten sonra sinemanın sahibi Per
'tev ile makinist Alber karakola gö-

diği ifadede: 

"- Ben bu filmi vaktlle Beyoğ

!lunda bir sinemacıdan S5 llray:ı al

tnuştım. Dün akşam sinema paydos 

olunca ben ve Alber bazı arkadaşla

nınızı çağırarak filmi göstermek iı

ıtroik ve tam işe b&Jladıtırnız sırad:ı 

nıemurlar sinemayı bastılar, blz de 

iilmi değiştirdik" demiştir. 

Sinema müsteciri Asımın bu işten 

haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. 

.Suçlular bugün adliyeye verilecek

lerdir. 

!'a musallat olup ahbap veya hem.eri 

olduğunu söyliyerek paralarını ac:ır

dığından dolayı ge~n1erde yakala

nan ve sorgu hakimliğince tevkif e

dildiği halde bir kolayını bulup fira

ra muvaffak olan sabıkalılardan A
dapazrh Ceylan dün tekrar yakalan

mıştır. Doğruca Sultanahmct sulh 

ceza mahkemesine gönd-?rilen Ceyla
nın suçları sabit görüldi.ıgiıııdcn 1 st!

ne 9 ay müddetle hapsine karar ve

rilmiş ve de\ hal tevkif edilıuiştlr. 

Mardinde Bir 
idam Kararı 

Mardin, (Tan Muhab'rinden) -

Mardinln Savur kazasında Mustafa 

adında birisini öldüren Abdalın Mar

din ağırceza mahkemesinde devam 
eden muhakemesi neticE:lenmiş ,.e 
kattı idam ceznsına mahkum olmuş
tur. 

Yangın Tahkikatı 

Devam Ediyor 
Evvelki gece Yüksekknldır .... Jll 

vukua gelen yangında yanan dukkin 
lardan fapkacı Yakonun düklını 1350 
liraya Anadolu, Esterin dükanı ıse 
700 liraya Danup sigorta şirketh•ri
ne sigortalı bulunmaktadtr. Yanqının 
neden çıktıgı henüz tesbit cdil~mc
miştir. Bugün bir fen heyeti yanan 
düklnlara giderek bir keşif ynp:ıcaY.
tır. Bunun için zabıta dı.lkAnları :mu~ 
hafaza altına almış ve hiç kinısenin, 
hatta sahiplerinin bile içeri girme
sine müsande etmemiştir. 

Yangının bir kasıt eseri olup ol • 
madığı ancak bugıin belli olacaktır. 

Bir Tramvay Kazası 
Vatman Şükrünün idaresindeki 

, =:ı; " ......... ., .. 1., + .... ~\/!Ut arqhac;1 Tıl{IPl 
caddes"nden geçerıcen Joı ısnıma~ mr 
kadına çarparak muhtelif ycrl<:rin
dcn yaralanmasına sebebiye~ vermiş· 
tir. Yaralı tedavi altına alınmış vat 
:man yakalanmıştrı. 

Bir KavCJada iki Kiti 
Yaralandı 

Bcc:ikta~ta Zürafa sok:ı~ındı:ı otu -
ran Fehmi lle oğlu Abidin komşula
rı Kenan ile kavgaya tutu§m'lş1nrdır. 
Kenan sopa ile her ikisini ele başla -
rından yaralıyarak ortad:ın !<ayhol -
muştur. Yaralılar Bevo~lu hnst::ınc -
simde tedavi altına alınmış, suçlunun 
aranmasına bac;lanmışt.1r. 

Kaza ile Yaralananlar 

TAN 

CHARLES LAUGHTON 
Scarborouıh'da 1 Temmuz 1899 da doğmu•· 

tur. Keıtane renıi saçları vardır. Gözleri kur
tunidir. 

FiLMLERi 
Piccadilly, Nehirde, Eski ev, Şeytan, Aylık ge

cikti, Eğer milyoner olaydım, Haç, Sekizinci Henry
nin hayatı, Beyaz kadın, Wimjole sokaklı Barrett, 
Redli Ruggles. Cokluk iclnde isvan. Rembrandt. Öf
ke gemisi. 

• FRANCES FARMER 
19 Eylulde Seattle'de doğmUflur. San saçlı, 

mavi ıözlü, uzun boyludur. 
FiLMLERi 

Akraba bolluğu, Hudut aşırı, Açıkta ıilr, Gel de 
al, İnhisar, Meddü cezir. 

• 
. "" 

Çok Acı Bir Ölüm .. , ~ 'aı v A n u r I! n ~ i r i 
Süleyman Faik Feniğin refikası Ba -
yan Binnaz da dün akşam Cenabı 
Hakkın rahmet" ne kavuşmuştur. Ba
yan Binnaz; doktor Arif Etem Korte
nin kardeşi, erkanıharp binbaşılığın
dan müstafa Ali Riza İlke'nln kayin
valdesi, doktor operatör Hayrettin 
Diker'in, Ulus gazetesi neşriyat mü
diıri.ı Mümtaz Faik Feniğin, Tıp fa
kültesi talebesinden Faruk Feniğin 
anneleridir. 

I 
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ÇAGIRIYOR 

Hayatınızda bir daha görmiyeceğiniz 
hldise, dünyanın E:n büyük, en güzel 

N ormandie ve Manhattan 

Transatlantikleri ile ilk kafile 
14 Nisanda hareket ediyor. 

Bütün seyahat esnasında kaftleye 

türkçe bilen tercümanlar 

refakat edecektir. 

Temmuz Grupu lçia ayrılan ~rler 
de· silr'atla doluyor. 

Adana Belediye 
5eçiml Yenilenecek 

Cenazesi, bugün saat 11,30 da Kı
zıltoprakta Kuyuba11nda 12 numara
lı hanesinden kaldırılarak Kadıkö • 
yünde Osmanağa camiinde namazı kı
lınack ve Karacaahmetteki aile kab
ristanına gömülecektir. Muhitinde 

Şehremininde Guraba ha tanesinin tanınan ve sevilen mağfureye Cenabı 
tamirat işinde çalısan Hıiseyin iske-
1 ·· erinde yürürken kazaen yere Haktan mağfiret diler, beş gün için-

NATTA Galatasaray 
Telefon: 44914 

Adana, 12 (Tan Muhabirinden) -
~dana belediye meclisi int\ııap usu
ünde formaliteye ait bazı hata
lardan dola:;1 Devlet fOruınc.ı f .. ,. 
hedilmiş ve fesih kararı Dah\liye ve
kaletinden vilayete bildirilmi~ir. Ye
ni intihabata bugünlerde bailanacak
lır. 

Yeni intihapta nüfus t~biti ve 
namzet yoklaması gibi işler iiıerinde 
dunılmıyacııktır. Esasen devlet şO

rasınm feshe sebep olarak ic>sterdiRi 
noktalar da esasa taalluk ~tmeyip rey 
terin istimali tarzı gibi tamamen in
tihap usullerine aittir. Eski namr.et
ler parti umumi idare heyetl11ce g8n
dP.rfü:n müşahit huzurunda VP. part\ 
nizamnamesine tamamen uyJ!un tarz
da tesbit edildiği için yAni intihapta 
da namzet olarak gösterllecekle".'dir. 

Halkevinde lronlerıuular 
Parti umumt idare heyetince tertip 

edilen konferans serisine Adana hal

kevinde başlanmı,tır. 

deüş~;~k kolundan ve bacağn dan ya-, de birbiri ardına ana ve -~abalarını 
l t r Y"'ralı ayni hastancd·~ ıe- kaybeden arkadaşımız Mumtaz Fa- Safranboluda 

Demir Bulundu 
ra anmış ı . .. . · k d l" ·ı · . lt ı n~ıctır ık'e, kardeşlenne ve e er ı aı esme 
davı a ma a m • .- · . * Edirnekoyae Değirmenci soka~ tazlyetlerlmizi bıldirlrlz. 
Cında oturAn Ohuncs bind'~i t~:nn • MOTEFERRlK: 
vayla Tophaneden geçerke~ m.~'·a • 
ıenesini kaybederek yere duşmuş ba· 
şından ağırca yaralnnmıştır. 

Zafranbolu - Şamlar, ı:ıarma~- ı 
cık köyleri civarında yeni bır demır 
madeni bulunduğu bildirilmekte
dir. Karabük demir fabrikalarından 
30 _ 40 kilometre uzaktaki o hava
lide demir bulunduğu köylüler ta· 

Maraşın Kurtuluş 
Yıldönümü 

Baro lnt;habı 
Feshedildi 

İstanbul avukatlarından Miln'lm rafından, Karabük fabrikasında ça
Mustafanın İstanbul barosunda ya- bşan Hakkı kalfay' haber verilmis 
pılan seçimin feshi lüzumuna dair o da gidip mahallinden aldığı bir nü. 
Adliye Vekaletine verdiği istida ü- muneyi Ankara Maden Arama Ens
zerine Vekalet vaziyeti tetkik et- titüsüne göndermiJtlr. Bu nümune
miştlr· Vekalet Baro reisi ve idare nln tahlll nettcesinde iyi çıktığı, hat
heyeti intihabım yerinde • gö!'ere~ tl gönderilen bir mühendisin tet
tıı.sdik etmiş, ancak yedek aza seçı- k!katı sonunda bu madenin çok zer.
minde ekseriyet nisabı görmediğin- gin olduğunu tespit ettiği soyle
den yedek aza seçiminin yeniden ya- nilmekte. yakında daha vasi mikyas
pılmasına lüzum görmüştür. Baro ta tetkikata ve sondajlara başlanılo 
reisi Hasan Hayri dun akşam An- cnğı ilave olunmaktadır. 
karaya gitmittir. 

lunada 70 Köy Toplantılar, davetler: , 

ALE 
lıtanbul halkı için büyük 

bir eürpriz 1 

Bugün 

AŞK BAHÇELERi 
VIVIANE ROMANCE 

lllvetenı 
Çingene Gecelwl 

Re.Jeli, Şarkılı, Damlı 

Acıkh lir Ölüm 
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RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dal&• Usunlutu 

1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,7t ın. 11195 K~ 20 K\'l. 
T . A.. P. 31.70 m. t41UI Kes 20 Kw 

Paıartesl, 13. 2. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk mUzl!U -
PL ıs Memleket ıaat ayan, ajans. mete
oroloji haberleri) 11,10. 14 Müzik (Cu· 
bant - Clp.n) Lantef Orkestra11. 
18,30 Proıram. 18,35 Müzjk (Senfonik 
pllıklar) 19 Konuşma. 19,15 Türk mfü:lği 
Fasıl heyeU CelAl Tokses, Hakkı, Der
man, EŞt"ef Kadri, Basri Üfler, Hamdi To 
kay, (Ba7aU faslı). 20 Ajans, meteoroloji 
hab•leri, ziraat bonası (fıyat) 20,15 
Türk müziği. CKlAslk program • Besteklr 
tanburl Ali Efendinin hatırası için) 1 -
Tanburt Ali Efendi Suzidil peşrevi. 2 -
TanburU All Efendi Su:ı:idll 1 inci beste 
(Yıkıldı darbı ıltemden) 3 - Tanburl 
Ali Efendi Suzidil 2 inci beste (Bilmedik 
,.arı kim bizden) 4 - Tanburl All Efen
di SuzldJl Ağır semai (Kani yAdı lebln
le). ı; - Relik J'ersan Tan~r taksimi. 
8 - Tanburt Ali Efendi Suzidil ıarkı 
(Yandıkça oldu sumn) 7 - Tanburl Ali 
!!tendi Suzidil şarkı (Bir nlıAhla ey dll
rQba) 8 - Tanburl A.U Efendi Suzidil 
şarkı (He!' bir bakııında neşe) 9 - Tan
burt Ali Efendi YQrllk sanal (Ceyhun a
r.,.an didedl rirJ'an) 10 - Tanburl AU 
Efendi SQ semaisi. 21 Memleket saat a
yan, 21 Konuşma. 21,15 Esham, tahvi\At, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 21,30 
Müz.lk (Küçük orkestra - Şef: Necip Aş
kın), l - :Undner Şarap yort\mı (Fan· 
tezi) 2 - Munkel Veneclik hatırası (Se
renad) 3 - Czernlk Güzel sanatlar festi

' vali (uvertür) 4 - Dletrlch Fitreler 
(Marş) 8 - Milller La. Polama prlosı 

üzerine fanteıl 8 - Becker İlkbahar 
(Melodi) 7 - Niemann Carlstoo (dam). 
8 - Rilsager Bir entemıedzo) 9 - Gangl 
be!'ger KüçQk toplantı (Revü - enter
medze). 10 - Schleder Dinle .. keman ne 
~YlilYor (Tıırwo) 11 - Heuberıer <Sark· 
ta) 22,30 Milz.lk Melodiler - Pl) 23 Mil· 
zik (Cazband - Pl) 23,45. 24 Son ajans 
haberleri ve yannki program. 

• 
HAFiF MUSiKi: 
'7.10 Berlln kua dalgası: Hafit musiki 

(8,1~: Devamı), (10,15: Orkestra konseri), 
7,50 Vart0va: Ptlk muılklııl, 18,20: ~<eza. 
ıs Berlin kıse daiaası: Hatıf muıl'r'--'• (14. 
15: Devamı). 16.15 Praı: Hali-: musll(Jsl, 
19,30 Var~ova: Hatıf musiki~· 17,10 BrOno: 
ıw\Tf. ~ı?tr.ftttı.l'f ·4Ş.. ll!ı kıs.!t , dal;-

18,25 Ostrava: Hafif musiki, 19,25 f'Thıs -
Bando milzika, 19,30 Peşte: Çigan orkes
tram, 20 Vart0va: Karıeık konser, 20 Ber
tin It..a dalgası: Vestfalya akşamı, 21 Sra
tisJava: Karııık ba~ proırıımı. 23,20 
Prag: PlAklar 

ODA MUSiKiSi: 
22,35 Bratlslava: -ı nyo ( neetnoven 1, 

28 Peşte: Macar kadınlar yaylı kuarteti. 
ft191TALLE .. ı 
1'7,15 Varşova: Piyano resitali (Bach. 

Haydn ve1ainı), 18,10 Ostrava: J'lblch'in 
şarkılarından, 20,25 Praı: Halk sarkılan, 
21.45 Berlln kısa dalgası: Orı solo, 22,1& 
BratislAva: Şarkılar (~rahams), 22,115 
Bet'lln kısa da}«aeı: Halit prkılan 

DANI MUliKlll: 
19,20 Bratillava: Erkek cu Jcuartetl. 

Askerlik Yoklaması 
Fatih Aakerllk Şube1h•denı 
1 - Bu ~ askerlik çatına ıtrerı Fatth 

ve Eyüp kazalan ile bu kazalara ballı 
nııhiyelerin 335 doğumlularının ilk yok
larnalanna 1 subat 9S9 gOnünden •tlba
ren Fatih Aakerllk Şubeıd blnuında bat
lanrnıştır. 

2 - Her ıtın ıabah saat 9 dan nııe 
ıt ye kadar bu doğumluların yoklamata
n ,.apılacak ve 15 mart 939 çarşamba 
günü &il~ kadar devam edecektir. 

3 - Bu kıııa müddet içinde her mOkeDet 
şubeye müracaatla yoklamasını yaptır
ması ve yaptırmıyanlann askerlik kanu
nunun 1'7 net maddeal mucibince c:ezatnn
dınlacajı ll&n olunur. 

Doktorların Toplan+.sı 
Türk bp cemb'etl 14 1Ubat 139 salı gQnl\ 

ııat 18.30 da toplanarak aptıdakl nıına
ne qe c;alıımasına devam edecekUr. 

1 - Bir medlastin kystel, Or. Hazım Bu-
min, 2 - vtladtlues nervosa vakalan 1J
erfne. Dr. İhaan SilkrO A.kael, 3 - MMa
ne urlarının ~de terakkllel', Prof. 
M. Sgalitzer. 

YENi NEŞRIY AT : İlk konferans Mülkiye mektebi 

profesörlerinden Menemenct.1jlu t4-
rafından verilmişt'r Ya~ında profc· 

sör Mahmlt Esat Bozkurt. Sad! Ir

mak. Ali Nihat Tarlan ve Doktor Fah 

re•tin Kerim de Adanaya gelerek bi

rer konferans vereceklerdir. 

Mara§, 12 (A.A.) - Bugün Mara
ilft kurtulufunun 16 ıncı yıldönümü
dur. Bu münaaebetle şehir daha dün
den bn§tanbaşa ıfiılenmiş her taraf 
bayraklarla donatılmıştır. ~faraşlı

lar duşmana ilk defa atılarak ilk dar
beyi vurmakla işgale uğrıyan yurtla
nn1 ilk kurtaran kahramanlar ara
sındadır. Cümhurlyete candan bağlı 
ve onun yolunda canla başla çalış -
mayı, yaşamaları için büyük bir borç 
bilirler. Şehrin her tarafında mek
tepliler kafile kafile dolaımaktadır. 
tar. Bugiln saat 20,30 da ba§lamak 
üzere Halkevi gösteri kolu tarafın -
dan bir musamere verilecektir. 

Mektebi Açllacak Halkevhıde Temıll 
Bursa, 12 <Tan Muhabirindenı -- Mimar Aptullah Zlya Kozanoğlu 

Önünıüzı:lekl yıl içinde vilayetimızin Fatih Halkevinin temsll kolu tara- EPISKOPO ve ŞÜREKA.at - Gııbrlelt 

Yeıilayc:ıların ToplantıSI 
Yeşilay ve gençliği senelik çay la

rını 18 fubat cumartesi ıünü ıaat 

15 ten 20 ye kadar Garden salonla

rında verecektir. Bu çayda içkisiz 

. ğlenileccktir. 

• Dahiliye Veklleti vilAyetlere gön-

derdiği bir emirde, mahalli kurtuluş 

bıyramlannm badema o mahallin 

Halkevlerlnde tesit edilmesini bildir

miştir. Bu ıebeple Maraşın kurtulu

ıunun yıldönümil münasebetiyle dün 

akşam için Beyoğlu Halkevinde Ma· 

ra~lı gençler tarafından tertip edilen 

toplantı yapılmamıştır • 

Ve Fahime Ömer Nusrettinln ana- .. 
nüfusu 500 den ... olan 40 köyünde d b 1 D'anunz.lo'nun en güzel. on bir hlk .. ye-

- tın an azır anan "Beni yalnız bı- A t llahm ı 
bir.er ı.·lk. mektep açmak Lmkiını elde -kın" dramı ile ••'V:alan" '-imli k ..... sı, merhum Yaver P u zevce- strü bir araya topla,.an bu esw, Cezm 

~ • x ı uı v- Ko il d ·· Tahir aerxt.ln watından dillmlae çevrile· 
edılmışt·r. Bu mekteplerin mualllın- edl d" H l'--..ı 1 si Bayan Seyde zano u un aa~ rek R~-• kitabevinin ne•rebnekte o\duı.u 
1 

. A ü" ed 
1 

m un a A•vı sa onunda bü- cı•ıu ... & 
en r ıy e a~ı acak olan köy o- yük bir affak" tl . . hah vefat etmiftir. Cenazesi bu 18- (Pünya muharrlrlerlnden tercümeler ıe-
ğitmeni kursunda yetlftirile~ktir. . muv ıye e temsıl edıJ- bah Ma,.kadald evinden saat dokuz- rtat> n1n 21 uncu klt.abı olarak çıkmıstır. 
Vilayet ilk tedrisat müfettlılert 15 miştır· :ı 

H "ki 1 t 1 ı da kaldınlacak, namazı öjle vakti gündenberi bütün köyleri dolaşuak er ı P yes e ro a an gençler a-
kursa devam edecek eğitmen nanı _ rasında btlhassa temsil kolu başka- Bostancı camllnde kılınarak İçe!"E:n-
zetlerlnt seçmi~lerdir. Namzetler bq nı Müçteba ile Vahdi ve Nezahat köyündeki aile mezarlığına defnedl
gilnlerde lmtlhan edtlerek mu\·afhk çok muvaffak olmuşlardır. Temsil, 1.ecektlr. Merhume iylllk ve hayırse
olanlar Arüivedeki kursa szönderıJe- iki buçuk saat sürmüş ve çok alkıt- verllğtle herkesin sevgisini kazan-
c:eklerdir. lanmıştır. mıştı. Allah rahmetini esirgemesin. 

tclftA tc:IRALINA - Panalt tstıra!lnfr1 
dlllmlJe eev:rtlml• ilk romanıdır. Tanın" 
mıt mubamrledmlı.den Yapr Nabi ta" 
rafından tercüın. edilen bu roman, Rernd 
kitabevinin çıkarmakta oldutu coan1• 
muhamrlerlnden teretımeler serisi) nlt 
SO uneu kitabı olarak intişar etmiştir. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haber• 
• ., fikirde, horpyd• 
temiz. dOrDat, umlmf 
olm•lc, korlln ı...uol 
•lnuye faılıtmakter. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecaelıl -uno Kr. ı sene zsoe Ki· 
750 • 1 Ay 1501 " 
400 • 3 Ay IOI " 
150 ,, 1 Ay Hl " 

Mllletlerıruı pootıı ittihadına ....,O 
olmıyan memleketler lçlJI .,,,,,,,. 
bedeli müddet arul7le H~~:,:; 
3,5 liradır. Abone bedeli.·--· 
Adr.. detlıtınnek ZS __.
Cevap için mektuplar 11 ...,.... 
hık pul l1Ave11! JA:z:1md1r. --

Halk 
• Kütüphaneler• 

eJıf*Dhda kültllr 

Genç Maarif V etle alikadar 
hayatımuıı t1•• lan bildiri· 

eden yeni bir takPD )ı8rBf 
llyor: .,...ımıt mllhlm 

Eski barf1~~ ... ıe 1eıılden bu • 
eserleri yeni -·-

makıı..' u1 • -"arada bllyllk hl· 
tanb ve,.,_ tir 

rer mUll kütflphaD9 vücuda ıe • 

mek· 
~ e ı.tanbul•a muhtelif semtlerde 

halk kütüphaneleri açmak. 
Bu üç tedbirin de muvaffakıyetle 

tatbik edilmesi en büyük temenni • 
mizdlr. Yeni nesli, eski eserleri oku
yamıyor. Bunlardan birçokları var· 
dır ki gençliğin mutlaka okuması la· 
zımdır. Bu eserleri yeni lisana çevire
rek onların önüne sermek büyük bir 

hizmettir. 
Kütüphane ihtiyacı llzertnde faz· 

la duracak değiliz. Çünkü bir müte
arlfeyi tekrar etmekten başka bir PY 
değildir. 

Fakat semt kfitUphanelert vesDe
ıılle Maarif Veldllmi:ıdn bir noktaya 
dikkatlerini çeluneii f,ıydab buluyo-

..-.a.1..ıu.1.1. vnuıucı;:,ıui1 en zıynue enem-
nıiyet ,veren meınlaloet ~ fÜphe yok 
ki Amerikadır. Amerlkada kütilpha· 
ne, yalnız ilmi tetkikat lçtn lllm 
adamlarının cittfll bir yer detfldlr .. 
Bilakis kütüphane daha dyade klta· 
bı halka götüren, ve ona okuma ko
laylıklarını temin eden bir müesse • 
sedir. Bu maksadı temin için de Ame
rikanın büyük şehirlerinde meveut 
milli kütüphanelerin her semtte bir 
ıubesl varılır. Bu ıuhelerlıı vutfesl 
halka balkın evine ve ayalma ka
dar g~türmekdr. Bunun için de tat· 

hlk ettitl usul tudur: b 
Semt kütüphaneleri 0 -tte U· 

ak üsere bedava 
lunan halka okunm l1m k için 
kitap verir. Kitap alab elr kart 
eemt kütüphanesine utrayıp b k rt 
almak kiifidlr. Verilen Jdıa:ı;u kl:a~ 
!ara lpret olunur. Kari al 

0 
bet 

15 gün muhafaza edebilir· n b 

glln 10nra kitabı ıetlrlr, ~~n: 
kasını alır Bu ııuretle her . _ .. ,.,. kitabi ve 
para vermekslzhı ı.t ...... • ilin 

bilir Bu usu 
istediği kadar okuya · r-
bbde bilh._ tatbUdn• lhtlJ•Ç va 
dır Çünkü halk henlb kitaba para 

' Fakat bedava 
vermeğe alıımamııtır. rt kal • 
kitap bulursa okumaktan ıe 

maz. tfl ha 
Açılman d9ftlnlllen halk kll ~ • .: 

.... , .. na--· 
nelerinde bu kolayua aruı Itır. 
dikkate abnmuı çok fayılah 0 ' 

* Yeni Hastaneler 
v Utetfnha 

Dün ajans Sıhhiye e b herler 
faaliyeti etrafında mühlın ı:.ce en 
•erdi. Bu haberler için•• taklık ye
ınühiml 40 vilayette 500 ya kar&r 
ili hastahaneler yapılm8Jll'8 

•erilmiş olmasıdır. betin• n•· 
Memleketteki basta nis azbll 

taran hastahane m~tarının Vlllyet· 
ıu götürmez bir bakıkaltir· bu-

tahane 
lerlmizln bir çotunda has prııar 
lunmadıiı için hastalar alU kte ve 
içinde İlltanbula kadar celıll:.. bnl•· 
•kserlya burada da bot y•!ra.-k· 
nuyarak otel köşelerinde 1 hastahane 
ledlr. Vlliyetlerimbıle nllD• pçe
•çılması, bu mahsurun 11 nı•ııld bas
•ektir. Bu sayede lstan~ bııkl· 
labaneler de bira• ferah 

lUru bulacaktır. .-sis 1Bd•· 
Sıhhiye Vekiletlnln ··ısıımll· 

llZ ortaya koydııiu eserler 
10 

ll 
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ARAP TARİHİNDE 
Mezarlık mı, 

Park mı Olsun? 
Yazan: Sabilıa Zekeri ya Sertel 

B eşiktaşta bir Abbasağa mezar
lığı varmış. Bu mezarlığın ... 

han çok genişmiş.- Vali Lutft Krrdar 
bu mezarlığı park yaptırmak istemiş. 
Müzeler idaresi burada tarihi kabir· 
ler var diyerek, park yapılmasına 

başını eğmemiş ... Bir şehir için par• 
kın ne kadar büyük bir bitlyaç oldn
ğunu takdir eden doktor, biraz feda· 
karlık yapar•'k mezarlığın aynbp, 
diğer sahanın park yapılmasmı, tek• 
lif etmiş. Mülkiye encümeni de ba 
teklifi kabul etmiş. Hikiiyeyl nzatmı• 
yalım , Şehir Meclisi bu teklifi ve en• 
ciimenln kararını reddederken ara
larında bir münakaşa çıkıyor. Asa. 
dan birisi diyor ki, parkla mezarlıtm 
yanyana cetlrlldlii dünyanın hiçbir 
yerinde görülmemiştir. 

Yalancı Peygamberler 
Araplarda dini ılyuet veya 

ticaret mevzuu yapmak kay
gusu, İs18.ınlığın biraz yayılması i· 
le beraber baılar. 

Daha önceleri din, çöl 
çocuklıırı için mefhumu olmıy..ıı 

bir kelimeden bqkıı bir teY de • 
ğildi. Gerçi lçlerlnd~ taf11, atef" 
puta tapanlar çoktu. Liltin hptığı 
putu, herhangi bir sebeple kızıp 

kıranlar, "Rab" dediği ve önlınde 
diz çöktüğü atefl, kızgın demle • 
rinde söndürenler de vardL 

lalam dini • bir hayli ga~lükle, 
bir hayli de kan sarfile • kuruhp 
kökleştikten aonra çöl çocukların
dan bir kısmının ldr&ki a~ıld ı, din 
kuvvetile nüfuz, lktıdar, servpt, 
hattl saltanat temin olunabileceği 
anlaoıldı ve İsllm dinini kurım za
tın daha hayatında peygarnberllk 
iddiasına kalkıflllllar gorüldü. 

Bunlann, bu yalancı peygam • 
berlerin tarih bakımından en CÜ • 
Jünç olanları Müseyleme adını ta
şıyan erkekle Secahi ismli Kadın· 
dır. Mü<ıeyleme bir takım hokka
bazlıldarla zaten başında bulun· 
duğu Benu Hanife kabllesini kendi 
peygamberliğine inandırdıktan 
sonra sağına, soluna haberl"r ve el 
çiler yoUıyarak çöl halkını yeni di
ne davet etmiye koyulmuştu. O, 
Rahmanül'yemame unvanını takın 
dığı gibi kurana da sure sure na>.İ· 
reler söyleyip dort tarafa dai(ıtı · 

yordu. 

Y ine Yemame mıntakuında 
oturan. fakat başka bir ka· 

• Ebu Kühayle adlı bir Kahinden 
dul kalmış olduğu bir sırada • pey. 
gamberllie heveslendi, ümmetine 
bir ı:irii saadetler ve uhrevi ninıet 
!er vaadederek ortaya atıldı. Mıi
seylemeden daha bahtlı ~·kar3k 
başına onun ümmetinden fazla ka 
)abalık topladı, İslamlığı ortadan 
kaldırmak azmile harekete ııeçti. 

Fakat dar bir mıntakada • biri 
erkek, biri dişi • iki peygamberin 
• ayn ayn esaslara, ayn ayn mu· 
cizelere ( ! ı dayanan • iki din neşri
ne kalkışmalan • gizli gizil de olsa· 
dedikoduyu davet edeceğinden Se· 
cahl ilkin Müseyleme'yle kozunu 
paylaşmıya karar verdi ve herife 
bir etçi ıöndererek fil ılltinıatomu 
tebliğ ettirdi: 

- Ya beni peygambtt tıınırsm, 
ya karşıma çıkıp harbedersin! 

O sırada Medineden de kuvvetli 
bir İslim ordusu Yemameyc doğ
ru hareket etmifti. Mii.wyleme bu 
durumda iki atef arasına dütmüf 
olacağını anladı, Medinedon gele· 
cek tenkil kuvvetlerine karşı Seca
hiye bağlı aılretleri de kullanmak 
düşüncesile uysal görünmek kara· 
nnı aldı ve meslekdaşı olan kadı
na nazik bir cevap yolladı. Yalan
cı, fakat zeki peygamber, kuvvetli 
rakibesine, bir yerde birleşip gö
rüşmeyi, dostça anl8§mayı tekli1 
ediyordu. 

Müseylemenin planı gayet ha • 
sittl. Güçlü, kuvvetli bir erkek o
lufllndan btlfade ederek dulluğun 
elemlerlle sinir buhranları geçir
diğini tahmin ettiği Secaiuyl ken
dine bağlamak, yani dul kadının 

kalbine qk kıvılcımlan dütılnnek 
!itiyordu. 

dl kabartacak kadar mühimdir. R2y
beU sanatoryomu Z50 yatafa çıka· 
ntmıı, 1 verem mücadele dispanseri 
açılmıştır. Fakat ıllnül, verem sana· 
toryomu ile dispanserlerinin çofal • 
tı)masını arzu eclyor. Çtlııkll halla • 
mm kıran en mühim hutallldardaa 
biri de veremdir. Nitekim Vekilet 
500 1ataklı iki bllylllı 1BDatoryom 
ZllO pr yatakh eerrahl verem sana· 
toryomu, ve ZOO er yataklı iki prevan 
toryom tesisine karar vermiştir. Bu 
karan alkışlamamak nıiimldln detll· 
dlr. 

Yazan• 
M. Turhan Tan 

M ii.seymeb u emeline ereb'lmek 
için azami derecede neza • 

ketli davranmanın da gerekli oldu
ğunu unutmuyordu. Bu sebeple ve 
Secahiden muvafakat cevabı aldık
tan sonra onunla birleşeceği ~ayı
ra pEk süslıi bir çadır kurdurdu VP 

çadırın içinde en kuvvetli dimağ
ları sendeletecek kuvvette buhur
lar yaktırdı. 

Secahi uzak mesafelere knd9r 
kendini karşılamıya gelen Mü,ey· 
)emenin hem bu nezaketinden, hem 
de çadırdaki süslerden ve koku • 
!ardan memnun oldu, herife çarça
buk ısındı ve onunla tatlı tatlı ko
nuşmıya giTişti. 

Müseyleme, çöl adeti iizere gl· 

yinmiş bulunuyordu. Üst'inde ge
niş yırtmaçlı bir gömlekteu başka 
bir şey yoktu. Bu yarı çıplak vazı
yette onun ç"lik bir beden sahibi 
olduğu görülüyordu. Secahi her· 
şeyden ve hatta peygamberlik mcv
zuundan evvel bu açık hakikati 
incelemiye koyuldu ve çok kavi bir 
erkek nümunesine tesadaf ettiğine 
iman hasıl ederek onunla izdivaç 
hulyaları geçirmiye başladL 

Müseyleme bedenindeki bola~at
le misafirinin şuuru ve sinirleri Ü· 

zerinde derin bir tesir yaptığım an· 
ladıktan sonra talakatine germl 
verdi. peygamberliğin yüksek bir 
vazife olmasına rağmen kendisinin 
o vazifeyi güzel bir kadınla pay !aş-

maktan çekinmlyeceıtlni • garip ga
rip jestlerle • anlatmıy a girişti. Bu 
arada kendine gökten indiğini iri· 
cila ettiği iiyetlerden de bir kaı; ta· 
nesini okumuştu. Bunlar hep ka • 
dınla erkeğin ayn ayrı bir kuvvet 
teşkil etmediklerini. fakat birleş • 
meleri halinde en tatlı bir haya· 
tın vücude geleceğini ıfade eden 

sözlerdL 

M üseyleme en çapkın bakışla
rı, en hovarda tebes.;umlc

ri sözlerine kattığı ve sesine de 
garip bir :ıhenk verdiği için Se
cahinin iradesi gevşemiş "e ?.fü· 
seylemenin karısı olmak uğrunda 
yalancı değil. hakiki pe> gam her· 
!iği de feda etmiye raxı olacak ka· 
dar sersemlemişti. İşte bu durıım
da Müseyleme son hamleyi yaptı, 
sarhoşlamış kadının e ilerini yaka· 
ladı: 

- Birlesellm, dedi. seninle bir· 
leşelim. BUtün Arap dıyannı ken
dimize kul edelim, köle edellml 
Asım merhum. Halebi manzume

si tercümesinde bu sahneyi hsvir 
ederken şöyle diyor: 

"Secahi ile Müseyleme halVf'l:te 
mübaha<e ederken Mü<eyleme Ur· 
ban adeti üzere sade bir gömlek· 
le oturuyordu. Muhavere netice
s inde Secahinin ihtiyarı elinden 
gitti ve herifin dizlerine kapana • 
rak şu şekilde inledi: 

- Sen peygambersin ve muci
zen endamındır? 

M üseyleme gibi rekl bl~ a
dam tabiatile bu fırsatı ka

,.u. uıa. .uı. oç1 aort aşıretın pey -
gamber tanıy3rak i r a el e s 1 • 
ne lradelE"rinl feda etmekten 
çekinmedikleri güzel bir ka
dın işte kendi öni.ınde ve yerlı;,re 

kapanıyordu. Bu vaziyetten nasıl 

istifade olunmazdı? Müseyleme de 
zckiisının ve kuvvetli vücudünün 
temin ettiği zaferden sıra sıra ka· 
zançlar çıkarmayı ihmal etml'di 
Secahiyi aşk dili ve aşk elile u
zun uzun okşadıktan sonra onu ya
nma alıp çadırdan dışarı çıktı, saf 
saf duran her iki ümmete • ken
dinin ve Secahinin ümmetlerine • 
şu müjdeyi verdi: 

- Ben ve Secahi blrleftik, din
lerimizi do birleştirdik . İzdivaçımızın 
şerefine sizin üzerinizden sabah 
ve yatsı namazlannı kaldırıyoruz! 

İşte tencerenin yuvarlanıp kapa
ğını bulması , yalancı peygamberler 
tarihinde böyle oldu. Fakqt tencere 
nin yine kapaksız kalması mukn<l
derdi. Çünkü bu garip izdiva
cın vukuundan pek az zaman son
ra b ir İslam fırkası Yemameye ge
lerek Müseylemeyi öldürmüş, Se
cahiyi de peygamberlikten vazge
çirmişti. 

F~ Bapclrili, Pirene hududımılan baltınca neler görüyor. -lnalllz K•rlk•tOrU-

Doğrn ııöze ne denir-. Yerden cil
ke kadar hakkı var. Diğer bir iiza da 
encümeni bu teklifi tasdik etdil için 
itham ediyor. Olur a •.. Bn da bir fi· 
kirdir... Fakat gülünç olan enctıme
nln cevabıdır. "Makam böyle istedi, 
böyle yaptık,, diyorlar .•. Ben biç tah
min etmiyorum ki, Lfttft Kırdar, ba 
heyete: "Ben böyle istiyorum,. b8yle 
olacak,, , demiş olsun ... Galiba alışıl· 
mış bir itiyat insiyakiyle, heyet tek· 
lifi alır almaz, "Amenna ya seydi,, , 
diye imzalarını basmıılardır. Eğer 

bunu itiraf etmemiş olsalardı, böyle 
bir ithamda bulunmağı kendimce çok 
küçiikl.iik bulurdum. 

* Dava bu değil. .. BeşlktaştaJd Ab-
basağa mezarlığı, park mı olsun, me
zarlık olarak mı kalsın?... Beşlktat 
halkının bir parka ihtiyacı, riyazi bir 
hesapla iki kere iki dört eder nevin
den bir hakikatse, evvelii dirileri mi 
düşünelim, ölüleri mi? .•. Tarihi kıy• 

med olan eserlerin, kabirlerin muluı
fazası, lbımdır. Ancak, bu kablrled 
sanmt kıymetlerine halel getirmeden 
başka bir sahaya IUlkletmek dı 111flm
kündtir. Ölülerin kaulı\,.\.,.tl \"" ha 
o toprakta yatmıf, ha başka toprakta 
yatllllf, ne ehemmiyeti var? Ne ölınllf 
ne yaratılllllf, ne de celecek nesUJer 
bunun için L6tft Kırdardan hesap 
sormıya<aklardır. 

Tarihi eserleri muhafaza edellna 
diyerek, şehrin imarında, gü:ııelleştl
rilmeslnde, lhtlyaçlanna cevap ver • 
mcde, sabit akidelere bağlanamayız.~ 
Bu eserleri kıymetlerine halel ver-

meden diğer bir yere nakleder, Ab
basata mezarbtnwı bulundııtu saha
yı park yaparsak, bu muhitin çoeuk· 
lan, kapalı evlerde havaonılıktan bo-o 
ğıılan halkı, ölülerin ruhuna bir fati
ha okurlarsa, Liltfl Kırdann ıırhha· 
tine blnblr dua ederler. O zaman 
parkla me.....W. yan)'8Dlt plıneıı, -
ölüler dirilere. bakıp hayatın hasre
tini çeker, ne de diriler ölülere ha· 
kıp, ah yarın cldecetım yer buruı 
diye yuta<aklan temiz havayı ken· 
dilerlne zehir ederler. 

Bana kalırsa, buran park oluver
sin ... 

Kaçak Köylü 
Sigaraları Bulundu 

Gümrük muhafaza memurları biri 
Adapazanndan, diğeri Bandırmadan 
gelen yolcular arasında iki köylü si· 
garası kaçakçısı yakalamışlardır. 

Evvelki gün Adapazan trenile ge
len eşyalar arasındaki bir dengin 1(8-
risinde 60 kilo köylü sigarası bulun
muştur. Yapılan tahklk&tta bu slım
ralann Adapazanndan Hatice ud~n
da bir kadın tarafından SirKeclde bir 
ambara gönderildi~ anlaşılmı1tır. 
Kadın araştınimaktadır. 

Bundan başka Bandırmadan Trnk 
vapurile Tophaneye gelen yolcular· 
dan M•hmut adındn bir volcunun eş
yası arasında bir sandık içiııdl' 64 ki· 
lo köylü sigarası yakalanmıştır "tf.üı
mut h•kkında taklhat vopıim:ı.ktıı<lır. 

* Bir kB<" gündenberı lP'ır•mızde 
bulunan Gi.ımrük ~ İnhisRr 'ar \> ekı!i 
Al! Rana Tarhan. Ankaraya doıımi.ıt
ttir. Vekil İstanbulda İnhisarlar U• 

mum müdürlüğünde gümrilk başmü 
dürlüğü ve inhisarlar bapnüdiirlu
ğünde teftişlerde bulunmuş ve bit • 
hassa inhisar maddRlerinin ucuzla
tılması i§.leri etrafında meşgul olmu,. 
tur. 
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Fenerliler 
r opkapıya 14 
Gol Attılar 
F enerbahçeliler dün Kadrkö. 

yünde Topkapıya karşı li! 
maçlarının gol rökorunu yaptılar 
Ve maçı 14 - O gibi çok büyül 
bir farkla kazandılar. 

Fenerbahçe şu kadro ile sahadı 
göründü. 

Hüsaınettin _Yaşar, Lebip. Re
şat, Aytan, Ali Rıza - Vahit, Naci, 
Fikret, Esat, Haldun. 

Topkapı da dokuz kişi olarak 
çıktı. 

Fc'nerliler daha ilk dakikadan 
oyunu Topkapı nısıf sahasına inti
kal ettirdiler. 

İkinci dakikada sağdan açılan 
Fener hucumunda Esattan Fikre
te, Fikretten Naciye geçen top 
Topkapı ağlarına takıldı. 

Bunu yine Nacinin yaptığı ikin
ci gol takip etti. 

Bu gol Topkapılılan bir parça 
canlandırrr gibi oldu. Fakat bu 
canlılılk Fenerbahçe karşısında 
bir netice alınmasına imkan bı
rakmıyordu. 

.~ener tazyikı tekrar başb.dr. 
Hucu:mlar birbirini kovalıyol'du. 
Esat şahsi bir hücumla üçüncü 
golü de yapmakta gecikmedi. Bu 
golün arkasrndan san lacivertli
ler bir penaltı kazandılar, bu fır
satı kaçırdılar. Fakat Fikret der
hal dördüncü golü de yaptı. 

Dördüncü golden sonra sırasile 
Naci beşinci, Fikret altıncı, yine 
Naci yedinci, Esat sekizinci golle
ri kaydettiler ve devre de 8 • o 
Fenerbahçe lehine bitti. 

İkinci devrede gol farkının pek 
büvük olacaılt ızörülliyordu. San 
lacivertliler Reşadı sağ açığa, Ha1-
dunu da muavin hattına aldtlar. 
Sağdan bir Fener' hücumunda Re
şattan gelen topu Fikret bir kafa 
vuruşile ağlara takarak doku.."Un
eu golü yaptı. 

Fikret arka arkaya iki gol daha 
kaydetti. Ve vaziyet 11--0 oldu. 

Topkapılılar artık bitkin bir 
hale gelmişlerdi. Ve Fikret on 
ikinci golü de yaptı. 

Bu golden sonra Fenerliler ikin
ci penaltıyı da kaçırdılar. Fakat 
Naci iki gol daha yaparak mac 
14 - O Fenerbahçenin galibiyeti 
ve gol rökorile kapanmış oldu. 

Atletizm Müsabakası 
Genel Direktörlük kroslan 

dün 14 teşekküle mensup 59 atlet 
arasında yapılmıştır. Müsabaka
nın teknik neticesi şudur: 

3500 metrede: Birinci Abdul
lah (Haydarpaşa), ikinci İzak CB. 
S. K.), üçüncü Süreyya (J. K.), 
dördüncü Eli (B. H. E.), besinci 
Kazıın (Kasımpaşa), altıncı Hü
seyin (B. H. E.) dir. 
Takım itibarile: Birinci (Hay

darpaşa lisesi), ikinci (Kurtuluş), 
üçüncü (Rober Kollej), dördünciı 
(B. S. K.), beşinci (Sanat mekte
bi), altıncı (Haydarpaşa lisesi), ye
dinci (Topkapı), sekizinci (Fener
yılmaz). 

7500 metrede: Birinci Hüseyin 
(Demirspor) ikinci Artan (B. J. 
K.), üçüncü Tezer (Kasırnpaşa), 

dördüncü Nuri (Kasımpaşa), be.
şinci (Sulhi (Kasımpaşa), altıncı 

Todori (B . J. K.) dır. 

Takım itibarile: Birinci (Kasım
paşa ), ikinci (B. J. K.) dır. 
Beyoğlu Halkevi bu mevsim için 

yapılacak olan on birinci krosunu 
önümüzdeki pazar günü Heybeli
edada 5000 metre üzerinde hazır
lamaktadır. 

Vo~eybol Maçları 

Dünkü voleybol maçlarında 

Çelikkol Şişliye, Eyüp Yüksek 
muallime, Darüşşafaka Yüksek 
Mühendis B ye, Yüksek mühendis 
Peraya, Gazi enstitüsü Kurtulu
p , Galatasaray da Haydarpaşa li
tesine galip gelmiştir. 

Galatasaray Dünkü 
Maçta Beykozla 

1 • 1 Berabere Kaldı 
Galatasaray - Beykoz dün Tak

sim stadında karşılaştılar ve 1-1 
berabere kaldılar. Devamlı bir 
yağmurla çamur deryası haline 
gelen stadda Beykoz - Galatasaray 
karşılaşması bilhassa ikinci dev
rede futboldan başka her şeye 
benzedi. 

Refik Osmanın düdüğü ile saha
ya gelen takımların şu şekillerde 
oldukları görüldü. 

Galatasaray: Osman • Lutfi, 
Adnan - Musa, Bedii, Ekrem, 
Necdet, Süleyman, Cemil, Sala
hattin, Sarafim. 

Beykoz: Safa - Bahadır Halit 
' ' ,.. ... ,.,,._ .... _-..ı_ ,. ____ ,._,_ i--.... .. :1 

Hakkı, Galip, Şahap, Bürhan, Ca
hit. 

Oyuna Galatasarayın vuruşile 

başlandı. Devamlı yağmur altınd::ı 

oynanan ilk devre ikinci devreye 
nisbetle heyecanlı ve zevkli geçti. 

İlle dakikalar karşılıklı hücum
larla geçiyordu. Beykozlular can
lı bir oyunla Galatasaray kalesine 
tehlikeli dakikalar geçirtmeğe 

başladılar. 

Az sonra Galatasaraylılar ha
kim bir oyun oynamıya başhdı

lar. Galatasaray hücum hattında 

Salahattin bozuk bir oyun oynu
yordu. Muavin hattı ile hücum 
hattının arasında irtibat olmaması 
yüzünden netice alamıyorlardı. 

18 inci dakikada kaleciden ge
len topu yakalıyan Süleyman gü
zel bir sıyrılışla Galatasarayın tek 
golünü kayda muvaffak oldu. 

Bu gol Bcykozluları daha ziya~ 
de canlandırdı. Favullü bir oyun 
oynamağa başladılar. Ve 26 ncı 
c!akikada muavin hattından gelen 

topa yetişen Bahadır beraberlik 
golünü yaptı. 

Bundan sonra Galatasaray h8ki
miyeti altında ve Beykoz nısıf sa
hasında oynanan oyunda beraber
liği bozacak gol kaydedilmeden 
devre 1-1 berabere neticelendi. 

I kinci devrede 
İkinci devreye Galatasaraylılar 

çok canlı başladılar. San kırmızı 
hücumları birbirini takip etti. O
nuncu dakikada hakem kasdi ha
reketleri yüzünden Sekiz Hehme
di oyundan çıkardı. 

Beykozlular oyuna on kişi ola
rak devama başladılar. On kişilik 
Beykoz takımı karşısında Galata-

netic~ii d~ğiştir~ek golü k~yde
demiyorlardı. Salahaddinin bec-e
riksiz oyunu da Galatasarayın ne
tice almamasına sebep oluyordu. 

Galatasaraylılar Sala.haddini a
çığa atmak mecburiyetinde ksıldı
lar, fakat bu değişiklik te netice 
vermedi ve maç ta 1-1 berabere 
neticelendi. 

Hakem Refik Osman oyunu iyi 
idare etmedi. Birinci devrenin iki, 
ikinci devrenin de dört dakika 
eksik oynatıldığı söyleniyordu. 

Şişli - Vela maçı 
Dün Galatasaray - Beykoz ma

çından evvel Şişli - Vefa hususi 
bir karşılaşma yaptılar. 

Birinci devrede Vefalılar iki 
gol kaydettiler, devre 2-0 netice
lendi. 

İkinci devre mütevazin bir şe
kilde devam ederken oyun çok 
sertleşti, hakem de bir hadiseye 
meydan vermemek için oyunu ta
til etti. Oyun tatil edildiği zaman 
Vefa 2-0 vaziyette idi. 

Dünkü maçtan bir aahne . . ---•-=•, .... ••••==-•-•••••••-=-=•-••••••w•• ... -•••w--••••••••••••• .......... ••"'" .. "'"'" _.., • .., • ...,a-wwww; 

Puvanj Galip Berabere Mağlup Takımlar Oyun 

Beşiktaş 17 14 
Fenerbahçe 17 14 
Galatasaray 17 11 
Vefa 17 9 
Beykoz 17 7 
Süleyman iye 17 5 
Hilal 17 4 
Topkapı 17 4 
1stanbulspor 17 3 

3 . -
2 1 
4 2 
3 5 
4 6 
3 9 
2 11 

13 
2 12 

Attığı 

65 
80 
51 
35 
46 
21 
24 
17 
19 

Yediği 

13 
12 
19 
24 
31 
41 
61 
72 
51 

48 
47 
43 
38 
35 
30 
27 
25 
20 

Şeref Stadı 

Besiktas da , ' 
Hilali 6 ·O 
MağlUp Etti 
Ş ampiyonanın başında giden 

Beşiktaşlıların yapacaklnrı 
her maç aradaki puvan farkının 
bir tek oluşundan alaka uyandırı
yordu. 

Dün Beşiktaşlılar Şeref stadın
da Hilalle karşılaştılar. 

Hilal en mühim oyuncuları Hak 
kıdan mahrum, Beşiktaşta da ce
zalı olan Şeref yok, on kişi ... 
Takımlar şu şekillerle sahaya 

çıktılar. 

Beşiktaş: M. Ali - Hüsnü - Ta
ci - Şahap, Feyzi, Hüseyin - Eşref, 
Bedii, Rıdvan, Hayati. 

Hilfil: Murat - Akif, Muammer -
Cevdet, Zeynel, Alim - Muzaffer, 
Rüstem, Mustafa, Haluk Lutfi. 

Oyuna Beşiktaşlılar başladılar. 
Ve bir Beşiktaş hücumunda daha 
ilk dakikalarda Hayati topu Rıd
vana geçirdi ve ilk golü kaydetti
ler. 

Beşiktaşlılar çok canh. Bu go
lü Hayatinin yaptığı ikinci gol ta
kip etti. İki dakikada yapılan iki 
gol neticenin çok farklı olacağı 

kanaatini uyandırdı. 
On dakika kadar Beşiktaşın 

birbirini kovalıyan hücumlarile 
geçen oyunda gol kaydedilemiyor
du. Nihayet 15 inci dakikada Be
dii, Rıdvandan aldığı pasla üçün
cü golü de yaptı. 

27 nci dakikada da kornerden 
gelen topu Rıdvan dördüncü defa 
Hilal ağlarına taktı ve devre 4--0 
bitti. 

İkinci devrede Beşiktaş yine on 
kişi oynuyordu. Betiktaş hakim. 
Dakikalar ilerliyor, fakat gol kay

kikada Hayati beşinci golü yaptı. 
Yirminci dakikada da Rıdvanm a
yağile altıncı golü yapan on kişilik 
Beşiktaş takımı maçı 6 - O kazan
mış oldu. 

ikinci Küme Lig 
Maçında Neticeler 
Dün yapılması lazım gelen ikin

ci kiline lig maçlarında Kadıkö

yündeki Eyüp - Ortaköy maçı 

her iki takımın da gelmemesi yü
zünden yapılamadı. 

Şeref stadındaki maçlarda Bey
lerbeyi Davutpaşayı 4-1 yendi, 
F tıeryılmaz - Garagüınrük ma
çında Feneryılınaz gelmediğinden 
Karagümriik galip sayıldı. 
Kasımpaşa - Boğaziçi maçında 

Boğaziçi gelmediğinden Kasımpa

şa hükmen galip addedildi. 

Ankaradaki Maçlar 
Ankara lig maçlarına Muhafız

gücü stadında devam olundu. 
Hakem Muzafferin idaresinde 

Ankaragücü ile Gençlerbirliği ta
kımları birbirlerine çok yakın 

kuvvette görünüyorlardı. 
Fakat Gençlerbirliği 4 - 2 gibi 

bir farkla galibiyeti Ankaragücü
ne bırakarak sahadan çekildi. 

Ömerin hakemliği altında yapı
lan Harbiye - Galatasaray maçın
da ise Harbiyeliler 6-4 gibi bir 
farkla sahadan galip olarak çekil
diler. 

* Ankara Elmadağındaki kayak 
müsabakalanndan alınan teknik 
neticeler şunlardır: 

İniş: 1 - Rasim Akın 4.10. 2 -
Nazım Küçükarslan 46 saniye 0,10, 
3 - Asım 54 saniye. 

Slahom: 1 - Nazım Küçükars
lan 56 saniye 1,10, 2 - Rasim 61 
saniye, 3 - Asını Kurt 61 saniye 
7,15. 

Bayram Maçı Kupası 
Bayram maçlan kupasımn ha· 

kem raporundan sonra Galatasa
raya verilmesi kararlaştığı için 
dün stadda bölge direktör vekili 
Muhtar Galatasaray baş kaptanı 

Ömer Besime kupayı vermiştir. 

13 - 2. 939 
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CUMHURREISIMIZIN KABUL RESMiNDE l 
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lamel lnönü, kabul resminde davetlileri ile beraber 

Kabul resminde bulunan davetlilerden bir grup 

EKONOMil 
Diğer Memleketlerle 
Yaptığımız Ticari 

Mübadelenin Esasları 
ı. A tırıng-ve 

Memleketimizin diğer memleket
lerle olan ticareti serbest döviz, kli
rfog veya takas olmak üzere üç y -.ıl
da cereyan ediyor. Hangi memleket
lerle ne yolda ticari mübadelatta bu
lunulduğu ve bunların her birinde 
ııe gibi hususiyetler mevcut olduğu
nu bir kaç yazıda toplamayı okuyucu 
!arımız ve tüccarlarımız için faydalı 

görüyoruz: 

Türkiyenin ticari mübadeliıttan 

mütevellit harici tediyatı 15-7-937 
tarihli ve 7005/ 2 numaralı genel it
halal rejimi kararnamesinin ilk dört 
maddesinde tasnif ve hulasa edilmiş
tir. Buna gcire hariç memleketlerle 
münasebatımız şu üç kısma ayrılı -
yor: 

1 - 7005/ 2 numaralı kararname
nin birinci maddesi mevzuunu teşkil 
eden memleketler, bunlarla vaki tica
ri mübadeleden mütevellit tediyeler 
serbest dövizle cereyan etme1'tedir. 
Bu memleketler 7005/ 2 numaralı ka
rarnamenin 1 numaralı listesinde gös 
terilmiştir. 

l\ıhsır, Suriye. Filistin, Malta, Kıb
rıs, bu listeye dahil olan Amerika 
BirleşiR devletleri ile yeni bir tica
ret mukavelcsı aktedilmiş olup lıentiz 
meriyete girmediğinden metni ma -
lfım değildir. 

Yine bu memleketlerden Mısır ve 
Filistin hakkında 15-3-1938 tarih
li 8273/ 2 numaralı kararnamenin bi
rinci maddesi ve zeyli olan bir nu
maralı ilan mucibince bazı takyidat 
vazedilmiştir. Bu iki memlekete vaki 
ihracatımızdan mütevellit serbest dö
vizler Cümhuri,yet .Merkez Bankasına 
satılır. 

Kambiyo müdürlükleri bu iki mem 
leketten ithal edilecek mal bedelleri 
için Merkez Bankasına satılan döviz
lerin aylık % seksenine kadar dö
viz mübayaasına mezuniyet verirler. 

Kleıingle bağlı memleketler 

2 - K1iring veya kliringe benzer 
mukavelelerle bağlı olduğumuz mem 
leketler. 

Bunlar 7005/2 numaralı kararna· 
menin ikinci ve üçüncü maddeleri 
mevzuunu teşkil etmektedir. Bu mem 
leketlerle vaki tediyat, her birile ak-

tedilmiş olan kliring mukavelesi bü
kümleri dahilinde cereyan etmekte
dir. 

K.liring mukavelesi ile bağlı oldu
ğumuz memleketlerin isimleri şunlar 
dır: 

Almanya, Belçika, Çekoslovakya, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Holan
da, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, 
İtalya, Macaristan, Norveç, Polonya, 
Rumanya, Sovyet Rusya, Yugoslav
ya, Yunanistan, Letonya, İspanya. 

Bulgaristan ve Japonya ile rie mal 
takası esasına müstenit mukavelelgr 
akteclilmiştir. 

Takas esası üzerinde 

3 - Yukardaki iki kısma girmiyen, 
yani 7005/ 2 numaralı kararnarrıenin 
birinci, ikinci ve üçünciı maddeleri 
hükümlerinden istifade etmiyen mü
tebaki ne kadar memleket varsa bun
lar da 7005/ 2 numaralı katarname
nin 4 üncü maddesine ta·bidir. Bu 
memleketlerle ticari mübadeliit esası 

sa müstenittir. Bunlara 
piyasada (interchangeabie) !akas ıa
bir olunmaktadır. Yani Türkiyenin 
bu memleketlerin herhangi birine 
yapılacak ihracatın fol kıymetine mü 
savi olmak üzere bu memleketlerin 
herhangi birinden cü kıymette ıtha
lat yapılabilir. Yalnv. ithal edileb;le
cek mallar 7005/ 2 numaralı kararna
menin melfufu olan 2 numaralı lis
tede yazılı olanlardan ibaret olup, 
bunların haricindeki malları inter
changeable memleketlerden ithal et
mek mümkün değildir. Bunların baş

lıcaları baharat, çay, kakao tanesi, 
damızlık hayvanlar, tömbeki. Meri • 
nos yünü, hurma, ananas, bazı ağaç
lar, vanilya ve sairedir. 

Evelce bu listeye dahil olan dokuz 
malın ithalatı 8273/ 2 numaralı karar 
namenin ikinci maddesi mucibince 
bazı hususi kayıtlara tabi t:.ıtulmuş
tur. Bu dokuz malın isimleri şunhr
dır: 

Pamuk ipliği, bakır, kalay, ham 
deri, çuval, jüt ipliği, jüt mensucatı, 

kauçuk, kebrako. 
Bu malların Türkiyeye ithali ne 

gibi şeraitle kabil olacağı ilerde tet
kik olunacaktır. 

(Sonu: Sa. 10, Sü. 1) 
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Sofralarda , 

Neye Dikkat 
Etmek 

LCizımdır1 
1 nsanlarm, bulundukları ~e

vir ve cemiyet içinde yafl· 
Yan usul ve adetlere uyarak ııare
ket etmeleri şarttır. Aksi wcfirde 
kendilerini çok müşkül ve hatıl bl 
ıan da gülünç vaziyetlere ddşilr· 
ınüş olurlar. İş ve aile hayat1nda 
ınuhitimi.zdeki insanlara k•t'fl ha· 

otur· reket etmenin, konuşmanın• 
1 -~ .. _ . _: .. ~#if )Labu ..... nın, yurumenın, ~ 

11 za· etmenin kederli veya neşe . tar 
ınanlarında dostlara muamP.le • 

"··ınl bil· zının yemek yemenin veuyıo ' 

tün hareketlerın muayyen ft'Jd ~~ 
~ vardır. Binaenaleyh ~eni ha· 
l?lSanın bütün bunları bılerck 
reket etmesi lazımdır. Bunlara A· 

"' basla -dabı muaşeret diyoruz. .a:.ın · . 
rında yemek yemek meselesi gelır. ._ __ ..._ okı• 
Aşağıdaki satırları~~---

yalım: 

ı - Harici manzara ttfl>arile 
mümkün olduğu kadar cazip olrnı· 

.r<--ya gelirken, 
?'8 çalışmalıyız. ~· .. 
temiz bir elbise giymeli, saçlar;,.: 
ramalı, elleri ve tırnakları 58 

ve fırça ile temizlemeliyiz. 
2 - Sempatik ve neşeli olmalı

yız, yanımızdakilere kendlınJze hi
tap etmek arzusunu vermeUytz. 
konuşacağımız meselelerin yanımız 
dakileri allkadar edlıp eımtyeceği
ni düşünerek evveld~n düşünme
liyiz ve başkalarına kon~qnak fır
satını vermeliyiz. 

3 - Ev sahibi olduğumuz takdir
de sofradakilerin lüzumtı k~r ye
mek alıp almadıklarına dikkat et
meyi ihmal etmemeliyiz, kendimiz 
hissemize isabet edenden fazla al
mamalı ve sofradakilerine yenilen 
yemekten bir miktar daha !steyip 
istemediklerini sormalıyız. Sofra
ya geldiğimiz zaman herkes tamam 
!anmadan oturmamalı ve yemeği
mizi bitirir bitirmez bqkalannt 
beklemeden sofray:ı terketmemeli-

d~·tıi takdirde sofradakilerin müsa
adesini istiyerek gitmeliyiz. Sofra
da iki türlü yemekten hangisini 
daha çok sevdiğimiz ıoruldulu za. 
man neyi seversek söylemeli. fa
kat diğerini neden sevmediğimizf 
uzun uzun izhar etmemeliyi7 .. 

4 - Ağzımm şapırdatmadan, 
çok sessiz, çok yavaş yemf'liyiz. 
Lokmnlanmızı küçük almalı ve 
ağzımız kapal, olarak çiğnemeli
yiz. Sulu bir ~y içerken şapırdat
madan içmeli ve ijst dudağımm iç
tiğimiz şeye batınnamalıyız ve he
men a~ımızı peçetemizle silmeli
yiz. Sofrada dik, dümdüz oturmalı. 
sofraya kollanmızla dayanmamab· 
yız ve bir elimizle yemek yerken 
diğel'ini kucağımızda tutmalıyız: 
peçeteyi asla 90fra üzerine değil, 
iki katlı olarak kucağımı.Z8 yayma

lıyız. 

S - Çatal, kaşığımızı düşürme
miye ve yemek dökmemiyc çok dik 
kat etmeliyiz, kaşığı, bardak veya 
fincan içinde bırakmamalıyız. Bı
çak ve çatalımızı tabağın içt~e 
koymalıyız. Çatal ve kaışığırn1zı .aa 
lem tutar vazivette ve uca yakın 
tutmalıyız. ~talla bıçak kullanı
yorsak bıçağı sağ ve çatalı da sol 
elle ve avu~lar tabağa bakar vazi
yette tutmalıyız. 

'I' AN 

İlkbahar İçin Çok Zarif 
Şapka Örnekleri 

Küçük \ . ._ok hafif bir b:.ı~ır 
şapka örneği. Açık sarı r~nk

tedir. Şeffaf tül, fapkanın iki 
tarafından ve yanaklardan 

aşağıya sarkar. 

Örgü Caket 
ve Bluz Nasıl 

\ 

Temizlenir? 
Bu ~aidelere dikkat etmek 

lizımdır: 1 - Kullanılan 
suyu:., derecesi 37 yi geçmemeli, 
2 - Yıkanan erJayı çitilememeli 
ve sıkmamalı, 3 - Kireçsiz sabun 
kullanılmalı, 4 - Sabun, köaüıdü 
YhıhW1uieiı'ne..,_siliülkıeme1i· 5 -
Yıkanılan suya boraks veya amon
yak mahlülü ilave edılmelı. 

Yıkama: 

EvvelA yıkanılacak eşyanın f.o
zunu gider mek için silkelemeli ve 
fırçalamalı, ceplerin, kol kapakları
nın ve yakanın içlerini çevirer.?k 
onlan da ayrıca silkeleyip fırçala
malL Sö1lenilen derecei t.ararctte 
suyu hazırlayıp kullanılacak sabu
nu da mahlül halinde hazırlamalı 
ve bu suya illve etmeli. Yıkanacak 
tefi bu suya batırarak suyun ren
gi kirleninciye kadar çitılemeksi
zin avuçların arasında sıkıştırma
lı. Sonra bu suyu değiştirıp ayni 
dereceı hararette ve ayni derece
de sabun köpüklü başka bir '>uda 
oğuft•ırmalı. fakat kumaşı l.lzatıp, 
kısaltmamıya dikkat etmeli. Eğer 
bluz veya ceket çok kirlenmiş ıse 
ve temizlenmesi miışkül ise o zıt -
man son suyun içine bir iincan •ie· 

tergent ç~~ ~uyu_ ilav~ et~eli
dir. Beyaz yunluler ıçin, du~u . a -
ma, suyun içine y~m edça!

1
, fınc~~ı 

boraks mahlülü ilave ı ır"f> ;Je-

nk verir. Elbiseyi durula -
vaz re . . ık t 
duttan sonra avuçlar ıçıne s ış ı-

rarak suyunu çıkarmalı ve a.>la ı:ıık 

mamalı. 

İlkbahar şapkaları, bu sene her senekinden daha ha
tıf . daha küçük ve daha cazip olacaktır. Bunlann hep
si de saçların bir parça üstünde kalacak şekildedir. Aşa
ğıda size, yeni modellerden bir kaç zarif örnek verivoruz. 

Beyaz Panamanın tepesi öne 
eğiktir. Kenarı bir çiçek aııu 
gibi simayı çepçevre 3arar. 

KordelAsı tatlı bir kiraz 
reı;ıgindedir. 

Siyah satenden şapkanın \lze
rine açık renkli kordel&lar 
çaprast iliştlrilmtşUr. Şeffaf, 

le.oyu bir tül, alın üzerinden 
enseye doğru sarkar. 

KADIN.MODA 
- . . -

Beyaz Panamanın kenarlan 
yukarı kalkık ve içeri dev
riktir. Pembe tül üzerine ha
rPlPndlrilen mavi çizgili lktil. 

gerdana sarkar 

Bahar Yak/aştıkça 
Taggör Hazırlıkları 
auntlen a'ane Arll.lJOT 

Çok Kuvvetli 
Gıda Almak 
için 6 Şart 
Y emeklerimizin ·ırücude yara

ması için başlıca 6 kaideye 
dikkat etmemiz lazımdır: 

1 - Bilh:ıssa hububat, sebze, 
meyva. süt ve yumurta gibi gıda
ları ~meliyi%. Bütün kuvve\li ba-
7.ır\anmt~ hıı.hıı.-r.l k.n..::ı.r~u. va. -
meklerı asla yememeliyiz. Mum -
künse her ôvünde salata halin -
de çıy sebze ve meyva bulundur
malıyız Çocuklar için bu miktar 
daha çok olmalı. Kati derecede süt 
ve yumurta gıdası alıncbğı takdir
de ete lüzum yoktur. Fakat sık sık 
balık ve hic olmazsa haftada bir 
defa kara ciğer yemeliyiz. 

V ukanda gc'lrdilğünOz modeller, bu 
seneki bahar için en yeni çi&il

miş modellerdir. 
1 - LAcivert ince y{lnlü kumaıt3n 

tayyör. Yaka, cep, kol, etek kenarlan 
ipekten yapılmıı beyaz saç örgüsü bor
dürle süslenmiştir ve lAcivertle güul 
bir tezat yapar. Etek te kordiyondur. 
Belde ince bir kemer vardır. İçerde de 

ıpek pikeden bır 11lesı vardır 

2 - Twc • denilen yilnlu kumaştan 

yapılmıf spor bir tayyör. Ôn ancak ka

vuıacak derecede genle olup yaka çok 
kapalıdır. Önde görülen cePt kapakla
nnın altındaki geniş C@ler bir husu
siyet vermektedir. Kemer, kalın deri
dendir .• 

2 - İçki olarak su ve süt içmeli, 
çay ve ka~veyi tercih etmemehyiz. 
Suyu da yemek esnasında içmelı -

r yiz. 
3 - Yemeklerimizi her övtinde 

muayyen saatte yemeyi adet edin
meliyiz. İkı yemek arasında acık
tığımız takdirde asla şekerli şey -
Jer yemeyip. ekmek ve tereyağı 

yemeliyiz. 
4 -- Yemeğimızi yavaş yavaş ye

meli. lokmamızı çok iyi çiğneme
liyiz. 

5 - Her yemekten evveJ elleri
mizi yıkamalıyız. Çünkü lttrli elle 
yemek yediğimiz takdirde gıdanın 
temizliği hususundaki ihtimamızın 
faydası olmaz. 

6 - Her yemeği müteakıp ve bil
hassa yatarken ve her sabah d!§le
rimizi fırçalamayı ihmal etmemeli
yiz. Çiinkü dişlerimiz kuvvetli ol
madığı zaman gıdainızı hazmede -
meyiz. 

Çocukları 

Disipline 
Alıştırmak 

için Yolla r 
J nsanların saadet ve muvaf-

fakıyeth!ri.in anahtan ~ 
lan disiplin daha çok erken, hat-..i 
çocuğun diınyaya gelişinin ilk haf
tasında başlar. O günde~itibaren 
karakteri teşekkül edincıye kadar 
tatbik edildiği takdirde bu itıyadı 
kazanır ve diğer insanlarla tema
sında aykırı hareketler yapmaz. Bu 
nun için çocuk yaramazlık yaptığı 
zaman muvafık ceza gürmelidh . 

Çocuk ağlm•a 

Daha ilk günlerde bile ağhyan 

~uk susturulmak ln kucağa a
lınırsa disiplinsizliı farkma va -
rır ve kucağa alını ak istediği za
man ağlamıya başlar. Bu suretle 
daha ilk günlerden itibaren istedi
ğini yaptırmıya alışır. Maamaflh 
çocuğun hiçte kucağa alınmaması 
veya onunla meşgul olunmaması 

lazımdır demek istemiyoruz. Anne
ler çocuğa mama vermeden evv~ı. 
yahut akşam üzeri gezintilerine ~ı
karırken onu güldürmiye, hareket 
ettir.miye çalışmalıdırlar. Fakat 
bunların çocuğun arzusile olmıtyıp 
annenin arzusile olması lazımdır. 

Ne zaman btqlamalı? 

Vakla disipline daha ilk haftada 
başlamak lanm ise de ciddi olarak 
meşgul olma zamanı. çocuk dokuz 
aylık olduğu ve arzularının yapıl -
masında şiddetle ısrar ettiği vakit 
mesela yanında gördüğü bir şeyi 
almak ister ve ona bakarak ağlar. 
Annenin bu tekdirde onu kaldır
ması lazımd1r. Bu defa başka bir 
şeyi almak istiyerek yine ağlarsa. 
annenin elinin ~ehadet parnıa~nı 
llÖstererek sakin bir tavırla "ha}""U"!, 
dem~i. yine ağlamakta ısrar edene 
istediği şeye karşı çocuğun arkası

m döndilrmes.l l~zımdır. 

"Rir iki defa h n ~\dlrlA 'hno'1rAt. 
edilirse ~ocukta "hayır" kelhneslne 
karfl itaat etmek itiyadı bAml o
lur. 

Hültlet ve telulit 

Disiplinde esas, annenin tavrınm 
mümkün olduğu kadar sakin ve na
zik olmasıdır. Hiddetin disiplinle a
lakası yoktur. Anenin çok ciddi 
olması nadiren llzımdır. Çocu~ 
muannit olmamak şart.ile her ha
rekette serbest bırakmalı ve müm
kün olduğu kadar ''hayır, yapma, 
olmaz" kelimelerini az kulJanmalı. 
fakat bir defa da kullanılınca ay
ni noktada ısrar etmelı, ayni zaınan 
da çocuğun zevkine mümklln ol -
dulu kadar iştirak ederek onu ne
şelendirmelidir. Fakat çocuğa bır 
ft!Y-' yapması emredildiği zaman da 
tereddütsüz yapmasını temin et • 
melidir. İtaat etmediği takdirde yi
ne sükftn ve ısrarla onu yapması _ 
nın lazım olduğu ve anne sözünün 
bir kanun olduğu fikrini vermeli
dir. Yani çocuğa bir hareket vap . 
masını, ceza ile değil, llzun fikri 
ile temin etmelidir. Her ıtaatsizli
ğin karşılığını ceza ile k:arşılamıya 
kalkar ve bunu tatbik etmezsek ço
cuk annesinin yalan söylediğine 
hükmederek korkmaz ve itaat cıt
mez. 

Nasreffin Hocaya Sorarsana : 
I llctlbos Holclcı Mahfuzdur J 

Vae.,ı: SALiH 

- Şu ortalıim hali, .:::'::C~~ 
biten iıler ae tuhaf ba 

Cebelilttarık'ı dllnyaıun en kav· 
••• 

vetll müstahkem boiuı yapan incili• 
ıer Japanyanm iman için para vere -
eeknıif- Franko da yeni blr hi.Wimet 
)luraeaimı Jnciltereye hildirmi1-

Roea - Slyaet itleri bunlar ne ola
cak? Gitti Giildm-

••• Azrail ettiiinl bulswıl 
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Tayyare Piyangosu Tamamlandı 
• • 

Kazanan Numaraların iki 
Günlük Tam Listesi 

Tayyare Piyangosunun keşidesi 26660 
d.ün tamamlanmıştır. 28374 

26940 27171 27197 
28404 28845 29060 

28155 26369 
29064 26546 
30171 27265 
31213 28008 
35316 28376 
37319 28599 
38924 29278 

Evvelki gün ve dün çekilen numa- 29379 
raları sıraya konulmuş olarak ve iki 30188 
ıiinlük tam bir liste halinde aşağıda 32332 
bulacaksınız: 35849 

50,000 lira kazan.an No. 38392 
29714 39813. 

15,000 lira kazanan No, 
14748 

12,000 lira kazanan No. 
22136 

10,000 lira kazanan No.lar: 
6324 23520 

3,000 lira kaz.anan No.lar: 
11412 39915 

1.000 lira kazanan N o.lar : 
6137 1142 
9691 24948 

29694 29999 
30216 
32833 
36122 
38704 

30657 
34820 
362I8 
38707 

AKA GÜNDÜZ 
Sermet Bey çok iyi adammış, her gelişin

ae beş lira bahşiş verirmiş. Kızım sana söylüyorum 
gelinim sen anla! Serınet beye karşı hanımefendinin 
çok sempatisi varmış, Mösyö seyahate gittiği zaman
lar yalnız bırakmamak için gelir kalırmış! Sermet 
beyin Mercan paşadan daha büyük nüfuzu, tanıdığı 
varmış. Hanımefendi onun için Sermet beye sempa
ti.. yoksa yürekten amur falan yokmuş. Artık ter

)ikçinin bekar odasına seyrek gidiyormuş, bol para 
ile herifi kandırıyormuş. 

Gelin vurgun, kızına söylenileni anladığı için çı
karken beş lira daha verdi. Bu fındık yapılı kızdan 
daha çok şeyler öğrenilebilir. Nitekim sözleştiler, 
her üç günde bir evde olup biteni bir pusulaya yazıp 
zarflıyacak tütüncüye bırakacak. Güzel hizmetçi 

· nazikti, aldığı altı lirayı büsbütün haketmek için 
sağlı sollu birer öpücük ikram etti. Vurgun da kaba 
adam değildir, sıhhate mızır olm~yan ikramları red
detmez, 

Caddeye çıkınca durup güneşin bol ışığı altında 
derin bir nefes aidı. Sinirleri yatışmıştı, fakat dü
ı:;ünceleri dimdik ayakta. .• 
li 

Kızın anlattıklarına göre hükümler verdi. Mese-
la Vurgun bu evin içinde hiç konuşulmıyacak ka -
dar ehemmiyetsizdir. Bundan da şu hüküm çıka
bilir: Bu kadar hiçe sayılan bir adam istismar edil
meğe değmez. Bu da bir h~e varır: Istis~a.r :d!l
ıneğe değmiyen adam, benım adımı, şerefimi ıstıs-
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mar ediyorsunuz! diye kendi kuruntusu yüzünden 
böbürlenemez, yoksa gülünç olur. Bunun da getir
diği hüküm şu olabilir: Bu. bakımdan Meli masum
dur. İmdi: Boğazlayıp öldürmek alçakça bir cina· 
yet olur. 

Ya aşk? Eğer dünyada her seven her sevıniyeni 
öldürseydi, milletlerin resmi silahlanmalarına, 
harp etmelerine lüzum kalmazdı, beş on yıl içinde 
dünya tertemiz ve tamtakır olur giderdi! 
Aşk; sevmek değildir, sevilmeyi istemektir. Aşık 

olanlar, kendi iç duygularını yoklamış olurlarsa, 
ve anladıklarını samimi olarak söyliyebilirlerse bu, 
böyledir. 

Bir adam bir kadını sevmeğe başladığı saniyede 
o kadının da kendisini sevmesini bekler, ister. De
mek. ~luyor ~i, kadını sevmiyor, kadının karşılık 
sevgısıni sevıyor. Kadın için de böyledir. Kıskanç
lıklar, kavgalar bundan çıkmıyor mu? 

Ben seni seviyorum, sen beni neden sevmiyor
sun? Derneğe ne hakkım1z var? Seviyorsan sev iş
te! Neye karşındakinin yakasına yapışırsın, sırna
şırsın? 

Öyleyse Vurgun haksızdır. Meliceslne paça'Vra 
kadın olmak, kendisini her seveni sevmeğe mec
bur olmak mıdır? 

Öyleyse Vurgun, karşılık beklemeden sevmeli
dir. Kepaze olarak, rezil olarak ve herkesin mas
karası olarak ... 
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Nafıa Vekaletinden: 
17.2.939 Cuma günü saat 10,30 da Ankarada Nafıa Vekaleti btnasın

da Malzeme Müdürlüğü Odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunca ceman 4329.60 lira muhammen bedelli Ankarada Vekalet bi
nasında teslim şartiyle 20 adet demir dosya dolabının açık eksiltmesi 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 324,72 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti Malze
me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin muvakkat te
minat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10,30 
da komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. (342) 698) 

- Ben, ya sersemim, ya mecnun! 
Vurgun kendisini toplamağa çalıştı. Sonra tek

rar sapıttı: 
- Aşk madem ki, bir hastalıktır. Felsefesi ol

maz, tedavisi olur. Bunun da tedavisi? Ne bileyim 
ne! Seviyorum, mutlaka karşılık görmeliyim! Yü
rü, yürüdüğün yolda kakavan Haydamak! Insan de
nilen canlı gübreden birisi de sen değil misin? 

Bir alay Şark filozofu çıkar der ki: 
- insan; hayvanların arasında bir nüshai küb-

radır. 
- Insan; eşrefi mahlllkattır. 
- Insan; konuşan hayvandır. 
- insan; canh gübredir. 
öteki de der ki: 
- Nüshai gübra olsun, eşrefi mahlılkat olsun. 

Karnını deş, işkembesini yar, barsaklarını sıyır, 

yarım kilo sulfat dö süd alınışının içinden azınazı 
altı kilo gübre çıkar! 

}iu, maddi tarafı. Bir de insanın gübreleşmesin
de manevi taraf vardır. Yüreği, ruhu, duygusu ve 
dimağı gübreleşir. lpokrat insanlığı kendince dü
şünmüş, lbni Sina bir türlü düşünmüş, Darvin bir 
türlü düşünmüş, Niçe bir türlü. Ben, sen, o, öteki, 
beriki de kendi akıllarımızca düşünüyoruz. Her 
düşünüşe, her sanışa karşı insanlık ayaklanacak 
olsa, Kutuptan Kutba bütün küre timarhane kesilir. 

Bir insan ki, sormadan kahramanlığından dem 
vurur, faredir o. Bir insan ki korkaklığını sakla-

, nuyacak kadar mütevazıdır, cesurdur o. Bir insan 
ki kendisine kimse sormadan (Ben gübre değilim!) 
diye çırpınır durur, gübre ta kendisi ve ta kendi
sinin en kokmuşudur o. 

Ademle Havva nikahsız aşna fişna ettiler diye 
ayıbını bütün Havva kızlarına mı yükleteceğiz? 

Havva kızlan dediğimiz zaman bir Bayan kalkar 
da (Ben değilim) diye yaygara koparırsa, biliniz ki 
o hem orospudur, hem orospu çocuğu. 

Felsefenin, fikrin, hayatın, laf gelişinin bir eda
m, bir üadesi vardır. O eda ve ifadenin kimseyi 

hedef tuttuğu iddia edilemez. Böyle olduğu halde .. 
- Sapıtıyorsun, gittikçe avanaklaşıyorsun Vur

gun! Seveceksen sev. Ne uzatıp duruyorsun? 

Köprüye indi. Adalar iskelesinin bilet gişesine 

geldi, durdu, düşündü. Yeni baştan buhrana tutul
muştu. Sermedin evine gidip Meli'nin bileğinden 

yakalamak ve sürükliye sürükliye yalıya getirmek 
hırsı her yanını kapladı. Biletini avucunun içinde 
sıkarak demir parmaklıklara doğru ilerlerken bir 
ses duydu: 

- Ne kadar dalgınsınız aziz hocam. Bilet almak 
için uzun uzadıya düşündünüz, yanıruzdaydım, be
ni görmediniz .•• 

- Vay! Nazlı! Nereden çıktın. 

- Sonra söylerim. Haydi hocamı bize gidelim! 
Adalarda ne işin var? Sana piyano çalarım, (Qide
rayak) şarkısını söylerim, seni avutmağa çalışırım. 

- Avunmağa. merhamete ihtiyacım yok! 

- Seni incittimse affet beni, ben ... 
Nazlının sözü dudaklarında kaldı. Vurgun, ken

dinden umulmaz bir hırçınlık ve kabalıkla vapura 
girdi. Küçük dostu biran ortada kala kaldı, belki 
etraftan görüp alay edenler vardı. Oyle ya, hır 

çok güzel kızı sönmüş sigara izmariti gibi duba üs

tüne fırlatıp yürümek her babayiğit erkeğin harcı 
mıdır? Hele Vurgun gibileri için. Oldu işte. ne ya
pılabilir ki? Fakat Nazlı kızmadı, gülüms yenlere 
aldırmadı arkasından seğirtti ve henüz dolmamış 

salona girip yanına oturdu. 
- Bana danl, kız, hakaret et. Yalnız gideceğin 

yere gitme. Seni ne avutmak istiyorum, ne sana 
acıyorum. Sadece senden rica ediyorum, seni is
tiyorum, bize gel de eğlenelim diyorum. Bugün 
küçük dostun çok mahzundur, onu teselli etmek 
istemez misin Hocam? 

- Sen bu sesini değiştir! Bu ses çok yumuşak, 
çok hakim ses. Benimle konuştuğun zaman ben 
balınwnlaşıyorum. 

(Devamı va.-) 
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87 Gün Sonra Odesaya Varmıştım ~~. ~~iiimii!~i!i"i~~~~~· ·~ laşlı telaşıJ öteberiye k . oşuşan yo-
lunu ıte kaka açan birbirı' . '_ B u ~~hnenin ta başından seyir-

i y i KalFli Çoban Benim Hemşehrisi Olduğuma Kanmış beıa t:t~~1~::;~1: T~:::;ı~:y~.; 
Ve a·ır su··ru··ye çob a.n yaparak Odesaya Göndermicti nist. Pastia hürmeti ve nezaketi bir 

. • nın uze-
nne tepine tepine yol almağ a sa-
vaşan bir mahşer. Bir sürü infilak- . 

~ tarafa fırlatarak, birdenbire Don 

G 
. yanında gelikaya ncımış, kardeşinin Ruslar gun, bitkin vtlcudümü iyice dm' len- Castillo'nun karşısına dikildi. 

eceyı bu adanıJJl t taraf d t ld ~ · · . . ~· . .. Jeınfye }lace ın an tu u ugunu soylemcmış dirdim. "--:-- Senin hizmetçi kızı gebe 

0 

~eçırdig~mı soyi . kalpli ih· tim. Sızılı yüreğimde gizlediğim kaldı diye onu sokağa atmak ha!?. 
~ k tabu. Kendimi bu ~ için gel- bu hicranlı sır, Angelikanın her yü- Ertesi sabah Tuna vnpuruna Sen aklını mı şaşırdın? İşte bir 

yara, Harkofa çalıştrı ....... ka- . züne baktıkça tazeleniyor · · · bindim. :rn · fak 

1 

· tanuı bat.._ • • ıçımı kadın ki odalarını süpürmek, otu-
ış, at Bu garıs iz kal - kemiriyordu. Söylemek ile sakla- Vapurdaki jandarmaya sun- raklarını taşımak. senin mobilya-

rışması üzerine işsiz. ::: i'"- bul- mak hususunda bir türlü karar ve- duğum iki Osmanlı lirası, vizeli bir · nıış bir Bulgar tan•""'•·-·• ,- . k ü .T' d nın tozunu sılmek gibi saçma sa-
garca bildi~im, NorekoP ve hava- rem.ıyorı ço zu uyor um. Odesa- pasaportun işıni gördü. Vapurumuz pan işlerde hayatını çarçur eder-

0 ymın ına- va vardıg~ıroın ta lt .. .. ak Silistire iskele.;inc yanaşan son va k b' d b' b k"l" lisi hakkında bilgilerine u 6-- • m a ıncı gunu - en, ır en ıre u u ustür işlere 
him.at verdi~'"' için, bu adamca - şamı idi. Alcksnndrla arkadaşlan pur olmuştu. Çünkü Rumanya hıi- sırtını dönmüş, kendi saadeti ve 

6
..... • • ve suçsuz yine to la şı B · R kumeti de büründüğü' tereddüt kis- k di hed f' '-ğız sözlerime kanınlŞ• ıyı Ha P nmı ar enı umanya- en e ı Ouı .yan, ve kendin . 

. __ ..,,..+ı. • ya geçirm · .. .. 
1 

· . vesinden sıyrılmış. İtilaf devletle- d k d h ··t ı b. 
bir adam olduğuma ınıu'":i" enın son goruşme erını en ço a a o e o an ır hedefe 
Um d unış ve aglamıştı. yapıyorlardı. Bu adamlarııı başın- rine katılarak harbe atılmıştı. Bu doğru yol almış. Dünyadaki insan-
Be~ b°!sıı;aa;öııdernıeyi bile va- da Odesanın eski balıkçılarından havadisi Sil!stireden alan vapur ları çoğaltmak, artırmak, ve öte _ 
ad t ·...+; Kozma Çabaciyef adında ihtiyar kaptanı Rusçuk. Ziştoy. Niğbolu is- letmek için analık işine girişmiş, 

e mıi•- ., ,.iftliğe kelelerine uğramamak karannı ver Odesanın buJunduğll';; 'il il( bir deniz kurdu vardı. Bu namlı a- yeryüzü yepyeni bir beyin doğur. 
trenle yedi sa.at ve ara a ye 1 dam beni Tuna nehrinin ağızların- mi~i. muş. Onun bu cesaretine hayran 
buçuk .. uzaklıkta oldugunu, dan birine çıkarmayı üzerine al • İskele memurları da vapurdan kalacağımıza, bu kadındaki o çıl-

lar oluyordu. Parçalanan, kelleler 
bacaklar, kanlı bir volkan püskür
meleri gibi, dört tarafa saçılıyor
du. Bu kuduran, anıran, böğüren, 
hırlıyan cehennemin içinde, renk 
renk opera komik ünüormalan 
giymiş, başlarına püsküllü papak
lar, tüylü hotuzlar takınmış, bir 
takım insanları vazıhan ayırdede

biliyordu. Bunlar kadına yeşilli, 

beyazlı, kırmızılı, bir hap yuttur
mağa çalışıyorlardı. Kadın hapın 
her nasılsa zehirli olduğunu anlı
yarak, yutmayınca bu sefer zor
la hintyağl içirmeğe çalışıyorlar • 
dı. Kadın çabalıyor, debeleniyor, 
ellerinden güç bela kurtulup ka -
çıyor. Koşuyor, taşlara çarpıyor, 

ytlcılıyor, ve göz kapaklarının iç yü 
zündeki o cehennemden kurtul -
mak için gözlerini açıyordu. 

ye cünbüş edelim. Yoksa kürei ar· 
zın tekamül eforu tükendi mi? 
Artık düşünülecek ve tatbik edile
cek nizamlar hep kuruldu, ve ge
lecek nesillere kala kala, insan gi
bi değil fakat ancak dolap bey
giri gibi, o nizamı mihverinde dön
dürmek mi kaldı? 

gun d pA""''portsuz ve- -~..+ H k .. hiçbir yolcunun çıkmasına müsaade k · ancak, bu yollar a ~ ' ~vı. are et gun ve saati bile ka- gın yaratma ısteği ve kudreti kar-
. ok zor bulundu- etmiyor. yalnız vapura yolcu bin d sikasız scyabatın Ç •• rarlaşnnştı. Verilen bu kararın şe- şısm a, onun namına şükran şarkı-

ğunu söylemişti. Adamca~n go- refine babacanlara elimle şarap ik- diriyorlardt. Bu durumda da Os ları söyliyeceğimize. ve "Bizlere bir bakıyor kendime a- manlı altınının sihirlı· tesı·ru· le tok- k d ~ d ı fakat gözlerini açınca, açık 
zünün içine ' ram ederken, biTden açılan oda ka- çocu ogur u.,, diye sevinçle cmdımuık için. görseniz sayın oku- rar müracaat mecburiyetinde kal· hop hop hoplıyacağrmıza, tıkına- gözlerinin önünde gördükle-

k lemanlar yapı pısınm eşiğinde inatçı Gabayın sol dım. Kesemde kalan son üç altın . D ri kapalı gözünün içinde gördük • 
yucu1ar11n. ne omp - gun yu"zü ile incelmiş vücudu be. cağımız iki buçuk hususi lokma on Castillo: 

Yord 

...... 

0 

gun~ ü de ax..1da, karşı- dan ikisini de iskele memuruna ,, B lerinden farklı olmuyordu. Çocu-""'~ ıs.u lirmişt• G b b li · uğruna uydurduğumuz o ördek ba- - en uzun lafa gele -

ııklı SOhbetle geÇ
irdik. Akşam ü - L a ayın u ansızın ge şı sunmakla Silistire topragın~ a aya- ğu bağrına daha sıkı basıyor; ko-

alnı An lik 1 

caklı badibadi fikirlerimizle, do • mem, kızı şimdi defedeceğim., ~ a"'-la dönen sürünün başında- Y z ge ayı deği beni de ğımı bastım. Diye bagvırdı. şuyordu. Gördüklerinden kurtul -
........ .,... k · d. mi f o · · ğuran ananın karşısına dikilmiş, 
ki genç rnban -nımıza geldi. Te- ço sevın ır ~ ı. gece ta gtin Bir liradan başka param kalma- Pastia: mak için gözlerini kapayınca bu ')'~ J -- doğun k da G b - ı · utanmadan, arlanmadan haysiyet mız. bir Bulgar dilile: cıya a r a ay soy emış, mıştı. Bir avucumdaki lı'raya ba- . ''- O zaman kadını ben alırnn sefer önüne, kaz adnnlarile marş 

b
. dinl ik"!'- K 1 maysıyet diye cart curt ederek 

- Baba, dedi. Sordum. Al..;.'-...ı . ız em· l.lll.. urtu uşu şerefine kıyor b' d t t b 
1 

k dar la · ·· .. marc: yuru-"yerek gelen tabur tia-~ d d' 

1 

d · · yl ' ır e s an u a a• o n ona ne biçim ceza biçeceğimizi ta- ve evıme goturürüm. O şimdi yar- Y 

yefl

erln çobaruna. Sürü ""'"'" sa- urup ın enme en ıçmış, egen • mesafe-...·i düc:uniıyor, kendi k.endi - dı ' h .. t ' t b ik bur insanlar dikiliyor. Birbirinin 

b

-'- yola çıkacakmı•. ,-- miştik. • sarlamağa koyulmuşuz. Bir ka- ma. urme e. e r e muhtaç - üzerine nzatılınış dört beş bonfi-
w• , me gülüyordum. Bu züğürtliil<.le ta- tır. Bunları sizin mukaddes aile • 

Bol 

- ti lık tatl ıt mli dının bu doğum işinde kendisi leden ı"ba t d-rt bükl' ·· k t İhtiyann yüzü gu"ldfi. Menımm- guneş • 1 • ı me e bü otelde kalamaz, lokantaya so . niıin tavanı altında bulamaz. re • 

0 

um a • 

b

. .. ·· ak 'eli K d · kendinin umurunda deg-il, senl·n merli enseler - rı· d t tul 
lakla bana döndii. Ve: ır gunun ıamı 

1 
• ara eruz çır kulamazdun. İskelede satılan üzüm Dünyalığı kıtça olan bir artistim uze n e 

0 

ur • ___ A,.,.. 
1 1 

. . eski fışkı gibi eskidikçe kıymetle- muş dapadar matruc: kafalar ta-

Bahtlı imi

....:- be del:;~-ı. de- pınıp çarpuuıl.Q.A~an yoru an. mı- erı görünce ferahladım. O gece'" ama, yine onun ihtyacı olan şey- Y - ı>= .,......., '" nen o asaletinin onun gözünde ne şıyor!ar. Sanki .tar yakal ................ 
di. v- -·t Od ~.-ı. ek şıl mışıl uyuyan bir çocuk gibi s~ pek iyi bildig~im Silistire bağların- leri ona verebilirim. Hem sevine ~........-.. .n.om~ı.u.arm esaya 5 ..... ec yeri olur? Yeni bir kafa doğurdu tazyikiyle kafalarının uz·· erın· de ben 

b·-....... •ır b" y - - - m ta- siz, sakin uzanmış yatıyor, nazlı bir İ sevine!.. dedi. "' - ır sıg>r surusu var. ç dan birinde geçirmek karan ıle yo- be! sterse evvelce doğmuş olan- ve ur şeklinde ceviz kadar et to-

salanma. Katar--- seni rnban'--- eda ile çekilen gun·· eşı·n tatlı kızıl- la d" "ld'" B. b ğı k da l · -'I' 
... u ~- ULl ı.u uzu um. ır a n enarın arın mılyonlarcası çarçur olınuş, murcaklan pırtlamış bulunuyor • 

Yal tar old 1ıklan b x.. ol d .. Eski Firavnı Mısırın mabetle-~, . .P.!Ull a ııar ıı- • aya.. yo Y enıze alo.' ~ü,ın i)~l<.W.!'!!t <!cıııırı!.ui'l;:._l\uı: j!ı,\);t.arlamıs, .!\önüllerinin sevgisi rin~• An." 'h• "'v• '"~•l•n .,. du. Hoyratlıklarile tıkınarak 'Sö2r 
Bi:f hafta sonra, --' Moskova. Vakit il 1 d p t!l\~ı ~' vt: para :.La - kl · ··k lerl yutamadık1an lokmalar gıibi 

dan 

3~ er emişti. Artık ufkun tat- yu um. parozuna koyulmuş olsun. Onlara pe erın, o üzlerin şu iyiliği var- 1 
hareketlmin tam seksen ye • 1ı esmerliğ; koyu kızıl menevişler- (Devanu V4r) bed dı ki. kumlarJ doyurulunca lav- ll'rl aklanndan kusuyorlar<h. Ço-

dincl günü akşamı güneş batar- le harelenerek yavaş yavaş nefti- el işte yeni bir kafa doğdu di- rılıp zıbanrlar, ve yaln<z her der- cuğu kadmm göğsfinden koparm. 
!ren ben de Qdesada, Aleksandr Sa- leşmlJ "" nihayet her tara[ karı>- -:-1 de devadır diye hap edilerek yu- ğa, çUmeleri a!Unda çlğnemeğe mefın sıcak odasında idim. Seben lara bürünmüştü. Fakat gok do _ L o k M A N *~~:::::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:·:·:·:·:-:~:·:·::~ 1 tulan mukaddes fışkı hasıl ederler- uğraşıyorlardı. Kan oturgunu mos 
yedi gün süren ezici, üzücü, bir namnış, birer ümit gibi ışıldıyan fiJ$1@1füiWfüfüMlM di. Fakat Don Castillo yuttukça mor yumruklarmı, badem şekeri 
;::='..O::I=r:1.::~~:,: ~r;:;~:ıa~~~;;:'.'~ ~i,:~mfü![f:\[i]itlili~fill M E K İ M ı" N ;:ı;:e:::i·y!~k::,~;;ağ:~~~~~m:~ ~ı~~:ğ:~~~~a~~~~::.= İnanıntz ki, bu sek.sen yedi günün ~~içinde bir dertli durgunluğu ö'.Gl!!f .. T ....... ,, ..... .,.L ~ R 1• :·:·:·:·:·:·:·:·:-:>:···:·:·:.::·:·:-:·:·:·:·:·:-:-:·:·:·:·:·:·· fa, tğoslamağa, saldırmağa, parça- !~r!:~~~:;,lardg~zle~:!ın a'~Bayununu 

- tatlı ve bahtlı • ~ynumu bükmüş oturuyor, bi- c::; s:::$:fü<:>:<::::::::s;:::::ı:fü:::::~:,,,: ama a ve yırtıp yakmağa ibtiya- • 
;,,.inde, örnrümun en 'b' · d 1 t k d bari.Yakarlarsa yaks·-,-r! Ko-r ~ cık1ı rı ırı ar ına dalıp çıkan küreklerin -· W cı 0 

an a rm andr. Bundan dola- ™ olduğu kadar da çok acı ve a denizin içinde peyda ettiği donuk KAD 1 N • yı Franko isyanından biraz evvel olayım bari! Ne gözlerim açıkken lıatıralan rııra)aJrJDlŞII• O günle· pan!Wara gözlenni dikmiş, diŞı- NEDEN ÇÔKER ? kendisi İspanyol Afrikasına geçti: ne gözlerim kapalı iken görme • 
rimde kader.., tali tıpkı bir~·~ nüyordum. * yeyim ... dedi. Gözlerini açı.. Ylne kararsı%lığı ile, bazan güler ~-u Yeni doğan çocuğun karnı ilkin di mührünil kayhetmi,, bir tfülü kendini kapkara bir kalabalığa ka-
bir melek •ı1>i önüme çıkmlŞ• biltilll Nereye mi gidiyorsun, dediniz? yusyuvarlak olur. Sonra yav•; bulunamamı,, 50,.ra hamam~• Harp esnasında La Morenita, tışmış buldu. Yanan gözleri sanlci 

~ - Rumanyaya sayın okuyucularım. yavaş düzelir ve insan yirmi beş şişm.an kadı'nın göbeğinden çık- Pastia'nın evinde oturuyor- kı · cömertll~ni sa_,,. gı'bi bin'bi_rgül-i _u- Odesadaki dostlarımın yardunları yaşını geçtikten sonra yeniden mış... d b zkgınliki kor, kızgın iki demir çu-5• -y- •. k 
1 

ğ u. Gerek gündüz bombardıman • d d b 
zerine yoltnna sermiş ve benl il b b h yu seme e temayül t>der. Ağaç- Bazılarmda - en <'Ok havanlar- 1 d u 

0 

u a cynini cayır cayır 
d 

e, u sa a hazırlığımızı biti.rıniş lar köklestikre kahnlastıklan gı·. · arın an kurtulmak, ve gerekse yaktı A tık - · 
->::-i'1"4L sevin • ._:....,. BazaD a tik Aldı " da - dümdüz olur. Karnın irindo . · r goremıyordu. Bağrnı-u.u.ılll_,.. ~- • ğımız bir hayli yiyecek ve bit insanlar da babayigy it oldukra b "' çocuğa hava aldırmak için sabah- daki x-.. ı d --'- ..-no<t'th bır' '""8\bani ~ı karşl- k 

1 
' ir ur bulunması hat1Ta gelmeli- çocuı:,u e okunuşiyle bulu-oı:>J.A .,....... -. ıs- içecek ile ambannı döşediğimiz mi- ann arı büyür... dir. _ Minimini <'ocuklarda wöhe- ları şehir haricine çıkıyor, ve ak- yordu o b ğrın 

ma çılomş, bütiin _..ıliğlnl - nimlni bir balık kayığına binmiş, a- Dört ile yedi yaş araS>nda Mr ğin dışarıya çıktığı vardır. i) za- şam geç vakit dönüyordu. Çocuk sıkı b..ınu K a a daha ve daha _.,,.nrın~ serp- x-. çocuk güzel güzel yiyip içerek, ak k d' 
1

' anıyan ayaldariyle, 
çar gibi binbiri ardın&,---. -d. r:asıra yaptı6• başanlıklarla adım ko$up oynarken bôr aralık ne•esi ~·n •••ul?n• kannnda küçücük, şama kadar güneşte ağaçlıklar. en ı topraklarmda kandan ; ... _ miş ve beni küst'ÜJ1Xlüş, perin ır. kararlan Karadenizin kararan koy- kaçar, huysuz olur, yemek i;te- fakat ince harsağmdan bir par"B- da oynuyor, yanaklarında renk har ler bırakar k k >.u--ı.....ı Fakat agwlat ... ---ıştL SabnJ1I, srn•n geçeceiii kadar bir yarık ol· h -k- a • oşuyordu. Bir ar&--~ ....-.. b- nuna girmiştik. işte üç saattir de mez, göz göre zayıflar. duğ,ı dü,ünUlmelidir .• Kann k•- yor, go u, bulutu seyrediyor. Ku- !ık omuzunu bir avuç kavradı. Ona 
metin1iğlın, tedblrleriI!l -" u- çala kürek cenuba doğru ilcrli - ~armna bakarsan,. orta" çök- nan gevşek bayanlnrlo pek ihti· şu rrmağı dinliyor, çimen üzerinde tarumadrğı bir lisandan konu..+.·· 

_....!-

1 

-nı -;~ -n • rd"'- K ç b · f k muş, karnı kayık gibi oyulmus k kl d d perende at d ır~~ tün kahbeliklerhu o eu~ ,- yo =· ozma a acıye gerçe • ld - . yar er c er c e göbek IDşanya ıyor u. La pauvre, elle est fol!e · -~....ı Bil,___ b R··..mı. seyahat ten kurnaz hır' denı·z kurdu oldu o ugunu görebilirsiniz. Bunu fırlıyahilir, gene bir karın yarıl- La Morenita bir gu··n eve do·· • "Z llı . .uıı9..... lli:lö:>sa u ~J- talle • menenjit hastalığından gelını'ş ol- ava çıldırmıc:,, deru'liyordu. .r.:-' kurtı ma!iimdan, karın zannın arasnıdn nün · b' k "' 
ve t-bbüsmde kenuın.ı.ı ~ .. nu gösterdi. Denizi gözliyen ak masına ihtimal vardır ... Ço"ukla- 1 ce evın ır ısmının tayyare --r- tııgan • &.. .. su top anmasından da göbek fır- b b ·1 A Huduttaki F 
oyuncak olmaktan ancak a gözlülere göstermeden. sezdirme. rın - hele zayıfladıklan vakit • lıyabHir; siroz hasta!ğmda oldu- om ası e ta sabahtanberi hasara • . ransız kadınlan • lığım, girişlcenliğlın sayesinde }ctll'n: den kayığunızı bir sansar sınsiliği bk!""1nla~kına sık sık bakmakta ve ğu gibi... uğramış olduğunu gördü. Pastia i . nm hırı, çocuğu emzirmek _,,.,yarı ge Y ıraz ço ük aörünce hekı'me g·o·s- yerler ·1· ·d· s k h çın Morenitanın k ll brdı""'-ı hatıraları:nıı ~... bil- ile Odcsa limabından sıvı<-+ırmak " Kamın büvüm~i ,.0··kmes'ın- e serı 1 1 ı. ıca avada na-

0 

an arasından. 
ö .... , ır• termekte ihmal etmemelidir... " " alm ğ k lkı t 

}erimize bir kere de şuracıkta ele yotıınu bulmuştu. Çocuk olmıyanlarda da karın den daha zh·adedir. B,yanlarda Şl çarçabuk ağırlaşmıştı. An ko- • • a Ş L Fakat çocuğun 
.3:-.ek, kenclilerın· den bayatta,thve çökebilir. Pek ziirrürt olanlarda gebelikten b.üyiidüğü anlac;ılınca vanına girip çıkan arılar gibi, ag~. ço~tan ölmüş, mosmor kazık kesil-•.ı.ı.nı: __ .m Karadenizin kahbe kadere uya· Y x. d ·· meTak edilecek bir şey dei?ildir. zmd k · k mış hatta kokm - b l 
yurt ve millete karşı fe.l-.- ,_; rak yaptığı oynaklıklardan, bize eme,.de oyamamaktan, kannla- Fakat sismanhktan, yağ-dan bil· an ara sıne ler uçuyordu. duguy' .. d .. aga aş amış ol-

fedakar

• lıkta beni ve o-g"ütlelterw.u. nnı oyurahill'nlerde de kııra yil .. k d Birkar gu-n sonra Frankocular nu gor u. Çekildi. 
N>ktirdigi azap ve ıstı.raplardan balı h -ıb' yun<'e a ın olsun. erkek olsun ., 

dil rn 

ıs- Y~ umma ,,.. ı ateşli ve devamlı hir h' k 1 Morenitanın h t 
daima hatırJamalarrnt • setrniyeceğlm. Yalnız şu kadarcık hastalıktan yahut pek hızlı giden can '1kar. Yaflar çoblm ta k>T- şe ır 1

Y' arına yanaştılar. Her- er arafı tir tir 
terim. sOyliyeyim ki, küçücük bir kayık verem ha•lalığ.ndan. Fakat bu nın dc•i•i kntkat olduro vakit kes kaçıyordu. Kadın çocuğu bağ- titriyordu. Erimişti. Sırtındaki pa-

Aleksandnn evi yine )tonıi!~.~:- ile bu büyük gezintiye çıkmak cü- dhastalıklaTdan hiçbiri bulunma- gerc-~~tcn çbirkin olur. Fakat "?İŞ· rına basarak, sokakta köpeklerin çavralar, bir iskeletin üzerindeki ~- . .. .. gWV""" an, çoktanberi midesı"nı'n bo· man ı tan iiyümüş karnı küçült· d k ç" ük" k f 
•"'a dönmüştü. Jleı1lJl1 - .üŞÜ"' retinin acılarım çok çektirdi ve de- zukluğundan rahatsız olan birin- mek le l(liclür. arasın an oşup gidiyordu. Kö • ur e en gibi sarkıyordu. Bir '11uvaffakıyetle OdesaY• dö• hii· nizl kadına benzeten şairlere ger- d~ k~nn cökmü•, kaY'k şekline Bazmnda karın, fişmanlrktan pekler sokakta yatan insan leşle- aralık çocuğun her tarafını sığaz. 
1'1ihlistleri canlandırrrııştL ~ sôn· çekten hak verdirdi bu acuze bize. !l'rmış olursa mide yolunda bir değil de, midede yahut barsaklnr- rile karmlarım doldurmakla, ve !adı, okşadı. Deliliğine ragın"' en .. l> 

kum r · u zuıUJiıler e Od d darlık yahut bir taraf ta kanser da çok gaz toplanmasından hü· insan kellelerini kıtır kıtır kemir- l.ö 

e ının amans teŞiırl esa an hareketimizin on do - olabileceli batın gelmelidir. yür. Bu türlüsü kolay belli olur mekle o kadar mesguldular ki d~ özündeki insan analığının sevgisi, 

rniye yüz utton konıi..,.,ıılk ;ifnit· ıaızuncu giınü Köstenceye geldik. . Bazılarında karnın her tarafı • Kemik hastahğ, olan çocukları~ • ~ v k !km bayagı~ parlatmıştı. Nikola. ,_ı..,.,- B ah t b ik bıTde .. k d k h"" '"k 1 nüp de kadına havlıyacak vakitl..... e a ış mucizesile bir an içın· ~ u sey a ana i yüz Osmanlı • n ~o mcz de yalmz bir tas- a arnı uyu o ur. Bir de mini- ~ 
tiye!, Matmazel Angelil<• ıle dığıı" altını ile, Karadenlzin kudurmuş mı ıçenye doğru çekilmi$ bulu- mini coculdarda ı<ene gaz toplan- ri yoktu. şuura kadar irkildi. Çocuğunun 
lerini şı"mdi ı'yı· hatırlıYan:ıa. e"'- d l l nur. O zaman memnun olmalıdır. maıımdan kann büyür. K d ve taş kesilmiş oldugyunu, ve her 

y a ga an arasında, bir çöp parça- Karın a m çocuğu göğsüne tuta • b 

1 

bet gUJl T zannın orada iltihabı iyi ol- Kann her tarafından d...mı de ne kad k k azı sayılı elebaşı ar "r • sı gibi kalan kayıgı· mızda, tam do- muş demektir... ı -... - rak günlerce dere tepe koş- ar uru emik olsa da, eli-
d "n}erde go yanız bir tarafından büyürse, 0

_ • 
e toplanıyor, son gu al- !tuz gün aç, susuz kıvranmıya mal K~~ma ~alahrken •öbej!in şekli nun nereden geldiğini ancak he- tu. Üstü başı paramparça olarak, mn verdiğ; nur gibi tatlı !ık 

dükleri zulumlerin int~b"• ve olmuştu. Köstencenin ıki kilomet- de •upbesız göze çarpar. Öyle ol- kim muayenesi meydana <ıi<•nr. hududa yaklaştığı gündü. Nabzı okş•Y'şına, çocuğun artı~ e:".:ıy-
lll ,_ · · ı teşeb U"" masa hile diin).·ava gelmede~ önce O muayen i t akt b ati' ıçın, yine kanı .• ara· re kadar şimalinde, gizlicP. karaya dokuz 

1 
k h · ev yap ırm a da ge- aşma variyoz gibi vuruyordu. yen cevap vermiyecegwın. 1• anladı. 

harekctlnr hazır'ıt'-'Or\ardt. 13., ya- ay 1 ayat esnasmda t'O• cikmemelidir. S k a·· .... .J ayak bastığım zaman. Allah bili . cuğu ana 
1 

b yl an i beyninde binlerce telefon, ormi k-d b d RuınBtl .. .s .na ag ıvan. o kadar Karnınıza bakacak olul"Santz, yen or gözleri söze gelınez 
n enim de Oclesa an tırı· yor ya, elime ne geçerse diş!eyip muddet .. •çınde annesinin kanı ile ka fonoğraf çalınıyor, ziller çıngırak- b" d h 

ya kacırılmam ı·çı·n çareler araŞ "'"n t ak k d t B beslemege vasıta olan kordonun rnınızm ti yukansında, gö<YUs lar çıngı dry d I ık .. 1 . ır e şetle yuvalarından fırladı-• }ere ~ yu :ac a ar aç ım. ir arabaya b b k' tahtasının bittiği ve iki taraft ... aki r or u. ş goz erıni ya- lar Bagyrı d Yorlardı. Tabı··ı bu go"ri.ı~e ıı·..,e tl d D ~ 0 a ıyesini selamlamak Jl>zım- k b k kıy d G" l · · k d · n an göklerin hassas .,... e p a a ım. oa• u Karasuya ;ıitim. Bi- d G b • a urga emiklerinin birleştikleri or u. oz erını apa ı. Göz ka- ıı · 
de karı~ıyor, çarlık tıükôltil11'!1 ~ z:lm pasaportların sahipleri olan ır. • ö ek çot'uklarda tabii ola- yerde ... hasıl olan zaviyeye dikkat paklarının içinde, kızıllıklar, kara mav erıne bile cız ettiren müthiş 
k 

.. r.ak biraz yukarda olur, sonra ...tt- tm bir çıgwlık yırtıld K" 

. 

arşı içlerı'nde alcvıene.- _,_1e B lg l ad Tod t k ,.,. e egı unutmamalısınız. Bu zavı·- k · li d ı 1 k ı. or gözlerini .~eıııl~ u ar an ar ım. ori or:ıdaydl. ı çe. ka.rnın tam orta!ima "'elir. k d 1 d ara ıs uman ara armakarış açık ol k ıntikam ateşini bütün ku.. , __ ,_. d H f f b k • ye • ın ar a tabii olarak, dar- h ı ı ara çocuğun etlerine daya-.ı..ıoıuu..1 e pasaportunu da gen a ı ır çu ur ~eklinde oldu~ dır. Er.keklerde zavı'ye "'Ok nen1·ş ar ayıp savru uyorlardı. Göz ka- dı "Çoc w 
ltörüklüyordum. _\rte verdim. Geceyı' bir eskı· dostun'-· hatd. e pek şişmanlarda Jmyu gı"bı' " "' ki d d · ugum seni görmiyecek mi-~- .... ~ A.u- d 1 olur. Bır erk<"kte zaviye dar olun· pa arının ar ın a vahşi bir hır- yim' diy b m- d 

Pek Şen Ve 

c:ı'-ak göruıa.u~ "'- ı~ ... --=-..L.. cok rahat _,__,:m.. v....... enn o ur. Meşhur hikayeyı· ha~·-- e ak •Y • • 
1 lığ Ik .. .,, e S15u~yor u. Tırnakla-~~· - "-~ "'"~ "'" .___ u.- • cıgenm muayene ettmnesl ç n ın ça anışını gorüyordu. San- ri 1 ı.,,,.,, __ --'- ,_,. hir 5ıZ ola1' -· 1'&ki zamanda kadı efen- pek te lüzom•U• olmu. ki tam tren kalkacağı zaman. te- ye memesini yırth. Bir eliyle ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~:::::__~~~~~=-~~~~.::~::::._:::::~=-~~~~~<~L~u:tf~e=n~s:ay~f~a:~:ı~ç:e~v:!n:·:~~·z~) 



10 TAN 13. z. 939 

Diijer Memleketlerle 
Yaptığımız Ticari 

Mübadelenin Esaslan 
(BCl§' 6 ıncıda) 

K.leringli memleketler 
Serbest dövizle işliyen nıemieket

lerle vaki ticaretimizde şayanı ta1iil 

Fransa ile lngiltere 
F rankoyu Bu Hafta 
içinde Tanıyacaklar 

bir cihet yoktur. Bu memleketlerden · (Başı 1 incide) rasyon arasında mevcut tiıcaret mü· 
nasebetleridir. yapılacak ithalat, Türk kanunları hü Çünkü aksi suretle hareket, Fran-

kı.imieri dahilinde serbosttır. Bu ko ile arasımn açılmasına ve İs-
nıemleketlere yapılacak ihracatın be- panyanın iki kısma ayrılmasına 
d l . ı d . · ı sebebiyet verebilir. Halbuki İtalya e ı o an ovız,er 12 numaralı .karar· 

Nasyonalistin hatlutlu 
muvakkaten luıpatlılar 

namenin 14 üncü maddesi mucibince ile Büyük Britanya sulh 'lehinde 
on beş gün zarfında Türkiyeye ge~i- müşterek mesai ~arfedecek olurlar-

Hendaye, 12 (A.A.) - İspanyol 
mültecilerinden olup İspanyaya dö
nenlerden 48 saattenberi 1run'a ge
lenlerin adedi o kadar çoğalmıştır ki, 
nasyonalist makamlar Katalony:ı mi
lislerinin geçmesini muvakkaten dur
durmıya karar vermişlerdir. Hudut, 
saat 13 tenberi İspanya tarafından 
kapalıdır. MemJeketleri11e d0nmekte 
olan bu mülteciler Hendaye garının 
avlusunda ve beynelmilel köprt.iye 
giden yol üzeritıde emir beklemekte
dirler. Hududun bu suretle kapan -
IYıası hi~ düşünülmemiş olduğundan 

Fransız makamatı mültecilerin iaşe 
ve iskanları hususunda müşkülata 

maruz kalmışlardır. 

rill·p b. b nk (M F·ı· t· . sa bu gayretlerınden onlann da ır a aya ısır ve ı ıs m ı- _ • 
Çın. M k B nk ) t 1 1 d zaferle çıkacagına itimat olunabi-

ispanya ile münasebetler 

er ez a asına sa ı ma ı ır. 

İthalat bedeli ise, malın ~ümrük rü i lir. 
sumuna müteallik makbuzun ve fa-
turanın ibrazı suretile kambiyo mü
dürlüklerinden istihsal olunacak dö
viz müsaadesi mucibince serbes~ d~ 
viz tediyesile ödenir. Bugün bizim 
tetkik edeceğimiz mevzu kliringli 
memleketlerdir. 

7005/2 numaralı kararnameye g~ 
re, bu memleketler ithalat se1rbestisi 
bakımından ikiye ayrılmıştır: 

1 - 2 inci maddede dahil memle
ketlerden vaki olacak ithalat Türk 
kanunlan hükümleri dahılinde ser
besttir. Bu nıemleketler itha1~t ve ilı 
racat arasında Turkiyeye ]'ı.izde 20 
d~n aşağı olmamak üzere döviz ti! -
nıın edenlerdir. İsimleri şuıılardır: 

Almanya, Belçika, Frarua. Holan
~a, İngiltere, İrlanda, faveç. İsviçre, 
Italya, Yunanistan, İspanya. 

2 - 3 üncü maddeye giren mem
leketlerden ise, ithalat bu m~mleket
lerin kliring anlaşması hükümleri 
dahilinde yapılabilir. Bu memleket
ler ithalat ve ihracat arasuıda Tlir
kiyeye yüzde 20 den az döviz veren 
veya hiç döviz vermiyenlerdir. Uun. 
ların da isimleri şunlardır: 

Çekoslovakya, Estonya, Finlancli • 
ya, Macaristan, Norveç, Polonya, Ru
manya, Sovyet Rusya, Yugoslı:ıvya, 

Letonya. 
Biz tetkiklerimiz bakımından baş

ka türlü bir t~rik yapacağız: 
1 - Memleketimizin döviz ma

ka~tı t e d i y e mu vazencsine 
m&~nit m"mlııali-AilW. t:ihlr nlul\.""'
]ar ki, bunlarla ticarı, g:ıyrı tkan ner 
nevi tediye, kliring mukavelesi hü
künıleri dahilinde cereyan etler. 

2 - Tediye müvazenesine müste
nit olmıyanlar ki, bunlarla ynpılan 
kliring anlaşmalan yalmz ticari mü
bade18.ttan mütevellit t-""Cliyelt..-re şa
mildir. 

Hangi memleketlerin birinci, han
gilerinin ikinci kısma dııhil olduğu 

her mukavele- hususiyetled tetkik 
edilirken görülecektir. 

Japon ve Bulgar mukavelelerini 
ayrı bir kısım olarak tetkık edeceğiz. 
Hususi takas muamelatına Lmkan ve. 
ft'll kliring mukavelelerinin bu kı
sımlarmı takas muamelatı arasında 
izah edeceğiz. 

lnegöl Yolunda Bir 

Otomobil Kazası 

1 

Bursa, 12 (Tan Muhabirinden) 
İnegöl yolunda bir otomobil kazası 
olmuş ve dokuz yaşında bir çocuk, 
ezilerek ölmüştür. 

Şoför Seyfinin idarestndek! 34 nu
maralı otomobil İnegölden Bursaya 
gelirken Kalbur köprüsü ctvannde 
birdenbire önüne Çeltik köyünden 9 
yaşında Ahmet adında bir çocuk çık 
mış ve tekerlekler altına giderek e
zilmiştir. 

Bu sırada otomobil de devrilmiştir. 
Bamndan ve vücudiinün muhtelif 
yerlerinden ağırca yaralanan ~uk, 
yanm saat sonra ölmüştiir. Hu dev· 
rilme esnasında otomobil dP. hasara 
uğramış ise de içerisinde bulunan 4 
yolcu kazayı tehlikesiz atlatmışlardır 
Şoför Seyfi hakkında takibat yapıl
maktadır. 

k O""teki çocuğun ağzını bulur en, 
eliyle çocuğun kapkara şişen du· 
daklan arasına memesini tıkma • 
ğa uğraşıyordu. Ölü naşın yüzünü 
memesinin kaniyle, kan revan için
d~ bırakıyordu. Bir aralık tırnak
larını göğsüne saplamağa çalıştı. 
Bağrını açarak çocuğu, yüreğine 
ciğerleri arasına sokmağa kalkı~ 
tı. Muhafızlar, çocuğu hem elin • 
den almak istiyorlar, hem de la· 
yamıyorlardı. 

İstemiye istemiye onu son tesel· 
}isinden mahrum ettiler. Onu 
mümkün mertebe incitmeden sü
rüklüyorlardı. ''Çocuğum! Çocu • 

5 m' diye bağrışı sokak araların· eU .,, 
dan uzaklaşıyordu. Fakat-

Observer gazetesi, bir fo:sat gö
rüldüğü takdirde, Fransa ile İngilte
renin Minork adası için tatbik edil
miş olan tarzı halli, Madrit hakkın
da da kullanmıya amade olduklarını 
su tarzda devam etmektedir: 
• "Franko idaresi bütün İspanya i~
Jerini tedvire başlar başlama~ Büyiık 
Britanya ile F'ransanın Frankoyu 
bilfiil tanıyacaklarında ve bu tanıma 
keyfiyetinı hukuki cepheden de icra 
iiin lazım gelen esbahı arıyac~ıddrın
da şüphe yoktur. Diğer taraftan ec -
nebi askerlerinin İspanyadan ihraC1-
nı temin etmek de doğrudan dnğruya 
ve münhasıran general Frankoya ait 
bir haktır." 

Ayni gazete. John Garviıı, C'..eneral 
Miyaja'ya karşı olan hürınetinı ve 
takdiratını bildirdikten sonra kendi
sinin de bundan wnra harbı idame 
ettirmesinin in.safsız ve faydasız bir 
hareket olacağını tasdik etmesi la -
zım geld. ğini söylemektedir. General 
Franko, kendisine karşı bu kadar kuv 
vctli müzaheret göstermiş olan tota
liter hükUmetlere karşı ancak min -
nettarlık hissi besliycbilir. F~kat bu, 
İspanya i1e bir dama taşı gibi oyn::n
masına general Frankonun muvafa
kat edeceği manasına gelemez. Fran
sa ve İngiltere İspanyay;ı bhyük 
hizmetler ve yardımlar yapabilirler, 
ve yapmıya hazırdırlar. Buna nrnka
bil bekledikleri ise sam'.ıni bir bita
raflıktan ibarettir." 
Giornale Cl'ltalia'nın oir izahı 

Saat 17 de İrun kumandnnı yalmz 
kadınlarla çocuklara ve Hcndaye'de 
hazır bulunan harp t!sirlerini kabul 
edeceğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan, nasyonali~t makam 
lar, salı gününden itibaren İrun hu
rlut karakolunun günde 6 bin kişi 

kabul edeceğini tebliğ etmişlerdir. 

T emps'ın mütaleaaı 
Paris, 12 (A.A.) - Temps gazetesi 

yazıyor: 

Minorka adasının nac:yona'istlcre 
devri had'sesi istiklal prensiplerinin 
bizzat Burgos hükümeti için de ne 
kadar mühim olduğunu kafi dercc<'de 
isbat etmektedir. Frankonun ">alahiye 
tini haiz bir mümessil İngilız bayra
r.;·ının himayesi altında Devonshire 
zırhlısında adanın kan dökülmeden 
işgali hakkında müzakerede bıılunur 
ken Majorka üssünden gı?len İtalyan 
kuvvetlerinin hususi bir politikaya 
h izmet ettikleri ve İspanyol milliyet
perverliği davasile hiçbir al:ikalım 

olmadığı di.ı!"Üncesini tevlit ediyor. -- _____ , ---- ~- ' .. 
bir menfaat güttüğüne ve Bat1 Ak

Roma, 12 (A.A.) - İspanyadaki İ- denizi staatüsünün idame edilec:eğine 
talyan muhacirlerinin ancak Franko- dair teminatı kıymeti hakkında ba.cı 
nun siyasi zaferinden sonra çekilecek mahfellerde mevcut şüpheleri idame 
leri hakkında bu günlerde bir maka· edecek mahiyettedir. Bu şüphenin 
le neşretmiş olan Giornale d'İtalia, bir an evvel izalesinde bizzat Fran • 
bugün fikrini şu suretle tasrih etmek ko iç;n otoritesinin teyidi bakımın -
tedir: dnn, bilhassa Fransa ve İngitt~re ta· 

"İtalya, Frankoya o1an yardımına rafından tanınması mevzuubahis nl
nncak henüz dışardan tehdit etlilmck- duğu şu sırada. büyük fayda vardır. 
te olan bu siyasi zaferin müdafaasına Bu tanınmanın ancak müstakil, mu
lüzunı hasıl olduğu takdırdP. devam kadderatına hakim bir surette sahip 
edecektir. Fakat İtalya kendisine siya ve bundan başka Avrupanın batı ce. 
si zaferi asla empoze etmek tasav - nubunda, Akdenizde ve Amerikanın 
vurunda değildir. İtalya yarınki İs- şimalinde hayati menfaatler yine hiç 
panyanın siyasi rejiminin şu veya bir ııurette zarar ve halel getiriime
bu tarzda faşizmin ayni •>imasını id- sine müsaade etmiyecek o,an dev -
d.icl ttmenektcdir. O yalnız bu reji- letlerle itimat verici iyi kl)mşuluk mıi 
min, doğru yoldan şaşırt..ıbilecek ya- nasf'betlcri idame fevkalade alakadar 
bancı tesir ve nüfuzlarından ari, yani bir İspanya için yapılab1lcı.:eği aşikar 
"İspanya. İspanyalılarındır" formiıhi dır." 
ne uygun hale gelmiş bir İspanyanın 
milli arzusuna tekabül etmesini arzu 
ediyor. 

Roma itham etliyoT 
Roma, 12 CA.A.) - Fransa ile İn-

Nafile Konusmak 
Hüneri 

gilterenin, Frankist İspanyayn karşı (Bel§\ 3 ilnct1de) 
ittihaz etmiş oldukları hattı hareket, lenip imlamız fonetik olunca kaşlı 
İtalyan gazetelerinin tenkitlerde bu- g dediğimiz harfi tcliffuzuna yakın 
lunmalarına sebebiyet vtırmekte bcr- olsun diye mümkün olduğu kadar y 
devamdır. Bu gazeteler, Londra ve yazmıya başladık. Eter muhterem 
Parisi Frankoya düşman olmakla mu doktor bu kelimeyi dügme teklinde 
nheze ettikten sonra Fransu:larl:ı İn- telaffuz ediyorsa İstanbul şivesine 
gilizlerin Burgos ile mukarenet pey- uyıun olmadığına işaret etmeme 
da etmeleri iıhümalinden kuşkulan - müsaade etsin! 
maktadırlar. Yazılarımın Rumeli ıiveslne ka~ 

Voce d'İtalla gazetesinde Vidglnlo ması iddiasına gelince; maalesef 
Gayda, şöyle yazıyor: Bumelide ne oturmuş, ne gezmiş ol-

"Londra ile Parisin başka türlü duğum için böyle bir şivenin tesiri 
hareket etmelerine imkan olmadığın- altında kalmış değilim. Daha fenası 
dan dolayı, Frankonun muzafferiye-- türkçeyi İstanbul şiveaile doğru ko
tini kabul etıniş olduklan bedihidir. nuşanlardan oldupma dair dolaşan 
1''akat şimdi bu muzafferiyeti balta- tevatilre inananlar da vardır. Onun 
lamağa uğraşıyorlar. için bir kelimedeki ö harfinin il şek-

Gayda, nasyonalist zimamdarlara, linde dizilmesi ile bir Rumelili ıibi 
mutlak surette itimadı olduğunu be- konuştuğum iddia edilemez. 
yan etmekle beraber onlara Fransız- Kaldı ki; bizim gibi her gün yı.
larla İngilizlerin İspanyaya karşı it- zanlar için böyle ufak teıfek değil 
tihaz etmiş oldukları hattı hareket daha bUytlk hatalara düşmek daima 
muvac"hec:inde ihtiyatlı davranmayı mukadderdir. Bunlu hazan muhte-
tavsiye etmektedir. rem doktorun mektubundaki: 

lsviçre de Frankoyu tanıyor "Dün koca başlık Tökezlemek o-
Paris, 12 (A.A.) - B. Motta'nın kuduk" cllmlesl gibi ibare dttştlk

Bern'deki cümhuriyetçl İspanya orta liittl; hazan da "Biraz Rumeli pve. 
elçisine yaptığı beyanata nazaran, fe- sine kaçan yazılannızın İstanbul şi
deral meclis gelecek hafta Franko hü- vesile konuşan insanlar tarafından 
kumetini hukukan tanımak tasavvu- da okunması ihtimalini elbette ister
rundadır. Bunun sebebi, :ispanya ile siniz" cilmlesi gibi mlnasızhk şek
bir çok İsviçrelinin ikamet etnıekte linde olabilir. Bunlan yazmakla ka
bulunması ve İspanya ile konfede - riimizin tilrkçe bilmediğine hfikme.. 

Tayy are Fabrikası Açılıyor ikinci Münib 
Konferansına 
Doğru 

(Başı 1 lnc!-le) 

ı nında olduğu gibi, tekrar bir milyon 
i askeri silah altına almağa karar ver
diğini ilan etmiş bulunuyor. 

Bu suretle üçüncü perde için sah
ne hazırlığı tamam olmak üzeredir. 
Pek yakında perdenin açılmasını bek
liyebiliriz. 

Bu defa hedef Fransadır. Fran-
sa, Çekoslovakyayı kaybettik

ten sonra tamamen İngilterenin ku
cağına düşmüştür. Bugün Fransaya 
harici siyasetinde müstakil bir devlet 
nazariyle bakılamaz. Londra kendisL 
ne, ne dikte ederse onu yapmağa 

Divriğinin umumi manzarası mecburdur. Nitekim İspanyada Fran-
Divriği (TAN) - Kasabamızın ka yeri de satın alınmıştır. ko ordularının zaferi karşısında sesi-

yeni teşkil edilecek bir vilayet mer- Muhitimizde başka madenler de ni çıkaramamış, İtalyanın bugünkü 
kezi olması ihtimalinden bahsolunu- bulunacağı anlaşılmakta, Etibank ta- mütehakkim vaziyeti almasını temin 
yor. Divriğ:nin inkişafa çok müsait rafından maden araştırmalarına de- eden bu zaferi önliyecek tedbirler 
bir yer olduğuna şüphe yoktur. vam olunmaktadır. alamamıştır. 

Yaptırılmış olan plana tevfikan ka Civarımızda yeni bulunan demir Fransa bir çıkmaz içindedir. İtal-
sabamızın tanzimine yazın hız verile madeninde faaliyet hararetle devam ya ve Almanyaya karşı tek başına 
cektir. Yeni belediye reisimiz Rıza, ediyor. Çıkanlan cevherler mütema- kafa tutamaz. İngiltereyi dinlemekte 
Divriği imar işleri için hazırlıklarda diyen istasyona taşınmaktadır. Divri- devam ederse Çekoslovakya gibi bir 
bulunmaktadır. ği demir madeni, Karabük fabrika- çok fedakarlıklara mecbur olabilir. 

Burada bir motörlü tayyare fabri- Iannın ihtiyacını mükemmelen temin Bu iki ihtimal dışına çıkamayınca 
kası açılması takarrür etmiş, fahri - edecektir. şerrin ehveni olarak İngiltereye sa

Muğla Gençlerinin Müsameresi nlmağa mecburdur. 
O halde bu işte hi.kim rol sahibi 

olan devlet İngilteredir. 

Muğladan yazılıyor: 

Halkev .mizin temsil ve musiki şu
besi gençleri, halkevi sinema salo -
nunda bir müsamere vermişlerdir. 

"Oğuzlar,, piyesi muvaffakıyetle 

'7,pnyu.il • lSen!i ıı::r 

temsil olunmuş, milli zeybek, kazas
ka, beş kaza oyunları oynanmış ve 
müzik parçaları çalınmıştır. Seyirci
ler, iyi bir gece geçirdikleri için çok 
memnun olmuşlardır. 

İngiltere ne düşünüyor? 
İngiltere şimdilik şu düşünce ile 

mütesellidir: Herhangi bir devletin 
harbe mecbur olması ancak iki şar
tın tahakkuku ile mümkündür. Biri, 
harbe girdiği takdirde mutlaka mu
zaffer olacağından emin olması, ikin
cisi elde etmek istedği şeyi harpsiz 
kazanamıyacağına kani bulunması. 

Almanya ve İtalya harbe girmeden 
evvel bu iki noktayı düşünmeğe mec
burdurlar. Bugün diktatör devletler 
karşılarında Fransa ile İngiltereyi 
beraber bulacaklardır. Amerika da 
onlara yardım edecektir. Binaenaleyh 
Almanya ile İtalyanın harbi mutlak 
kazanacaklarına emin olmalarına 

imkan yoktur. İkinci noktaya gelince, 
adafj&. !46n1bv ~hftsl__yaı-!bJi. a!_ -
karlıklarına mukabil bir şeyler veri
lir, ve ortalık yatıştınlır. 

Bu maksatla lngilterenin takip 
ettiği yol şudur: Almanya, 

İtalya, Fransa ve İngilterenin i~ira-
kile bir dörtler konferansı akdet -

it 1 F a Karşı mek. Bu konferansta hem müstemlea ya r an say ke meselelerim, hem de bu devletle
ri alakadar eden A vrupaya ait diğer . Taleplerı·nı· Resmen münaziünfih meseleleri halletmek ve 

• bunun arkasından da silihlan tah-

? 
dide doğru yürümek. 

N • • •• s •• • O Zaten Almanya ile İtalyanm da 
ıçın one uremıy r • istediği budur. Çünkü Milnih konfe-

ransında olduğu gibi, bu dörtler kon-
(Ba"'ı ı lncfdeJ tabiri olduğunu söylemişti. Onun i.- . k 

y • İ . feransmda da ateş etmeksizin, an 
nın atacağı yanlış bir adım. harp dı::- çın talyanın mihverden vazg~çerek d .k ek . . la tatmin edebi-

g-u, fakat ihtilale sebep olur. daha az tehlikeli bir haya~ surmesi 
1
° mkl ~k~diru. 1rmı k d "ht' ı h · · d ğild' ece erıue anı er. Sonra Du~e. Führerden pe e e- ı ıma arıcınde e ı:r. y in b d f bö" 1 bir konfe _ 

B 1. ih F ı b' dik .. 1 • · ;...4-: a ız u e a y e min değildir. Roma - er ın m ve- atat ır tator, ya nız oır ~ ... - •t ed l demokrasiler 
b 1 ih h Al k tt · ·· İtal ı k ransa gı m en evve rinin doğuşundan er m ver. ep ame e yuruyemez. yan ar uv· k d"l .. h lıklı g··stermeğe ça-

if d . tt l tı· ld l . ak lı . et en ı erını azır o manyanın ist" a esı ve ayanın za- ve ı o uk arına manar , ay.>ıy - tnnrn.,
1 

F 
1 1 . l tır nu·· ..,ı·;ı1en faşı"st lerı"nı' korumadan gerı· do" nmıvecekle- ll§IYork. ldukla~ ert . ransıztarkiat rarı içın ça ışmış . " . - - J 

l · · b ı beraber o annı emın ve e lerin bir çoğu, memleket erinin bü- rı hır vaziyet almış u uuuvorlar 
F . t lukl • b'" · ediyorlar. Silfilıça hayli hazırlanmış yük Almanyaya tabi bir halde ykşa- ransızlar, ımpara or arının u- b 

1 
dukl ilA edi lar Mü 

d d. ed' lar t·· 1 .. - vuk buJ k h u un arını an yor ve -masın an en ışe ıyor • un uğüne karşı u aca er .!-- nibte olduğu kadar fedakarlığa kat-
Berlin • Roma mihveri arruzu silahla karşılıyacaklarını soy- aklarmı anlat ak . f 

!emişlerdir. İtalya ile Fransa arasın- lan&llllyac m ıs ıyor -
Umumiyetle İtalyanlar, Roma -

Berlin mihverinden memnun değildir 
ler. İtalyan şehirlerinde, üniformalı, 
Alman polisi vardır. İtalyanlar için
de bir kimse de Tunus, Korsıka veya 
Nisi alabileceklerine inanmad1ğı i
çin yakın atide Cibuti libi bir yeri 
veya Süveyş kanalında bir hisseyi 
kapamadLltlan takdirde, mihveri, 
Her Hitlerin lehine işletmekten vaz
geçeceklerdir. 

1938 ikinciteşrininde !talvada bu
lunduğum sırada bir çok ltalvanm 
İngiltere ile harbetmek istedlkle:i."ini 
anlattılar. İtalya 1915 te, müselle41 it
tifaka muahedelerle bağlı idi. Son
ra bunu bırakımş ve daha yüksek be
del mukabilinde karşı tarafa ;ıtihak 
etmişti. Yıllarca önce Bismark, İtal
yanın bir millet değil, bir '?oğrafya 

decek kadar insafsızlık etmeyiz. 
Mesele şudur ki; okuyucular. 

muttasıl muharririn yanhşuıı arar. 
Bu merakı tatmin itin her gfln elin
de yeni bir saha yani yenl bir ma· 
kale vardır. 

Muharrirler ise doktor ıfbl Usan 
meraldılanndan ender olarak gelen 
ders mektuplannı • mahza htlsnil 
mukabele olsun diye • tahlil ile ik· 
tüa ederler. B. F. 

da kopacak bir harbin ise, ancak bir lar.ı b - rtad .. d"" ~~ .... - z · u İt 1 · şte ugun o a gor Ur;OA.&.-u 
n:ticesi ~labi. r. ayanın ısteğt ye- ··rültünün hakiki mahiyeti budur. 
rıne gelsın dıye, Almanyanın Frnn- gu d k d .. .. ek lan 
sa ve İngiltere ile harbe girmesi bek- Per e bardasın.ba tgt'orunec 0 

l dram un an ı are ır. enemez. 

lspanyatlaki gönüllüler 

İhtimal ki, Sinyor Mussolini, ts -
panyadaki vaziyeti yüzünden durak
lamak tadır. Frankist İspanyn, mem
leketlerindeki İtalyan göniilliilerden 
hosnut değildirler. Şayet, İtalya bu 
askerlerle Preneden Franııaya hücum 
edecek olursa bunlara belki de ricat 
hatlarının İspanyol menfaatleri tara-

rini söylemiş olduğunu iddia etmek 
kolaydır.,, 

FlanJin'in nutka 
Paris, 12 (A.A.) - Saine ·et. ot· 

se, demokrat ittihadı federsayonunuıı 
tertip ettiği ziyafette bir nutuk söy· 
llyen parti başkanı eski başvekil 
Flandin ezcümle demiştir ki: 

fından kesildiğini görürler. "'- Avrupa barışı meselesi ara· 
tspanyollann hepsi de İtalyanlan zi ve müstemleke değişildiklerill 

memleketlerinden çıkarmak hususun halledilemez. Eğer Hitler'in son nut 
da birlesiktirler. Bu da çok güç bir kunu iyi tefsır edebilsem, beynelmi 

lel münasebetlerin iktısadi cephesi 
iş değildir. 

Mussotinf bu yüzden dunklamak- şimdıi münakaşa edilmek icap edet 
ta ve generaHerlle müzakere etmP.k· Zira Avrupa teşriki mesaisinin analı' 
tedir. Genı>ral"erin . ll'l"ansıı:r,ı ""'r~ th tan buradadır. Avrupanm büvii) 
tiyatlı hareket tavsiye etmiş olmalan müstahsil ve müstehlik memleketle 
muhtemeldir. ri bu noktai nazann doğruluğun~ 

Gayda, İtalyanların ukert zafer - kabul ederler ve devletleri harp ese 
den sonra değil, siyasi zaferden son- !erinden kurtararak gayretlerini mii' 
ra İspanyayı ve bulaşık yerleri terk cadele, ve refahın tedricen. tekrar : 
etmeleri !Azım geldiğini yazıyor. Bu- sisine hasrettirecek olan iktısadl 
nun manası, İspanyaya taarruzun mü mali müzakerelere samimi ve açıJ 
temadiyen düşünüldüğüdür. Fa!<:at bir surette başlarlarsa, ba1"I§ kurtull 
Sinyor Gaydanın, yalnız kendi fit- mut olacaktır. 
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Mide ve banakları bofaltır. 
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Sabahları ag karnına 
bir kahve kaşığı alınırsa 
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bl altın kremli 21 saat bavalandıralmış fevkalade ince ve hafif VENÜS Pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en tara~tli güzelliğini ifade eder. 

Terki Deposu: NUREDDİN EVLİY AZADE, İSTANBUL 

lktısat Vekaletinden: 
_Avrupa dericilik, yünlü mensucat ve pamuklu mensucat mes-

ı. ekteplerinde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alı
lekakm tır Bu talebelerin "1011 u dericilik, "10,, u yünlü mensucat v• 
nac · tahsili' aktı "10 u da pamuklu mensucat yapac r. 

2
." _ tırteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmalan lazımdır. 

• A _ Türk olmak, 
B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde çalışmağa mü-

sait olmak, 
c - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış bulunmak, 
D - Maarif Vekaleti Bölge Sanat Okulları tesviye ve elektrik şu

belerinden mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki 

1ene sanatında çalışmış bulunmak. 
3. _ lmtihanlar 15/ 3/939 tarihinde Bölge Sanat Okulları müf-

redat programına göre aşağıdaki derslerden olmak üzere Ankara, 
btanbul, Bursa ve lzmir Bölge Sanat Okullarında yapılacaktır. 

Matematik, 
Mekan~, 

Mek"ı\nr N.'kıroffij\!;ı ve maızeme 
Lisan "Almanca veya Fransızca,. 

4. - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda mu
vaffak olanlardan muvaffakıyet sırasile 30 namzet aynlacaktır. Bu 
namzetler üç gruba tefrik edilerek mesleklerine göre 31/12/ 939 ta
rihine kadar Sümer Bankın Beykoz, Feshane, Hereke ve Kayseri 
Fabrikalarında staj görecek ve mesleki fabrika kurslanna devam 
edeceklerdir. Staj ınüddetince kendilerine ayda 50 şer lira verile-

cektir. 
5 

_ Staj müddetinin sonunda Fabrikalarda yapılacak kurs lmtl-

ba 
'
1 

d umumi çahşmalannda muvaffakıyet gösteren ve ah-
n ann a ve kan t tiril tl A ' .. 

6 azbut olduklanD• aa ge en nam7.e er vrupa ya gon-
llk~ !° rdir Bu imtihanlarda muvaffak olamıyanlar serbest ka· 
derılecekle. b" hak talebinde bulunamazlar. imtihanda muvaffak 
hrlar ve hıç !r a gönderilecek talebe, Sümer Bankın idare ve ne
olarak Avrupa kıak ijzere Eylül 1940 tarihine kadar lisan kurslan
zareti altında 0 k 1940 senesi kış semesterinde meslek tahsilıne 
na devam edece ve 

başlıyacaktır· , "nderilecek talebe Sümer Bank Fabrlkalannd• 
6. - Avrupa ya,~i ta}ısil müddetlerinin bir misli fazlasile Tktı 

ki staj ve ~vrup~ li i§lerde uıta. usta bafl veya fen memuru 
At Vekaletmln göeterec:u ınükellefiyeti tevsik etmek üzere Avru
olarak çalışacaklardır. talebe bir taahhütname verecek ve muteber 
pa'ya gönderilecek ~er 
bir kefil gösterec:ektır. l/3/939 tarihine kadar ikinci maddemn 

7. - Talipler en 'i Bölge Sanat Okullarından hangis;nde imti
ilçüncü fıkrasında yazı ı n bir istida ile aşağıdaki vesikalan Iktısat 
bana gireceklerini gas~üdürlüiülle göndereceklerd&r. 
Veklleti s.n.yt Uın\dllt üıdaDl 

A - Nüfus hüviY8 c 
B - Askerlik vesikası esi 
C - Mektep pııadetnam 
D - Hüsnühll varakası Otehammfl bulunduğunu gC>steren res

.. sanata m 
!: - Çahpcaa· at veslk&Sl· 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük Bir Tebeddül 
--o

Mübalağalı "Makiyaf' kalmadı 
--o-

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET İN
CE BİR PUDRA. TABU BİR GÜ. 
ZELLİK VERİR. 

Parisin 'ık ve kibar kadınlan, ye
ni bir moda meydana atmışlardır. 

Oular, bütün gün zarfında hiç par • 
laklık izi vermeksızın şeftali çiçeği 

bir ten temir. eden yeni bir pudra 
keff~tmişlerdir 

Bu da; yeni VP ht•susi bir usul ile 
en ince bir pJdr•yı 1pekll elekten ilç 

defa geçirilmi~ ve hakikaten krem 
köpüğü ile kanştınlmış pudradır. 

Fransuı: kimysg<'rleri tarafından u
zun araştırmalar net1cesinde elde et
tikleri bu en son· usul Tokalon mü
essesesi tarafından imtiyazı alınmış· 

tır. Tokalon pudrası parlak bir bu 

runa ve ya21ı manzaralı bir cilde ni
hayet verecek ve si:ze nefis ve 8 sa· 
at zarfında "Mat .. bir ten temin ede

cektir. "Fini Mat., Tokalon pudrasını 
kullandıA'tnrzda ne rüz~Ar. ne va~
mur. ne de ter cildinizin güzelll!tint 
bozmaz. Sehh11r güzt-lli~inizi artıran 

bir tazelik ve bir cazibe verir. 8 ca· 
Zip ve yenı rPr.ır oı=tn Tokalon pud· 
ruını isteyiniz ve ::CuJlcınınız . 

men tasdik edilmJt sıhb bitirdikten sonra çabftığı yerlerden aldığı 
F - Sanat Okulunu r" TAN Gazetesi ar~ 

bo~rvisler. atık fotoğraf· j: 11 A i 
G - Altı adet vestk ak fStfyenler lktısat Veklleti Sanayt Umum if an Fiyatları § 
8. - Fazla izahat aim tınel.idirler. (407) (793) i -

Müdürlüjüne nıünC .. t e ! -o-- 1 _:_ =:::.:::: ... ~~l--... -:u.~· d::il;. r~l~ü-;gv~ü=n~d;:e~n:-::---- 1 ıncı sayfa sontımr 400 ~ 
Adalar ..-a ••• 

1
2 • • • 2so _ 

Cinsi Muhammen Jdrabedeli • J 
1 1 1 

200 •! 
~Mevkii -~ Balık voli mahalli 400 00 4 -= - :..o;lrada • • • 100 = 
Kamino Bil,. ..... Uad• Balık voli mahalli 800 oo iç sayfalarda , 60 § 
l!ivandros ffeYbeu..dı • • • •••• • • • • • • • 100 00 • f -" ı,e...- ,on sav a • 40 =-Sitravoli HeY da •••• • • • • • • • • • • 100 00 _ 

Levaztm Amirliği Satan 
Alma Komisyonu tlCinları 

Gumuşsuyu hastanesı ıçin bir 
adet elektrilize klor cihazı 14/2/ 
939 salı günü saat 14 de Tophane
de Istanbul Levazım amirliği satı
nalma komisyonunda açık eksiJt
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
1100 lira, ilk teminatı 82 lıra 50 
kuruştur. Şartn.amesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (494) (683) 

* 2000 metre yatak kılıflığı bez 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesı 

14/ 2/ 939 salı eünü saat 15 de 'l op ··-··"'-.a"' ....... a .. ,Hı aıııııug1 satınal • 
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 880 lira temınatı 
132 liradır. Şartname ve nümu • 
nesi komisyonda görülebilir. Is • 
teklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel • 
meleri. (499) (748) 

* 500 adet katlanır fener alına • 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/ 
2/ 939 çarşamba güniı saaı 14.30 
da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği &atınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmın bedeli 1250 
lira teminatı 187 llra ~O kuruş -
tur. Şartname ve nümunesi Ko. da 
görülebilir. lsteklilerın kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte Ko. 
na gelmeleri. (500) (749) 

* 
2000 ton kadar buğday kırdırıl-

ması 23 / 2/ 939 perşembe gunü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltme
si Tophanede İstanbul levazım 
Amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 13474 lira 79 kuruştur . İlk te
minatı 1010 lira 61 kuruştur. Şart
namesı Ko. da gorlılebilir. lstek • 
lilerın kanuni vesikalarile bera -
ber teklü mektuplarını ihale .ıaa • 
tinden bir saat evvel Ko. na ver • 
melerL (502) (767) 

* 157700 adet limona istekli çık -
madığından pazarlıkla eksiltmPsi 
15/Şubat/939 çarşamba günü saat 
14,15 de Tophanede levazım amır· 
ligi satınalma komisyonunda ya -
pılacaktır. Tahmin bedeli 3154 11-
ra ilk teminatı 236 lira 55 kuruş
tur. Şartnamesi Ko. da görülebi • 
Ur. İsteklilerin kanuni vesikalari
le beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (503) (768> 

OSMANLt BANKASI 
1 LAN ~·· ·· - '12ur-za • 50 00 Dı"kkat • : ~oyono » •-- • • • • • • • • · • • • • • • 

Manastır BUJ'ld ••••••••••• • • • 400 00 ! % 3 faizli 1903 ihraçlı MISIR 
Halik aurgal • • • • • • • • • • • • • • 50 00 1 - l sanıım: gazetenin ince i KREDİ FONSYE tahvillerinin 1 
Partik surıas . . . . . . . . . . . . . • 50 00 yazıslle 2 satırdır. : Mart 1939 tarihinde yapılacak it-
Jardenönü J{ınaıuada • • • • • • • • • • • • • • 50 00 2 - İllnlann fiyatı gazetenin i fa kefidesinde bqa baş tediyesi 
Karataı ıcınsl~ •••••••• •..... 50 00 tek sütunu üzerine hesap- İ tehlikesine karşı OSMANU BAN-
Manastır ıcınaııadA ~ ••••••• • •••• ; 25 00 lanmıfb!'. • KASI, Galata Merkezi ile Yeni-
İskele mevkii J{ınalıad• : •••• • •• • •••• : 50 00 3 - Kalın yazılar da gazetede i cami ve Beyoğlu şubeleri tarafın-
Partik ıcınaııad• aıahallerl kiraya verilecektir. İsteklilerin kapladılı yere &öre ADtim· i dan pek iyi prtlarla ai&orta edi-

Yukarda evsafı yazıl: '°'011 ıeyenlerln 23 - 2 - 939 perfelllbe ıünii le ölçülür • leceli, mezldir tahvilat hamille-
\?e tediye şeraitini anlam: ;y akçalarile Adalar MalmüdUriyetinde top- Dllllll 11 ı 1 il dilli rlnin haberi olmak mere ilin o-
aaat on dörtte ,cı 7 bUÇ )Jileleri ('135) lwaul'. 
lmıaıı satıf komisyonuna ge 

1 Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. İdare Meclisinden: 

Türkiye Şeker Fabrtkalan A. ş. Hissedarlar Heyeti Umumlyesi 28 
Şubat 1939 salı günil saat on birde Ankara İş Bankasındaki hususi dai
resinde sureti adiyede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi muclblnce 
laakal yüz hisseye malik hissedarların, hamil oldukları hisse senetle
rini veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Anka
rada şirket Merkezine İş, Ziraat Bankalarına veya Sümer Bank'a tevdi 
ederek birer duhuliye varakuı abnalan rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Şirketin 1938 senesi muamelat hesabatı hakkındaki mecDsl 

idare ve mürakipler raporlarının okunması ve tasdiki. 
2 - 1938 Hnesi bilanço, kir n zarar hesaplanrun tasdiki 'ft ldaN 

meclisinin ibrası, 
3 - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzü hakkında 

~arar lnm&"l.l , 
4 - 1939 senesi müraklplerfnln intihabı ve tleretlerfnln talı:dfrl. 
5 - Münhal ~IJai idare AzaWdanna muvakkaten ~ olaa _. 

vatın lntihaplannm tasdiki, 
8 - Eı;as mukavelenin 26 ncı maddesine tevfikan müddetleri hltm. 

bulan meclisi idare izalarmın yeniden intihabı ve huzur haldannuı 
tayini, 

7 - Meclisi idare Azasına ticaret kanununun 323 ve 324 nci1 madch
lerinde yazılı salahiyetlerin itası. 

Babaeski Belediyesinden : 
Babaeski belediyeslndf' mevcut proje ve fenni prtnamelel' dahilinde 

elektrik tesisatı yaptınlacaktır. Münakasa kapalı zart usulfle icra edi
lecektir. Taliplerin 2490 numaralı kanuna tevfikan muvakkat teminat 
akçaları ve evrakı müsbltelerile birlikte ihale günü olan 3/Mart/1939 
tarihine rnstlayan cuma günü saat 14 de kadar belediye relslil'lne tevdi 
etmeleri şarttır. Muhammen bedeli (23.128) lira '5 kunıı olan lfbu te
sisatı ait proje ve keşünameler (On} lira mukabilinde Babaffkl beledi-
yesinden alınır. ('70:5) 

Devlet Basımevl DirektörlUğünden : 
Açık arttırması 9/ 2/ 939 Perşembe günü saat 15 de yapılacak olan 

kırpıntı kağrtlan için isteklisi zuhur etmediğinden arttırmanın 20/2/ 939 
Pazartesi saat 15 e bırakıldığı ilan olunur. "828" 

1 Harici Askeri Kıtaat ilanları ı _______ _. 
ı-..t:~ll tn.'CU:u 1'I O>bli .l.ll"a li K.W'~ 

olan Imıirde üç adet garaj yapıaı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuş-
tur. Eksiltmesi 24/ 2/ 939 cuma 

gunü saat 11 dedir. llk teminat 
5129 lira olup prtnamesi 388 ku -
ruş mukabılinde komısyondan a
lınır. Eksıltmeye gıreceklerin ka
nuni teminat ve 2490 sayılı ka • 
nunun 2, 3 uncu maddelennde ya
zılı belgelerile birlikte ihale saa -
tinden behemehal bir saat evve • 
line kadar zarflarını Ankarada M. 
M. V. satmalma komisyonuna 'ller 
meleri. (812) (785) ,,. 
Ambalajlık iki metnt mil.ibı ke

reste ile 150 kilo çivi alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 16--2-939 
perşembe günü saat 14 de Topha
nede İltanbul levazım imirlilf sa-
hnalma komisyonunda yapılacak

tır. İsteklilerin yüzde 15 teminat

larlle beraber belli saatte komis

yona gelmeleri. (511) (825) 

" • Eski§clıirde bir beton uçuı plsU 

yaptırılacaktır. K8fil bedeli 262800 
lira ilk teminatı 14390 liradır. Ka
palı zarfla eksiltmesi 3-Mart-939 
Cuma ıünü saat 15 de Vekllet Sa
tınalma Komisyonunda yapılacak
br. Şartname ve projeleri 13 Ura 
14 kuruş mukabilinde alnıabillr. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde gösterilen 
vesalkle birlikte ilk teminat ve 
teklif mekt&ıplannı ihale aaaün • 
den bir saat evveline kadar An
karada M. M. Vekiletl Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. "814" 

"845" 



bronşit, baş, diş, romatizma. 
ralii, kırıkllk ve tekmil a~rllara karşı 

RIPINI TERCiH EDiNiZ 
Çünkü bir tek kaıe almakla ha talıiı defeder ve ilerlemesinin 

önüne• geçnüı olursunuz. Bir tek kaıe 11 GRIPIN .. en 
muannld baıı dlı ve romatizma ağnlarını, üıütmeden 

mütevellld sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir. 

KAT'I TESiR SERi SIFA 
"6ripin .. bu yağmurlu ve soğuk havalarda 

vücudünüzü hastalaklardan koruyacak 

Bir kaıe 116ripin11 çok kısa zamanda sizi 

rahat ve sıhhate kavuıturur. 

icabında aünde 3 adet alabilirsiniz. en kuvvetli ilaçtır. 

N E O 1 O R 1 N sizi ba11 diı ve romatizma 
ağnlanndan, nede ve ırl~ .. .-.11 

brtatıll •ıalıls ve•I lllr davadir .. 
• bte I; ~ blala 30 ........... Hs eczanede bulunur. 

ANNELER DiKKAT! 

Y-1 TA 
Her all'lelll• M'-111 lcllp .._ Mr llawttl ............. Ço

... ıı1c1ar .... VitaUa kuttllt ......... ..a..lde oDlail .................... ~ 
VITALI KUVVET SURUBU 

Mektep çaimdlılsl 11 ........ ildi bdm •8Jll ihtiprlarm 
..,... ...... ft laan.elsbü arbnr. 

1 Nal 
IUL 

Alda11•ayt..._ RajHt tiren her ı•yl• taklldl ve 
benurl v.-clır. •rlpln yerine Mlk• ltlr ••rk• 

............. ıldcl.+I• redclecll•b. 

~ D 1 K KAT ı ~ ,-IZMIR PAMUK MENSUCATI. 
APIKO~LU T. A. ş. TARAFINDAN 

\:r Oteclenberl sallamhlı ile tanmm11 ve battım1zın raAt>etlnl s u c u K L A R 1 N 1 kazanmıt olan mamulitunız 
JCABOT BEZLERiNiN 

Terci• ecll•IL tstnılAk verglalnln tenzili nllbetlnde ucuzlattırılmıt olan yeni satıf 
Halla ko,.. Ye nlır elin- ftyatlan aplıda gölterilmfftir. 

cim menmldtlr, Bfltlln hü- 4 No. Tip Atlı 85 S. Ea 36 Metrelik 

4 • "·. 

855 Kr 
595 .. 

kallanla abbr. 5 • 90 . .. . .. .. • 759 " 
.. • 

•Telefon: a4340 

. , . . . . . . .. 

Yapurlcwln l:CllUI Gln ve Saatleri 
13 l•battan 21 l•bata Kadar Kalkacak 
Vap•rl•n• lılnllerl, Kalklı •ın ve Saatleri 

ve Kalkacaldan Ra•flmlan. 
«aratteiils .. Uma - Sah 12 de (Abu), Peqembe 12 de (Tan), 

Puar 18 da (l:ae). Galata nhtım1ndan 
8arJm ........ - Çupmba 18 de (Aııtalp), Cuman.l 18 de 

on->. 8lıbal nbtımnulan 
bmlt 11atb11a - Puar, lalı w peqembe 9.30 da (Up). Toı>-

bw nhtmundan 
M111iaa7a Uttma - &.,.an 9 da ()larakazl vapura listemi VI· 

parlaıdua blrl, eumarte.t aynca 13.30 da 
(Tnk) • Tophane nhtumnclan. 

8w1uma •attuNI - Puartesl, Çarpmba ve Cuma 8.15 ele 
(Tnk), •Jl'IC8 Çarpmba 20 de (Saadet) ve 
euman.t 20 de (Buna). Tophane nhtımın
dan. 

KanW,. hattma • Sah 19 da (Buna), Cuma 19 da (Bartın). 
Tophane nhtım1nctan. 

tmroa laattma - Pazar 9 da 'Tayyar). Tophane nhtımmdan 
~ batbM - Çarpmba 15 de (Menin), Cumartell 15 de 

(Saadet). Sirkeci nhtım1ndan. 
taalr dnt .. ttma - Pazar 11 de (İzmir) Galata nhtım1ndan . 
...... llattma - Salı 10 .. (arOlk), Cuma 10 da (Swhkn-

de). Slrkeel nht•P"Man. 

T•lefoltlor: Merlı• ıa..11 42497 
A-hler ly ıa,r11taıı 42362 

SlrkMI Yolc• Sal- 22740 

POKER 
trafhwpk•an•wt•bb 

W1e .,.._ Ye cildi JU"liliifabr. 

t Her,.,.. 

Poker T ret Bıc;aklannı 
..... rı. 1 •fı • 

•aıat •ıiai -... 1.1111 DOaDGKCO 9:•ıud!'k w 
Ne;atJat T. L. 9' B r'&i' JW TAN Mat'-

.. . 
8 

it ,, it • 885 " 
., " ,, 8 

9 Tayyarell 85 " ,. ,. • 75 " 
• .. ,, 815 

9 • • " • • • • " 
' 1 • " Köpekli 85,. • " • 813 • 

ı - Satı11m1z lmıirde fabribcla teslim ve petf"dh'· 2 - Yub-
ndald satıı fiyatlarımız ugaı1 bir balya lçlndir ~ballj muarlft 
müşteriye aittir. 3 - Yukandaki satış ftyatıarına " 2 zaın edilmek 

suretile fabrikada telllm aagarl olarak bir top~ yapılır. '- !s
tanbul 1atıt mahaW: nncancılarda Mahmudiye ~a 12 namara-

1 ~;;;;;;~~--d-adır-""!!J"--lllııi'İllm\ 
RUMU 

ngosu 
TURK HAYA 
Büyük Piy 

... inci k•tld• : 11 .. ---- 939 claclır. 

Büyük ikramiye: 5 000 Liradır_ 
Bundan bafka: 11.000, 12.~ ~ llrabk .......,_. .... 

(20.000 •• 10.000) liralık iki Jil. mLlfat •ardır-
•• tertip+. ltlr ltllet • lttlrak etmeyi ili-

mal etmeyl11ls. Sa d• plfdgo••n llleı'•d ve balatt· 
1 

..... . 
yarlan ara11H tlnn 1 


