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Bulgarlstanın Ballian ~ • • 
tantana girmesi bir zan· 
rettir. Blnaenaleyh, Bul· 
garlstan evvela Balkan 
Antanhna glrmell ve on· 
dan sonra dlleklerinln 
ıulhça teminine çahıma· 
Ildır. 

Yaan: M. Zelıeri;,a SERTEL 

Ş ubatın yirmisinde Bük
reşte toplanacak olan 

Balkan Antantı Konseyinin 
bu defaki içtimaı fevkalade 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Çünkü bu toplantı Or
ta Avnıpada cereyan eden 
mühim hAdiseleri takip et -
mekte ve A vrupada gayet 
mühim bir takım inkişaflann 
vukubulınak üzere bulundu -
iu bir zamana tesadüf etmek
tedir. 

M\lnlh konferanmıdanberl Or
ta A vrupada bir çok delifikliltler 
oldu. Orta Avrupanm ıulhunu te -
min etmek üzere kurulmut olan 
Küçük Antant, Çekoalovakyanın 

parçalanması üzerine if1is etti. 
Macaristan, Berlin - Roma mlhv• 
rine girdi. Yugoslavyada Stoyadl
noviç kabinesi delifÜ· Rumanya 
ve Yugoslavyaya karp Macaris -
tan yeni bir takım iddialar serdet
meğe başladı. Almanya, Ukran -
ya davasını kolaylaştırmak veya -
but garpte mqgulken prktan ra
-lonya ile anl•pmıia çahp1'0J'. Da.; 
na ınukabil Rumaap, Y'UIQlllavya 
ve Polonya arumda bir atant te
sisinden bahaec:lillyor. 

Hulba, Orta Avrupada bilyilk 
bir siyasi faaltyet görülüyor ve 
diplomatik faaliyetler gelip Bal • 
kan Antantına dahil devletlerin 
kapıaına dayanımı bulunuyor. 

Bu defa Biikrefte toplanacak 
Balkan Antantı Konseyi, 90D. za _ 
manlann ortaya attılı bO.tibı ba 
meseleleri g67.den geçlrmete, '" 
blı meseleler brpamda Baltan 
Devletlertntn ftZiyetlnl tesblte 
mecburdur. Bu aebeble de BOkret
tıe cereyan edecek mflzakerelerln 
ehemmiyeti bO.)'Qktilr. 

Balkan Antantı konseytnln en 
ziyade ilzerlme duracatı mesele -
ler, Macar1staıı n BulprlataJim 
muahedeleri tadil için ileri dr • 
dükleri metallbı tetkik etmek ve 
Bulgartatanuı Balkan -Antantına 
girmesini tenıln edecek bir zemin 
aramak oba gerektir. Zaten Kon -
leyin Uln edilen nıznameatnde 
bu me.eleler de ıöriinnıettedir. ... 
8 aDcan Antantı Yahuz Balkan-

larda delll, fal'Jd ve cenubu 
p.rld Avnıpacla lulhun en büyük 
~ini olmuftur. Veraay muahe -
desindenberl cihanın hiç bir yerin
de bu kadar kuvvetli bir sulh bl 
ku vücuda getirllemenıi§tir. :U 
aulh unsurunu son h&diaeler ve 
meseleler karpsuıda da sadece sar 
ııntıya uğramaktan masun bul 
durmak değil, blWtia daha ku':: 
vetlendirmek ve cenubu prld Av
rupasına dotru sarkınak istidadın 
gösteren siyasi emellere 1tarp ,:.. 
çilmez bir set haline getirmek lA
zımdır. Bunun için de Bulgarısta. 
nın Balkan blokuna girmesine ih
tiyaç vardır. Bu ihtiyacı Bulgar • 
lar da hissetmişlerdir. Bulgaristan. 
da bu temayül ve kanaat seneden 
seneye kuvvetlenınit. ve bugün _ 
kü hükumetin emellerinden biri 
olmuştur. Köse İvanof hükdmeti
nin gayelerinden biri de iktıaaden 
ve siyaseten bir vasal devlet ol • 
mak tehlikesine maruz bJılunan 

Bulgaristanı Balkan Antantına .,.. 
karak kurtarmaktır. 

(Sonu: Stı. ti, ri. !) 
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1 DEAL BÜRO 
BGrolarm İf çıkarma kudretini artıran ameli bir 

kitaptır. Az masrafla çok it nud çıkanlabilecetllıı 
pterir. 50 KUl'Ufo 

TAN Matbaa11 • lstanbul 

Libyadaki S~n ltalyan ismet lnönü ~ske~i 
T ahşidatı lngilterede Erkan .$eref~ne 81~ 

E 
· d• U d d Çay Zıyafetı Verd• n ışe yan ır l Ziyafette Büyük Millet Meclisi Reisi ile 

Ciyano, Bunun Tunustaki 
Fransız Tahıidatına Mu· 
kabele Olduğunu Söyledi 

41manyanın Tedrici Bir 
Seferberlik Programı 
Tatbik EHiği Söyleniyor 

Başvekil ve Vekiller de Hazır Bulundular 
Ank 15 (Tan muhabirinden) - Bu akşam, Reisi-

.. mh atra, t tn·· u·· tarafından, Çankayada riyaseti cüm-
cu ur sme on k A ·caı fin b. 
hur köşkünde· Ankarada bulunan as en n ~re .e . ır 
k bul 

. ılın ştır Bu kabul resminde, ailelen ile 
a resmı yap ı · . . · il b' likte B 

birlikte askeri rical ve aynca yıne ailele~ e ır ' · 
Londra, ıs (Hususi) - İtalyanın 

Libyadald tahfidatı bir mesele te,_ 
kil etmektedir. İngiltere hükumetin
ce yapılan bir tahkike mukabil İ
talya Hariciye Nazın Kont Ciano, 
Fransanın Tunustaki tahŞidatma mu
kabele etmek üzere Libyadaki ltal "' 
yan kıtalannın takviye edildiğini 

1 

söylemiştir. Libyadakı normal kuv
vetlerin sayısı 30 bın olmak icap e
der. Kuvvetlerin şimdiki savısı hak
kmda malumat verilmemeklo bera-
ber bunların 60 bine vardınldı~ tah 
min olunuyor. Kont Ciano. normal 
vaziyetin avdeti üzerine. İngiliz -
İtalyan anlaşması mucibince lJunların 
ekailttleceğini temin ı tmiştir. Kont 
Clanodan bu izahatı alan Ingiliz sefi
ri Lord Perth'in İtalyan gazetelerinin 
Fransa aleyhindeki neşriyatmın ve 
Relaztonl İnternationaJ gazetesinin 
ileri sürmüt olduğu garip mutaleba
tın Fransız - İtalyan münasebatını 
olduju kadar İtalyan - İngiliz mü
nuebatım da thW edeceğini s0y
ledili bildiriliyor. 

Kont Clano, fimdiki gerginlikten 
Fransanın 'in~\ o\~u~ _v~_tt~y~-hit 
pr eden ti6tti Jnüalelerden mesut 
tutulamıyacalJ .-.abuu nrmtştlr. 

Clano, bütün hususi meııeleler hak
kında münakaplarda bulunmuş, fa
kat herhangi bir şekilde katt t,.minat 
vermekten imtina eylemiştir. 

* İtalyanın Ubyada yaptığJ lahşidat 

M. Meclisi reisi, Başvekil, mareşal ve Vekiller de hazır bu-

lurunuştur. b' · af ti 
Kabul resmini müteakip köşkte ır çay ~y e 

verilmiştir. Milli şef ziyafet esnasında ordu erkam ile has-
bihallerde bulunmuştur. b 

Önümüzdeki cumartesi günü akşamı da Ankarada .u-
lunan ve baremin dördüncü, beşinci, altıncı derecelenne 
dahil memurlar İsmet İnönü ve refikaları tarafından Çan
kayada verilecek çay ziyafetine davet edilmişlerdir. 

Ekrem König 3 Gün 
Evel Paristen Annesine 
Bir Mektup Gönderdi 

Anlcara Miiclclelunnntlğl, Evvelce Gelmiı 

Mektuplarda istifadeye Değer Bir 1-Y 
.. .__. ve """-' Sahiplerine iade EtH 
aı t Glnlt ha&wnda her gfln ~erde ~an haberlet 

birbirini tutmuyor. Çünkü Ekrem Gönig Pariste bulunamayın
ca izi kaybedilmiş ve bir türlü nerede bulunduğu tesbit edile
memiştir. 

(Sonu; Sa. 6, aü. 1.J Tunıuii müJala eJecelı olan yerli kıtalarJan bir par~ 

Son çıkan rlvayetl~ Ekrem König'in Holandada bulunduğu mer

kezindeydi. Müddeiumumiliğin Holandadan Ekrem König'in iadesini ı.. 
tediği bile yazıldı. Hatta dün İstanbulda ve Ankarada Ekrem Könlg'm 

Holandada yakalandılt, arada iadei mücrimin mukavelesi olmamasına 

raimen karp1ık1ı nezaket kaidesine dayanılarak kendlsinln memh•~ 
tımize teslim edilmek üzere bulundutu da söylenildL lngiltere Kabinesi Dün 

F rankoyu Tanımaya 
Karar Verdi 

Fransa da Franko Hükumeti Neıdine Ayan 
Azasından Leon Berardı Gönderiyor 

Londra, 15 (Hususi) - İngiltere kabinesi bugünkü mu
tad toplantısında Frankoyu tanımak meselesi ile meşgul ol -
du ve Fransa kabinesinin dünkü toplantısı hakkındaki rapo
ru tetkik etti. Mister Chamberlain, bugün kral tarafından ka
bul olunmuş ve kabinenin bugünkü toplantısında mevzuu 
bahis ettiği meseleler hakkında izahat vermiBtir. 
İçtimada Frankoyu tanımağa ka

rar verildili, fakat bunun ne zaman 
yapılacajmın Başvekil ve hariciye 
nazınna bırakıldığı haber veriliyor. 

Mister Chamberlain Avam ka -
marasmda Franko hüklimetini tanı
yıp tanımamak bahsi üzerinde fazla 
söz söylemek vaziyetinde olmadığını 
söylemiştir. Minorka adasının Fran -
koya tesllıni meselesinin cümhuri -
yetçi İspanya ile Franko mümessil -
lerine haber verilip verilmemesi et
rafında da işçi mebusu Fletcher ile 
hariciye müşteşan Bütler arasında 
münakaplar olmuştur. 

İngiltere amele konseyi bugün -
kil toplantısında, İspanyada cümhu
riyetçi bir hükdmet bulunduğu müd
detçe Frankoyu tanımamak lehinde 
bir karar vermiştir. 

Fransaya gelince Ayan azasından 
M. ~ugün)veyacu

m.aı~IW9 •1111ıu-,~·btn olarak ft 
ünasebetler 

B, ri. 4) " 

F,..,...,.,. s,.._ elpiifinc 
.... eJilecefi .,.,,,,.,_ 

L.on • .,.,.,, 

580,000,000 

lntıiliz Lirası 

lngiltere, Gelecek Yıl 

için Müdafaa Bütçesine 
Bu Kadar Para Koydu 

Fakat bizim dün gayet mevsuk 
bir menbaclen aldıjımız maldmata 
göre, bu haberlerin eberlsi tahmin
den ileri geçememektedir. Bize kati 
surette temin edikliline göre, Ekrem 
König hl1l Parlstec:Ur. Bundan üç 
gün evvel annesine gönderdili bir 
mektupla onu da PU'iae davet et • 
mektedir. Hldlae, matbuata aksettili 
gündenberi Ekrem Könlg Paristen 
aynlmamıt ve o vakittenberl latan -

Londre ıs (Hususi) - İngiltere buldald ailesiyle muhabereye devam 
hükumetinin siyaseti teslihatı geniş - etmiştir. 
letmek ve hükumetin bu ujurda borç fftıriciyeıie mal~ 101ı 
alma salahiyetini arttırmaktır. Ankara US (Tan muhabirinden) -

Bu yüzden hükfunetln 400 mil - Ekrem Gönig'in Amsterdamda gö -
yon sterlin borç alma ıaWıiyeti 800 rüldüiü hakkında Hariciye Vekile
milyon kadar genişletilmiftir. tinde resmi maUunat yoktur. Mef • 

Hükumet yapmak saWıiyetinl ha- kureden ve Ekrem König!den Mefkn
iz oldutu istikrazın henüz 200 mil - renin ailesine gelen mektuplar An
yonunu kullanm~. Elinde kalan kara müddeiumumilillnce tetkik • 
para ise 800 milyondur. Gelecek se- dllmif, bunlardan istifadeye pyan 
nenin müdafaa bütçesi S80 milyon bir ,ey görülmec:liiinden sahiplerine 
isterlinc:lir. Bu ise 1937 bütçesine na- iade edilmiftlr. Ekrem Könifin son rami 
zaran iki mlallc:lir. Havaya tahsis o- ============================ 
lunan mıktar ise 200 milyondur. Do
nanmaya bir saffıharp zırhlısı daha 
ilAve olunacak ve bu suretle inp e -
dilmekte olan saffıharp gemilerinin 
sayısı (9) a varacaktır. Bir tayyare 

(Sonu Sa; 8, Si& 1 de 
"• 

Hariciye Vekil 

Macar Başvekili 
Soyunda Y alıudilik 
Olduğu/çinlstif aEtti 

lu AkfGlll Budapefte, ıs (HUIUS!) - Dün • ı ti, son zamanlarda Macariatandı ya-
denbeli iltifa edecell söylenen bat- hudiler aleyhinde takip olunacak ya-

H• eket E•yor vekil lmredt nihayet latifaauıı ve - hudi aleyhtan siyaseti tesbtt eden 
rerek çekildL Fakat bqvekil İmre • ı kanunu hazırlamı, ve bu kanunu da 

Ankara ta (Ta muhabirbıden)- dinlD iltifuı bir kaç sebep yüzün - meclise sevketmişti. Yann toplanı • 
Hariciye V etili ŞüJail Saracollu 7a- den 10n derece garip ıörülmüe ve cak olan meclis ı:; k - k 
nn akfam Bilkrefe hareket eclecek - hayret uyandırmıftır. re edecekti. Halb~i ah:::::.:~ 
tir. Vekile daire f8flerlnden Zeki, Bir zamanlar İmredl, atalan l- ni daha iyi tetkik ettikten IOl)l'I ana 
husus! kalem mGc:lilrtı Abdallah r.- çmde yahudl bulunmakla itham o- tarafından büyük babası olan ve 
Jd ft huml kalemden irfan Sabit lunuyor ve kendisi bu ltbamlan tek- Napolyon Bonapart devrine erisen 
rafakat edecekleidlr. zip ediyordu. Hatıl 1mrec:u hüldUn&- (Sonu: Stı. 6, ıi. JJ 
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l~Yh~~? P ENCEREMDEN 

Yangınların 

Cetveli 
Yazan: M. Turhan TAN 

1-ki gün önce ve bu sütunda İs
tanbulu zaman zaman hara -

beye çeviren zelzelelerin muhtasar 
bir cetvelini kaydetmiştim. Okuyu • 
cularımdan biri telefonla evimde be
ni buldu, yangınların da bir cetvelini 
istedi. On beş, yirmi gün evvel yine 
bizim gazetede İstanbul itfaiyesinden 
alman bir cetvel intişar etmişti ve o
rada son on yıl i~inde şehrimizin ge
çirdiği yangınların sayısı gösterili -

Deniz banka 
Yeni lstikamet 
Veriliyor 

yeni Belediye vergileri Bir Motör Ciddi sista nbuldaki 
• • B ir Tehlike anatoryomlar 

lçın Bır Karar Yoktur Atl tt s-Beıediyenini~?resi?. d~.ki . a l sa11atoryomların gundelık uc-
--------------- retleri kaç kuruştur ve Hey -

Denizbank umum müdür vekili 
Yusuf Ziya Erzin yeni kadroyu tas
dik ettirmek ve Denizbanka ait 
şimdiye kadar yaptığı tetkikler et -
rafında Vekaletle temas etmek üze
re dün akşamki ekspresle Ankaraya 
gitmiştir. 

Vali Dün Bu Hususta izahat Vererek Bunun Karadenizde evvelki gece şimal belidekinden baska sanator -
rüzgarı ile başlayan fırtına dün sa - yom var mıdır? Varsa nere • 

Bir Kanun işi Olduğunu Söyledi bah şiddetini arttırmış limanıarda - lerdedir? 
ki bazı vapurlar barınamıyarak de- c B 1 d" · 'd · d - e e ıyenın ı aresm e sa -

yordu. Bu cetvele göre on yılda on Yusuf Ziya Erzin Ankarada bir 
bine yakın yangın belirmişse de bun- hafta kadar kalacaktır. 
ların yüzde doksan dokuzu büyüme- Ayrıdı. Denizbankta tetkiklerde 
den söndiirülmüş ve üst tarafının da bulunan teftiş heyeti de ilk tetkikle
zararı son de rece tahdit edilmiştir. rinin neticesine ait raporunu Vekfile 

Halbuki eski devirlerd·e yangın- göndermiştir. Haber aldığımıza gö -
lar birer afetti ve her biri şehrin gü- re; Ankarada İktısat Vekilinin riya
zelliği üzerinde geniş bir yara tesiri setinde Deniz müsteşarı ve Deniz -
bırakıyordu. 400 yılında vukua ge - bank umum müdür vekili bir top -
lip te Got kilisesinin - içindekilerle lantı yaparak Denizbank işlerine ye
birlikte • yanması gibi bir faciaya se- ni bir istikamet tayin edilmesi işi 
hep olan yangından başlayarak 404, etrafında görüşeceklerdir. 
433, 462, 465, 469, 476, 491, 498, 509, Şimdilik tesbit edilmiş herhangi 
513, 532, 549, 559, 561, 564, 582. 603, esaslı bir değişiklik mevcut olma-
791, 931, 956, 1073, 1203, 1204, 1261, makla beraber, Denizhan.kın teşkili 
1291, 1296, 1308, 1434 yıllarında vu- sırasında bir çok müesseselerin bir
kua gelenlere kadar teselsül eden leştirilmesi yolunda yapılan tadilat 
büyük yangınları Bizans devrine ait üzerinde de ehemmiyetle durulacağı 
olduklarından dolayı bir yana hıra - 1 ve bu müesseselerin yine birer ayrı 
kalım, Osmanlılar zamanında iki işletme müdürlüğü halinde idare e -
asar kadar tarihe geçmey,~n yangın- dilecekleri anlaşılmaktadır. 
forı da araştırmayalım. Fakat 1633 ---<'-
tarihinde patlak veren Cibali yangı- DENiZ v e LiMANDA : 
nı ile onu takip ed~n Tavukpazarı 
(1651), Odunkapısı (1652), Fener 
(1678), Mahmutpaşa (1680), K ürkçü
kapısı (1681), Kurşunlu mahzen, O • 
dunkapısı, Tavşantaşı (1683), Eyüp 
çarşısı (1689), yine Cibali (1692), A
yazmakapısı (1693), Bedesten (1694), 
Şehremini (1698) A lacahamam (1703) 
Hoca paşa (1708), yine Cibali (1717), 

Şirketi Hayriye ve 
Haliç Tarifeleri 

ipka EdUdi 
Deniz nakliye tarifelerini tetkik 

etmek üzere her sene toplanan ko -

Gedikpaşa (1718), Babıali (1739), misyon, dün Deniz Ticaret müdür 

altıncı defa Cibali (1755), yedinci de- Vekili Refik, belediye iktısat müdü
fa Cibali (1781), Hocapaşa (1865), rü Asım Süreyya, Ticaret Odasın -

dan Suat Karaosman ve Hayriden 

mürekkep olarak Deniz Ticaret mü
dürlüg unde toplanmıştır. 

Vali ve belediye reisi doktor Lütfi 
Kırdarın şehirde yaptığı tetkikler ne
ticesinde aldığı kararlara atfen yapı
lan bazı neşriyat üzerine beledıye re
isı, dün bir muharririmize şu beya -
natta bulunmuştur: 
"-Şehir meclisinin, -:;on açılış nut 

kunda varidat kaynaklarımızı ne su
retle kuvvetlendirebileceğimizi tet
kik ederken bunu dört maddede mti
talea etmiş ve bunları da bir sıraya 
koymuştum. Blrincisi: Bu gün kanu
nen almıya salahiyettar bulunduğu
muz vergileri iyi tahakkuk ettirmek. 
vaktinde tamamen tahsil edebilmek 
imkanları hazırlamak ;dL Bunun ki
fayet edemiyeceği aşikardır. Gelir 
kaynaklarımızı düşünürken uzun se
nelere ait bir program gözönü.rırJe 

tutularak h esaplar yapılmış ve ikin
ci maddede uzun vadeli ve nisbeten 
az faizli bir istikraz dü~iin1müştür. 

Üzerinde neşriyat yapılan üçüncü 
maddeyi biraz tavzih etmek !stiyo
rum. Halka ağır gelmiyecek bazı 

varidat membaları bulmak ve bu
nun jçin de belediye vergi ve r esim
leri kanununda tadiller ve iliı veler 
yaptırmak şeklinde olan bu maddi:!, 
haddi zatında yeni bir mesele de
ğildir ve sadece İstanbula da münha
sır olmıyacaktır. Cümhuriyet Tür
kiyesin in bütün belediyeleri bir çok 
yeni teşebbüslere girişmiş, inkişaf 

ham1eler i yapmıştır. Bu yeni hare
ket ve faaliyetler! yeni m ali imkan
Jarla takviye etmek zaruri idi. Bu i
t ibarla evvelce Ankarada toplan"l'ltŞ 
olan Belediyeler kongrc?sinde elde 
mevcut olan e lediye vergi ve resim
leri kanununda tadilat yapmak, bazı 
~._.. .... , ............. ~ ... ···- .,.. ' 

Beyoğlu (1870), Çırçır (1905), İshak
paşa (1911), Fatih (1917), yangınları 
hakkında tarihlerin vprtlilcl .. .,; .... ,. _ 

lıimnt gözden ge~irilince tiiyleriıni -
zin iirpermemesi mümkün değildir. 

':\fes-ela yedinci Cibali yangını 64 sa

Komisyon dünkü toplantısında 

Şirketihayriye ve Haliç nakliye ta - MAARiFTE : 
at devam etmis ve üç binden fazla ev, rifelerini tetkik etmiş ve bu tarife -
36 tekke ve mabet, 260 hamam yan • leri normal bulduğundan ipkasına 
dıktan sonra sönmiiştür. Altıncı Ci- karar vermiştir. 
hali yangınında da sekiz bin ev, beş 
yüz seksen değirmen ve furun, yet- Motörcüler ve kayıkçılar tarüe -
miş hamam, iki yüz cami, bin dük _ leri de önümüzdeki hafta tetkik e-
kan yanmıştı. dileccktir. 

1850 den 190S yılına kadar fstan- * Gümrük memurlarının mesle-

b ıd. (212) ki bilgilerini arttırmak üzere güm -
u a büyiik yangın vukubul-
muş ve bu yangınlarda • en az • yir- rük baş müdürlüğünde açılan üç ay-

mi bin binanın yandığı tarihlerin ifa- lık kurs bitmiştir. Kursa devam e • 

delerinden anlaşılmakta bulunmuş _ den memurlardan. Şadan, Nihat, Sa
tur. hir, Nihat. Ahmet, Fazıl, Yekta, Re-

Kıraat Kitapları 

Değişitiriliyor 
Maarif Vekaleti, beş sen edenbel'i 

orta mekteplen~e okutulmakta olan 
kıraat kitaplarının yenıdcn yazdırıl· 
ması için bu gün öğleden sonra İs
tanbul kız lisesin de türkçe muallim 
lerinin istirakile bir toplantı yapüa
caktır. Bu toplantıda, yemden yaz
dırılacak kıraat kitaplarının şekb tes 
bit edilecektir. 

zakere ve münakaşa mevzuu olmuş, 

ve bu esas, kongre mukarreratı ara

nize açılmışlardır. Fırtına tesiriyle b" natoryom yoktur. Şehrimizde beş 
ır motör tehlikeli vaziyete düşmÜ"- sanato d B l d b tür. >' ryom var ır. un ar an irisi 

sında da yer almıştır. 
Veysel ve Fahri adında iki kişiye 

ait bulunan Güvercin motörü evvel
ki gün Şile önlerinde fırtınaya tu -
tulınuştur, Motör denizde bir müd
det bocaladıktan sonra yoluna de -
vam edemiyeceğini anlamış ve Şi

le tahlisiyesi önünde demirlemeğe 

mecbur kalmıştır. Motör batmak teh 
likesine maruz bulunduğunlan Şile
den giden cankurtaran sandaliyle 
motörün kaptanı, makinisti ve iki 
tayfadan mürekkep mürettebab kur 
tanlmış ve motör kendi halinde de -
nizde bırakılmıştır. 

Malum olduğu üzere vergiler, laa

lettayin tezyit edilemez. nazı nis -

betlerin daha adilane bir şekilde ta

dili ve yeni membalar düşünülürken 
de bunların halka ağır gelmemesine 
bilhassa itina edilmesi lazımdır. Nu
tukta bu madde mütalea edilirken 
Ankarada toplanmış olan kongre mü 
zakerat ve müfredatından mülhem ol 
muştur. Yine bu vesile 1le işaret et
mek isterim ki, vergı ve resim ih
dası İstanbul belediyesinin kendili
ğinden hal ve intaç edeceği bir mese
le değildir. Bir kanun isidir. Bu nok-
tanın tebarüz ettirilerek halkç:ı an- MOTEFERRIK : 
laşılmasının teminini sizden rica e- -------

derim . Bir lngiliz Generali 
Dördüncü m addede hükumetten 

gelecek yardım dfü;iinülmüş•ür. Bu- Geliyor 
nu da hükumetim izin, diinvanın en 
güzel. her tiirlü mazhariyetlerP. ma
Uk b ir şehrimiz olan tstanbula 
ötedenberi gösterdiği derin :ı.laka ve 
sevgisinrlen ilham alarak söyledim 
Bu yardımm hangi sene yapılabile
ceğini bugünden tayine biz•m ıçın 

imkan yoktur. Biiyük milli isler kar
şısında İstanbula yardımın sırasmı 
elbette bizzat hükumetimiz t=ıvin e
edecektir. Ankaraya hareke -
tim . rapor hazırladığım ve sai
re hakkında bazı neşrıyata tesa

düf ediyorum. Vilayet ve b~lediveyt 
alakadar eden iş1er üzerinde vekfılct
lerle temas etmek üzere Ankuaya e-i 
deceği.Q\ ab!J,dir. Bunların hlısu~i mü 
him manalar ~erilecek bir mahiveti 

POLiSTE: 

Üç Kişinin Yaralanması 

ile Biten Kanii Kavga 
Bakırköy kazasına bağlı Osmani

ye koyünde otura n Recep, Cevat. Hü 
seyin ve Selim isminde dört arka -
daş arasında sarhoşluk yüzünden çı
kan bir kavgada bunlardan s~lim bı
çakla üç ark r.:laşmı muhtelif yerle
rinden yaralamıştır. Yaralılar Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmış, tah
kikata başlanmıştır. 

Otomobil Kazaları 

İngiltere harbiye nezareti 1stih -
barat bürosu şef muavini tuğgeneral 
F. Beaumond Nesbit isminde bir zat 
23 şubatta şehrimize gelerek İngil
tere hükumeti namına bazı resmi zi
yaretlerde bulunacaktır. İngiliz ge
neralinin istikbali ve ağırlanması i
çin İstanbulda ve Ankarada birer 
program hazırlanmıştır. Bu progra
ma göre, mihmandar olarak deniz 
kurmay binbaşısı Aziz Ulusan tayin 
edilmiştir. İngiliz generali o gii.n v:di 
ve İstanbul komutanını ziyaret ede
cektir. Dost devlet mümessili o gün 
öğleden sonra Ankaraya harP1---+ e
decek ve Genelkurmay başkanı l:<~ev

zi Çakmak ile Milli Müdafaa Vekili 
N!ı~~ı..ve Ankara valisini ziya-

İngiliz fı'enerali 25 şubat cumar -
tesi günü, Muhafız alayı tarafından 
yapılacak tatbikatı seyredecek. ala
yın garnizonunu, polis ve Jandarma 
mektebini gezecektir. 

Misafir İngiliz komutanı 26 şubat
ta Ankaradan hareket edecektir. Ge
neral ertesi günü trenle memleketi
ne dönecektir. 

Yeni Fransız Elçisi 
Geliyor . 

Fransız elçisi Masigli önümı.izdeki 
hafta içinde Paristep İstanbula ge
lecektir. Elçi Ankaraya gitmedan 
evvel İstanbuldaki Fransız mektep -
lerini teftiş edecektir. 

Erenköyündedir. Bu Kızılay cemiye
tine aittir. Günde 275 kuruş ücret a
lınır. İkinci sanatoryom Heybelia -
dada bu da Sıhhiye Vekaletine ait -
tir. Günlük ücreti 500 kuruştur. 

Büyükada, Burgaz ve Yakacık sa
natoryomları hususi müesseselerdir. 
Günlük ücret, buralarda 275-300 ku· 
ruş arasındadır. 

.... 
S - Doktor Rıza Tevfik Is. 
tanbulda mıdır? Bu zatın es. 
ki ve yeni şiirleri kitap ha .. 
linde neşredilmiş midir? 
C - Rıza Tevfik Şarki Erdende

dir. İstanbula gelmemiştir. Fakat ya
kında bir kaç ay kalmak üzere ••gele
ceği haber verilmektedir. Eserleri 
pek yakında bir kitap halinde neşre 
dilecektir. .. 

S - Gazetenizde hatıratı çı -
kan Bulgar Sadıkla görüşmek 
mümkün müdür? 
C - Bulgar Sadık rahatsızdır, • 

vinden çıkmamaktadır. 

* 
S - / spanya hercümercin .. 
de Portekizin vaziyeti nedir'! 
C - Portekiz, İspanya dahili har 

bi müddetince, bitaraf kalmağa ça -
lışmış, fakat daha ziyade Frankoya 
silcih kaçırılmasına yardım etmiştir. 

• 
S -Akagündiiziin matbu e .. 
serlerini 1Zereden tedarik ede
bilirim? 

• C B.lr- ~Ulm1n• ~nlıulı>t k'Hj:;i...., 

nm da İn1'11ap ~ütüphanesinden te
min edebilirsiniz. 

• 
S - Amerikada cık an finans 
ve ekonomiye ait bir mecmua 
tavsiye eder misiniz? 
C - İstanbulda Amerikan konso.. 

loshanesine mektupla müracaat e -
derseniz, size istediğiniz me<:muala -
rm isim ve adreslerini verirler 

• S - Ankara radyosunda hu -
susi miiesseseler için ilan şart 
lan nedir? 
C - Hususi ilanlar için kelime 

başına otuz kuruş ücret alırlar. 
Bu lfetin böyle devam edip git - biye. Mustafa, Safa, Şevket, Meh • 

mesi İstanbul halkının ahşap ev yap- met, Melahat. Melek, Ziya ve Refik 

Maarifte Tayinler 
Şoför Şahabettinin idaresindeki 

Dil, tarih coğrafya fakültelen mıi- 1817 numaralı otomobil Mehmet ta-

Karabük için On 
Mühendis Geldi 

Karabük fabrikalarının ışletme iş:. 
!erinde çalışmak üzere dün Londra
dan 10 kişilik bir grup daha gelmiş 
ve Karabüke gitmiştir. 

• S - Radikal, Nasyonal 'De 
makta inad etmesinden ve itfaiye teş 
kilatının da evlere asılan "tevekkül,, 
levhaları gibi cansız bulunmasından 

ileri geliyordu. Ancak otuz yıldan • 

beri halkın gözü açıldı, belediye de 

aklım başına devşirip canh bir itfa

iye vücuda getirdi ve güzel İstanbul 

- Tanrıya şükür ve şeytan kulağına 

kurşun • yangın belasından kurtul -

da. 

iyi derece almışlardır. 

Kurstan müsbet netice alındı -

ğından yeniden bir üç aylık devre 

daha açılacaktır. 

* İkincikanun ayı içinde İstan -
bul gümrük baş müdürlüğü labora -

tuvarında 2746 tahlil yapılmıştır. 
-- --0>---

BELEDlYEDE : 

ikinci Nevi Ekmek 
iyi Netice Verdi 

dürü Adil, Edirne maarif müdürlü -

ğüne, Edirne maarif müdürü Şahap 

Kadıköy birinci orta okul riyaziye 

muallimli ğine, İçel maarif mudürıi 
Re<:ep Nuri Bilecik maarif müdürlü
ğüne tayin edilmişlerdir. 

Maarif Şurasında 
Konuşulacak işler 

İlk tedrisat müfettişleri dün öğle
den evvel maarif müdürü Tevfik Ku
tun riyasetinde toplanarak maanf şıi
rasında konuşulması teklif edilen 
meseleler hakkında müzakerelerde 
bulunmuş'ar ve İstanbul ilk tedri -
sat işl eri hakkında hazırlanan rapo
ra kati şeklini vermişlerdir. 

rafından idare olunan yük &rabası 

arasında bir çarpışma olmuş, ilcisi de 
hasara uğramıştır. 
* Beyoğlunda Sakızağacında otu

ran Mualla. Tarlabasından geçerken 
1701 numaralı otomobilin ('arpması
na maruz kalarak kolundan aralan
mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış. 
c:uçlu aranmaktadır. 

Bir Cocuk Su ile 
Haşlandı 

Karagümriikte Sütcü sckağında 
oturan Hadinin oğlu 5 yasında Mem
duh üzerine dökülen kaynar su ile 
vücudiinün muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. Yaralı çocuk tedavi al
tına alınmıştır. 

Yeni Emniyet Tayinleri 
Galata nahiye müdür ü başkomiser 

Fikri Beyoğlu kazası başkomiserliğı

ne, Pangaltı başkomiseri Halit Be 

şiktaş başkomiserliğine, Beykoz baş

komiseri Nazmi Kadıköy Başkonı.iscr 
liğine, si'Vil başkomiser Akil Yılmaz 

beşinci şube başkomiserliğine, bi

rinci şube başkomiseri Nurettin Şeh

remini başkomiserliğine, Beyazıt baş 

komıseri Feyzi Eminönü başkom.ser
liğıne, Beyazıt komiseri lbranırn Ka
ragümrük komiserliğine, Karagüm
rük komiseri Talat Beyazıt komiser
liğine, sivil başkomiser İbrahım ka
çakçılık şefliğine tayin edilmişlerdir. 

İkinci nevi ucuz ha1k ekmeği için 
hazırlanan nümune beledıye kimya _ 

hanesince talı lil edilmiş ve nporu İk

tısat müdürli.iğüne gönderilmiştir.Bu 
~eilinümuM m~~~ mu~~ ============================== 

zuhur etmiştir. lktısat müşavere he- G U N U N 

Bir ltalyan Motörü Battı 
Muğla, 15 (A.A.) - Havanın mu

halefeti dolayısile Palamut Buküha
ba adası civarında bir İtalyan deniz 
ınotörü batmıştır. Yedi yolcu ve do
kuz mürettebatı vardır. Bunlar M~
marise getirilmek üzere gumrük mo
törü hareket ettiri.lıJıistir. 

yeti bu ekmeğın çıkarılması hcı.kkın
da hazırladığı raporu dün akşqm va
li ve belediye reisine v~rmıştir. * Mebus intihabı için hazırlanıp 
da mahallelere asılan lıstelere şimdi
ye kadar 3 kişi heyeti teftişiyeye mü 
racaatla itirazda bulunmuştur. 

Sandah Devrilen Bir 
Bahkçı Kurtarıldı 

Tevfiğin idaresindeki yelkenli s.ın
dal Büyükadadan İstan bula gelirken 
havanın muhalefetinden dolayı ka
paldanmışhr. Bu sırada Tevfik de 
denize düşmüş ise de o sırada oradan 
geçen Pendik vapuru tarafından kur
tarılmıştır. Ymnurtacılann ch1eklerini tetkik eden kon:ıisyonun dünkü toplantısı 

Hamamlara Ucuz 
Su Veriliyor 

Hamamcılar esnafı dün halkevin· 
de t oplanarak senelik faaliyet rapo
ru ile idare heyetinin icratını kabul 
etmiştir. Hamamcılar, kırkçeşme su
yunun yerine metre mikabına 15 ku
ruştan verilmekte olan Terkos su -
yunun fiyatını azaltmak için müra
caatte bulunmuşlardır. Vali Lutfi 
Kırdar bu müracaati kabul ederek, 
Terkos suyunun hamamlara metre 
mikabıı\: 7,5 kuruştan verilmesini 
muvafık görmüştür. İdare heyeti, 
bu kararın tatbik edilmesi için be
lediyeye müracaata karar vermişler-
dir. 

Muhtaç Çocuklar 
için Balo . . 

Emir.i';nü parti heyeti kımsesız ve 
muhtaç çocuklar menfaatine l-'erapa
Jasta bir balo tertibine karar vermiş
tir. Parti heyeti dün ticaret odasın
da toplanarak balo için bir hey.:?t ay
rılmasına karar vermiştir. 

* Yunanistan beynelmilel $eli:i.nik 
sergisinin 14 üncü açılışı 10 eylülde 
yapılacaktır. Birinciteşrinin birinci 
gününe kadar açık kalacak olan bu 
sergiye eskisı gibi Türkiyenin de iş
tiraki temenni edilmiştir. 

* Üniversitemizin Anatomi do
çentlerinden doktor Zeki Zeren mes
leki tetkikatta bulunmak üzere dün
kü trenle P.arise hareket etmiştir. 

sosyalist kelimelerinin mana
ları nedir? 
C - Radikal müfrit demektir, bir 

işi kökünden halletmek istemeyi ifa
de eder. Nasyonal milli demektir, 
sosyalist. şahsi mülkiyetin kaldırıla
rak devlet mülkiyeti haline getiril -
mesini isteyenlere verilen isimdir. 
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Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilköy Meteoroloji lstasyoundan a

lınan ma111mı.ıta göre, hava yurtta Doğu 
ve Cenubu Şarki Anadolu bölgelerinde 
bulutlu, Orta Anadoluda kapalı ve mev
zu yağışlı, diğer bölgelerde umumiyetle 
kapalı ve· yağışlı geçmiş, rüzgArlar D-:>ğu 
bölgelerinde Cenubl is tikametten hafif 
diğer bölgelerde umumiyetle Şimall l5tı
kametten orta kuvvete, Karadeniz, Mu
mara ve Ege denizlerinde kuvvetlice es• 
mişUr. 

İstanbulda hava kapalı ve yağışlı gl!Ç:
miş, 24 saat zarfındaki yağısın metre mu
rabbaına bıraktığı su miktarı 1.9 k ilo
gram olarak ölçülmüş, rilzgar $ imali Ş:ır

klden saniyede 7 - O metre hızla es
miştir. Saat 14 te hava tazyiki 766,7 mlU
metre idi. Silhunet en yüksek 11,2 ve en 
düsük 5.4 santiJrrat olarak k aydedilmistir. 
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1 BUGÜN 
Frank o 
Hükumetini 
Tanımak Meselesi 

J' azan: Ômer Rr.za DOGRU l 

I• ngiltere ile Fransa hükömet• 
leri, Franko hü.kftmetini tanı

mak üzeredirler. Bu hattı hareketi 
ınuhik göstermek için ileri sürülen 
sebepler, pek çoktur. Klm1 kardeşler 
arasında fazla kan dökülmesine 
karşı gelmek, kimi müstakbel İs
panya federasyonunun bir an evvel 
teşekkülünü tem.in etmek ve bu su
retle kardeşler arasında yeni muha
rebeler çıkmasına mani olmak, kbni 
ispanyanın yeniden dirilmesini ve 
canlanmıısını çabuklaştırınak lazmı 

gcldiğmi anlatıyor. Bu sebeplerin 
her birinde hakikat namına bit iz 
yok değildir. Şüphe yok ki vardır. 
Fakat bugün Franko hükumetini ta
nımak için başbyan yarış, Franko 
tarafından kazanılan zaferhı mahl-
yeti ile çok derinden alakadardtr. 

Hainan , 

Adasının 

işgali 
~ 

Fransa ile lngiltere 

Sıkı Bir Temas Halinde 

Bulunuyorlar 
Londra, 1~ (A.A. - Avam Kama

rasında Hainan adasının Japonlar ta
rafından işgali hakkında sorulan bir 
suale hariciye müsteşarı Butler şu 
cevabı vermiştir: 

Londra ve Paris hükıimetleri, bu 
mıntakalardaki müşterek menfaat
lerini en elverişli vasıtalarla koru
mak için sıkı bir temas halinde bu
lunuyorlar. 

Bundan bir kaç ay evvel, İngilte- Jl. 
renin en tanınmış siyasi muharrir- Paris, 15 (A.A.) - Mebusan Mac-

TAN 

lngiltereFilistindeCebren 
Tatbik EdeceğiPlinıArap 
Konferansına Bildirecek 

Londra, 15 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesi, hükfunetin Filistin konfe -
ransına teklü edeceği proje hakkın
da şu tafsilatı vermekteöir: 

lerlnden biriyle yaptığımız bir mü- tisi hariciye encümeni bugün topla
takatta İspanya meselaslne de te- narak reis Mistrerrin Hainan adası 
ınas ettiğimiz zaman İngiliz siyasisi, meselesi hakkındaki izahatını dinle
lspanya harbinin neticesi hakkında miş ve hariciye nazın Bonnet tara
Elkrini şöyle hulasa etmişti: bndan bu mesele ha.kkmda bir müd-

Memleket, Yahudi muhacereti ve 
arazi satışı noktasından Arap ve Ya
hudi mıntakalarına taksL.-n edilecek· 
tir. Yahudi mıntakası için bir muha
ceret haddi tayin edilecek ve toprak 
satışı da hususi bir nizama tabi tuta
lacaktır. Arap mmtakasında Yahudi 
muhacereti ve toprak satışı mene
dilecektir. Yahudi muhacereti yal -
nız ekonomik seb l_)lerle değil, siyasi 
sebeplerle de tahdit edilecektir. Fi
listin müstakil bir Arap mP.mleketi 
olmıyacak, fakat Arapların Yahudile
re karşı ekseriyette bulunduğu teş
rü bir meclis ile idare edilecektır. 

Araplar ve Yahudiler bu pl~nı kabul 
etmedikleri ~kdirde İn~iz hükıime- \ 
ti cebren tatbik edecektır. 

Londradaki konferansta Yahudi murahhaslan 

-Uarbi Fran.ko kazanacak, fakat det içinde izahat verilmesini karar

bu zafer bir İtalyan zaferi olmaya • laşt:ırmıştır. 

eak.,Franko İspanyasmda İtalyanın Tokyo, 15 (A.Af- Donanma ku
rarduncı kuvvetleri bulunduğuna, mand~ğI tarafından ~a?ılan teb-

Kudüs, 15 (A.A.) - Meşzionia ci
varında Yahudi işçilerini taşıyan bir 
otobüsün altında bir bomba patla -
mış, işçilerden sekizi yaralanmıştır. 

Mısırda ve Iranda 
Düğün Hazırlığı Var b k tl · b' k .. 1 ri • al !iğde Haınan adası işgalinin munta-u uvve erm ır ço us e ışg . . . . . 

tti•v • 1 tıldı w b • 1 ku zam surette ilerledıği bildirilmektP-e gı an a gına ve u ışga v - . 
vetleri Frankoya yardımdan başka dır. . Göbbelsin 

Bir Nutku 
ve daha çok derin hedefler gözettik- Yulin limanı bir üssübahrt bP.llne lran Veliahdi Ay Sonlar.na Doğru Mısıra 

Gidecek, Nikah Merasimi 7 Martta Yapılacak 
!erine göre Frankistlerin zaferini, bir getirilecek ve adanın Şlınal sahille- ~ 
ltalyan zaferi saymak, yanlış olmaz. rinde de ibir hava üssü tesis oluna-

Fakat, vaziyet bu merkezde de - caktır. 
Şam, 15 (A. A.) - İran veliahti, düğünü için Kahireye 

gitmek üzere bu ay sonlarına doğru Şamdan geçecektir. İran 
veliahtine bu seyahatinde yirmi beş yüksek memur refakat 
edecektir. Kendisi, Suriye makamları tarafından karşılana

rak ve şerefine bir çok kabul resimleri tertip olunacaktır. 

fı1dir. Çünkü, Frankistleriıı işlerini Japon gazeteleri Hainan adasının 
bitirdı'lden, yani ister sulh yolu ile, fevkalade stratejik ehemmiyetini 
ister harp yolu ile zaferlerini tamam- tebarüz ettiriyorlar. Lüzumundan Fazla Zeki 

Olan Güzidelere 
ladıktan sonra karşılaşacaklan • en 
mühim işlerden biri, yardımcı dost
lara şükranlarını arzederek yurdla • 
rına dönmelerini dilemek olacaktır. 

e Japon lotalan, Cin kuvvetleri erltl
ru harbiyesinin merkezl olan Aihsieu'\ iş
gal etmişlerdir. 

Söz Verilmiyecekmiş 
terek döğüşen milletler, sulh zam n- ""'il ,. oerun, .ı." \n..~ı - '-'V""'-...... ı .. v 

bin memur huzurunda söyledlğl nu
tukta beyne1ınilel vaziyete telri:ıihte 

İran ile Fransa arasında diplo -
matik münasebetler kesilmiş bulun
auguncıan, veliaht mandater hüku-

lannda yurdları içinde yabancı as • 
k:erler görmek iste:mezler, bunları gö
riirlerse yabancı işgale uğramış ol-
ıluklanna inanırlar, ve bu yabancı 
işgali kaldırmak için istiskalden, baş 
lıyarak her şeyi yaparlar. 

Fran.kist İspanyaya vukubu1an 
vabancı yardımın bu vaziyetle kar -
ıılaşacağı günün uzak olmadığı tab • 
min olunması, General Frankonun 
b.ükfmıetini tanımak, bu hükllınetle 
münasebet tesis etmek için geniş bir 
hahiş doğurmaktadır. 

İspanyanın, varlığında açılan de
rin yara harp bittikten sonra biitiin 
t.<'ılığı ile hissolunacağından bu l7.tı· 
rabı dindirmek için gayet mühim ve 
biiyük tedbirler almak . . mi mem • 
leketi kalkındırmak ve . n lnndırmak 
wı bu. maksatla büyük işler başar -
mak lazım gelecektir. Bu işleri ha • 
sarmak paraya bakmaktadır. Fran • 
konun parayı bulmak için İngiltere 
ile Fransaya dönmek mecburiyetini 
b.issedeceği apaçıktıl'. 

Bu da, kazanılan zaferin bundan 
sonra alacağı şekli gösterım:ğe klfi 
gelir. Çünkü Franko, İtalyan kov • 
vetlerini İspanyada ipka etmekle, İs
panya üslerini kullanmak imtiyazı
nı İtalya veya Almanyaya vermekle 
İngiltere ve Fransadan yardım göre
mez. Bu yardımın şartı, İngiliz ve 
Fransız dostluğunu daha başka dost
luklara üstün tutmaktır. 

Vaziyetin bu istikameti aldığı 
~imdiden göze çarptığına göre, Fran
klst zaferin, İngiliz siyasi muharriri. 
nin anlattığı mahiyeti almakta oldu
ğu tavazzuh ediyor. 

Bu da Frankoyu tanımakta isti • 
ca1 etmenin hikmetini anlatmağa ki
fayet eder. 

l ................. ·~ :: ] ICISA HABERLER 
....... M~~ 

Ankara 15 (TAN Muhabirinden) -
ı Haziran 1938 tarihinden evvel4le ait 
oyun aletleri resimlerinin hazinece top
lanarak lrat kaydedilmesi Maliyece ka
rarlaştırılmıştır. 

O Almanyada Tilrk - Alman kredi 
mukavelenamesini müzakere ve imıa e
den Hariciye VeMleti Ktıtibi Umumtsı 

Numan Menemencioğlu An.karaya dön
mtışt!lr. 

e Eski Belçika Başvekili Jaspar yapı
lan Ameliyat neticesinde ölınüştilr. 

Toptan Ticaret de 
.. t apamıyacaklar 

bulunmuş ve demiştir ki: 
"' Ne zaman ecnebi hudutlarının 

Ren ılıerinde olduğu sôylense bu hu
Berlin. 15 (A.A.) - Almanya İk- dutların bizim i:stihkamlarımız oldu-

tısat nazın Valter, tarafından ne~re- ğunu düşünürüm. Eğer bu hudutlar, 
dilen bir emirname ile iktısadi saba- memleketimiz içerisine ilerletilmek 
da tatbik edilen arilik p"t'enslpled istenirse bu, edebiyat yapma devri 
tuptan ticaret ve endüstriye de teş- değil, silfilılan konuşturma zamanı 
mil edilecek ve bu sahadaki Yahudi olur. Böyle bir vaziyet karsısında 
varlığı kamilen kaldırılacaktır. Almanyada ancak bir tek düşünce 

Yeni emirname ahkamı Yahudi bir tek tarzı hareket vardır.. Lüzu
hayır müesseselerile muhaceret afis- mundan fazla zeki olan güzidelere 

met ile Fransız ordusu mümessille -
rinden kimseyi görmiyecektir. Veli
aht, Şamda kısa bir müddet ikamet
ten sonra Beruta gidecek ve orada 
da Fransız mümessilleri tarafından 

değil .fakat Lübnan reisicümhuru B. 
Edde tarafından karşılanacaktır. İ -
ran veliahti buradan, pek muhte -
mel olarak bir martta Mısıra hare -
ket edecektir. Veliaht Mısırdan dö • 
nüşünde memleketine, bir Mısır va
puru ile ve Süveyş kanalı - Kızılde
niz - Basra körfezi yolu ile dönecek
tir. 

lerine şamil olmıyacaktır. söz verilemez.~ 
Yahudi müesseseleri satın alınır - * 

ken aşın derecede kar temin edılıne- Şimdi, Tahran, Beyrut. Bağdat. Ka 

Al h . Mekk B h · s d' Ad ·ı irnn velialttmın nişanlısı Prenses sine mani olmak için bazı tedbirler manya ıre, ve e, a rı ey I, .n. nı e 
hemen bütün Arabistan, ufukları Fevziye 

alınmıştır. D 
Alıcılar satın alman müessesenin 0nanmGSlnln dolduran harp bulutlarına rağmen, ı--

yakın bir izdivacın dedikodusu ile • • 
arileştirilmesi dolayısile hasıl olacak B •• k•• K ı• BAŞVEKiLiN kıymet fazlasının yüzde 70 sini dev- u9un u ıyme 1 meşguldür. Önümüzdeki martın ye-

lete Vereceklerdir. B' k h disinde yapılacak olan bu izdivaç, • • * hs!::1~~n~:e<!·!~~l;esi ~~da~es~ı~~ Kral Faruğun hemşiresi Prenses Fev TETKiKLERi 
ziye ile, İran veliahtinin evlenmesi-

Prag, 15 (A.A.) - Zabrta son nasebetile Angriff gazetesi diyor ki: 
guMnlerde 100 kadar Çek gencinı tev "Almanya dünyanın en modem ve dir. t 

1 
Bir kaç güne kadar, ran veliaht!, 

kil etmiştir. Bunlar, Yahu~il~r. ~le! en kuvvetli harp gemilerinden birini Dicle yolundan Suriycye ınecektir. 
hinde cezrl bir siyaset takıbını ısti- denize indirmiştir. İngiltere, 1939 - M k 1 F v B tt b kl' 

1 1 .. ! ısır ra ı arugun eyru a e ı-

Ankara 15 (Tan muhabirinden) -

Başvekil Refik Saydam bu gün sa
at 14,30 da yanında İktısat Vekili 

Hüsnü Çakır olduğu halde Etlbank':ı yen cemiyete mensup bu unuyor ar. bütçesile donanmasını yuzde 20 k 1 h . t r ht 
v •• "k f kl yece o an ususı ya ı. ve ıa l ora- gitmiş, 17 ye kadar orada kalarak * arttı:~ış oldugun?an huyu ar at'- J dan İskenderiyeye götürecektir. 

Nevyork. 15 (A.A.) -AmP.rlka na- la dıger devletlerın başında gelmek~ 1 Bir kaç güne kadar yola çıkat:ak 
zilerinin Führeri M. Kuhn Yahudi a- tedir ve ~manya d.a?a serbestç~ pek olan İran veliahti, kral Faruğun hem 
leyhtarı temayüllerden dolayı. jüri ~ok gemı ın~ ~ebılı~. Maa;afih di- şiresine ilk defa İsviçredc tesadüf et
a~alığına kabul edilmemiştir Son za- ger devletlerın filolanle mu nyese e- mistir. İsvicrenin karlı ve şairane 
manlarda çıkan bir risalede M. Kuhn dilecek olursa Alman donanmasının dağlarında başlıyan bu romnntik te-

nun ancak firar surelile casusluk şu tefevvuku vardır ki, diğer devlet 
' b sadüfün hazırladığı düğün, önümüz-

mahkftmiyetinden kurtulabilen M. !erin gemileri içinde eskı modeller u 
Griebl ile pek sıkı teşriki mesaide lunduğu halde Alman filosu en son deki mart ayı içinde, bütün Mısırı 
bulunduğu nakledilmektedir. sistem gemilerden mürekkeptir.,. neşeye gömecektir. Bu modern düğiin 

bin bir gece masallarındaki gibi 40 

gün 40 gece değilse bile, bütün bir GÜNÜN HABERLERiNE 

AiT HARiTA 
'f/8/,$1/UHE ay sürecektir. Bunun için, şimdiden 
SrurTOtt!1 programlar yapılmış, icap eden bü-

Fransa hükumeti son günlerde ...\l\ • tün hazırlıklar tamarn1anmışhr. Ha-
Alsas _ Loren namına etonomi isti- ~.,\\ zırlanan programlarda spor turnuva-

~ lan, milli oyun1ar vardır. Nikah, yu-
yen Karl Roos ile arkadaşlarını tev- ~ karda da yazdığımlZ gibi, mar-tm ye-
kif etmiştir. Roos Almanya hesabına \.~· iinci günü, Kahirede Abidin sara -
casuslukla itham olunmaktadır. Bu tlt.,. ~ "ında yapılacaktır. 
adamın Alman gizli zabıtası ile aU- \- Düğünden sonra, İran veliahti. zev 

kası olduğu söyleniyor. Roos Büyük ·esile birlikte ken.di vatanına döne-

Harpte Alman ordusunda yüzbaşı ~etkir. 
Bu seyahate, Prenses Fevziyenin 

idL ' valdesi de iştirak edecektir. İranda 
Karl Roos Stra.sıburg'da Alman a- da, şimdiden muazzam bir :Stıkbal ha 

na ve babadan doğmuştur. zırlıklan yapılmaktadır. !randa, şe-
Haritada görülen noktalı kısım hinşahin sarayında, Mısırdaki ka-

Alsas'tır. ..__._ ___ .a..;.;.;.;.;;;..;;,.==1.--ıı11 dar parlak bir düğün daha yapıla -

muhtelif işler üzerinde izahat almış, 
meşgul olmuştur. 

lngiliz ve Hollanda 
Hariciye Nazırları 

MülCikatı 
Londra, 15 (A.A.) - Lord IIali

fax, Holanda hariciye nazırı Patijn'e 
Büyük Britanyanın, Holandaya ve 
yahut Holanda Hindistanına kar~ı hır 

taarruz vukuu takdirinde, bit:ırafane 

bir hattı hareket kabul edecet\ hak
kında teminat vermiştir. 

İki hariciye nazırı, iki rrı mleke
tin de orta elçiliklerinin biıyük elçi
Hk derecesine çıkarılması meselesini 
görüşmüş1erdir. 

caktır. Bu suretle, on yedi : ·aşında 

güzel bir prenses olan Fevziyenin, 22 
yaşında yakışlıkh bir prens olan İ
ran veliahtile izdivacı, tamamlanmış 
bulunacaktır. Şu anda, iki memle -
ket de, bu mesut izdivacın sevincile 
çalkanıp du.,.maktadır . 

ffiEK 
Bu Ne Muhabbet 
Yahu! 

Yazan: B. FELEK 

E ğer adımız "Cemiyetle yaşar 

bir hayvan,, diye çıkmasa 

inanın! İnsanların münzevi hay
vanlardan olduğuna ve bir araya 
gelince; : biribirinl yemek istidadını 
mutlaka gösterdiğine kail olacağnn. 

Benim her zaman gözüm, gönlüm 
ve zihnim açık dcğildJr. Birisi açıl· 

sa öteki kapanır, öteki açılsa beriki 
kapanrr. (Eskiden Cuma ve Pazal' 
tatil olduğu zamanlar çarşı dükkan

ları gibi.) 
Dün böyle bir açık göz, gönül ve 

zihinle Balıkpazarında dola~ırken 
gözüme şu üzeri dilimli yeni çıktı 
portakallar var ya! On18l' ilişti. Bc
niın p<>rtakala büyük muhabbetim 
fakat o nisbette derin bir itimatsız
lığım vardır. Tatlıdır diye satm alıp 
yediğim öyle zıkkımlar oldu ki; bu 

.. zel meyvaya karşı olan teveccU
~üın silindi. Bu dışı dilimli porta
kallar tatlıca çıkıyor, onun için gö-

"nce yaklaştım. Daha fiyat sor-
ru d satıcının küf esini öniine ma an, . 
koyduğu dükkandan bir delıkanlı 
çıktı. Herifin üstüne atılmak istedi. 

M 1 dükkanın önünde durması 
ese e · dill 

k fi ti bniş Diyeceksiniz kı; t· 
ey ye • •• 

1_t:. dükk' anı ise tabu ~atışı-
-n manav • . 
na kesat verir· Hayır, Dükkan hır 
küçük aşçı dükk&nı. İçinde de ba~
sak çevirmesi satıyorlar. VBe.n hıç 
yemedim, bu barsak yeıneği~ ta
dı da manzarası gibi ise vay yıyen
lerin haline. Yahu! -Aralıkta söy
liyeyim- şu insan denilen mahllık 
ta neler yemiyor?! Biçare koyunun 
barsakLnmm insanlar tarafından 
temizlenip, doldurulup, kuığa örü
lüp püryan edileceği biç aklına ge

llt mi idi? 
Ona gelincfye kadar neler yeme

yiz ki? İşkembeyi, şirdeni, böbreği 
ne yapalım. Pek iyi bilmiyorum am
ma galiba bazı av kuşlarının bar· 
saklannı temizlemeden pişiriyorlar· 
mış. Böyle olursa tadı başka tib:lü 
oluyormuş. Hamdolsun bu zevk t.
kamülüne henüz eriş.medlğiın isin 
ben bunu yalnız başkalannın hika
yesine dayanarak naklediyorwn, 
nefsimde tecrübe etmiş değilim. 

İşte bu barsak kızartmacısının ö
nünde, hem de kapı önünde değil 
köşesinin önünde bir küçük küfe 
portakal koydu dlye o dükkandaki 
-zannederim Epirli- üç dellknnh 
fulayıp portalcalcınrn etrafını aldı

lar, komşuları güç bela manJ oldu. 
Derken po1is getirdiler. Ben alış v~ 
riş ettiğimi söyledim. Ne ise muvak
katen işi yatışmdılar, oradaki satı

cılar, 

- İllallah! Nedir bu yahu! Şura
da beş on para ekmek parası ka:r.a
nac ağrı. Senin dükkanına ne zararı 
var! diye söylendiler. Dükkancınnı 

gözünden, eninde sonunda onlan o
radan uğratacağı anlaşılıyordu. 

"Bu barsakçı, şu portakalcıdan 

ne ister?,, diye düşünürken akhm:ı 
geldi: İkisi de insan. Tabii bİl'ibiri
nln gözünü oyacak;; gırtlağını sıka
cak. Bergün görmüyor muyuz? Şo
för şoförün, esnaf esnafm, kiracı ev 
sahibinin, hizmetçi ef endinln, me
mur amınn, gazeteci gazetecinin 
göziinü çıkarmak, ayakJm çelmek ve 
ona elden geldiği kadar bir fenalık 
etmek, maddeten bir zarar verınez
se aleyhinde kötü söyleyip faslet
mekle meşguldür. 

Birisine gelip söylemişler: 
- Falan adam sizin aleyhiııizde 

dolap çeviriyor. • 
- İnanmam! demiş, ben ona iyi

lik etmedim ki! 
Gerçi eskiden insanların bir çoğu 

kendisine iyilik edenleri minnettar
lık hissi duyup ta rahatsız olmamak 
için yok etmiye çalışırlarmış. Lakin 
şimdi eskisine nazaran ahlak daha 
musnffa hale geldiği için insanlar 
birihirlerinin gözünü oymak için 
kendisine iyilik etmesini şart kos
muyor ve böylece en kiiçük muhit
ten dünya çevresine kadal' hel' yer· 
de bir gırtlaklaşmadır gidiyor. 

Bu sözümün gerçekliğini lspat:ı 

bilmem hacet \'ar m1? Mahallede 
komşunuza, biiroda arkada5ınrzll, 
gazetede rakibinize, tramvayda bi
tişiğinize ve diinyada medeni mem
leketlerin hiı'ibirfne karşı nntnkla-

(Lutf en sayfayı çevıriniz) 
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Fırınları Haftalığa 
Bağlayan Memurlar 

Mahkemeye Verildiler 
Emniyet müdürlüğü Galatada fı- ı den ilmühaber sordum. O ilmühabe

rmcı esnafını haftalığa bağladıkları rin muamelede olduğunu, numarası
iddia edilen Galata polis merkezi me mn da evde bulunduğunu söyledi. 
murlarından komiser muavini 'l'alat Ben vazifem icabı bunu gör~cektim. 
Kır ve Niyazi Tezcanla polis Kani Kendisine: 
İçöz, Kahraman Topçu ve Hüseyin _ Ben Minanm dükkanına gidiyo
haklarındaki tahkikatı bıtirmiş ve rum. Oraya gönder, dedim. O da ar
suçlular dün saat on dörtte müddei.- knmdan bir zarfla numaray1 gondcr
umumiliğe verilmiştir. Sultanahmet di. Minanın dükkanında kaymak ya
sulh ikinci cezada sorguları yapıldı. pılacak kısım noksan bulunduğu i
Beş suçlunun hüviyetleri tcsbıt edil- çin onu da muayene ve tetkik ede _ 
dikten sonra 50 sayfa tutan tahkikat cektim. Ben buradaki esnafın çoğunu 
evrakı ve fezleke tetkik edildi İd- tanımam. 
dia edildiğine göre bu memurlar 

Bundan sonra hl\kim ınb1t katibi~ Galatada sütçülük yapan Mina va-
sıtasile fırıncı Ali Memik, tırmcı ts- ne, aynen şu kararı dikte ettirdi: 

plro, ve Cirayirden haftada üçer lira - Gereki dUşünüldü. Suclulara 
para almışlardır. isnat olunan fiiller hakkıncJa tesbit e-

Hakim bundan sonra suçlula1'a bi- dilen delillerin y'ne suçlu olmalan 
rer birer söz verdi. Bu iddiaya karşı icap eden diğer suçlulann ba'T.l rüş
ne diyeceklerini sordu. Hepsi de in- vet verenlerin ifadeleri atfı ci.irüm -
kar ettiler. den ibaret kaldığı anlaşılmasına ve 

Hakim en son komiser mu:ıvin1 Ta- bu gibi cşhnsın defterlerinde bulu -
ıat Kıra şöyle bir sual daha sordu: nan kavıtlarm mahivetlerine göre. 

- S ze fırıncı :l'llustafa. sütçü Mi- tevkiflerini icap ettirecek bir vazıyet 
na vasıtasile kapalı bir zarf ~önder- te bulunmı:ıdı~ından suçlulann şim
mlş ve bunun içinde para varmış, dilik tevkiflerıne mahal olmadığına 
niç!n inkiır ediyorsunuz. j ve kağıtlnrının nıüddeiumumili.ğe ia-

Talat Kır, bu suali şöyle karşıla- de edilmesine karar verildi.., 

dı: Bundan sonra surlular <;erhe-:t hı-
- Mustafamn fırını coktnnberl ka rakıldılar. dosya müddeiumumiHğe i

palı imiş. Yeni açmış. ben kendisin- ade edildi. 

Karısı Kalo'gu 
Öldüren Moiz 
12 Yıl Yatacak 

Kaptanı 
Yaralayan 
Mahkum Oldu 

DUn ağır ceza mahkemesinde karı- Di.in ağır ceza mahkemesinde ge-

Galatasaraylılar 

Cemiyeti Konsere 

Hazırlanıyor 
Galatasaraylılar Cemiyeti, teşek

külünden bu ana kadar Galatasaray 
lılar arasında tesanüt ve teavün ci
hetlerine ehemmiyet verdi~i kadar 
kültürel sahada da faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Cemiyetin merkezi 
münevverlerin bir toplantı mahalli 
olmaktadır. Cemiyet, mesaisi ara
sında Güzel sanatlara da yer vermek 
te ve bilhassa müzik sahasrnda bü
yük bir faaliyet göstermektedir Ter
tip ettiği konserlerle musiki seven
lerin ruhi ihtivaçlarını tatmin için 
çok gayret sarfetmektedir. 

Cemiyet, şimdi yeni bir konser 
daha hazırlamaktadır. Bu konser, 
tanınmış piyanist Ömer Refik Valt
kaya tarafından 4 Mert Cumartesi 
günü saat 17 de verilecektir. 

Ömer Refik Yüksek tahsilini A
merikada ikmal ederken bir çok 
takdır edilen konserlerile A
merikan radyolarında ilk dinlenen 
Türk sanatkar idi, 

~mer Refiğin Galatasaraylılar 
namına vereceği konserde çalınacak 
parçalar şunlardır: 
Ömer Refik Yııltkayanın · Piyano Konseri 

1 - C~ıır Frııonuck - Prelude Fugue 
variastion. 

2 - F. Chopln - ~onate (si b min.) 
3 - F. Liszt - Un Sospiro (Etude de 

Concert). 
ARA 

4 - C. Debussy - Chlldren's Corner. 
5 - Annen Saygın - Sonate. 
Konservatuar nazariyat ve kom-

pozisyon muallimlerinden Adnan 
Sygmın en yeni eserlerinden olan 
bu sonatını ilk defa olarak bu kon
serde kıymetli piyanistimiz Ömer 
Refik'ten dinliyeceğiz. 

Cemiyet azalarının davetiyelerini 
şimdiden Cemiyete müracaat ede
rek almaları rica edilmektedir. 

Bulgar Takımı 

Yarın Geliyor 

TAN 

Çok Acıkll Bir Ölüm 

Merhum Mehmet Sezer, bedbaht 
Hayriye Sezerin kı:t:ı ve Radyo Evi 
Temsil kolunda Tahsin Tcmren'in ni
şanlısı, 

NESİME SEZER 
Pek genç olarak 15 - 2 - 39 Salı 

gecesi gözlerini hayata yumup ebe
diyete intikal etti. Onu ciğerlerinden 
vuran bu ölüm karşısında ailesi, ni
şanlısı ve tanıyanların duymuş oldu
ğu elem pek derindir. Hayatının 
23 üncü baharına olsun ulaşmadan 
aramızdan solup gıden zavallı Nesi
meciğe Allah rahmet eylesin. 

Milli Toprakların 

Müzaye de ile 
Satışı Yasak 

Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -
Maliye Vekaleti, şehir ve kasabala -
rın belediye hududları içindeki arsa
lardan maada milli toprakların mü -
zayedeye konularak satılmasını ya -
sak etmiştir. İskan mıntakası olarak 
tesbit olunan vilayetlerdeki bu top -
raklar, iskan idarelerince muhacir -
lere ve yerli çiftçilere bundan sonra 
muhacir iskan edilmeyeceği cihetle 
Maliye emrinde bırakılan vilayetler 
de de bu topraklar keza muhtaç çift
çilere tevzi olunacaktır. 

Hatay Meclisi 
Müzakereleri 

Antakya. 15 (A.A.) -•l\tiilJct Mec
lisi toplanmış ve ruznameye alınan 
maddeler arasında Büyük Millet :dec 
!isinde kabul edUen Hatay mebusla
rının anavatan devlet demiryollarm
da parasız sevahat etmelerine dair 
kanun okunmustur. Bu k:ınun devlet 
reisinin bir tezkeresile meciı~ reis
liğine gönderilmiş bulunuyordu Ka
nunun okunması sürekli alkışlarla 
karşılanmıştır. 

Hataya gelecek anavatanın mebus
larına her türlü kolaylıkların göste
riJmesi yine alkışlar arasında karar 
altına alınmıştır. 
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RAbY~b~· 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga UzunJuğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1!519!5 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Per§embe, 16. 2. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği - P1 
13 Memeleket saat ayan, ajans, meteoro 
loji haberleri. 13,10. 14 MUz.ik (Cszbant -
Chran) Lantoş Orkestrası. 

, ................................... ... 

18,30 Program. lR,3!1 Müzik (solistler -
Pl) 19 Konuşma (Ziraat sııatl) 19,15 'rürk 
müziği (İnce saz suzinAk faslı) Safiye To
kayın iştirakiyle. 20 Ajans, meteoroloji 
haberleri ve ziraat borsası (fiyat) 20 15 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, R. Fersıın, K. N. Seyhun, Okuyan
lar. Sadi Hoşsea, Miizeyyen Senar, 1 -
Andan usta Hüseyni peşrevi. 2 - Cemil 
Bey HUseynt Şflrkı (Görmek ister gözle
rim her.) 3 - Nuri $eyda Hüseyni şar~ 
kı (Gel beni vaslınla ~Ad et) 4 - Hü!le
yin Fahrettin Hüseyni Sarlu (Merhamet 
kıl) 5 - Cevdet Çağl;ı Keman taksimi. 
6 - Hfiseynt tilrkil (Dağları aşamadım) 
7 - Hüseyni türkü (Yakın gel yakına), 
8 - Mahmut Celalettin Paşa Isfahan ~ar 
kı (Dili !)!çare senin) 9 - Arif Beyin Is
fahan şarlu (Canda haysiyet mi var) 11}
Isfahan tilrkil (Feslegeni ektim gill bitti) 
11 - Rahmi Beyin bayati Araban şarkı 
(Bana noldu değişti.) 21 Memleket saat 
ayarı. 21 Konusmıı. 21,15 Esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 21,30 Mü 
ıik (Edip Sezen tarafından Violonsel so
lo) Anton Rubinstein Sonata opus 18 Ce
mal Reşit Piyanoda refakat eden. 21,55 
Mllzik (opera aryaları - Pl) 22,15 MUztlt 
(Küçük orkestra - ,,_şe!: Necip Aşkın. 

1 - Kuio;ch (Macar marşı). 2 - Main
r:er Viyananın çamaııır yıkayan kadınla
n (polka) 3 - de Mlcheli Haşret (Sere
nad) 4 - Cebhardt Karnaval (Vals) !f
Lautenschlager İlkbahar (Arjantin :ıere
nadı) 6 - Kutsch (İspanyol Kapriçyo
ru). 7 - Mililer (Küçük screnad} 8 - de 
Micheli (Şen Serenad) 9 - Bucalossl 
(Pestalo7.zanın Ciribiribin sarkısı. 23,15 
Müzik (cıtzband - Pl) 2~.45. 24 Son a
jaruı haberleri ve yarınki program. 

Bu Akşam SARAY Sinemasında 

Halihazır mes'elelerini diğer film
lerden daha parlak bir tarzda ala

kadar eden 

AKDENİZ 
Korsanları 

• Büyük Fransız Filmi :Başlıyor. HAFiF KONSERLER: 

Fransız ve lngiliz Akdeniz 7,10 Berlin kıı;a dalgası: Kan"ık mu-
Filolariyle 2 Alman Deniz siki (8.15: Devamı). (10,15: Muhtelif mil

li danslar). 7,50 Var!';ova: Plfık 8,20; Ke-
alfı Ge misinin lşfirôkile za. 7.30 Lııyp;ı:lg: Saboh konserl. 9.30 '.:\fil 

Çevrilen ve plh: Neşeli musiki. 13 BPrlin kısa dal~a-

sı Kaloyu öldUren Moizin mllhııke- çen sene martın 24 üncü günü Şch
mesi neticelendirildi ve kendi6i 12 remininde Şirketi Hayriye kaptan·a
sene fjapse mahkum edildi. Moiz he- rından Mustafa oğlu MevJudn öldür
nüz yirmi bir yaşını ikmal etmemiş mek maksadile dört yerinden yc..ra
bir gençtir Karısı Kala da kendisin- Iıyan Muzarrerın uuru~-Ulltl)I l)UIJ(l cı-

den iki yaş küçüktür. Oturdukları e- di. Mahkeme suçluyu 1 ıı sene hapse 
vin üst katında Mustafa oğlu En- mahkum etti. Fakat suç tam tcşeb
ver isminde blr şoför ot:.ırmnktadır. büs halinde kaldığı için cezasını 12 
l\foiz karısının Enverle konuştuğunu seneye indirdi Mahkemede suç ur
ve beraber gezmiye çıktıklarını da ôğ tağı olarak davncının karısı ~imet de 
rendiği için kendisine müteaddit ih- bulunuyordu. 

Müsaade alamadıkları için geçen 
hafta s_ehrimi~e eeler:ıiven Bul~aris
Tanın A.~~S. 2a ıuıoor mKnııı, ycıım 

PlERRE FRESNA y ile sı: Hafif musiki OU5: Devamı). 16,15 
Prag: Halk musikişi. 16130 Varşova: Or• 

NADlNE VOGEL kestra. J7,JO Bratislava• 17 Münib· Ka· 
an yara ı an emsa sız ve guzeı mevzuıu ouyuA '- ı ..... ., .... • ·~ .. - tt.espıgnrrıııı eı;t:rı"'rı""'""· \ı,, ...... ı.ş ıso-

tarlarda bulunmuştur. Dünkü celsede suçlu kısncn. 'hiç bır 
Geçen sene nisanın otuzuncu gü- diyece~i olmadığını söyledi. Bundan 

nü eve gelmiş. karısını aramış. bula· sonra reis hazırlanan kanır1 okuttu. 
mayınca d1 şarıya çıkmış ve ~amlı- Bu ~arardan anla~ıldığına göre hadi
kö ke gitmiştir. Orada karsı ı1e En- se . oyle olmuştur. 
verin beraber oturduklarını görnıiış Mevllıt bir gün geç vakit eve geldi
ve hiç bir sey söylemeden çekilip 1 ği zaman abdesthane arasınıla bi.risi
gitmiştir. Moiz bu nahoş manzaranın nin saklanclığıııı görmi.iş ve kapıyı a
tesiri altında bir iki saat şurada bu- cınca Muzaffer dışarı fırlıyarak ka
rada dolaştıktan sonra eve dönmüş. masını dört defa Mcvltıda saplamış, 
bu defa kayınvaldesi: kaçm1stır. Muzaffer kamasını Sami -

- Artık kızım ııenl istemiyor. Evi- nin arsasına atmış ve el'eT'ini~ kanı-
mizden git, demiştir. nı cesmede yıkarken de bekcıler ta-

Bundan sonra Moiz yukaMya çık- rafından yakalanmı tır. . -· 
mış ve Kalo Moizin suallern:c hiç Mevhlt zina davasından vazgeçtigı 
kulak asmamış ve kendi.sile day et- ve karısı ile tekrnr barıştığı için mah 
mlştir. Bundan sonra Moiz sustalısını keme Nimet hakkında takibata lü
çıknrmıs ve knrısının kalbine sapla- zum görmemiştir. 
mıs ve kaçm1ştır. 

Müddeiumumi hadisede flddctli 
tahrik bulunduğunu iddia etmi§ ve 
suçluya ona göre ceza verilmesini 
istemişti. Mahkeme, suçun sabit ol
duğu neticesine var1yor, ancak hadi
sede şiddetlı tahrik değil, adi tahrik 
bulunduğunu kabul ederek suçluya 
22 sene hapis cezası veriyor, tahrik
ten dolayı 14 sene bir aya ve yirmi 
bir yasmı ikmal etmediği için de 12 
sene 2 ay 20 güne indiriyordu. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Eski Kastamonu mebusu Bay Ri

tahn Hcybeliadada Cebel sokağlnda 
9 numrıralı evinde bahçıvanlık yap:l!l 
28 yaşlarında Yorgi, dün odasında 
ölü olarak bulunmuştur. Belediye 
doktoru öllimii şüpheli gördüğü için 
vaziyeti mtiddeiumumi1iğe bildirmiş
tir. Tabibiadil Enver Karan da cese
din morga kaldırılmasına lüı.um ırös
fermisf r. Verilecek rapora göre tah
kikata devam edilecektir. 

rına, bazırhklımna bir bakrnız ka
tidir. 

_ Ah rnnrm insnnhk! 
Nedir bu muhabbet tiryakiliği! 

Galiba kedi yavrusunu yediği gibi 
sen de hemcinsini yemİJ e çalışıyor

•tm! Lakin bilmem sevdadan mı? 

lstihadan mı? 

Müstehcen Film Dün 
Tetkik Edildi 

Müddeiumumilik. i.iç gün evvel 
Kemalbey sinemasında mtistehçen 
film gösterilirken yapılan cürmü 
meşhut hakkındaki tahkikatım bitır

miş, dosyayı Sultanahmet sulh birin
cı ceza hakimliğine vermiştir Haldm 
Reşit. dün öğle-den sonra Kemal Film 
sinemasına giderek yakalanan !ilmi 
çevirtmek suretil~ müstehcen olup 
olmadığım tetkik etmiştir. Tetkik 
esnasında müddeiumumilik başmua
vini İbrahim Sünuht de bulunmuş
tur. Hakim, film hakkındaki kararı-
nı bugün verecektir. 

TEŞEKKÜR 
48 senelik hayat arkadaşlığından 

sonra birbiri ardınca irtihal eden sev
gili babamız ve annemizin cenazele
rinde bulunan veya telgrafla mek
t ıpla bizleri taziye eden dostlarımı
za ,babam1zın ve annemizin hasta
lıkları esnasında kendilerine karşı 
büyük bir evlat şefkati gösteren Dok
tor Profesör Necmettin Rıfat Yarara 
bütün ailemiz namına teşekkür ede

riz. 
Mümtaz Faik Fenik ve 

kardeşleri 

buraya gelecekler ve Cumartesi gü
nü Şişli, Pazar günü de Pera takımı 
ile karşılaşacaklardır. 

B Takımları Şampiyonası 
İstanbul bölgesi B takımlar ara

sındaki şampiyonanın en miihim 
maçı Fenerbahçe - Galatasaray 
karşılaşmasını Cumartesi günü Tak 
sim Stadmda yaptıracaktı. Bulgar 
maçları dolayısiyle bu maç gelecek 
hafta yapılacaktır. 

Müsabakada Fenerbahçe mağlup 
dahi olsa B takımlar şampiyonu ol
maktadır. 

HALKEVLERlNDE \ :.....-------
Müzik Dersleri 

lmlnönll Halkevlnden: 

Birlnciteşrinde başlıyan Evimiz keman 
derslerindeki talebeden ikinci kursa ge
çenlerin boş kalan yerlerine yeniden ta
lebe alınacağından arzu edelerin kayıtla
rını yaptırmak üzere iki adet vesika fo
tografı ile Halkevi Bürosuna 28 Şubat 

939 tarihine kadar müracaat etmeleri ri
ca olunur, 

İlaveten FOKS JURNAL Son dünya haberleri nu konseri, 10.,10 Devamı). 18,30 Bratis-

~----~-----~---~••••••~•••••••• ı ffiva: Kema~ ~yan~ ~yclons~. 19 O~ trava: Eski Çek esı:rlerinden bando. 19,20 
~-m!J!!!l!ll.,.• Şarkı ve Dans Krali«;'e ve Kralı 41 L~yipzig: Neşeli mmdki (20 Halk muslki-

GlNGER ROGERS ve FRED AST AlR'in rakipleri so 19,30 varşova: nam musiki. 19,-t~ 
Peşte: Clgan orkestrası. 20 Ramburg: 

ALiCE FA YE ve GEORGES MURPHY 'yi Enstrilmantal korıseri. 20 Berlin kısa 
Bu Hafta s u·. M E R Sinemasın ır. dalgası: Askert bando. 20 Var&ava: Ka

nş1k konser. 20,15 Prag: Konser. 21,30 

Vasi Salonu binlerce seyircinin alkıs tufanlariyle çınlattıkları Peşte: Koro havaları. 22.os Peşte: Radyo 

MI• LYO ERLER REVU•. SU orkestrası. 23.s~ Muhtelit Alman mer.L<.ez-
ıerı: Neşeli gece musikisi. 
OPERALAR, OPEFUTLER: 

Eğlenceli ve Parlak temaşalı emsalsiz Filmi siı de görünüz. 20,15 Münlh: Operet musikisi. 20,:.s 

~-------~~---•••••••~••••••••• Brati~an: D~rak~ b~ ~~amnı n~ 
, ...... •••••-••••••••••••••••••••••'- kil. 21,15 Frankfut: Opera havalan. 2Z 

1 Bugün SAKARYA Sinemasında :;;;:ı'. <Francesea da Rlıni) isimli opera 

ODA MUSiKiSi: 
2 Büyük Film ... ~Tevsim'n 2 büyük muvaffakiyeti... 16,25 Hamburg: Oda musikisi konseri. 

YARALI KART AL al 2 AŞK ARASINDA 16,45 Bertin kısa dalgası: Oda muslkısi 
CLARK GABLE - MYRNA LOY 

SPENCER TRACY 

tarafından Fransızca sözlü 

•• Aşk ve Zafer Manzumesi w 

FRANCHOT T O N E konseri. 18,40 Prag: Ondricek kuarteti. 
MAUREEN O'SULLA VAN 19,20 Münih: Yaşıyan kompozitörlerin e

serlerinden. 
VIRGINIA B R U C E RESiTALLER: 
tarafından Fransızca sözlü 1 
Aşk ve Vazife Romanı ,._, 

Şehzade 'w:::;" -=:::;" ~ A H Sinemada 
başı .&. · .A.._J ~ Tel: 21359 

11 Berlln kısa dalgası: Piyano sonatla.., 
n (BeeUıoven). 15,15 Bertin kısa dalga• 
sı: Gitar, lauta ve keman. 18,30 Berlin 
kısa dalgası: İngiliz halk havaları. 18,40 
Peşte: Şarkı - Piyano. 18,40 Ostrava: Vi
y-0lonsel ile Çek eserlerinden. 19,20 Bra
tislava: Piyano ve vlyolA. 19,35 Kolonya: • Beflktaı Halkevlnden: . KADIN HU.tSIZI •

1 
ŞARKICI HAYDUT 

Keman, piyano, mandolin, viyolonsel ANNIE DUCAUX - JÜLES BERRYI Yeni artist BOB BAKER 
derslerine 18--2-1939 Cumartesi günü Sene~~n-en .k~vve.tli ~e:zulu Kuvvetli; heyecanlı Amerikan 
-;aat 16 da başlanacaktır. buyuk ıçtımaı Fılmı. W Filmi. 

Piyano konseri. 21,10 Breslau: Piyııno 

konseri (Beethoven). 22,:_"" Berlin ktsa 
dalgası: Çift piyano (Schubert). 
DANS MUSiKiSi: 

11,45 Bertin kısa dalgası: (15,15: Ke
za). 20 Breslau: Eski danslar, 21,10 Ber
tin. 23,20: Varşova 

Kayıt için her (Ün H11lkevl İşyarlanna 
müracaat ectnmesi lazımdır. BUGÜN • YARIN Umumi Tenzilatlı HALK SEANSLARI 

. Konferans ve Temsil Umumi Localar Balkon Umumi koltuk P aradi 
100 20 15 , 10 

Emln8nU H•lkevlnden: 

1 _ 16 Şubat 939 Perşembe günü saat Gündüzleri 12 den itibaren devamlı seanslar, Suare tam 8.45 de. İzdi-
(20) de Evimizin Cağaloğlundaki merkez hama meydan vermemek ve Fevkalade kalabalık dolayısile geri dön-
salonunda Doçent Dr. A. Si.lheyl Ünver memek için Lutfen erkence te-şrlf olunması. 
tnrafından (İstanbuldakl eski tıp ititap- Gelecek Program: Şahane Tango (POLANEGRl) 
lan) mevzulu bir konferans verilecf'ktir. & 
Bunu mtiteokıp Gösterit Şubemiz (Dek- ·---·~ve Ka ramaça Çetesi <BUK JONESJ ----·· 
ba;ı:lık) plyeslnl temsil edecektir. '1'•••••••••••••••••••••••••••••tll ... 2 - 17 - 18 Şubat 939 günleri saat ti -,. 
(20,30) da Temsil Şubemiz (Dekbazlık) 
piyesine devam edecektir. 

Konferans 
Oık!idar Halkevlnden: 
17-2-939 Cuma akşamı saat 21 de 

Haydarpaşa Liseııt tarih, coğrafya dğret

meni Cemal Yener tarafından 14 üncü a
sırdan 17 inci asrın sonuna kadar (Tiirk 
Abideleri) hakkında bir konferans verile
cektir. 

Toplantılar, davetler: 

Pertevniya llilerin Kongresi 
(Pertevnlyal Lisesinden Yetişenler 

Kurumu) nun senelik koııgresi, önümüz
deki cumartesi günü aııat (15) de Aksa
raydakl Lise binasında toplanacaktır. 

Yarm Akşam Sineması 

Bu sene yegane Filmini göreceğimiz 

MARIE BEL L 'in 
Muhteşem temsili, Dehiıkar bir 
Romancının yarattığı en feci bir 

aşk hikayesi 

Meşum Kadın 
Süper Filmini takdim ediyor. 
Busesinin öldürdüğü kadın ... 
Aşk ve Ölümü veren kadm ..• 

Bütün lisanlara tercüme edilmiş Fransız akademisinden J EAN Bt
CHEPİN'in Ölmez Romanı ... Tekrar Tekrar Görülecek Film .. ....................................... -

Manisada Bir 
Katil Asıldı 

Manisa - 934 senesinde, Yönet 
dağı Elbasıcılar köyünden Recep kı:zı 
13 yaşında Şükriyeyi zorla kaçıran 
ve bir çomakla kızlığım bozan, bu -
na mani olmak istlyen Şükriyenin 

annesi 4 aylık gebe Ayşeyi öldüren 
Hakkı Biçiçi burada idam olunmuş -
tur. 

TEŞE KKÜR 
Mehmet Şevket Erdoğanın bizi 

mateme garkeden vefatı mümı.sebe
tile gerek cenazeye iştirak ve gerek
se mektup v etlgrafla taziyet IUtfun
da bulunan dostlarımıza ayrı ayrı Le
şekküre teessüriımüz mani olduğun
dan minnet ve şükranlanmızın ıbla
ğına muhterem gazetenızın tavassu
tunu rica ederiz. 

Ailesi namına oğlu 
Sermet Tezcan 
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Gündelik Gazete 
---0--

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 
temiz:, dUrOat, •amlm7 
olmak, karlln oazeteıl 

olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 5ene Z800 Kr. 
750 ,, G Ay 1503 • 
400 .. 3 Ay 800 " 150 ,, 1 Ay 300 ,, 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tçln abone 
bedeli milddet sırasiyle 30. 16 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplar J O kuruş

luk pu1 Ullvesi 1&7.ımdır. 

••••••• il ••••••••••••••• ! GONON MESELELERl l 
•••••••••••••••••••••••• 

Jübileler 
Ve ihtifaller 

J übile, bizde manası çok yanlış 
anlaşılmış kelimelerden bi • 

risidir. Jübile yapanlardan, ve jü -
hileleri yapılanlardan çoğuna soru • 
nuz: Size müsbet bir c~vap veremi • 
yeceklerdir. Nitekim, sanatına veya 
mesleğine uzun bir emek vermemiş. 
ve sanatında, mesleğinde, uzun Ö· 

nıürlü bir iz, veya parlak bir eser hı· 
rakınamış birçok kimselere jübile ya
pıldığını görüp duruyoruz. 

Hatta ben, kendisine, 25 senede 
bir defa değil, senede dört beş d~fa 
jübile (!) yapılmış kimseler bile ha -
tırlıyorum. 

Halbuki, jübile, bir sanatta, bir 
meslekte kıdemlenmiş, kıymetlen -
miş, şöhretlenmiş şahsiyetlere öden· 
mesi lazım gelen asil bir saygı bir 
şükran ve minnet borcudur. 

Her akla gelen insana, ve her ak
la estikce jübile yapmağa kalkışmak, 
bu saygının kıymetini sıfırın altına 
düşüren bir laubaliliktir. 

Bir çoklarına sorarsanız, "jübi • 
le., herhangi bir fukaraya, bir mağ • 
dura, bir zavallıya iane toplamak ga-
·unuaur. Ve zaten, bu yaıilış telak

ki yüzündendir ki, bugün artık, kar
lanmak kaygusiyle sık sık istismar 
olunan '"' ··b·l · . JU 1 e,, kebmesı; bahsini 
duyanlarda müsbet bir tesir ve ala • 
ka ~yandıramıyor. Bunun zararını 
da bıttabi jübileye hakkiyle layık 0 • 

lan h • 
1 

şa sıyetler çekiyor: Çünkü on • t:a yapılan jübileler de, hazin bir 
kaydi ile karşılanmağa mahkum 

~alıyor. Tıpkı jübileler gibi, rastge
~n~ yapda yapıla iptizale uğratılan 

tıfaller de ayni acı alikasızlığa mu
hatap olmuyor mu? 

b 
Bize, bun)an, meşhur ve değerli 

estekir n· ş v d v ımen ene yapılacaguu 

uyduguınuz "jübile,, hatırlattı. 
Bizce Bimen, kendisine bir jiibile 

tertip ı 0 unınasına çoktan liyakat ka· 
zanrnış ılı ..; "d say sanatkarlarımızdan bi-
... sı ir. 

T .. k 
d u.r musikisine tam yarım asır 
_ ~ınadan, dinlenmeden hizmet et -
.. .ış olan Bi • 
"jübile tnen Şen, çok parlak bır 
kaz ,, ile mukabele görmeğe hak 

a~_ınış hakiki bir iistaddır. 
la TUl'kık ınusikisine be~ yüzden faz-

şar hed' d y ıye e en Bimen Şene, 
ahya Keınal: 

- Sen B" ırin! D ımen defjl, Bim.enent' • 
eınekte çok haklıydL 

Fakat farkılan hala bağı 
aoruinıayan ü ' hl züın salkımlan gi -

tadılıp duran Bimen Şenin 
Yarını ' asırbk emeğina a·· dü v .. kabele . .., .or gu mu-
nıi d ' b~ kaç meşhur münevveri • 
hi 2 en gol'düğü bu kabil kuru met
d Y~erden ibaret kaldL Bu itibarla-

dırl ' ona daha müsbet ve daha !ay
a ı b' eh .. ır mukabelede bulunmağa te-

§ bus edenlerin isabetini takdir et
in.ek bir v "f ~· azı e"tr sanırız. 

Mersinde 

Bir 
Feci 

Kaza 
Mersin ş h .. 

za olın - e rımızde feci bir ka-
nıah u_ştur. Tarsusun yeni Ömerli 
da Eale.sınden Ahmet oğlu 17 yaşın-

b 
nun Sak, bayram münasebetile 

uraya g 1 . . 
de d 

e mış, şımendifer iskelesin-
en · · 

P 
ızı seyrederken, manevra ya-

an bir t · 
d 

_. . renın kendisine dogrv u gel-
ıgını .. - -

atı gonnuştur. Emin, diğer tarafa 

il 
ayıp kurtulmak isterken rampa 

e v 1 ' h agon ar arasında kalıp ezilmiş, 
astahanede ölmüştür. 

TAN 

MUHARRiR, BU YAZIDA, ISTANBULUN IMARI VE ŞEHRE YENi GELiR KAYNAK· 
LARI TEMiNi iÇiN ALINACAK TEDBiRLER HAKKINDA, YALI VE BELEDiYE REiSi 
LOTFI KIRDARIN ŞEHiR MECLiSiNDEKi SON NUTKUNDA VERDIGI IZAHATI ELE 
ALARAK FiKiRLERiNi VE DOŞ_ONCELERINI Ş,U ŞEK'ILDE GÖZC)NONE KOYUYOR: 

a a a 

Kaynakları Bulurken 
S abah keyfi gazetemi açtım. 

İlk sayfada mutantan bir 
resim. Keyif ile bir süzdüm; pür
izzet ve ihtişam bir meclis .. Yapıca 
heybetli, simaca sevimli bir zat 
nutuk irat ediyor .. Yazısına bak -
tım: "İstanbul Vali ve Belediye 
Reisi Şehir meclisinde açış nutku
nu söylerken .. " 

Belki, ayıplıyacaksınız; İkinci 
Vilhelm'in on üç milyon insan ö
lüsüne ve bir kaç yüz misli de aile 
faciasına ve dünya felaketine vesile 
olan meşum nutuklarındanberi 

(söylev) dediğimiz şekerlemeden 
hiç hoşlanmıyorum.Hele düşünüle, 
bezenile hazırlandığl ueste deste ka 
ğıtlara istif edilişinden besbelli 
nutuklar, büsbütün gönlümü bu -
landınyor, yirmi beş. otuz yıldır 
gördük ve bittecrübe anladık ki, 
hep tatlı ses ve tatlı sözlerle ciha
na sokulan bu şekerlemeler mut
laka büyük bir külfeti, paraca, ve
ya insanca fedakarlıkları istilzam 
edecek fıraklı birer maksat veya 
akıbetin mayalarıdır. 

Allahın bildiğini mi saklıyalım. 
Bu nutkun da tadı bana kekremsi 
geleli. Muhterem valimiz nazik il
tifatlarla sağı solu okşadıktan son
ra seleflerinden farksız bir itiyat 
ile yabancı hükumetlerin vergi İ5-
tatistiklerini ortaya koyuyor ve hu
lasaten hulasa: 

- "Belediyenin yalnız kaldırım
larla lağ1m faslında yüz bu kadar 
ro\lyo,.,lirava i"'tiv::ı<"ı v::ır" divor. 

, ~ \A... • " - .-..UJ ı. LJ\'l~ .:ı\-~1{;. U\,;. v'c..ı.oı 

ediyor: "Lamıciroi yok. Borç para 
bulmıya mecburuz. Bilumum bele
diye resimlerini arttırmak lazım. 
Bundan baska yeni vergiler de 
tarhetmeliyiz. Terec'c'üde mahal 
yok. İşte diğer devletlerin ista
tistikleri meyd~nda: Atinalılara, 
Sofyalılara ni.sbetle İstanbullular 
daha az vergi veriyorlar. Bıı iste
diğimiz parayı da versinler. 

Sabah keyfim akşamın alaca hüz
nuna büründü. Satırları görP.mez 
oldum. Gazeteyi bir köşcy~ fırlat
tım. Garip garip düşünmiye baş
ladun: 

- Bu mantık doğru mudur? 
Bir milletin bütçesi diğerinin mi -
yarı, yani, zenginin refahı, fakirin 
mikyası maişeti olabilir mi? 

Benim mantığım bu davaya. "e
vet!,, diyemedi. Diyemezdi de. O 
da biliyordu ki tasdike yeltenirse: 

- O halde, niçin yalnız vergiler 
mikyastır da, halkın refahı; me -
murların ehliyet ve randımanları 
miyar değillerdir? Diyecektim ve 
iskat edecektim! 

"' B en İstanbulluyum. Bu ik ~ 
timler dilberinin kucağında 

büyüdüm. Onu yalnız yurt olarak 
sevmem. Hüsnüne, emsalsizli~ine 
de hayranlığım var. Aşağı yukarı 
dünyanın yarıdan fazlasını dolaş
tım. Hiçri yer beni İstanbul gibi sar 
matlı. Mesela, "dağ" dcnmiye bl
ihakkın seza şahikalar, ciimudiye -
lerle şakrak göller, çağlıyanlar
la, mamur bağlar ve bahçelerle 
süslü tsvicre. garbın sihirk5r göğ
sünde tılsımlı bir gerdanlığa 
benzetilebilir. Fakat ben İstanbulla 
kıyas edince foyası bozuk yalancı 
elmaslar mertebesinden yüksek 
bir kıymet biçemedim. "La Cote 
d'Azur,. diye işvei telaffuzunda bi
le güneşli bir deniz çağlıyan ma
mur ve me~hur kıyıları, Marma • 
ranın "Fatinli" veya "Kapıdnğ" 
eteklerile muhayyelemde yanyana 
getirince şekerleme kutularında -
ki uydurma resimlere benzettim. 
Hasılı; ne sülün gibi hurma kafi
lelerini peşine Urkarak denize sec
de eden gümüş ehramlı Afrika, ne 
bin umran ve ziynete bürünmüş 
şahane Avrupa bana bikes yüzlü, 
tstanbulU unutturamadılar.Onlarla 

Yazan: RESSAM 
lstanbul için Tarhedilecek Bir Vergiyi, 

Sarfedilecek Bir Parayı lstiksar Edecek

lerden Değilim. Elverir ki, Para Bihakkın 

Mahalline Sarfedilsin ve Masraf Mukabili 

Övmiye Değer Eserler Meydana Konsun. 

mesti visal iken dertli der..H yi
ne lstanbulu düşündüm. Fakat o
nun da balini visalinde hicrandan 
kurtulamadım. Bu dilber yurt gön
lümde hem gururlu bir sevgiye, 
hem tükenmez üzüntülere vesile 
oldu. Hüsnüne baktım, gurur duy
dum. Nas1bine baktım. hüzün duy
dum. Hiısranına baktım, ağladım. 

Bu sözlerimden de anlaşılır ki, 
İstanbul için tarhedilecek bir ver
giyi, sarf edilecek parayı iıstiksar 

edeceklerden değilim. Elverir ki, 
para, bihakkın mahalline sarfedil
sin. Masruf mukabili övünmiye de
ğer eserler meydana konsun. Bu 
güne kadar sarfedilen paralar ma
alesef kısmen fuzuli, kısmen tabü 
süzellilkler aleyhine harcandı. 1\1~ 
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tiyaçlar, bir o kadar da idari volsuz 
luklar gözönünde durup dur~rken 
sabık belediye reislerine, vücubu
na bin1erce lira nakdi mükfıf atlnr 
verildi. Niçin? Bu efendiler vazi
felerinden üstün, mafevkalmatlup 
işler mi başarmışlardı? Saraybur
nunda, Üsküdarda etek dolusu mas
rafla havuzlar yapıldı. Neden? Su
ya hasret çeken bir çöl ortasında 
mı yaşıyorduk? Meram, topu bir 
gecelik fıskiye ve ısık eğlentisin
den ibaret ise ve bu millet servet
çe, hal ve istikbalce hakikat sefa
hat edebilecek mertebede emnü re
faha kavuşmuş ise biraz daha ati
endiş davranıp daha az bir masraf
la denizden fıskıyeler püskürterek 
maksat temin edilemez miydi? Ce
nevrenin meşhur fıskıyesi için ha
vuz mu yapmışlardır? 

s onra, bugünkü kötü manza
rayı vücude getirmek kas

tile mi Rumelilıasrına kazma vu
ruldu? Bir çok gürbüz serviler, er-

ı-;.;IZAH KÖŞESi: 

guvanlar devirerek kefenleri bile 
solmamış ölüler makberelerindcn 
atıldı? Matemli yüreklerin tesel
laları ellerinden alındı? Dünya ka
dar masraf .. Bütün bir yaz gelen 
geçen her insan oğluna göz ve yü
rek işkencesi. Ciltlere sığdmlamaz 
ıstıraplar, göz yaşları. Hep bu mis
kin duvarlar için ve koskoca dünya 
tarihi parçalamış yeni bir kalemle 
yazmış şanlı kaleyi dekorsuz bı -
rakmak için miydi? Daha kaç ta
ne sayayım bilmiyorum ki.. 

Yenicami etrafında yapılan ka
zmın da gurura değer bediaperest
lik hamlesi ifade edebileceğine ka
ni olanlardan değilim. Çiınkii, bir 
mabedin veya herhangi tarihi bir 
şaheserin kendi hususiyeti bedii -

evsafı asliye ve meşrutasına ha -
le1 getirmemekle mümkün olabi
lir. Halbuki bugünkü halile ma
bet aslına ve mesrut evsafına naza
ran muhteldir. Zira harimsiz ıtal
mıştır. Vakıa bu taksir bu güne 
ait bir suç sayılamaz. Şu son yüz 
sene zarfmda ve belki daha evvel, 
her kimlerse, beyinleri kurt lok -
ması olsun, mabedin harimini çal
mıslar. suna buna satmışlar, hem 
bir sanat sahına hıyanet etmisler, 
hem bugünkü nesle kasa dolusu 
para ödettiler. Günah onların olsa 
bile hatayı düzeltmek bize ait va
zife değil midir? 

Sonra, o haşmetli eser acılacak 
mevdana sığmaz. Ona ~apılacak 
cerçevenin dılıları hiç değilse "la
hil boyu (Yemişl ten Sirkeci tram
vay istasyonuna, Köprüden de Sul
tanhamamına kadar uzanabilmeli
dir ki, beri yandaki Mısır carsısı, 
arkadaki zaviye ve türbeler, diğer 
yandaki kasır ve berideki sebil gı
bi karin ve müştemillerile tam 

Mahcup hcuta 

bir cemiyet halinde meydana çıka
rılabilsin ve bihakkın şanına la -
yık bir çerçeveye yerleştırilmiş ol-
sun .• 

Ama diyeceksiniz ki: "Biz bu ka
darını yapalım da, öte kısmını ço
cuklarınız düşünsünler." Belki 
pek haklısınız, muhakkak ki, hüs
nü arzunuzla da takdirlere şayan
sınız. Fakat, bilmem ki, asil ve 
kargalı bir atanın vazifesi çocuk
larına illetsiz bir eser veya miras 
bırakmak değil midir? Ve, her na
kıs, mükemmele nisbetle kıxmetsiz 
veya heder edilmiş bir emek veya 
servet örneği sayılmaz mı? 

* • 
1 J stanbul ahalisinin ödediği 

vergi bahsine gelince: Zan~ 
nediyonım ki, bu hüküm de bir 
hayli haksız olsa gerektir. 

Belki, yalnız çöp ve !ener pa
ras1 nüfusa taksim edilirse az gi
bi görünebilir. Fakat insaf ile 
düşünmeli değil midir ki, beledi
yeye verdiğimiz para yalnız çöp ve 
fener resminden ibaret bulunmu
yor. Muayyen vasıflardaki vergi -
lerden başka içtiğimiz sudan, ye
diğimiz ete, ekmeğe velhasıl gel
diğimiz mehden gidecegimiz me
zara kadar her şey için belediye 
resmi ödemekteyiz. Bilhassa su 
noktayı da unutmam;ık icap eder 
ki, ancak yedi yüz küsur bin nü
fuslii bu daomık k oskoca memlc -
ketin temizlik ve ışık parasmı, mün 
h::ııa't':ın emlak sahipleri. yani h ad
dizatında ağır vergilere ve masraf
lara bağlı rn:ıhdut mükellefler ö
demektedir. Geri kalan yüz bin -
lerce kiracı da fisebilillah şehri 

kirletmekle meşguldürler. 
Dahası da var: Vergi vermekle 

mükellef olanlar bu parayı nasıl 
tedarik edebi1iyorlar? Emlakin ek
seriyetle mcrhun bulunuşu ve so
kak içlerinde sık sık rastlad1ğımız 
vergiden mahcuzen eşya satıc::ları 

güçlüğün derinliğini ic::arete kafi i
se de hak.!ki müntehasını yine Al
lah bilir. Fakat bariz hakikat şu -
dur ki, mali miiskiillerne yegane 
mesned vergiler olageldiği .halde 
henüz sali:m bir tahakkuk ve ciba
yet usulüne kavuşturulamamış en 
üzüntülü mevzu da yine vergi me
selesidir. Bugünkü ve yarınki mü
kellefiyeti miktarını santimi santi· 
mine bilen ve tahsil şubt!lel'ince 

münasebeti tertemiz bir halde bu
lunarak emniyet ve huzur içinde 
yas1yan kaç bahtiyar vardır bile -
mem. Fakat tarh ve cibayet tarz
larının her sene diğer bir şekil al
mıya başladığı tarihtenberi- " Bir 
dokun bin ah dinle kacıei faofur-r. 
dan,. mısramın bu mebhasta en be-
liğ bir vecize olacağına eminim. 

Bu seneye kadar tahsildarlar ge
lir vergiyi devşirirlerdi. Şimdi, me
sela Boğaziçinin Kandi1li köytinde 

oturan bir müke11ef, çöpünü den.i
ze kendi döktüğü, yolunu el fene
rile aydınlattığı halde çöp ve fe
ner parasını vermek için ta Uskü
dara, evkaf hesabını görmek üzere 

de ta Bevkoza kadar gidiyor. Hem 
zaman kaybına, hem vergi derece
sinde masraf ihtiyarına mecbur ka
lıyor. Karsılaştığı üzüntüler, re
vasız muameleler de caba! 

Muhterem valimiz, lôtfen tasdık 
buyurmazlar mı ki. bu tarz mükel
lefiyet ne Atinada. ne Sofyada, hat
ta bu dünyanın diğer bir diyarın
da yoktur ve olamaz? 

Şu hale göre, vergi kısmından 
evvel asıl bu cihetleri kati ve sa
lim bir tarzda düzeltmek. iktıza e
den parayı da fuzuli masraflardan 
ve ücretlerden kısnrak biraz da 
tabii kaynaklardan temine çalış _ 
mak daha rahimane ve her halde 
daha vatan ve milletperverane bir 
hareket olmaz mı dersiniz? 

s~ 

Ki 

l 

~ Büyüğü 
de? 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Rüşvetin tarihi yazılsa, milat • 
tan kaç yüz bin ~~ne evvele 

dayamr bil~meyiz. Fakat insanlar 
toplu yaşamağa, toplu insanları ka
nuıılar ve nizamlar idare etmcğe, 

ferdin malından devlet öşür isteıne
ğc ba§ladığı giindcnberi rüşvet var • 
dır. 

Fuzuliyi şikayetnamesinde yanıl.. 

yanık bağırtan "selam verdim, rüş • 
vet değildir diye almadılar,, dedir • 
ten, devrinin ne kadar riişvet ve ir • 
tikap içinde yiizdüğiinü gösterir. 
Nasrettin Hocanın fıkralarındaki in· 
ce telmihler rüşvetin ikinci bir ka • 
nun, ikinci bir nazım, ikinci bir akit 
olduğunu İ§aret eder, Yüz çadırlı aşi
retin içinde çıkan, sekiz mil:yon nü -
fuslu şehrin içinde çeteleri faaliyete 
getiren rüşvet, haniya medeniyet ma
dalyonunun, arkasına hakedilmiş çeh 
residir, diyebiliriz. Nevyorkta beş 
dolara bir insan öldürülebildiği ha
kikatini duymayan kalmamıştır. 

• Yalnız ne var ki, biiyilk mıkyasta 
verilen rüşvet meydana çıkmaz, a -
lan refah ve huzur içinde ya~arken, 
veren dişlerini gıcırdata gıcırdata 
verirken, küçük rüşvet çok ihtiyatlı 
d.avranmağa Iiizum görmediği için 
midir nedir, o meydana çıkar, ahlak 
nizamını bozan bu kötü işe karşı he
pimiz ateş püsküriiriiz. Ben rüş,•etin 
ne kiiçüğiinü, ne de biiyüğilnü ma • 
zur görecek değilim. Kanunların u
mum vatandaşlar için müsavi hak 
temin etmesi için, kanun adamları -
nın, devlet memurlarının, devlet ni • 
zamlarını harfi harfine tatbik etmele
ri şarttır. Rüşvetle bir takım arka -
da~lara imtiyazlar \•erirken, riişvet 

vcrmiyenleri gadre uğratmak, d~vle
tin kanunlarına karşı olan itimadı 

sarsar. Rli:>jvetsiz yüriiyen bir devlet 
mekanizması kurmak, devlet memu
runu kanunların insafsız bir bekçisi 
yapmak, rnesul hükumetin üzerine 
aldığı en büylik mesuliyettir. Bu me
selede hassas olmayan bir devletin 
karşısına kin besliyen bir halk çıkar 
ki, rüşvetin bütiin kapılan açan ko • 
laylığına rağmen bir gün bu halkın 
bu kapılan kırdığını, ve mesulleri 
teşhir et1iğini görürüz. Tarihte bu -
nun misalleri az değildir. 

• 1stanbul Emniyet müdürlüğü es • 
nafı haraca kesen beş memur ve bir 
komiseri meşhut suç üzerinde yaka • 
ladı. Emniyet müdürliiğiinün rüşvete 
karşı gösterdiği bu hı:ıc;sasiyet, vazi
fesini bilen bir devlet adamının gös
terdiği hassasiyettir. Riişvet, her 
memlekette olduğu gibi, hatta belki 
daha az bir derecede bizim mr.mle • 
ketin de her kapıyı açan maymun • 
cuğudur. Kanun bunu affetmez. Kit
le halinde, hatta fert olarak ko 

v nuş -
tugun zaman ferd de halk da bunu 
affetmez. 

Bir tüccarla konuşuyordum b • 
na dedi ki: ' a 

- Rüşvet verene de, alana d 
kızıyorsunuz. Bir defa hesap ed' . a 
h . 

1 
ını~ 

u ış e tavzif edilen memur a d 
k ı· Y a aç ıra kazanır? Bu kadar mesuı· 

tl .. ı 1 -ye 1 ış eri bu gibi karnı aç adamla _ 
ra tevdi ederseniz, bu neticeyi d 
beklemelisiniz? .• Sonra devlet, tiic~ 
cara vergi isimleri, ceza isimleri al -
tında o kadar kiilfet yüklemiştir ki. 
zararına çalışmaktansa, ü~ beş .ku • 
ruş bir rüşveti, esnaf \'e tüccar gül 

""l • e gu e verır. 

• M~mur ve tiicear, istlyerck veya 
ıstenuyerck kanunun üzerine bastıih 
dak~kada~ itibaren, ayağının altın'". 
dakı cmnıyet toprağının kaydığını 
duymalıdır. Bugiin giile giile verd"''· b .. . ıgı 
.u ruşvet, hır giin gelir, Demostokli-

sın kılıcı gibi başının üstüne takılır 
k~ndi arzusu ile taşıdığı haraç yilkü~ 
nu t~şıyamaz olur. O zaman soluğu 
emnıyet miidürlüğiinde alır. S 
h"" .. v .. 

1 
uçun 

uyugu a andan ziyade verendedir. 

ir Manda Bıçak 

Altından Kaçtı 
.. Dün Karaağaç mezbahasına götü

rulen bir manda. tam kesılereıTi bir 
sırada birdenbire yerinden fırlamış 
ve boğazından kanlar aktığı hald~ 
s?kaklarda dolaşmıya başlamıştır. Ye 
tışen polisler mandayı kur~unla öl-
dürmüşlerdir. " 
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Türk Hava Kurumu 
13 Yılda Orduya 294 
Tayyare Hediye Etti 

ı Balkan 1 Gazetelerle ·---------........ 1 

Bugün 14 Yaşına Basan Kurum Şimdiye 

Kadar 64 Milyon Lirahk Gelir Temin 
Etmiş, Binlerce Havacı Yetiştirmiştir 

Türkkuşu planörlerinden biri uçuş halinde 

Ankara, 15 (Tan Muhabirinden) -
16 şubat 926 da kurulan Türk Hava 
kurumu, bugün, on dört yaşına bas
maktadır. Kanatlı neslin bir istiklal 
şartı olarak millet saflarında yer al
ması gibi, büyük ve şerefli bir va
zifeyi üzerine almış olan kurum, bu 
güne kadar faaliyeti ile hepimizin 
ona itimat ve alakasına ha.k kazandı
racak bir varlık göstermiştir. Rakam 
lar bunu isbat etmektedir. 

mak istiyen bu teşekkülün ilham et
tiği bir mevzudur. 

Bu arada kanatlı nesH yetiştirecek 
mektep olan Türkkuşu, yalnız genç
lePimize vücut ve kafa hareketleri
nin en asili olan bir bilgi olmakla 
kalmıyarak, bir milli müdafaa ml:!Se
lesi olan yedek hava kadrosunu kur
mak yolunda en nikbin olanların tah 
minlcrini aŞacak neticeler almıştır. 
Şu rakamlar bu büyük muvaffakıye
tin en ziyade delilidir: Planörde ye
tişen gençler için üç tip bröve ka
bul edilmişti: A, B, C .. 'rürkkuşunun 
kuruluş senesi olan 935 te 18, 1936 
da 100. 937 de 228, 933 de i.;e 313 
genç B brövesi almıştır. 939 da bu 
rakam, diğer bütün senelerin yekiı-

Kurum 926 şubatından 938 mayı
sına kadar 64.175.410 liralık gelir 
temin etmiştir.Varidat her sene mun 
tazaman artmaktadır. Bu artış, bil
hassa son senede, yani 1 mayıs 937 
ile 1 mayıs 938 arası rekor haddini 
bulmuş ve 5.343.925 liraya çıkmış -
tır. 

Türk Hava kurumu bugüne kadar 
ordumuza 294 tayyare hccliıye etmiş

tir. Hava kuvvetlerimiz için bu bü
yük rakamm ifade ettiği kıymeti i
zaha hiç lüzum yoktur. 

nunu7' aşarak 613 ü bulmuştur. Yük

sek teknik pilotu 935 te 13 ~ken 936 

da 38, 937 de 165, 938 de 222, 939 

da 337 olmuştur. 

936 da üç tayyare varken bu sayı 
!::1-'::1 ua -t:.t.i yı, pıcuıv.ı. ~ ..... --- -- . Milli Şefimiz Ismet Inönünun, Ha-

va Kurumu kurultayında Tarkiyenin 
havadan gelecek bir taarruza karşı 
açık olduğunu söyledikleri zaman, 
Hava Kurumu, bu yeni direktifin 
milletin kalbinde uyandırdığı alds -
ten ve şereften müsbet neticeler a
labilmek için derhal harekete gel -
miş ve hava kuvvetlerimize yeniden 
milyonlar temin etmiştir. Hava kuv
vetlerine yardım vergisi, göklerimiz
de aşılmaz ve yıkılmaz hatlar kur-

bulmuştur. Motörlü t ayyare pilotu 
sayısı devamlı olarak artmaktadır . 

937 de yalnız 32 motörlü tayyare 
pilotu, 939 da 154 de çıkmıştır. 

937 de 1782 yaraşüt atltımasına 

mukabil 939 da 7000 atlama yapıl -
mıştır. 

Bütün bu rakam1ar, muvaffakıye
te kanat darbeleri kadar hamlelerle 
gi:den bu milli müesı:;ec;cnin şerefli 

tarihinden bir kaç manzaradı.r. 

Libyadaki Son Tahşida~ 
Endişe Uyanchrdı 
(B~ 1 i1ıcide) layı şiddetli hücumlarda bulunuyor-

ne alakadar bir nokta da fransızca lar. 
Figaro'nun Almanya hakkında an - Bu köyde kral ve kraliçenin ve Du-
lattıklandır. çenin İtalyan kütüphanesinden ça-

Bu gazete diyor kl~ lınan projeleri sokak ortasında diğer 
Berlinden alman son haberlere gö- bazı kitaplarla birlikte yakılmı~tır. 

re, Alman hava kuvvetlerinin sefer- Cianonun seyahati 
berliği aşağı yukarı ikmal edilmiştir. 
Erkanıharbiyenin 15 marta kadar- ta
mamlanmak üzere tedrici bir sefer
ber ilk programı tatbik etmiye karar 
verdiği söylenmekted \ ·. Hakikatte, 
İngiliz müşahitlerine göre, son haf
taların en manidar hadise!'li Hainan 
adasının Japonlar tarafından istilası
dır. Çünkü Japonlar bu ı.utetle Hin
di Çint ve İngiliz müstemlekelerinin 
emniyetini tehdit etmektedirler. 

Diğer cihetten bugün İtalyanlarla 
Almanların kontrolü altına gıren İs
panyanın bazı deniz ve hava üsleri 
~mali Afrika topraklan için şimdi 
ciddi bir tehlike teşkil etmektedir." 

* tngrıiz ve Fransız gazeteleri İtal
yanın Libyadaki tahşidatile meşgul
dürler ve Libyadaki tahşidat dolayı
sHe Ciano tarafından verilen temina 
tı memnuniyetsizlikle karşıltyorlar. ,,.. 

Mussolini.nin önümüzdeki pazar gü 
nü Torinoda büyük bir siyac;i nutuk 

.. ı ·ıverek İtalyanın Fransaya karşı 
sov 
vnz·yet alacağına daır bazı ecnebi ga-

zete lerde çıkan haberler salahi.yettar 

mnhafilce kati olarak tekzip edilmek-

Varşova, 15 (A.A.) - Kont Cia
no, Varşovayı ziyaretinde zevcesi ile 
b;rlikte Beyaz Sarayda oturacak
tır. Kont Ciano'ya on beş İtalyan 

gazetecisi refakat edecektir. B•ınla
nn arasında Gayda ve Ansaldo da 
vardır. 

Fransız Cümhurreisi 
Londra ya Gidjyor 
Paris, 15 (A. A.) - Jour - Echo 

de Faris gazetesinin bildirdiğine gö -
re bazı devlet adamları toplanarak 
harici ahval dolayısıyle ve memle -
kette her türlü tahrikata mani ol -
mak maksadiyle reisicüm.hurluk müd 
detinin hitamında yeniden namzet -
!iğini koymasını Albert Lebrun'dan 

rica etmeğe karar vermişlerdir. 

Jl. 
Londra, 15 (A. A.) - İngiliz mah-

filleri, Fransa Cümhurreisi ile Mm. 
Lebrun'ün 23 martta yapacaklan zi
yaret münasebetiyle, Lebrun'ün 914 
senesindenberi İngiliz hükumdarla -
rının misafiri sıfatiyle Windsör şa -
tosunda yemek yiyecek olan ilk ec -
nebt devlet reisi olduğunu kaydet -

tedir. mektedirler. 
İtalyı:vıın bu sabahki ga~eteleri ce-- Yemek, mutantan merasime malı_ 

nup Tunusundaki Rede!~f .de vukı.ı- sus büyük yemek salonunda yene -
bulan yeni antiiaşist !1adıseden d<r · cektir. 

Antantı 

Konseyi 
(Başı 1 incide) 

Fakat Bulgaristanda muahe -
delerle tesbit edilen hududların ta
dilini isteyen bir muhalif zümre 
mevcuttur. Hükumet bu zümre -
yi susturabilmek için onların da 
dileklerini bir dereceye kadar tat
min ihtiyacını duymaktadır. Bun
ların istedikleri şudur: Rumanya
dan Dobrucayı, Yugoslavyanın ce
nubundan bir parçayı, Yunanis -
tandan Makedonyanın bir kısmı -
nı Bulgaristana ilhak etmek ve De
deağaç yolu ile Akdenize inmek -
tir. 

Bulgaristanm silah kuvvetiy -
le bu yerleri almasına imkan yok
tur. Böyle de olunca ve bu dilek
leri malUm bulundukça komşula -
riyle dost olarak yaşaması bi -
raz güçtür. Komşularından hiç bi
ri de onlara durup dururken ve hiç 
bir mücbir sebep yokken bu ara -
ziyi terkedemez. 

Bulgaristanda muahedelerin ta
dilini isteyenler, bu dileklerinin 
tatmini şartile Bulgaristanın Bal
kan Antantına girmesine muhalif 
değildirler. Fakat her şeyden ev -
vel bu arzularının yerine getiril -
mesini isterler. 

Daha realist, daha makul diğer 
bir zümre, Bulgaristanın bu dilek
lerinin nazan dikkate alınacağı -
nın vaadedilmesi şartile de Bal -
kan Antantına girmesi lazım gel
diğine kanidir. Bunlara göre Bul
garistan Balkan devletleriyle mü
zakerelere girmeli, dileklerini bil
dirmeli, ve Balkan devletlerinden 
bunların nazarı dikkate alınacağı 
hakkında vaad alınalı ve sonra Bal
kan Antantına girerek bu iddia -
ların müzakeresini Balkan Konse
yine vermelidir. 

B izim fikrimizce, Bulgarista -
nın Balkan Antantına gir -

mesi bir zarurettir. Bu zarureti an
layarak Balkan komşularına kar -
şı daha mülayim bir hattı hareket .. ... 
ri, Bulgaristanı aralarında gördük

leri zaman ona karşı alacakları va
ziyet başkadır. Binaenaleyh evve
la Bulgaristan Balkan Antantına 

girmeli. ve ondan sonra dilekleri -
nin dostca hallini temine çalışma
lıdır. 

Bulgaristanın da iltihakı ile 
Balkanlarda 80 milyon nüfusluk 
muazzam bir kuvvet vücude geti
rilebilir. O vakit bu kuvvet Av -
rupada büyük devletlerin hesa • 
ba katmağa, hürmet etmeğe mec
bur oldukları bir kuvvet vücude 
getirmiş olur. 

İşte Bükreşte Balkan Antantı 
Konseyinin halledeceği meselele -
rin en mühimlerinden biri de bu
dur, ve bu meselenin ümit verici 
bir hal tarzına bağlanması ümit
leri pek çoktur. 

Macar Başvekili 
• • 
ıstıfa Etti 

(Başı 1 ndde) 
dedesinin yahudi olduğunu anlamış, 
bu vaziyet karşısında, kendi hüklı -
meti tarafından hazırlanan yahudi 
düşmanı kanunun müzakeresine işti
rak, sonra bu kanunu tatbik etmek 
istememiştir. İmredi, evvela hüku -
met riyasetinden istifa etmiş, daha 
sonra da kabinenin istifasını bildir -
miştir. 

Kabinenin istifası yüzünden mec

lis bilA müddet tatil olunmuş, salta

nat n aibi Amiral Horty, başvekalet 

müsteşarı baron Vay'ı kabul ederek 

vaziyeti görüşmüştür. 

* Roma, 15 (A.A.) - İmredinin is-

tifası münhasıran dahili ' sebeplere 

ve bilhassa zirai ıslahat projesi yü

zünden nazırlar arasında çıkan ihti

ıafa atfolunmaktadır. 

* Budapeşte, 1 5(A.A.) - !mredi ka-
binesinde Maarif Nazın bulunan 

Kont Teleki yeni kabineyi teşkile me 

mur edilmiştir. 

Kont Teleki, muhtelif Macar rica

li ile istişarelerde bulunduktan son
ra kabineyi teşkilden vazgeçmiştir. 

f..ŞAKALAR. 
Ciddi Gazete! 

Yazan: Naci Sadullah 

C umhuri_y~t gazetesinin, İspan
yadakı Italyan neferleri ka

dar göniillü muhafızı Peyami Sa -
fa, dün de ciddi bir gazetenin na
sıl olabileceğini izaha girişmiş. O • 
na göre; ciddi olmayan .bir gaze _ 
te, halkı mektep çocuğundan aşağı 
bir seviyede görürmüş. Öyle bir 
gazefoye göre halk mantıksızmış. 

Bence Peyaminin vaziyeti bu . ' 
tarıfe tıpatıp uygundur: 

Çünkü Peyami Safa, ciddi bir 
gazeteyi tarife kalkıştığına göre, 
halkın, hangi gazetenin "ciddi,, 
olduğunu kendi kendine anlayabi -
Jccek seviyeye yükselmediğini veh 
mediyor. 

Hem genç filozofumuz, halkı 

mektep çocuğu seviyesinde gör -
mese, onu, mensup olduğu gazete
nin ciddiyetin2 kandırmağa kal -
kışır mı? 

Peyami Safava göre, ciddi ol -
mayan bir gazete, sayfalarını ala • 
ca renklere boyar, küfür ticareti 
yaparmış. 

Acaba iistad filozof, bu satırla • 

riyle, sayfalarını karadan yeşile 

kadar her renge boyayabilen Cum 

huriyet gazetesini mi kasteder? 

Çünkü zaman zaman, boyaların ve 

küfürlerin en koyularını, bu refi -

kimizin sayfalarında görmedik mi? 

Peyami Safa buna inanmıyorsa, 

biçare Hikmet iUiinifin pabuçla -

rma baksın: "Mesul miicliir,, sıfa -

tiyle, "Cumhuriyet,, gazetesinde 

savrulmuş küfürlerin hesabını ver 

mekle mükellef bulunan biçare 

dostumun pabuçları, mahkeme 
mahkeme dolaşmaktan aşınmıştır. 

Peyami Safaya göre, ciddi ol • 
mayan bir gazetede, sansasyonel 
serlevhalar, canlı polemikler, de
dikodu uyandırıcı röportajlar, A
merikanvari palavralar bulunur -

1 
mu . Bi;yle bir gazetenin serlev -

verirQliş. 

İşte size, dünkü Cumhuriyet ga 
zetesinin birinci sayfasından alın -
mış "sansasyonel bir serlehva,.: 

"Madridte her hafta, açlıktan 

400-500 kişi ölmckt~dir!,, 
İşte size, evvelki günkü Cum -

huriyet gazetesinin birinci sayfa -
sından alınmış, iki tane "canlı po
lemik,, serlevhası ki, biiti.in Türk 
matbuatının haklı hiddetini şah -

lan dırdı: 

"- Hafif neşriyat... Sokak ~a -
matacılarının yaygaraları karşısın

da ... ,, 

İşte size, Cumhuriyet gazete -
sinde, mahkemeye verilerek kes -
tirilmiş udedikodu uyandırıcı bir 
röportaj,, serlevhası: 

"Mustafa Kemal, evlenme ka -
rannı nasıl verd.i?,, 

İşte size, "Cumhuriyet,, gaze -
tesinden alınmış bir "Amerikan -
vari palavra,, serlevhası: " Öteki 
dünyadan haber!,, Ve nihayet, iş
te size, daha iki gün evvel, "Cum
huriyet,, gazetesinin, Peyami Sa -
fa imzasiyle intişar etmiş tethiş -
kar bir yazının serlevhası: "Dün -
yada intiharlarm artması!,, 

Bu serlevhanın altındaki yazıya, 
harp ve buhran vehıni veren şu sa
tırları da ben ilave etmedim: 

"İntiharların artması, bir çok 
artıslarla beraberdir: :Niifusun art
mas; harpl.erin ve ihtilallerin art-

' rt ' ması, iktısadi buhranın a ması . ., 
Yine Peyami Safaya göre, cid

di olmayan bir gazete, Türk Nas • 
yonalizminin hiç bir icabına ria • 

yetsiz davranmazmış. 
Acaba, Cumhuriyet için, de -

mokrnsi için dövüşen bedbaht İs -
panyayı İtalyan toplarına döğdü • 
ren, İtalyan tanklarına çiğneten, ve 
şimdi İngiliz altınlarına satm.ağa 
hazırlanan Frankoya: ''Milliyet • 
pc rvcr!,, sıfatını takmak da Tiirk 
nasyonalizm.inin icaplarına dahil 

"? mı. 

Hayır Bay Peyami Safa ... Sen, 
"Cumhuriyet,, gazetesinde bir "cid
diyet,, müsabakası kazanamazsın: 
Çünkü bu müsabaka... "Güzellik 
müsabakası,, değildir. 
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_E_K_O_ N_ O_M_.i 1 
ihracat Mallarımızın 
Kıymetini Düşürecek 
Hareketler Yapılmış 

Piyasamızda bazı kimselerin ihra- ı 
cat mallarımızın kıymetlerini düşü
recek mahiyette takas hava oyun
ları yaptıkları haber alınmıştır. Ba 
zı ihracatçı tüccarlar bu gibi hava 
o:runcularının, ihracat mallarının ti
cari vaziyetlerini sarsmakta olduğu
nu ileri sürerek takas işlerinin milli 
bankalar tarafından yaptırılması 

için hükumete müracaate karar ver 
mişlerdir. Takas alım ve satımının 
bankalarca yapılması halinde takas 
primlerinin de lüzumsuz yere yük
selip azalmasının önüne geçileceği 
ve elinde takas işi bulunmıyan bir 
takım hava oyuncularının da ..>rta
dan kalkmış olacağı ileri sürülmek
tedir . Takas arz ve talebi işlerinde 

tüccarların müşkül mevkide ltaldrk 
ları ve mallarının ihracında da zor
luklara uğradıkları anlaşılmaktndır. 

Kontrolör Namzetleri 
Jşe Başladı 

Bursada devam eden 

tiftik kursları bitmiş ve 

yapak ve 
kontrolör 

namzetleri şehrimize gelerek tatbi
kata başlamışlardır. Yapak hakk:ı11-

daki tatbikat dahi netice1endiğinden 
tiftik üzerinde araştırmalara baş

lanmıştır. Bu ayın sonuna kadar tif
tik tetkikatı bitirilecektir. Bundan 
sonra Devlet Şurasında müzakere 
halinde bulunan standard nizamna
meleri hükümlerine göre buğday 

iHRACAT: 

Yumurtaclların 

istedikleri 
Yumurta tüccarları, kontrol ni

zamnamesinde bazı. tadHat yapılma 
lçtıcınr·tı'.mtt'ı\ı' ftatı dro~~..-len 

Rek yumurta tüccarlarını davet e
derek kendilerini dinlemiş ve tüc~ 
cann dileklerini tesbit ettirmiştil'. 
Dilekler Vekalet tarafından muva
fık görüldüğü takdirde nizamname 
de bazı tadilat yapılacaktır. Tadili 
iı;tenilen nokta yumurtalann natü
rel olarak ihracıdır. Natürel yumur 
tnlann evsafı, az kirli olması, çatlak, 
bozuk ve kırık olmamasıdır. 

Kirli yumurtalar için daha müsa
it bir tolerans verilebilmek için kir 
derecesine göre nümuneleri tefrik 
etmek icap etmektedir. Tüccarlar 
bu yolda müsamahalı davranılması
nı istemişlerdir. Mümtaz Rek bu ak 
şam toplantının dileklerini. havi ra
poru Ankaraya götürecektır. 

Amerika ile Yaptığımız 
Ticaret Anlaıması 

Türkiye - Amerika heyetleri a

rasmda parafe edilmiş olan yen1 ti
caret anlaşması dün tasdik edilmiş 
bulunacaktı. Amen1rndan tasdike 

dair henüz yeni bir haber gelmemiş
tir. Tasdik muamelesinin yapıldığı

na ait malumata intizar eden ala

kadarlar Amerika için mal haztrla

m:rya devam etmektedirler. Ameri

ka ticaret heyeti azasından Mister 

Telo dün Türkofise gelmiş ve ofis 

müdürü Cemal Ziya ile görüşerek 

son vaziyet hakkında malUnıat ver

dikten sonra kambiyo müdürlüğüne 
uğnyarak müdür Salih ile görüş
müştür. 

lngiltere ile Tal<as 
Muameleleri 

İngiltereye takas suretiyle 1 ihracı için bir müddettenberi ~:
karada başlamış olan müzaker 1 bitmiştir. Bu görüşmelerin n t~ er 

li al
"°' 1_ e ıce-

sini bek yen cuı.adar tüccarla . 
bilınek . . r ışe 

başlıya ıçın verilen kararı 

tebliğini beklemekt~irler. İngilter: 
ile yapılacak takas ışlerinde bilh _ 
sa tiftik üzerinde geniş nıua.m 1 1as 

. ed" e e er 
olacağı temın ılınektedir 0 .. 
Yozgat tütiklerinden ve kilo.su 1~~ 
kuruştan 70 balya, Beypazar nıslla
rından kilosu 11 7 ,5 - 118 kuruştan 
159 balya satılmıştır. 

r 
BORSA 

Londra 
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ÇEKLEU 
5.9275 

Nevyork 126.4450 
Paris 3.3475 
MHAno 6.6525 
Cenevre 28.7225 
Amsterdam 67.7725 
Berl~n 50.7275 
Brüksel 21 .3375 
Atina 1.0825 
So!ya 1.l56 
Prag 4.3375 
Madrit 5 9275 
Varşova 23.8925 
Buda peşte 24.ıJ575 
Bükr~ 0.9050 
Belgrad 2.8350 
Yokohıuna . 34.6050 
Stokholın 30.5375 
Moskova 23.3625 

ESHAM VE TARVILA1 
Tilrk Borcu II Peşin 
Ergani 
Sivas - Erzurum 1 
Sivas - Erzurum III 
Anadolu Demiryolu I 
ve II peşin 

19 325 
19.65 
19.-
19.10 

40.25 \., _ ______ J 

tetkikatı başlıyacak ve W.boratuar
da buğday tipleri üzerinde tahliller 
yapılacaktır. Nisandan itibaren ih
racat maddelerimizin en mühim 
cinslerinin kontrolüne haşlanmış 

bulunacaktır. 

lÇ PlY ASALAR : 

Pamuk ipliği 

Buhranının Sebepleri 
İktısat Vekaleti son zamanlarda 

pamuk ipliği ve Eam,.uk bezlerin fi
XB.t,1Arı: u-rir;ır'IP "Örii1Pn t .. mP~

atfen iplik buhranı olmasının sebep 
lerini araştırmak maksadiyle An

karada bir toplantı yapılmasına ka
rar vermiştir. Bu toplnt1ya iplik ve 
bez fabrikaları müdürleriyle alaka
darlardan bazıları davet edilmiştir. 
İplik ve bez üzerinde müteaddit e
tütler yapmış ve vekalete raporlar 
göndermiş olan Ticaret odasından 
da sallihiyetli bir zatın gönderilme
si bildirilmiş olduğundan oda sana
yi şubesi müdürü Avni Abacıoğlu 

Ankaraya gönderilmiştir. Toplantı

ların iplik ve bez narhlannm tadHi 
veya lüzum görülürse büsbütün 
kaldırılması hakkında mühim ka
rarlar vereceği anlaşılmaktadır. 

Toprak Mahsulleri 

Ofisi Buğday Satıyor 
Toprak mahsulleri ofisi bu sene 

ilk defa olarak piyasaya 105 bin ki
lo yumuşak buğday çıkararak kilo

sunu 6 kuruştan satmıştır. Dün an
cak üç vagon buğday geldiği için pi 

yasada buğday ihtiyacı yüzünden 

pahalılık olmasının önüne geçilmiş

tir. Gelen tüccar malı buğdaylar 

5,32,5 kuruştan, sertler 5 - 5, 12 

den kızılcalar 5,23 - 6, çavdar 

4,02,5, san mISır 4,30, dökme yulaf 
3,35, kuşyemi 6,03, yemeklik zeytin 
yağı 46 - 48, sansar derisinin çifti 
36 - 38 liradan satılmıştır. 

Tedavüle Çıkarrlan 
Kağıt Paralar 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban 
kasının 15 İk:inciteşrin 937 tarihin
den tibaren, tedavüle çrkarmıya baş 
ladığı yeni harfli banknotlardan 

15.2.939 tarihine kadar: 
Beş liralıklardan 39.883.95!) 
On ,, 24.682.670 
Elli ., 20.799.400 
Yüz ,, 21.055.600 

106.421.625 
Ceman, yüz altı milyon dört yüz 

' yirmi bir bin altı yüz yirmi beş lira 
tedavüle çıkarılmış ve mukabilinde 
eski harfli banknotlardan ayni nük
ta.r tedavülden kaldrrılmıştır. 
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Öğrenmek İsteyen 
Herkese Açık 

Olan Mektep 
B abasının yanıbaşında asık su

ratile yürüyen talebe, niha
yet mektep müdürünün önünde 
durdu ve babası anlattı: 

- Şu çocuğu adam edemedim, 
gitti. Kaçıyor ve haylazlık edi -
yor. Şaşırdım, kaldım. 

Müdür de cevap verdi: 
- Onu sen bana bırak da, ben 

onunla bir konuşayım. 
Baba, tereddüt ve ye'is içinde 

muvafakat etti. 

Müdürle çocuk konuştular: 
- Oğlum derdin ne? 
Ve çocuk anlattı: 
- Mektepten hoşlanmıyorum 

•e devam etmek istemiyorum. 
- Mesele yok, madem ki mek

tebi sevmiyorsun devam etmezsin. 
Sana bir başka mektep bulalım. 
Ve bu işi hemen yapalım. 

Mektep müdürü, çocuğu elin -
den tutarak dolaşmağa başladı ve 
ona mektebin matbaasını gezdir -
di. . . 

Bu gezintiyi müteakip müdü -
rün odasına döndüler. Ve müdür 
sordu: 

- Bir şey beğendin mi oğlum? 
- Şu makineler fena değil... 

Bunların birini işletmek istiyorum. 
- Pekala .. 

Ve çocuk makineciliğe başla -
dı. Çok geçmeden bu işe merak sar
dırdı. Burası, Denver'in herkese 
beğendiği ve istediği işi öğreten 
mektebiydi. 

Çocuk buraya devama başla -
dıktan bir müddet sonra 

bir gün kendisine lazım bazı ma-

teryallerden bahseden bir kamt 
J o.~.... .i. a.na" uı u.c::u . .ı • .1u.ı ) a.~.1.~ı.ıu. l:I • 

kuyaınadığı için kendisine yazısı
nı da biraz düzeltmesi 18.zım gel • 
diğini hatırlattı. Çocuk bunun ü _ 
zerine lisan dersine de girdi Fakat 

makine üzerinde çalışırken bir pu
sun sekizde birini hesap ederek de 

lik açması lazım geldiği zaman a
fallamış ve bu hesabı yapamamıştı. 
Bu da ona hesap öğrenmek lazım 
geldiğini gösterdi, hesabın lüzu _ 

munu da ilk defa olarak öğrendi 
ve onu da belledi. 

Hikayenin sonu bir hayli uzun 
dur. Fakat çocuk bir makinist ol
du ve bu nıeslekte ilerledi. 

_ğrDenver'in herkese dilediğini 
0 eten bu mektebine on binler -
~ er~~k. ve kadın devam etmiş ve 
ıstedığinı belliyerek hayata ve 
faaliyete kavu~uştur B 

~··· . ura ya 
gençler de yaşlılar da devam edi -
yorlar. Mekt b . e ın en yaşlı mezunu 
82 yaşında b. ·· t . ır mu ekaıt berberdir. 

Bu mektep dünyanın en hay -
rete değer müesseselerinden biri
dir. Mektebe kabul için hiç bir 
şart yoktur. Mektebin vazifesi her 
kese istediğini öğreterek müfii ol
nıaktır. Mektebin bu vaziyetini i
zah eden bir levha vardır ki üze • 

YAZAN: 
MARE ROSE 

AmP.rican Legion Magazine 
Mecmuasından 

rinde yalnız şu söz yazıldır: ''Ôğ -
renmek isteyen herkes için,. ve bu 
söz tatbik olunmaktadır. Burada 
evlenmek üzere kızlara mahsus bir 
kurs vardır. Burasını ziyaret ede
medik. 

İngilizce öğreten sınıfta, insan
ların türlü türlüsü bulunuyordu. 
Cebir sınıfında ihtiyarca bir ka -
dın, bütün ömrünü faydalı şeyler 
'!:~---- -1 .. 1 .- - -- · - .. ı ·~: • -· 

lüzumsuz şeyler öğrenmeğe he -
ves ettiğini söyledi. 

M ektebin herkesten istediği bir 
şey, ancak muhtaç olduğu 

şeyleri öğrenmesidir. 

Dilsiz ve sağır bir kız, bir gü -
zellik müessesesinde çalışmak iste
diğini bildirerek bu mektebe mü -
racaat etmiş, mektebe hemen ka
bul olunmuş, ve istediği dersleri al 
mış ve muvaffak olmuştur. 

Bu mektep her sene 1500 tale
be yetiştirmektedir. Şimdiye ka -
dar buradan yetişenlerin hepsi de 
iş güç sahibidirler. Genç bir alim 
buraya devam eden 1 78 iş sahibi 
erkek ve kadını takip etmiş, bun
lardan 168 inin bu mektep saye -
sinde iradlarını iki misline çıkar
dıklannı, yalnız onunun buna mu
vaffak olamadıklarını anlamıştır. 

Mektebin, üa ettiği vazifeler i
çinde hangisinde en çok muvaffak 
olduğunu tesbit etmek mümkün 
deği,ldir. Fakat mektebe devam e
denlerin ilerledikleri ve muvaf -
fak oldukları muhakkaktır. Mese -
la demir yollarında çalışan bazı a
damlar, havacılık kursuna devam 
ediyor ve ilerlemeğe çalışıyorlar. 

Tezgahtarlık eden kızlar, ha -

Nasrettin Hocaya Sorarsan11 : 

yatlannı daha iyi şartlar içinde ka
zanmak için ders alıyorlar. 

"Söz söylemeyi,, öğreten sınıf, 

sınıfların en kalabalığıdır. Bura -
da patronların işçileriyle birlikte 
ders aldıkları göze çarpıyor. İşçi, 
vaziyetini ıslah için uğraşıyor. Pat 
ron .adamlarım daha verimli hale 
getirmenin imkanlarını arıyor. 

Burada rast geldiğim bir tale
be, üç çocuğu olan genç bir anney
di. Kadın çok sıkılgandı ve bu yüz
den bir iş bulamıyordu . Biraz dili 
açıldığı takdirde bir mağazada tez 
gahtarlık edebilecekti. Kadın bir
kaç mevzu üzerinde söz söyliye 
söyliye nihayet muvaffak olmuş -
tu. 

Mektebin üa ettiği bir vazife 
de kafi derecede tahsil görmemiş 
olan yaşlılara yaptığı yardımdır. 

Bunlar buraya devam ediyor, tah
sillerinin eksiğini tamamlıyor ve 
bunun hayatlarına temin ettiği re
fahtan istifade ediyorlar. 

Mektebin müdürü olan Paul 
Ellert her sene on bin talebe ile 
temas etmekte. hepsini dinlemek -
te ve hepsine yardım etmektedir. 
Mektep gece gündüz, her dakika 
ve her saat çalışıyor. Mektep mü
:lürü, bütün talebe ile temas etti
ği için daima ayakta görünür. Ve 
her talebe, her lahze mektep mü
dürünü görebilir. 

Mektebin müessisi olan Den -
ver. bu mektebi tesis ile Emily Grif 
fith'i takip etmiştir. Bu kadın, bir 

muallimdi. Sınıfına devam eden 
çocukların biri mektebe gelmedi 

mi, onu evinde ziyaret ederek ni -
r in ı:rP l medii!ln it ahkik ederdi. 

Onun anladığı. aile reisinin iş
siz kalmaları yüzünden çocukla -

rın mektebe devam etmemeleri -
dir. Bu muallim kadın, kimsenin 

işsiz kalmamasını temin için bu 
mektebin tesisini düşündü. Bu dü 

şüncenin tahakkuku büyük bir 
muvaffakşyet teşkil etti. 

Fakat Denver mektebi, insan -
ları; yalnız yeni hünerlerle tec -
hiz etmiyor. Çünkü burası ayni za
manda karakter mektebidir. 

Herkese nefse itimat ve hürme
ti başkalarına saygı göstermeyi, 
temiz yaşamayı öğretir. 

Amerikadaki bütün iş sahiple
ri bunu bildikleri için Denver mek
tebinin her tavsiyesini hürmetle 
karşılarlar. 

Mektebin esaslı bir akidesi daha 
vardır. 

O da her normal insana fırsat ve
rildiği takdirde hudutsuz kabili -' 
yetlerini inkişaf ettirebileceği, ve 
saygı değer bir hayat sürerek ce
miyetin mesut bir uzvu olacağı -
dır. 

Onun için mektebin bütün du
varlarında şu sözlerle karşılaşır -
sınız: 

- Başarabilirsiniz? 

Bu şecrat elbiseler kimyevi maddelerle yapılacaktır. 

İnce tellerden örülmüştür. Ceplere konulan bataryalar 
içindekini ısıtacaktır. 

Camdan yapılma bir kadın tuvaıetı orneızı 

Gelecek Asrın 

lnsanı Ne 

Hale Gelecek? 
~ essamlardan, mimarlardan, sanayicilerden 

müteşekkil bir heyet, yakın istikbalde ka
dınların neler giyineceklerini, neler ku1ianacakla
l'JnT gösteren resimleri ve modelleri yaıunı!ilardll' . 
Biitiin bu modeller, Nevyork sergisinde teşhir edi
lecektir. Resimlerle modellerin hepsi. istikbalin in· 
.;anlarını bir hayli tekemmül etmiş J!Östermektf'rtir. 
.\ntenlcr. teller ve batarvalar. insanların isteıHklt>· 
ri Hcaklığı ve soğukluğu temin edecektir. İnsanların 
elbiseleri dikilmi;\'ccek, dikiş yerine yepyeni bir ı;i· 
mcnto kullanılacak, }'ah ut elbise imali kin kulla
nıla<' ak maddeler, k~Jıplara atılacak VC' ~lhise Jıiç 
bir dikiş görmeden ~ıkarılacaktır. Yirmi birinci ns
rıny ada~ı. paltolara, diiğmelere. yakalara. boynn 
baglııra ısyan edecek ve bu sayfada aörülcn reslın!e. 
re benziyecektir. q .. 

Bu erkek elbi~esı şeffaftır, antenli şapka, radyo 

mevceleri alıp verecektir. 

f iktibas Hakkı Mahfuzdur J 
Yapan: SALiH 

Nasrettin Hoca - Bayım bugün yil
rlln gülmüyor hiç.. bir şeye mi canın 
sıkıhyo.r? .. 

-· Tramvay şirketi, taavün sandığına 
ait altın paralar işi desem senin tram
vay şirketile alakan yoktur ... 

.... Yolunuz bizim evin yolu gibidir de 
akşam nasıl döneceğim diye üzülüyor
şan, bak bunda haklısın?. 

-· Bitkin bir halde eve dönüp evde de 
yeni masraflara yol açacak tiltimatom
Jarla karşılaşınca insanın elbet yüzü gül
mez! 

- Tam buldun Hocam, bazı işlerim 
için senden kısa bir vade ile biraz para 
istiyecektim? 

Boca - Ila .•. Bak hazret, sana iste
diğin kadar uzun vade verebilirim, fa
kat ..• Benden para isteme!. 
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Tahtelbahir Avcılığı Yapacaktım 
Tam 14 Gün Bir Peygamber Sabrı ile Beklemiş, 

ihayet lngiliz Denizaltı Gemisini Görmüştüm 
- Düşmenlarımızın Marmara

ya sokulan denizaltı gemilerine, 
Kalıkratya, Erdek ve Gebzede bu· 
lunan Hum balıkçıları tarafından 
yardım edildiğini, Heybeliada ile 
Bakırköy taraflarından da telsiz 
telgrafla bu gemilere havadis ve
rildiğini haber verdiler bize. Yap
tırdığımız tahkikat ta bu haberle
rin doğruluğunu gösterdi. Biraz 
bo işlerle meşgul olmanı istiyo -
rom. Telsi% telgra:fla hainlik ya
pan elleri kırabileceğimizi gerçi 
pek ummuyorum amma, gemileri 
besliyen nankörleri tepeliyerek 
lçbıdeıkileri ~ bırakmak suretile 
düşmanlarımızın bu. teşebbüsleri -
ne mani olabileceğimizi. ümit edi
,uum. Bu işle karadan, deniMen 
uğı'apcak birçok adamlanmız, va
srtalarmuz harekete geçti. Bu iş
te de bir beceriklilik gösterem9 
mlslnl... 

G lhd!}ıııemtz btr saaten fazla 
sürmüştü. Paşa. istedijim 

mJ!ht,.e~ adamlan vermekte, ger
çekten beni minnet '9'e fiikran ne 
borçlandıracak kadar cömert dav
ranmıştı. İki gün sonra, Mannara
nm düşman cevelAnma yak1ıfDDY8D 
koynuna, motörlü bir !Az takasile 
ben de atılmıştım. Kapıdağı yarım 
adMmm, Erdek koyuna bakan kil
çücük bir girintisine sokulup sin
miş, motörümüzü havadan, deniz
den ve karadan görecek kem göz
lerden gizlemiştim. 

Mar.maramn bu 1SS1Z ft ses&iz 
kenarına, hiç te bo§ yere gelmiş 
değildim saym okuyucularım. Ya
rın";t~ MiirPftE> 1'Ahlrı:-ılıu:ınt1::ıın .A
ıeksi admaa bırı varoı. u da, duş-

Meğer bu, rahmetli Talat Paşa 
fte görüşmemizin sonuncusu imiş. 
Kısa bir mukaddime ile başladığı 
sözünü Turana kadar uzattıktan ve 
Turan siyasetini bir hayli övdük
ten sonra: 

- İşte, dedi. Vaktile hayal sa
nılan millt dilekler gerçekleşmi

ye yüz tuttu. Şarka doğru uzanı
yoruz artık. Azerbaycanda bir 1. 
Ilın hükUıneti kurmak kararını 

verdik ve bu karan tatbike de bi
zim Enverin kardeşi Nuri Papyı 
memur ettik, Allahm inayetine, 
peygamberin ruhaniyetine dayana
rak yola da çıkardık. Haydi ba -
kalmı, hazır ol sen de. 
Paşanın sözleri, 19 .. ye yalan söy

liyeyim, bana latife gibi gelmişti 
biraz. Gülümsiyerek sordum: 

- Turana mı gidiyoruz paşam? 
Tallt Paşa, her vakitkinden da

ha çok cldileşti. Ve inandırıcı bir 
tavırla: 

- Ne zannettin ya, dedi. Çıkb
tnmz yol, mukadder ise Turana da 
götiirecek bizi. Azarbaycanda top
lanan kuvvetli bir İslim ordusu, 
hakkın inayeti ile bizi hedefimize 
kavuşturmak için hazır duruyor. 
Bu, girdiğimiz harbm mukadder 
olan parlak semerelerinden biri -
dir. Şaşkın şafkın yüzüme ne ba
kıyorsun öyle? 

Bu sözler karşısında şaşırmak 

değil, hatıl abdallaşnnştım bile .. 
Kısacık aklımla, girdiğimiz harbın 

bizim için, pek de iyi lktbetler ha
zırhyamıyaca~na çoktan hükmet
tiğim halde Talat Paşanın atiyi bu 
kadar emin ve narlak ızöstermesi
re, neye namıeaecegımı gerçeKten 
tayin edemiyordum. DüJ(lnüyor, 
düşün(iyor bende yerleşen ters 
kanaatleri ailecek derecede kuv -
vetli bir sebep bulamıyordum or
tada. Bir saat kadar süren görüş -
merniz kanaatimi değiştirmemekle 
beraber, paşanın bütün emirlerine 
birer peki, dualarına da amin de
mek mecburiyetinde kalmış. her 
teklifini kabulle yanından ayrıl

mıştmı. 

yor, yarenliğe bahane arıyorduk. 
Bulmuştuk da. 

Bulunduğum kompartimanda 1.s
lam ordusunda muhtelif vazifeler 
alanlardan kaymakam Atıf, Fanti 
İsmail, süvari binbaşısı Dağıstan
lı Nuri, Manastırlı Baha, şimdi An
kara nümune hastanesinde idare 
memuru bulunduğunu öğrendiğim 
Esat ve ordu muhasebecisi Şeyh 

Haydar Beylerle şimdi isimlerini 
hatrlıyamadığun bir kaç zabit bu
lunuyordu. Hareketimizden yanm 
saat sonra hepimiz de mihneti zevk 
edinmek hünerini göstermiştik. 

Hiç birimizde düşünceden, gam ve 
kederden eser bile kalmamıştı. Gü 
le oynıya Mardin, Halep yoluyla 
Musula varmıştık. 
Kumandanımız Nuri Paşanın bir 

kaç gün evvel tayyare ile Gence
ye gittiğini söyliyen Musul men -
zil kumandanı, bize soluk bile al
dırmamış, onumuze çektirdiği 

hayvanlarla Akre yolunu tuttur
muştu. 

Uçar gıöi bit' süratle yol ala -
rak Revandız. Savuçbulak, Tebriz 
yolu ile Ermenistandan Azerbay -
cana geçmiştik ve n=hayet bir gün 
Kazak istasyonundan dolduğumuz 
bir tren ne Genceye ulaşmış, ku
mandanımız Nuri Paşaya kavuş -
muştuk. 

Bu seyahatim hakkında size söy
liyecek çok şeylerim yok sayın o
kuyucularım. Yalnız şu kadarcık 

diyeyim ki. mukaddes bir arz gıbi 
gösterilen Turana geçmek değil, yo 
lunu uzaktan görmek bile nasip 
flp&;l~lC: hl~~ TQeVeT. ÜC bUCUk 
ay suren bır boguşmadan sonra 
yakla§tıjımız Bakuya, sokaklarım 
üç gün kanımızla suladıktan 90nra 
girmiştik. 'O ç ay sonra da Genceye 
çekilmiştik. O esnada ben de Tı..f
lis yoluyla Batwna inmiştim. 

(Devamı var) 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
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Soldan Sağa ve Yukardan Aşağı· 
1 - Bir gece kuşu e Doğuran. 
2 - Ortada e Oynanır. 
3 - Hinl beyi e Genli değil. 
4 - Dört yanı deniz e Ekin biçer. 
5 - Şart edatı e Kadınlar yapar e 

Bir nota. 
6 - Bir sesli harr O Oruç ayı. 
7 - HUcre, evde bulunur e Dinlen

mek. 
8 - Bir uzvumuz e İlAve. 
9 - Manevi bir I§lk e Kavurucu bir 

yel e Bir zarf. 
10 - Zaman e Arz e Ben değil, o 

değil. 

Doktor Taslağı 

Bir Köylü 
Söğüt (TON) - Darendeli Yusuf 

Memiş isminde biri, köylerde dola
şıp gözleri dumanlı görenlerin bu 
dumanlarını izale etmek ve körlerin 
gözünü açmak iddiasında bulunarak 
para mukabil nde guya tedavide bu-
lunduğu iddiasiyle tevkıf edilmiş, 

cımbız, ucu çengelli şiş ve bir adese
den ibaret olan aletleri -ıniis.adere 
olurunuftur. Gülpazan mıntakasın -
daki Wylerden geldiği anlaşılan 
Memişin sahte doktorlukla iki ayda 
kazandığı iki yüz elli lirayı köyüne 
gönderdiği tesbit edilmiş, üzerinde 
de yetmiş lira bulunmuştur. Yakın
da muhakemesine başlanılacaktır. 

man denizaltı gemilertnln ara ara, 
kahbece savurduğu mermiler ile 
bağrı delinen Mannaranın kopar
dığı çığlıklara dayanamamış bir 
ak soylu yurttaştı. Bu sütü gibi 
kanı da temiz olan arkadap, hiç
bir menfaat ümidi ile değil, yalnız 
yurt sevgisi ve intikam hırsı ile, 
alamanasını, taklmmı ve tayfa -
sun da yanma almış. yan:ma ta -
kılmıştı. Gece gündüz o açıkta, ben 
kenarda Müreftenin balık kayık -
!anm, hain balıkçılannı bekliyor, 
gözlüyorduk, Aleksi, bir kaç defa, 
gözünün önünde cereyan ettiğini 
söylediği hainliği §Öylece canlan -
dınnıştı bana: 

Ogiln 1334 yılı Nisanımn on 
dördüncü günü idi. Yazdı

lnn bir dilekçe ile, 'Osküdar ta -
harrl dairesi başrnemurluğundan 
çekildilimi polis müdürlüğüne bil
dirdim. Bir kaç gün içinde hazır
lıklanmı bitirdim. Aym on seki -
zinci günü beni ve benw gibi Tu
ran yolculuğuna çıkacak bahtsızla
n İstanbuldan ayırmak üzere ha
zırlanan trene ben de yerle~im .. 

MiDE AGRISININ VAKTi 
- Ben tam tiç kere g6rdtim ba

llll. İkıisi güpegündüz biri de ka
ranlık bir gecede idi Erdekli Kostl 
reis, ba koyun ağzında birdenbire 
IUyan yüzüne çıkan denizalb ge
misinin, bir canavar ağzı gi!bi açı
lan kapağına yanaştı. Alaımanası -
mn ba1 altında sakladığı çuvalları, 
tenekeleri aktardı içeriye. Erdek
te prapçı V ası1. ile Aşarcı Komıo
snn da elleri var bu işte. Şarapçı 
Vasilin kardeşi Yorgi harpten ev
vel !stanbuldaki İtalyan elçiliğin
de sofracılık ta yapmıştı. 

Aleksinin verdiği bu haber doğ
rusu canımı sıkmıştı. Tam on dört 
gün bir peygamber sabn ile bek
lediğim Kirye Kostiyi, nihayet ka
ranlık bir gecede, bir İngiliz de
nizaltı gemisine yaklaşırken ön
lemiştim. Karada bıraktığım arka
daşların telaşları. vakitsiz ateşe 
başlamaları yüzünden teşebbüsüm 
arzu ettiğim neticeyi vermemişti. 
Açılan ateş karşısında denizaltı ge
misi alamanayı bütün hamulesile 
bize bırakmış, Erdekli Kosti ile ar
kadaşlarını alarak dalıp kaç.mıştL 

p u V"kn. vapı1an hainliği ol-
a• t\ıı !!ibi mevdamı çıkar -

m• .. l v "1 rmnrıı sahillerinde
k' kır-ıbn ve köylerde ı;z f"lden bir 
t<> "zlik .. pıhn::ıc;ı lüzumunu da 
ıC tr>rrııio::ti Hemen işe başlamak 

üzere Erdeğe gitmiştim. Fakat da
ha ehemmiyetli bir vazüeye tayin 
edildiğim hakkında aldığım bir tel 
graf beni bu işi yüzüstü bırakmak, 
lstanbula dönmek mecburiyetinde 
lnrakmıştL 

O günü ömrümde unutamadım. 
HaydarpaJI gan çok büyük te~ 
hürlere sahne olmuştu. Bütün çeh
reler gülüyor, bütün ağızlar söy
lüyor, bütün gözler sevinç yaşlan 
döküyordu. Şimdi ismini pek iyi 
hatırlıyamad1~m bir hatio hıckı
ra h1çkıra ağlıyordu ve bize ba
karak: 

_ Ne mutlu size kardeşlerim, 

diyordu. Toprağile mayalandığı • 
mız diyara yüz sürmek bantiyar
lığını siz kazanıyol'SUnuz. Inanmız 
kt, Türk milletinin en mesut ev -
litlan slzmipiııiz. Gıpta ediyoruz 

size. Atalarımızın mübarek top -
raklanna yüzlerinizi sürerken, mu 
kaddes sulannı lezzetle içerken, 
biz bahtsız kardeşlerinlD de ha
tırlamağı sakın unutmııymız. 

Bu hatip daha çok şeyler söylü
yordu. Fakat bütün bu söylenilen 
parlak. heyecanlı sözler benim ku 
lağ•ma ıtrmlvordu. Turan volcu
lu~ yalnız b,.nl de~1. bütün vol
cularJ d.?rin df!rln düşündilriivur

du. f c;tasvonu dolduran halkın. va
şa! Varolunuz! Ya!lastn Turan: .. 
feryattan arasında kalkan trenimi
zin ağlar gibi kopardığı çığhk, u
ğurlayıc,lann sevinçlerini. uğurla
nanlann da elemlerini arttımıtf
tı. Bu lkıbeti betiniz yolun biz yol
eulan artık yüz yüze kalmıştık. 
Sarsıla aarsüa blribirim1ze bab-

Mide krnımızdald uzuvlann en 
gevezesidir. Medeni hayatta on11n 
söylenmeden, ağrımadan işlediği 
pek nadirdir. Ehemmiyetsiz bir 
hazonsızhk ta olsa mide rahatsız
lığını hemen atn ile haber verir. 
Kendisinde bir iltihap yahut ül
ser veya kanser olduAıı vakit ağ
nmuı hakir olmakla beraber mi
denin lstıraplr ııesl yalnız kendi 
hesabına çıkmaz: Bir hekimin de
dlii gibi, kamrmızda bulunan baş
ka uzuvlar da lstıraplannı, bir çok 
defa, midenin dili ile haber verir
ler. 

Bunlan ayni etm.-k. mide ai
nsının nereden geldltfni teşhis 
etmek, tabii. hekim işidir. hem de 
epeyce gtit' iştir. Mide afrısınm ne 
vakit geldltfnl bilmek hekimin 
işini iyice kolaylaştmr. Onun ldn, 
sizi rahatııız eden. mide afrııından 
dolayı hekime gitmeden önce 11t
nnın ne vakit ıelclliine dikkat et· 
melisiniz. 

Kimisinde atnmn vakti hiç bel
li olmaz: Aç karnına, yemek esna· 
anda, yemekten sonra mideye a
lırlık basar, aiıza acılık gelir, mi
de burkuluyonnuş gibi olur. Böy
le atn çok defa sinlrlflerde olUT. 
Fakat airr bir mide hastalığı da 
umanmda kanpk ağrl verebile
cetfnden gene muayene ettirmek-

te ihmal etmemelidir. 
Klmfıılnde mide ağrm yemeie 

otun1nu ba"laT". O vakit midede 
hlT" iltihan olduğuna deliUet ed .. r. 
Bazdannda. u t'ok vemek vedik
ten sonra m;de sl5er · 2ibf olur. :?e
rllmlye ha"lar, hobzda bir yanık
lık hissedilir. Bulantı, yüze kır
mmlık, baş ağrlsı, baş dönmesi de 
ıeldiil vardır. Banlannda da ye
mek bltıtfkten sonra, yahut yanm 
saat içinde •in ıelir. Yemetln 
h8'Jllda olsun, yahut yemeltn nr
tumda ">'il yemekten hemen 
80ma olana hay)e erken ha11ı7aa 

ağnlan pek te merak etmedun 
hekime muayene ettirirsiniz. Bu 
türlü mide ağrılannın en çoğu ha
mnsızbktandır. Midede il 'ıhap 
bulunsa bile ağır bir hastalık sa
yılmaz. Mide iilserlnin böyle ça
buk ağrı vermesi nadirdir. Yaşlı a
damlarda olursa erken gelen mi
de ağrısının manası başka türlii 
olur. 

Can sıkacak mide ağrılan ve
mek1erden çok sonra gelenlerdir 
Akşam saat beşe doğru, gece yarı· 
sına doğru ... Bazılarında sabahle
yin de gelir. insan bu ağrıyı açlık
tan geliyor zannederek hemen hir 
parça yemek ~·er ve midesi rahsıt
lar. Halbuki bu rahatlık muvak
kattır. yemekten üç, nihayet beş 
ııaat sonra ağrı gene başlar ve her 
gün ayni saatte tekrar gelir. Son
ra bir gün birdenbire kesilir, haf
talarca, hazılannda aylarca gel
mez de daha sonra tekrar başlu. 

Yemekten Ç'Ok sonra, geç ıelen 
mide atrrsından sakmmalıdır. Va
kıi midede bir hazımsızlık, ehem
miyetli olmıyan bir iltihaptan da 
böyle yemekten c;ok sonra ağn g~
llr. Fakat mide ağnıunrn hu türlü
ıUnU yapan en ziyade mide ülseri
dir. Hele get'e uvkudan uyandırır, 
ağrı ile birlikte bulantı da olursa .. 

Bu tiirlü mide ai{nsının şekline 
de dikkat etmek lazımdır: Mide 
biikiilüyormuş gibi olur. Bazdan 
çektılvor, yahut mide yanıyor, der 
ler. Ağrının mideden arkava doğ
ru yayıldığı da ('oktur Rir çey
rekten hir saate kadar ııitrer. 

Bavanlarda. hele birdenbire ~ok 
zayıfiryanlarda böbrek aşaiıy11 
doğru kaydığı vakit midede ağrı
lar olur. Onun muavven vakti 
yoktur, en ziyade avakta çok dur
duğu vakit, yol yürftdilğü vakit 
gelir ve kann korsan takınca mi
de •insı da birkaç tun içinde kay
bolur. 
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HDKAVE 

BAŞ DÖNMESi ........ Yazan: Barden Chase 

Nehri aşacak olan o ko~~ ~~p
rü inşa ediliyordu. Kopruye 

ait demir aksam, nehrin iki tara
fındaki sağlı sollu, kulelerden a
şağıya, ve birinden ötekine uza
nan tellerle çekilecek yerli yerle
rine taşınacak, ve biribirlerine 
vidalanarak pcrçinlenecekti. Tel
leri çekecek olan işçi ekipi, başın
da usta Don vardı. Tellerin ~eri
leceği yer o kadar yüksekti ki, 
yer yüzüyle münasebeti kesilmiş 
olduğu iddia edileydi, hemen he
men doğru olacaktı. 

İşçiler, dapadar, kalasların ü
zerinden yürüyorlardı. Zavallı 
Don'un birkaç gün evvel ayağı 
kaymış; ve bir potrele takıla 
kalmıştı. Kırmızı saçlı Tug müs
tesna, onu öteki arkadaşları kur
tarmışlardı. Yüksekte işliyen bir 
adamın bir kere cesareti kırıldı 

mı idi, artık dört beş metre irti
fada bile mutlaka başının döne
ceğini biltm arkadaşları, onun 
kuvvei maneviyesini yerine ge
tirmek için ellerinden geleni e
sirgemiyorlardı. Ne var ki onu 
kollamakta, ona cesaret vermek
te olduklarını kendisine çaktırmı
ya gelmezdi. Çünkü büsbütün 
korkutulmuş olurdu. 

Don işte o gün kendisine haldm 
olmıya, lakayıt 18kayıt bir kuleden 
ötekine yürümeğe çabalıyordu. 
Fakat doğrusunu söylemek la
zımsa alnını boncuk boncuk soğuk 
terler kaplıyordu. Bütün gövdesi
nin derisi nemli idi. Korku ne kor
kunç şeydi. Ne var ki arkasından 
yürümekte olan Otto'nun adımla
n, kalasların üzerine tırak trrak 
öttükçe, ona, rkorkma! emindir. 
Korkma sağlamdır, korkma düş
mezsin) dermişçesine bir emniyet 
duygusu veriyorlardı. 

Otto attığı adrmlan bile bile 
yavaş yavaş atıyor, önünde yürü
yen insanın gönlüne ndımlarmın 

S1)'1e rtlım ea yoro u. Don'an 
yüreğine bir elektrik cereyanı se
çermiş gtbl, tatlı tatlı itimat dal
galan eriştiriyordu. İşler hep yo
lundaydı. Teller çarçabuk gerili
yordu. İ~ilerin ayaklan altınd.Aki 
ıboş gak parçası, baş üstlerindeki 
gök boşluğundan daha az değildi. 
K ırmm saçlı Tug bu işten hiç 

memnun değildi. Don kor
kup ta işten el çekince. baş usta 
olmasını aklına kurmuştu, hem de 
lakayıttı da, göğsü geni§, kollan 
uzun, ayaklan hele kedi ve may
mun ayaklarına taş çıkarırdı. 

Tug, Otto'nun Don'a emniyet 
ilka etmiye uğraşhğrnı görünce 
sırıttı. O da Don'u inadına kor
kutmak istiyordu. Don'un gözleri
nin üzerinde olduğunu görünce 
yalancıktan sanki ayağı kaym!ş ta 
düşmek üzereyken kendini topla
mış gibi yapardı,. Otto'nun bu o
yununu seyreden Don'un, her se
ferinde sanki buz gibi bir katı dü
ğüm olarak burkulur, burnunn 
ucundan şakaklarından soğuk ter
ler boşanırdı. 

Tug dayanamadı. Eliyle zindan 

gibi kararmakta olan gogun bir 

köşesini gôsterdi. "Kasırga geli

yor Don! Aşağıdaki ameleye git
sen de paydos etmelerini söyle
sen.,, diye bağırdı. Don'un korku
dan midesi karıncalanır, kamaşır 

gibi oldu. Ta aşağıya kadar yürü
mek ha?. Onu düşünmek bile ba
şını fırıl fınl döndürüyordu. "Ha
yır daha erken!,, diye cevap verdi. 

Tug Don'a "erken amma bu 
yaz kasırgalannm ne olduğunu 

sen de pek iyi bilirsin. Hatırlıyor
sun ya, geçen sene Hanlc Cono
ver'i iskelenin üzerinden bir ku
ru yaprak gibi uçurmuştu da, aşa
ğıda herifin bir kıymığını bile bul
mamıştık.,, dedi. 

Öteki cevap vermedi, fakat göz
leri kararıyordu. 

Don içinden hele bugün çok 
korkuyorum, dedi. Fakat ate ta
rafta kara karıncalar gibi küçü
cük seçilebilen ameleyi orada bı
rakmıya gelmezdi. Korkudan ç-at
lasam da patlasam da gidio işi 

durduracağım dedi. Yürümeğe ko
Yllldu. Yürürken bastığı yere bak-

mıyordıı. Kendini ademe gi~i~or 
sanıyordu. Gözlerini karşıdaki m
sanlara dikmişti. Onları tehlike
den kurtaracağını düşünerek. On
ları tehlikeden kurtarmak ümidiy 
le yürüyebiliyor, ve ayağının al
tındaki o bomboş uçurumdan ak 
lmı koparıp ayırabiliyordu. 

Bu esnadaysa Tug o ayalt 
kaydırmak, sendelemek, a

yakta dururken hoplayıp, kalas
ların üstüne kıçüstü gelmek ve 
bacaklarını boşluğa sallamak gibi 
hokkabazlıklan bir bir ardınca oy
nuyor, Don'un işçilere bakan göz
lerini kendi üstüne çekmiye çaba· 
lıyordu. 

Kasırganın ilk sağanakları, tel· 
lere çığlıklar öttürdü. İskele san· 
ki tahta değilmiş te bir inceJ<Ir. 
naprruş gibi tiril tiril titriyor, ve 
sarsılıp sallanıyordu. Derken ~fen
dbn, ufJd cam levhaları g"bi su 
p&r98lan akh. Rüzgarın kamçısı 
insanın kulaklarını biber gibi ya
tıyordu. Müthiş bir tarrakayla biı 
§imşek çakh. 

Tam bu sırada Tug acı acı hay
kırdı. Avuçları ıslak ve tutamak 
vermez dümdüz potrel satıhlannı 
çıldırasıya pençeliyordu. Nihayet 
potrelin kenanndaki kertiği kav
nyabildi. Fakat bütün gövdesi 
boşlukta çabalıyordu. 

Don gördü. Kendinde korku
dan eser kalmadı. Sapasağlam ve 
geniş caddelerde o dar potrel ü
zerinde koştuğu kadar emniyetle 
koşamazdı. 

Her yer artık zifiri karanlık ke
silmişti. Şimşek yıldıradı. O mavi 
ışıkta Don ayak ucunda kireç ke. 
silmiş bir yüz, ve yapışış hırsiyle 
çelik tel kesilmiş ap ak parmak
lar gördü. Tug'un kollanndan tut
tu. Ona "salıver ellerini!,, diye 
bağırdı. Fakat ötekinin ödü kop
muştu. Gözleri başından fırlamış
tı. Sesi gırtlağından bir gargara 
şeklinde çıkıyordu. 

Don ne yapacağını biliyordu. 
Tug'u kurtarmak için to

puklarile Tug'un parmaklanru 
çiğnemek lazrmdı. Yaptı. Öteki
nin parmaklan kanadı. Amma 
gevşedi. Don kavradığı gövdeyi 
yavaş yavaş yukarı çekti. 

Tug gözlerini uçuruma çeken o 
kuvvete karşı, gövdesini sıcak sı

cak saran Don'un o insan harare
tinden cesaret alarak, bakışlarını 
efforla soluya soluya, uçsuz bucak 
sız boşluklardan yırtabildi. Başını 

Don'un göğsüne dayadı, ve bir ço
cuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. 

ı 
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ASKERLiK iŞLERi ~ 
~~~'~ 

Yoklamalar 
K•dıklSy Yeril Aıkerllk Şubealnden: 
Kadıköy Askerlik Şubesine mensup 

Yerli 335 doğumlu Erlerin devam eden ilk 
yoklamaları 15 Mart 939 da bltecekUr. Bu 
erlerin Niltus cOzdanı ve dlSrt vesika 1o· 
toğrafile birlikte şubeye gelerek yokla
malarını yaptırmalan ve yoklamasını 
vaktinde yaptırmıyanlaruı ceza ıısrecek
leri. 
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ı Yıdönumü 
Baıvekilin Nutku ve Ankara Halkevinin Programı 

Her Tarafta Radyo Ha Dinlenebilecek 
~ 1.1 A.A.)- - Ha'lavJ.. tap, bftllilr .. llMIClllUalanla mi .. 

'-=..!... 1 z Z E T gazinosunda 
Bestek&r 1 1 M E N Ş E N 'in Jübilesi 
.......... • MJ1k ............ bu neen 'lldnk edee9klJrcUr. 

Heyeti tertlltlye 1 

S A F 1 Y E v Arlladaıları 
Her üpm lllŞJ!L 8V'Ds0. Tel: 41821 

rlnin 7 meı .çıht yıldaefimt ~ retllep bir l9rgl aqılac:ak ve eliler bir --·--------------ıııiımllilml 
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rulm, ,.ar l8nl IUt ıs ele Ant.. w beJQltrqlaru) eser\ rınden mO· 
ra balknlnde t.tlldil ma'rp ile blfba reJrkep dördOncQ resim ve heJkel ter 
79caktır. glsl tertip edilmıt bulunacaktır! 

2 - ı.t.w mUfmı mltla1ap C. C - Her yıl oldulu pbl hlıllrev 
H. P. Genel &fbn Vekllt ..... idi JerinJn J>l'Oll'8llJUU bir ,an evyelden 
Dr. Refik Saydam tarafmdu 1Nr sa,. kutlamak fizere. 18-2- 1939 camar
Jev verllec:ekttr te.ı akpını Ankara balkevl salonla-

3 - Söylevden 10Dra TM beste- ruıcla hullab IOIJ8l fUc)un l§leri-
1*1an tarafmcllin bir modern Tart ne tahsb olunmak tızere bir~ ter· 
mmDdll f..ttvaıt :rapılacübr. Bu tip edllınltUr. festlftUn pngramı pdar: ____ ......, __ _ 

A - Karq61 "lellfonlk dit• (C.. YENi NEŞRIY AJ t 
mal Jteıılt). 

B - Orbitra llllU <Hmn Pr.t Tliberkll• 
Dinar). nbertdUD& 11 ....... ...,.... acanca cll-

c - Çlftetem "lenfonfJı Groteak df• aoa-a .... Jllıof. 11r • .Abcflllbdfr' 
dans" (Nael Klınm Abea) Kcııım. Dl '1'fttlk ı..n oaqe Dr. raa1 

D .KomertiJıa (Ul i ;.. __ .. ~ S.•ıldla .._ ,,.. llr. VtU ~ JCur. 
- V ~ ..-- .... ~ ZO!atl BnuD. Dr Xaclr1 Y.t 

cfn). kin ~ Dr. llQMI Tunabıll'ln orQlnal .. 

B - Sthlr n1m (Adnan laypaJ. '" lldlllUlanm uvt e1arak lntlln 
' - Meımat - haımdlt ba ... :!:!!~1!!r=f!!;...-----;......--

atte -vdaClllı: ısa llain wmuu 18'1 
..... hııdald ... de ... il .... , 
tDrMl IUl'fl De ~ BlfitkV' Cilt ... 1*1aft mtltellwli 
Un 'atim cHaJ..- w dalla _. Ankara caddesi 41. berrin .._, 

kendi mahalt ~ tatbi- ---------~ Jl:lne ıeçlleeekttr. 
1-Allbra halkntndekt merulm KAYIP - 1931 eenesl Gelenbevi 

AD1lua ,..,_ .. aılfM•.._..tir. on.mektebi-- UI No.lu dlplo-

ma,s& ~ DtplıoluM& -Jı.n.m3 mtıtemp AnJma bnA .. .,.._.. IUletinl ~ 

UYIP-ZnurlD..,_.._. 
sinden aldıjlm biiYl,.t cftllll.
b~ Yenisini aJ.....,n 
~(l yoktur • 
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T. C ZiRAAT BANKASI 
K..aae TuUal: 18A 

._._..1V911I: 1-. ... ,000 Terk Llra11 
.... nalalltaWl: 111 

Zlıal "ticul • ., anı ............. 

Para Biriktierllere 28.D Lira 
lk ~ eJ< 

OSMA LI A 1 
TGRK AffONIM Olltecerl 

T TARiHi 1883 
Slatlllrrl ,,, TD• Clmllm,wi il• milnaltiı ma&wlm•lllft/. 
nn Numaralı t0/611'33 tarihli lt,nunl• l•lliilt «lılmilltr 
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lht11at ·~· • 

t0.000.000 ...... -
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Tlrldye ....... ~ ............. 

PARIS. MA'RSILYA w "IS'• 
LONDRA vt MA Çt!STeR'clt 

MISIR. Kl81US. YUNAN1STAN fRAN,, fRAH. PILISTIN 
ve MAV~RAYI DDON._ 

M ...... .,. .......... 
VOOOSLAVVA. RUMANYA. YUNANiSTAN, SURiYE. l0BNAN 

ve HATAY'cla 
PHyan.rl "•1t1tt Dlt1.,a4a Aceata ve Muhalllrleıi ._.. 

11.30 
18 
11.30 



ALMAN KOKU 
ANKARA Memurlar Kooperatif Şirketi Tarafından Getirilen En iyi 

ALMAN KOKU DEPODA TESLiM 
Torı.u 25 Llri3dır 

Kurşun Mühürlü Çuvallar içinde Evlere Kadar da Teslim Edilir. 

Müracaat Yeri : ANKARA Memurlar Kooperatif Şirketi 

ISTANBUL irtibat Bürosu 

> Sirkecide, Y ahkötkü caddesinde, Liman Hanı kar,ısında Mühürdar Zade 

•'~ Hanında No. 32 TELEFON: 23074 

DEPOSU: 
Kuruçe,mede Altın Çapada 2 No. lu 1'!Joperatil 

Deposu T elelon 35 • 69 

Türkiye Cümhuriyet · Merkez Bankası 
11 - Şubat - 1939 Vazıyeti 

AK T l F 
KASA: 
Altın: Seft kilogram 17.159.0D:I 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk liran 

~~teld Muhabirler: 
Alhn: San kfiogram 9.054.614 
Altına tabTili kabil Serbeıt 
dövizler 
Diier d&mler •• Borçla kll
rin& bakiyeleri 

11.azine Tahvilleri: 

Deruhde edilen evrakı nakdJn 
ltarşılıtJ 

Kanunun ti - 8 tncl maddele
rine tevfikan hazine tarafmdaa 
viki tediyat 

Senedat Oti.zdam: 

HAZIN& BONOLAR! 
TlCARl SENEDAT 

Esham ve Tahvili.t CUzdam 

(Deı-uhde edileo evralo rıai 

"' cTanVint(ım;~:r kıY'iVaıer 
B - Berbeat esham Ye ta.bvil1t 

AvaıUıiar: 

Hazineye ktsa vAde ne 
Altm •• Dövız üzenııo 
Tabvillt llserıno 

1118sedartar ı 

M.uhtelllı 

24.138.902.!!!I 
12.548.442 .-
1.291.l 12.12 

653.828.-

12.736.038.33 

38.064.02 

11.391.909.301 

158.'748.1183.-

16.2B5.632.-

84.683.49!!.73 

40.863.908.39 
7.913.081.' 1 

232.972 09 
7.897.877.75 

-- PASiF. 
Lira Sermaye 

37.976.457.07 

653.828.-

24.166.011.€3 

142.462.931.-

84.883.493.73 

Dıtıyat Akçesi 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeld Banknotlar: 

Deruhde edilen enalo oalı:diye 

Kanunun 8 • 8 ind maddeleri
ne tevfikan hazine tarafmdan 
vikı tediyat 

Deruhde edJlen evrakı nakdiye 
bakiyess 

Karşılığı tamame11 altm olaraJı 
Uiveten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabru ilaveten teda 
vazed. 

Türk Uras1 Mevduatı: 
Dövh taahhüdatu 

Altına tahvili kabil dövider 

Diaer dövizler ve alacaltlı ltll· 
rını bakiyeleri 

Muhtelif ı 

48.776.989.~0 

8.130.849.84 

4.!>00.000.-
11.174.582 34 

2.712.234.11 
6.000.000.-

158.748.563.-

16.2B5.632,-

142.462.931.-

19.000.000.-

35.000.000.-

4.348.80 

23.801.943.04 

Lira 
15.000.000.-

8.712.234.11 

196.462.931.-

20.693.252.14 

23.808.29\.84 

97 .850,434.04 

l'ekln " 362.525.143.13 u--- VPkftn / 362.525.143.131 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lakonto 
haddi % 4. altın üzerine avana % 3. 

Her 9üzel kadının yegône düıüncesi 

K R E M P E R T E V dir 
O: Senelerdenberi cinsi lôtife verdiği 

vadi tuttu ve tutmaktadır. 
Ne mübalağa ve ne de inkisarı hayaldir . 

KREM PERTEV in 
Ciltde yapacağı tesir herhangi bir kremin işi değildir. Binbir 

isimle türlü mübaliğa ile size teklif edilen kremleri ihtiyatla karşı
layınız. 

KREM P E R T E V in 

ISTIRAP ••• 
Sonra 

ŞAYANI HAYRET TEDAVi 

Soğuk al9ınhğı, nezle ve teneffüs yol·~. '811 
larile geçen hastalıklardan korur, .. 1.-.-.ıtCW.~ 
grip ve boğaz rahatsızhklarında. ses ~~=İii 
kısıkhğında pek faydahdir. 

ROMATİZMA 1 ZAİL OLUR il 

Kelimeler, bunu ifadeden acizdir
ler. Bay M. A. zevcesinin ne 
yaptığını bilmiyorum, diye 

anlatıyor: 

Yakılarımz olmadan sırt ağrısından son derece iztırap çekiyor
du. Nihayet ağrıyan yere bir ALLCOCK yakısını koydu. Yaptığı ani 
tesiri ve temin ettiği şayanı hayret tedaviyi sözle ifade etmek gayri 
kabildir. 
Neden ağrısının acıklı darbelerine, veya siyatik ve ilt"habı asa· 
bın sancılarına tahammül etmeli. Hemen bir delikli ALLCOCK yakısiy
le bu ıztıraplara nihayet veriniz. Bu yakı bütün ağrılan defeder 
Delikli ALLCOCK yakısı, kanın cereyanını tahrik, ağrıyan mafsallarda 
kanın terekkümünü men ve sükun temin eder. 
DELİKLİ ALLCOCK YAKISI. Fiatı 27 1/2 kuruştur. 

LARIN 

, ' 
SIRKETI HA YRIYEDEN: 

1

4-.. ------

Hissedarlar Umumi Hey'etinin Toplantısı: TURK HAVA KURUMU 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

KIRALIK KAPALI YÜZME 
HAVUZU VE GAZiNO 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Çocuk esirgeme kurumu tarafından inşa ettirilmlı olan çocuksarayı 
caddesinde Sus sinema binası altındaki kapalı yüzme havuzu gazino 
ve müştemilatı bu işten anlar talipler arasında açık arttırma suretlle 
kiraya verilecektir. İhalesi 28 şubat 939 salı günü saat 15 de Çocuk 
Esirgeme Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Görmek ve şeraiti 
öğrenmek isteyenlerin kurum hesap işleri direktörlüğüne müracaat 
etmeleri. (1013) 

Hiısedarlar umumi hey'eti, 1939 yılı Martının 23 üncü Per
teınbe günü saat 14.30 da Şirketin Galatada Fermenecilerde 
ki.in Merkezi idaresinde alelade surette içtimaa davet olunur. 
ltbu tople.iıtıya elli ve daha ziyade hiıae sahibi olan hissedar
lar ittirik ederler ve rey sahibi olurlar. 

Müıakerat Ruznamesi : 
1 - 1938 yılı heaabatı hakkmda idare meclisi ve murakıp 

raporlarmm okunmaıı ve mezkW- hesapların tasdiki ile 
idare meclisinin İ·brası. 

2 - Müddetleri biten üyelerin yerlerine üye ıeçilmeıi. 
3 - Müddetleri biten murakıplarm yerlerine murakıp eeçil

Büyük P • ıyangosu 
Beıinci keıide : 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O • O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 
mal etmeyiniz. Siz da piyangonun mes'ud ve bahti· 

llMIİ ve ücretlerinin tayini. 1, ............... .-. .................... ,·-------------------------------· 
yarları arasına girmiş olursunuz. 
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Çocuklarınıza 

Günde 1 veya 

Çocuklarda iştahsızlık, büyüme 
tevakkufu, Lenfatizm, Skrofüloz 
gibi bünyevi ve umumi hastalıklar
da kalsiumun azalmasının tesirın

dendir. Diş çürüklüğüne, diş çıka-

TIJNGSRAM 
KR i PTDN 

L t 

fiatının bir 1<aç mislini 

fevkalade · ışığıyla öder 

KRiPTON gazi le doldurulmuş oıan Du 

harikulade lambaların emsalsiz ziyası 

vardır. 

Tenviratınızı yeni TUNGSRAM KRil=>TON 

-ıamoaıarı kullanmak suretile asrilestirjniz. 

16 - 2 - 939 

.. 

BOURLA BiRADERLER ISTANBU"'
ANKAAA - IZMIA 

Levazım Amirliği Safin 
Alma Komisyonu ilanları 

ti x ıu ebadında on adet bıran
da eşya ört üsü alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi l 7 /Şubat/939 cu
ma gün ü saat 14 de Tophanede 
Levazım amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli bm lira teminatı 150 liradll'. 
Şartname ve nümunesi Komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanu
ni vesikaJarile beraber belli saat -
te komisyona gemeleri. (501) (766) 

* Tophanede askeri fırında birik-

~RMÜ~ 

~an küçük çocukl arın suh uletle çıkarılmasına yar:1ı;5e::r •. •H•e•r•ec-za•n•e•d•e•s•at•ıl•ır•.•••••••-J 

miş olan 1379 kilo fırın kırıntı ve 
kazıntısı l 7 /2/939 cuma günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satınalrna komis
yonunda pazarlıkla satılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 20 lira 68 
kuruştur. Teminatı 310 kuruştur. 

Isteklilerin belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (507) (781) 

11--

lf~ŞEDIR· 
4.----------------------------, 

1 
ve 

,... ADE M . İKTİDAR 
BEL GE VŞEK LiGiNE 

Sahibi ve Neşriyat Müdiirü Halil Lfitfü DÖRDÜNC'O Gazetecilik ve 
Neşrivat T L. Ş. Basıldığı ver TAN Matbaası 

~-
KARŞ 1 

1 

------- ---

38 ton kuru fasulye a1tnacak -
tn-. Acık eksiltmesi 27 Subnt 939 

P · .. ·· t 14 30 da Top
azartesı ~nu saa . :v. atmal-

hanede Levazım amırlıgı , S ktır. 
k . da ~"apı.aca 

ma omısyonu.n r 4560 lira 
Hepsinin tahmın .bede 1 Sartname 
ilk teminatı 342 lıradır. .. .. 1 . . yonda go!"U e-
ve nümunesı komıs . veısi.ka-

İ t kl'lerin kanun1 
bilir. s e 1 

. saatte kom's -
larile beraber .bellı "512,. "848,. 
yona gelmelerı. 

* ohut alınacakt1r. Açtk 
; 4 ~~ ~7 şubat 939 Pazartesi 

eks1~.tm at 14 de Tophanede Leva-
..n1nu sa 1 k · ı ,.- ~mirJiO-j satmama omısyo -
ııma ,.. H ·· da yapılacaktır . epstnın tah-
n~nn bedeli 2400 lira ilk teminatı 
mı S t -l80 liradır. ar ~.a~e "'.e. numune-
i komisyonda gorulebılır. tstek -

Ulerin kanuni vesikalarile bera _ 
ber belli saatte komisyona gelme-
leri. "513,, "849,, 

* 140 santim eninde 1280 metre 
arka çanta bezi alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 20-2-939 pazar
tesi günü saat 14 de Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satınalma 
k?1:11syonu~da yapılacaktır. Hep
smı ntahmın bedeli 2560 lira te
minatı 384 liradır. Şartname v~ nü
mun_esi .komisyonda görülür. İs _ 
teklılerın kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel
meleri. (514) (935) 

TA.A~ -
-- - -~ _ BI_~ 

Avrupada En 

Çok Kullan.lan 

POKER 
traş bıçaklan memleketimizde 

dahi en çok sevilen 

Poker Traı Bıçağıdır. 


