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--====-----~~--~~-----~-------------------ı Cümlıurreisimiz 
Halkevinde 

Metaksasın Beyanatı 
Ankara, 21 (A.A.) - Bugün Cümhurrelsimiz Milli Şef İsmet İnönü 

Halkevlerinin 7 nci yıldönümü dolayısile açılan sergileri görmek ve 
Halkevlerinin genel ~al!şmalarını belirten izleri incelemek üzere An
kara Halkevini şereflendirm.işlerdir. 

Halkevlerine millet.re gösterilen al.8.ka ve evlerin çalışmalarındaki 
yeni verim üzerinde dikkat ve hassasiyetle duran Milli Şef verilen 
izahatı aliika ile dinlemiş, bütün çalışmıılara dair ayrı ayn sualler sor~ 
muş ve Halkevlerini bir kat daha başarılı ve yararlı yapmak için gere
ken tedbi.:-lcr üzerindeki düşüncelerini söylemişlerdir. o f ------

Balkanlarda 
"' 1 f .ıuılwı ı 

Kaldırmaltyız : 
-<>-

Rumanya Ha riciye Nazırı 
bu fikirde olduğunu söyle· 
miıtir. Yugoslavyanın bu 
fikirde olduğu ötedenberi 
malumdur. Yunanistanın 
böyle bir f ikre muhalif ol· 
duğu tahmin edilemez. 
Hatta Bulgaristan Baıve· 
kili bile bu fikre mütema
yil görünmektedir. O hal-
de . • •• 

Ya.zan: M. Zelieriya SERTEL 

Ebedi Şef Atatürk, Yuna -
nistanla ittifak ektedildiği 

gün, 
- İki memleket arasındaki 

hududların da kalkacağı zaman u
zak değildir, buyurmuşlardı, 

Aradan çok zaman geçmedi, 
Balkan devletleri arasında akte -
dilen ittifaklar günden güne kuv
vetlendi, ve Cenubu şarki Avru • 
pada kurulan bu sulh kalesi, Av
rupayı kasıp kavuran bütün cere
yanlar karşısında gayet kuvvetli 
bir sulh ve sükun unsuru olduğu--
nu isbat etti. ' 

Nihayet bugün diğer bir Bal -
kan memleketi hariciye nazırının 
ağzından ayni sözlerin tekrar e -
dildiğini işitiyoruz. 

Bükreşte toplanan Balkan kon
seyinde Rumanya hariciye nazın 
Cafenco irad ettiği bir nutukta 
fU beyanatta bulundu: 

" Balkan birliği bizi daima tes
hir etmiş olan bir idealdir. Bu İ· 
denli dnha miikemmel bir hale 
ifrağ edeceğiz ve Balkan birle -
şik devletleri fikrini tahakkuk 
snhnsına koyacn{:;rımız zamanın 

yakın olduğuna, Balkan devlet
leri arasındaki hududların kal -
dırılacağınn tamamen kani bu -
lunuyoruın.,, 

JI. 
Bizce Balkan devletleri arasın -

daki hududlann kaldırılarak bir 
Balkan Birleşik devletleri teşkili 
samanı gelmiştir. Balkan devlet -

- (Sonu: Sa: 10, sü.. ~ .. .. 

t 

Cafenco Dedi ki: İsteğimiz h iç bir 1 
kimsenin aleyhinde hareket etmeksizin : 
gu. ··.n:ncuınıı.m agırııgını nrazının yalnız ! 
sulh kefesine koyarak mesaimizin müşte- : 

i rek istiklal idealimize h izmet eylemektir . ! 

Bükreş, 21 (A. A.) - Dün akşam Balkan Antantı dai
mi konseyi azası şerefine verilen büyük ziyafet sonunda, Ru
manya Hariciye Nazırı B. Gafenko, hararetli bir nutuk söyle
miştir. 

B. Gafenko, dünya karışıklıklar içinde bulunurken Bal
kan bağlarının, Balkan milletlerinin derin sulh arzu ihtiyacı
na tcrmcüman olmak suretiyle, gittikçe kuvvetlendiğini ha
tırlatmış ve sözlerine şöyle devam etmiştir: 

~~~~o;;;;;,oo~~!iiiiiii!~~~~~~1 Son Ankara toplantısındanberi bi- .r --- - - -
ribirini takip eden mühim hadiseler
den, Balkan antantı daha ziyade müt
tehit olarak çıkmıştır. Bizler, umumi 
sulh direktiflerine 'Sadık bir halde, 
kendi.mize ait menfaatlerimizle müş-

Biikrcş, 21 (A.A.) - Dün öğ· ' 

leden sonra Kral Carol, Elen 
li Başvekili ve Hariciye Nazırı ı ,; 

General l\letaksası, Türk iye H a

Sinema 
Kurbanları 

iki Küçük Aktörden 

Biri Öfdü, 

Muhakeme 

Diğeri 

Edifiyor 

(SAHNE: Ağırceza Mahke-terek bir surette alakadar olacağız. rlciye Vekili B. Şükrü Saracoğ· 
1 B~yük, küçük, bütün devletler ara-

1 
ı ,: lunu ve Yugoslavya Hariciye meai. 

sında anlaşmıya ve yaklaşmıya ma- 1 Nazırı B. Clncar Markoviçi ka- EŞHAS: Suçlu yerin de otu-
tuf her gayret, bizim faal sempati- 1 bul etmiştir. il ran 16 - 17 yatında Jozef, J oze-
mizle teşvik edilecektir. Milletlerin -- - - =- ·-- ., fin vekili ve vakanm tah itleri, 
hayat ve emniyetini geniş bir ölçüde 
alakadar eyliyen büyük eko.i.'lon..Jk • çocuklard an müt~ekkil bir d in-
meselelerin hallinde iş birliği yap- Beden Terbiyesı ıeyici kalabalığı ı .. 
mağı arzu ediyoruz. İstediğimiz, hiç ı· t• H t• Şahit p olis Ahmet, vakayı an-
bir kimsenin aleyhinde hareket et- s ışare eye 1 latıyor.] 
meksizin, gayretlerimizin ağırlığını T 1 d "- Cinayetten sonra bu çocuğu 
terazinin yalnız sulh kefesine koya- Op an 1 ben yakaladım. Arkadaşını niçin öl-
rak müşterek istiklal idealimize C.ü- Ankara, 21 (A. A.) - Yeni içti - dürdüğünü sordum. Bana dedi ki: 
nist bir surette hizmet eylemektir. ma devresine başlamış olan Başve - "- Pariko benim çok iyi arkada-
Memleketlerimczin milli vaziiclerini kalet Beden Terb iıesi Genel Direk- şımdı. İkimizin de en büyük zevki
serbcst bir tarzda yapabilmel••rini törlüğü merkez istişare heyeti, bu sa miz, cinai filmler seyretmek, c;onra 
mümkün kılacak nizamı müdafaa c- bah saat dokuz buçukta Türk Hava eve döniince. filmde gördüğijmüz 
deceğiz. Tecrübelerimiz, b~_zi .. biribi- Kurumu merkezi salonunda Başve · münasip sahnelerin taklidini yap
r imize bağlıyan antantm buyuk kıy- kil Dr. Refik Saydamın reisliğinde maktır. 
metini bize takdir ettirmiştir. Balkan toplanmıştır. 
sulhu, tutulmaı;ı zor bir bahisLi. Sulh İ"timada, genel Direktör Gene - Bu sefer de Alkazar sinemasında, 

k k 3' "Kamçılı adam" adında bir film azmimizin herkesi inandıraca - · uv- ral Cemil Tanerle merkez ist~arc 
Vetl·ne ı' timat ederek bu bahsi mu - gördük: Bu filmde, bir haydut, kam

heyetinin tabii ve müntahap azası, çısile bir polisin elinden tabanrası-
vaf!akıyetlc tuttuk ve tutmakta da fcd asyo 1 r ve daire reisleri bu 

er n a - nı düşürüyordu: Bu sahne çok hoşu· 
devam edeceğiz. lunmuşlardır 

. · . muza gitti. Hemen eve koştuk. Pa-
B. Gafcnko, bundan sonra, Atatür· Celseyı Başvekıl açmış ve Be · riko eli bı' k ld B d 

· k . . ne r amçı a ı. en c 
kün yüksek şahsiyctinı anara ~. gc- den Terbiyesi kanununun tatbıkme babamın tabancasına sarıldun. FA-
çen sene Ankara toplantısı esnasın- dair ha~.ırla~an nizamnan:eni~. ana kat Pariko, kamçılı adamı fena tak
da, Balkan antantının istikbaline ne hatları uzerınde Genel Dırektor ta- lit ettiği ve tbancayı düşüremediği 
derece emin olduğunu gösteren sözle rafından verilen izahat dinlenmiş - içinı bu sahne onun ölümile bitti!" 
rini hatırlatmıştır. tir. .)ıf-. 

Rumanya Hariciye Nazın, geçen Bir saat kadar devam eden bu i-

Halkevlerinin ve Ankara Halkevinin çalışmalarından memnun kal- I 
dlitını belir:tcıı Milli.Scl-. avd~ hir ~ ~ı: dur:ınus. b ütün HulkClvcl
lere bir kat daha şevk verecek yakın alakasını ve teveccühünü bezlet- İ 
mek suretıle Halke\•lerının ehemmiyet ve ulviyetine yeni bir delli 
daha vermişlerdir. 

• • 
Ankara, 21 (A.A.) =- Riyaseticümhur Katibi Umumiliğinden: 
Halkevlerinin yıldönümü münasebetile yurdun her tarafından temiz 

duygu ve temennileri havi telgratla:- alan Reisicümhur İsmet İnönü 
teşekkürlerinin ve Halltevi mensupbnrun iyi başarılan hakkında te
mennilerinin iblağına Anadolu Ajansını memur etmişlerdir. 

• • 
Yukardakl res imler, eVVi:>lki gün Cümhurrcl.simizln Çnnkayada verdiği Ç87 

ziyafetine alt fntıbalnrdır '- --.. -·····-..... ····-···--------------------
Sirkecide Küçük Bir 
Kız Çocuğu Tramvay 
Altında Parçalandı 

. 
Dün saat 16,30 da Sirkecide yedi yaşında Klara isminde 

bir kız çocuk tramvay altında kalarak ölmüştür. 
Vaka şöyle olmuştur: 

Sirkecide İbni Kemal caddesinde man Hasan poliste verdiği ifa':lede 
20 numaralı evde oturan Sabatayın şunları söylemiştir: 

senc antanta parlak bir surette riya· zahatı dinliyen başvekil Dr. Refik 
set eyliyen B. Meta~sasm gay~etle· Saydam, bundan sonra heyete şu be

kızı olan Klara evinden çıkıp cadde- "- Tramvay orta bir süratle gtdi
nin karşı tarafındaki bakkal dükka - yordu. Çocuk o kadar süratle koşu
nma giderken Sirkeciden Gülhane yormuş ki ben kendisini fark bı le e

~ün mahkemeye, zabıtadan gön- istikametine doğru ilerliyen ve vat- demedim. Ancak sokaktan gece:ıle-
derılen rapor da şuydu: . . rin telaş ve heyecanını gör.ınce 

rini tebarüz cttirmiştır. Bulgarıstan- yanatta bulunmuşlardır: 
la Selanikte imzalanan anlaşmayı "- Bendeniz her vakit spor iş· 
mevzuubahis eyliyerek bu vesikan.ın lerinin böyle güzel, bilhassa sıhhat 
büt ün milletleri antanta dahil olmı- meselesiyle muvazi yürümesini ve 

(Sonu: Sa. 10, Sü.. Z) (Sonu, Sa: 10; Sil: 4) 

"- "Kemal Film" tarafından man Hasan tarafından ıdare edılen f 1 . . 
ren erı sıkıştırdım. Halbuki "l)("Uk 

memleketimize getirilmiş, ve "Alka- 92 numaralı tramvayın altında kal- o zamana kadar ölmüş. Kazada oe-
zar" sinemasında gösterilmiş olan mıştır. Arabanın altmda 15-20 metre nim kabahatim yoktur." 
"Kamçılı adam" filminde, mevzuu- kadar sürüklenen çocuğun kafataSl Zabıta tahkikata devam etmekte-
bahs şekilde bir sahne mevcuttur!" patlamış ve dennnl ölmüştür. Vat- dir. 
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f BUGÜN 
İngiltere ve 
Araphk Alemi 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

L ondrada toplanan yuvarlak 
masa konieransınm bir neti • 

eeye vanp varınıyacağı henüz an -
laşılmaınıştır. Fakat konferansın 
bir çıkmaza saptığı ·da muhakkaktır. 
Sebebi, Arapların aldıkları vaziyet 
ve teşkil ettikleri cephedir. Konfe -
r.an.sa iştirak eden Filistinliler, Fi • 
listı~de müstakil bir Arap devleti 
teşkil etmek istediklerini, yurdla -
nnın yahudi Yurdu olmasını kabul 
etmediklerini, fakat yurtlarında yaşı· 
yan yahudileri de yurttaş olarak ka
bul edeceklerini bildirdiler ve bu 
noktai nazar üzerinde ısrar ettiler. 

Sıra, konfoeransa iştirak eden beş 
Arap de':letinin nıurahhaslanna ge -
li~ce bu beş Arap devleti de Filisti
nın ayni şekilde müstakil yaşaması
na taraftar olduklannı ve bu müs
takil devletin kurulmllSlDl istedik-

lerini anlattılar. Arap devletlerinin 
b"T· 

u un tnurahhaslan da bu nokta ü-
zerinde sarsılmaz gibi görünen bir 
cephe teşkil etmiş bulunuyorlar. 

Halbuki İngilterenin bu talebi 
kabul edeceğini gösteren bir emare 
Yoktur. 

Çihıkü İngilterenin hedefi Filis -
tinde Yahudi yurdunu ipka etmek, 
fakat Yahudilere bir mmtaka ayır • 
nıak \'e onların yalnız buraya muha 
ceretierini temin etmektir. 

.Araplarsa buna razı değillerdir. 
Çünkü Filistini bölünmez bir bütün 
saYIYo:rlu. 

Bu nokta üzerinde Araplık ate • 
ıni ile İngiltere arasında baş göste • 
ren ihtilafın ne netice vereceğini 
Şittıdiden tahmin etmek istemiyoruz. 

' Çünkü yukanda dediğimiz gibi, 
konferansın mukadderatı henüz ü • 
ltıitsiz doeğildir. Fakat İngilterenin 
'Vaziyeti cidden müşküldür. Bunun 
sebebi İngilterenin hem Araptan, 
heın yahudileri memnun etmek is -
tenıesidir. Araplarla yahudilerin 
Zllenfa.atlerl fse telif edilemiyecek 

Ş1ere,.,.dı> ını,lnwdr.. u.. ••n•: •• ~ •--
SJn<ıa ya iltaplan memnun ederek 

Yahudilerden yüz çevirmek, yahut 
°tahudllerl hoşnut ederek Arapları 
dal'dtmak lazım gelecektir. Halbuki 
hunların ikisi de İngilterenin işine 
gelmiyor. 

Filistin konferansını çıkmaza sap
tıran sebep te budur. İngiltere hükı1-
llletı ve İngiliz siyaseti, henüz bu iki 
şrktan birini seçmek vaı;iyeti i1e 
kal'şılaşmıştır. Belki bu iki şıkkın bi
:rJıu seçmek vaziyetine düşmemek 
için elinden geleni yapacaktır. 

Araplamı halihazırda İngiltereye 
karşı ileri sürdükleri bir iddia, onun 
t& 1915 te Şerü Hüseyine Filistinin 
istiklalini tanırnağa söz verdiği ve 
hu sözü 1917 de Yahudilere yurt 
't'aadfle nakzettiğidir. İngiltere ise 
böyle bir söz vermediğini iddia etti. 
ğtnden bu taahhüde ait olan Mac 
l\Jaho'nun mektuplannın neşri ka
l'ar laştırrlmıştır. 

1915 te İngilterenln Mısırda fev

kalade komiseri olan Sir Henry Mac 

~ahon Hicaz Emiri Şerif Hüseyin( 

Osmanlı devletine karşı ayaklandır
nıak için İngiltere namına bir takını 

taahlıütlerde bulunmu~.· .At-aplara 

göre bu taahhütler Filistinin fstikla

llne de şamildir. Onun i~in mektup

lann heın de Arapça metinlerle kar

şılaştırılarak neşrini istemişler, İngil
tere de bunu kabul etmiştir. 

Fakat bu mektuplar henüz neşro· 
lunnıadı ve neleri ihtiva ettiği heniiz 
anlaşdnıadı. 

Arapların bu mektuplar üzerinde 

ısrarlarının sebebi. bunlarla 1917 de 

lleşrolunan ve Yahudilere Fillstinde 
milli bir yurt vaadeden Balfur be-

yannamesini nakzetmek imkanıdır. 
Araplann iddiası doğru çıkarsa, 

İngiltere, hem Arapları kışkıırtarak 
istiklal rüyası ile oyalamrş, hem de 
Yahudileri kazanmak için bol bol 
söz vermiş ve sözünü tutmamış olur. 

İngiltere ise vaziyetin hiç te bi;y. 
le olmadığını iddia ediyor. 

Mac l\Iahon mektuplarının neşri 
üzerine vaziyet tamamile anlaşıla
cak ve o zanıan İngiltere ile Araplık 
aleminin müstakbel münasebetleri 
hakkında söz söylemek imkanı hasıl 
olacaktn. 

.Franko 
Devlet Reisi 

Oluyor 
-0--

Hitler, Mussolini, 

Franko Mülakatı 

Mevsimsiz Bulunuyor 

Hele Bir 
1.sitsek ! 

J 

Sesini 

Yazan: B. FELEK 

Y eni mebus intihabı var. Kolay 
değil. Bir takım istidadlar 

kendilerini göstermek isterler. Biz -
de de insan tanımanın bir pazar 
yeri yok. Başka yerlerde klüpler fa
lan vardır. Belediye intihabatı mü • 
cadelesi vardır. Bi.* ç~~~ür öy
le şeyler olmadı~ insan tanıma 
sistemimiz ilaç sağlık verir gibidir. 

Bu böyle olmalı mıdır? Doğru -
su olsa da olur, olmasa da! Çünkü 
böyle olmasının zararları olduğu gi
bi faydası da \·ardır. 

Aksi ~eklin zarar ve faydası ol
duğu ~bi. Zaten mesele şekilde de
ğil, tanıtılan adamdadır. 

Londra, 21 (Hususi) - Fransa na
:ınına Franko hükumeti ile temas e
den M. Berard'm yaptığı temaslar
dan henüz bir netice ahnmadığı an
laşılıyor. Franko hüktımetinin Ha
riciye Nazırı Gene:_~l :ıodana, Fran-ı 
konun takip edecegı sıyaset hakkın
da sarih bir söz söylemek istememiş- ı 
tir. Fakat Hodana, Franko ile görüş
mek üzere Barselonaya gittiğınden, 

yıarın Berard ile yapacağı mü13ka+ın 
kati mahiyette ola<:ağı anlaşılıyor. 

ispanya muhacirleri Fransız Kamplarında .• 
İşitiyoruz ki; mebus olmağa bin

den fazla zat istekli çıkmış. 425 inti
hap dairesi için bu rakam azdır Hem 
çok azdır. Doğrusu elimden gelse 
ben de talip olacağım. Yalnız kork
tuğum bir nokta var. Ya kabul edil
mezsem! Bu endiıedım dolayı müra
caat edemiyorum. 

Berard, fırsattan i<;tifade 
ederek telefonla Fransa Hariciyesi i
le temas etmiş, M. Bonnet ile temas 
etmek üzere, yarın geri dönecek o
lan bir memur e:-ıv:lermiştir. 

General Frankonun devlet şefliği
ni ÜZE;rine alarak ve Başvekilliği ka
ymbiraderi Sunnere bırakarak bir 
sivil hüklı.met teşkil edeceği teeyyüt 
etmiştir. Yeni hükumetde hariciyeye 

ARAPLIK ALEMiNDE 

Fransa Suriyenin 
Mukadderatına Hakim 

Olmaya Çalışıyor 
Yem ende Menafi 

Taahhüt Etmiş 

ftalya Hicaz ve 

Peşinde Koşmamayı 
bir diplomat getirilecektir. Şam, 21 (Hususi) - Suriye Cümhurreisi Haşimülatasi 

General Franko, bugün Barselona- Humus mebusu Mazhar Rashandan yeni kabineyi teşkil et
da bir zafer alayı yapmış ve 50 bin mesini rica etmiştir. Milli blok konseyi, hükumet teşkiline 
askerin yaptığı geçit resmini temaşa davet olunacak azasının bu işi kabul etmelerini kararlaştırmış 
etmiştir. Geçit resmine İtalyan asker d 
leri de kumandanlarile brilikte işti- olduğu için yeni hükumet te Cem.il Mardam hükumetin en 
rak ettiler. farksız olacaktır. Fakat bu hükumetin ne yapacağı ve nema-

General Franko, beyanatta bulu - hiyette bir programla işe başhyacağı henüz belli değildir. 
narak artık muhasamatın durması ve Hüküm süren kanaate göre Iı'ran-ı-
fazla kan dökülmemesi lehinde oldu- s~ siyase~i:ıin hedefi •. Suriren.in öte- Amerikadaki 
ğunu, fakat bunun kayıtsız ve şart-, sınde berısınde ademı merKezıye~ ~-
sız teslimiyetten başka çaresi olma- sulünu tatbik etm~k, bu ~uıd~n ıstı.. Almanların 
dığını söylemiştir. fade ederek ademı merkezıyetın ıner 

İtalyada, Mussolini ile Hitler ve keze verdiği salahiyetleri ~ullanmak, Nu··mayicler·ı 
· ·· • 1 bu suretle Surivenin bütun mukad- · ~ 

Frink.O arrısınıfa .. hn· mnhlr'>t U'>n1 ::ı aeratma nalürn olmaktı... Nevyork 21 (A. A.) - Fritz Kuhn, cagma aaır yemden dolaşmıya baş- ~ · 
Iıyan şayialara Roma mahafilinde e- Suriyede çalışan gi.zli bh' radyo is- iki bin polis memurunun himaye -
hemmiyet verilmemektedir. tasyonu dün bir takım mühim neşri-/ sinde Madison Square Gardende ya-

Mezkur mahafilde kaydedildiğine y.at yapı:ıış ve Suriye ihtilfilcil~r~~ pılan. toplanhda aslen Alınan ola.n 
göre, böyle bir mülakat üç memleket sıllh dagıtmıya başlamalarını, ıhtıla- 25 hın Amerikalının huzurunda bır 
arasındaki dostluk ve iş birliği zih- lin, Şam, Halep, Lazkiye ve Humus- nutuk söylemiştir. 
niyetine tamarnile uygun olmakla be- ta ansızın ve bird~n bnş~a~ası lazı~ Nutkun mevzuu şuydu: 
raber şimdilik hiç te zaruri değildir. geldiğini, ihtilali. ı~are ıçın .. merk.C:~ ''Hiristiyan Amerikalılar, yahu -

b" ihfl ·ı heyetmın teşekkul ettıgı-
Esasen, Frankonun bugünkü şartlar ır ı a • di tehlikesi karşısında uyumayınız.,, 
içinde İspanyadan ayrılması müm- ni bildirmistir. 

Suriye z;bitası, bu gizli radyo is- Nümayişçilerden altı, yedi bin 
kün değildir. k" · " 'f 

tasyonunu aramakla meşguldür. ışı unı ormalı idi. Bunlar, kahve -

Türk Kanunları 

ve Hatay Devleti 
Antakye 18 (Hatay Ajansı) - Ha

vas muhabiri miralay Kole ile gö • 
rüşmüş ve Hatayın Türk kanunları
nı kabul etmesi hakkında sual sor
muştur. Miralay Kole şu cevabı ver
miştir: 
"- Hatay Parlamentosunun Türk 

kanunlarını kabul ederek Hatayda 
tatbik etmek istemesmı, hayretle 
karşılamdık. Çünkü Hatay mü~takil 
bir devlettir. Ve memlekettekı ek
seriyet Türk ekseriyettir. 

KemaUzmin uzun tecrübelerden 
sonra kabul ettiği modern Türk ka
nunlarının bu mıntakada tatbiki son 
derece makul bir harekettir.,, 

Kahire gazeteleri, Suriye hadisele- rengi gömlekler giymişler, kollarına 
rine büyük bir yer ayırmaktadır. gamalı haçı taşıyan bazubendler sar 
Elmukattam gazetesine göre Suriye- mışlardı. Kapıda yapılan sıkı kon -
de gerginlik, yeni bir hükumet te- trol sayesinde miting, nisbi bir sü -
şekkül etse de devam ed~ektir. kı'.inet içinde cereyan etmiştir. Bir 

Elmısri gazetesine göre l 5 bin ki- davetname ile salona girmiş olan mu 
şilik bir Türk kuvveti, Suriye htıdi- harrir Dorothy Thompson, yüksek 
seleri dolayısile hududa sevkolun- sesle Kuhn ile alay etmiş ve "hü -
mustur. 
A~am Kamarasında bir istizah 

cum kıtalan,, nın tehditkar bir vazi
yet takınmalarına rağmen polisin 
himayesinde yerinden kımıldama -
mıştır. 

Nümayiş esnasında yirmi kişi ya
ralanmıştır. 

N evyork Times ve N evyork He

rald gibi büyük gazeteler Vaşingto-

nun resminin etrafına gamalı haç ·-

Londra, 21 (A.A.) - Avam kama
rasında sorulan bir suale cevap ve
ren Butler, İtalyanın Suudi Arabis· 
tanda ve Yemende siyasi menafi te
mini peşinde ko~mıyacağı taahhüdü
nü natık olan ve İtalya tarafından ah 
kamına riayet olunan İngiliz - İtal
yan itilafından, İngiltere hükumeti
nin memnun olduğunu beyan etmiş- lar konulmuş olmasına itiraz etmek-
tir. ı tedirler. 

Fransanın son dansı La Chamberlaine dansıdır. 'l'ahmin edil~eği vechile bu 
dansta şemsiye büyük bir rol oynamnktadır. Bu dans şöyle oynanır: Orkestra hır 
tango veyahut Onestep çalmağa başlar. sol kolunda bir şemsiye taşıyan bir erkek 
dans eden çiftlerin arasında gezer. Hcrab~r dans etmek istediği bir kadını seçer. 
Şemsiyesile o kadınla dans eden erk1"ğin kolunu kancalar Kadın hemen dansetmek
te olduğu erkeği bırakıp kancalıyan erkekle beraber dans etmeğe başlar. Bu sefer 
kolunda şemsiye ile yapayalnız kalan diğer erkek dans edenler arasında g~zlp 
llendisine bir eş arar . .Bulunca, o kadınla dans eden! kancalar. Bu, parayla değil 
_..yladır. 

Mussoliniye 
Suikast Nasıl 
Yapılacaktı? 

Roma, (News Chronicle muhabiri 
bildiriyor) - Sinyor Mussoliniye 
karşı hazırladığı halde nöbetci bir 
askerin vurulınasile neticelene~ su
ikast hakkında şu malumat veriliyor. 
Bir kere süikast haberi sureti kati
yede tekzip edilmekle beraber İngi
liz United Press ajanSinın verdiği 
malumata göre suçlu, zab1taya Du
çeyi beklediğini anlatmıştır. Diğer 

bir habere göre, hadisenin vukuu sı
rasında Sinyor Mussolini villasrııda 

yemeğini yemiş ve sokağa çıkmağa 
hazırlanmıştı. Bu münasebetle neş
rolunan resını tebliğe göre "Ayrn 14 
ünde saat ikiden sonra sivil elbise 
giyen bir asker, Nomentana cadde
sinde dolaşan bir adamın feveran a
Iaimi gösterdiğini sezerek kendisini 
teskin etmek istemiş, bunun üzerine 
meçhul adam, askeri karnından ya
ıa.\ıy ım bh el a\e~ ~tm\-şt'ır. 'Suçlu 

derhal yakalanmış ve Simoni Bruno 
adlı bir makinist olduğu anlaşı1reış
trr. Suçlu 25 yaşındadır ve iki def~ 
bir tımarhanede tedavi edilmiştir. 

Geçen sene tımarhaneden tahliye o
lunmuştur." 

Ajans haberlerine göre suçlu sap
kasızdı ve saçları karmakarışıktı. 
Muhafızlar kendisini 15 dakika ka
dar gözetlemişler, daha sonra nıçin 
bu civarda dolaştığını sormuşlar. o 
da: "Bir arkadaşı bekliyorum" Cf'Va
bmı vermiştir. Bunun üzerine ken
disinden hüviyet varakası istenmiş, 
o da tabancasını çıkararak ates ac
m1ştır. Bir rivayete göre Sinyor 
Mussolini kurşun atrldığmı işit.:!rek 

dışarıya çıkmış ve yaralıya yardım 
edildiğini görmüştür. 

Şimdiye kadar Mussoliniye dokuz 
kere suikast hazırlanmıştır: 

1 - Ağustos 1924 te Sinyor Mussolini 
Romada yolda giderken kendisine iki 
kurşun atılmıştır. 

2 - 11 ikinciteşrin 1925 te eski melus 
Zaniboni bir pencerede oturup bir tüfek 

Arkadaşlardan bir çoğunun me .. 
bus olmak için müracaat ettikleri • 
ni işittim. Memnun oldum. Bizim i
çimizden de mebus çıkmağa baslarsa 
ümidimiz artar. Acaba bu arkadaş -
lar kimlerdir? Neden saklanıyor • 
lar? Mebus olmayı istemek ayıp bir 
şey mi? - Millete hizmet etmek is -
tiyorum! demek gizlenecek - bir ar
zu mu? Ortaya atılsınlar da göre -
lim! 

Gönül istiyor ki; mebus olmak 
isteyen zevat sade bir müracaat yap 
makla kalmamalı, bir de ne tarzda 
m.esai sarfedeceğine dair bir küçük 
program yapın.alı. Hatta icabında bu 
programı kendisine intihap dairesi 
olarak seçtiği yerde müntehipleri -
ne karşı miidafaa etmeli. 

Fırka umumi katipliğinin mebus 
olmak isteyenlere karşı neşrettiği 
son beyannamede çok önemli bir 
nokta var. 

Fırka, taliplerden hangi dairede 
intihap kabiliyeti olduihmu da so • 
ruyor. 

Haklı sual. Bugiin Tiirkiyede tek 
fırka vardır. Bu fırkanın biitün men
supları intihap hakkında fırka ba • 
kınıından müsa\'idir. Fırkanın bun
lar içinden seçeceği namz.etlerde 
hiç değilse ;vüzde elli kendinden gel
me rey olmalıdır; değil mi ya? 

Mesela yüz müntehibisani reyile 
seçilen bir mebusun elli reyi fuka 
disiplini ile verilmiş olsa bile ellisi
ni kendi kazanmış olmalı ki mensup 
olduğu bu ali kuvvetle intihap kiil -
fetinde yarı yarıya iştirak etmiş ol
sun. 

Acaba bir intihap dairesine fır • 

kaca intihabı ayni derecede iltizam 

cdHcn üç misli namzet konsa ve bun

lar kendi kendilerini intihaba çalış -
salar nasıl ohu? 

Belki biraz yorgunluktu olur a-
ma tatlı olur gibi geliyor. 

Hiç olmazsa müntehipler me -
buslarını yakından görüp sesini işit
mek ve fikirlerini anlamak fırsatı • 

ile Mussolininin söz söylemek üzere bu- na nail olurlar. 
lunduğu yere doğru nişan aldığı görülmüş ===z:==========::ıc:== 
ve bu vaziyette yakalanmıştı. 

3 - 7 nisan 1927 de Violet Gibc::on na
mında bir İngiliz kadını Mussoliniye ate~ 

etmiş, attığı kurşun gözünün kenarını ırı
yırmıştı. 

4 - 12 eylı'.\l 1926 da anarşist Glno Lu
cetti'nin attığı bir bomba Sinyor Mussoli
ninin arabasından birkaç metre mesafede 
potıamıstı. 

5 - 31 birincitesrln 1926 da 15 yaşında 
bfr genç Sinyor Mussoliniye ateş açmış, 
ve halk genci llncetmişti. 

6 - 10 birinciteşrin 1929 da ordu zabit
lerinden biri Mussolininin boş olan ara
basına ateş açmıştı. Mussollni ise daha 
sonraki arabada bulunuyordu. 

7 - 6 şubat 1931 de bir anarşistin bir 
bombıı atarak suikast yapacağı anlaşılmış 
ve suçlu idam olunmuştu. 

8 - 12 sonkanun Hl32 de Düçeye gönde
rilen iki bomba posta idaresi tarafından 
tutulmuştu. 

9 - 19 mart 1933 te Madam Giacomo 
Fogglonun Duçcyi Venerlikte öldürmek 
üzere tabanca taşıdığı görülmUş ve tevkit 
olunmuştu. 

Bundan Sonra lsvic;rede 
Ecnebilere Ekmek Yok 
Berne, 21 (A. A.) - İsviçre polis 

erkanı bugün toplanarak İsviçreye 
giren bütün ecnebilerin kontrolü me
selesini tetkik etmiş ve fsviçrenin ec
nebiler için ancak bir geçit olabile -
ceğine karar vermiştir. Hiç bir ecne
bi İsviçrede hayatını kazanmak için 
ht1ıı1dan böyle çalışamıyacaktır.,, 
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TAN 
Gündelik Gazete 

• 
Akdeniz muvazenesi günün 
meselesidir. Frankonun ga
lebesi üzerine Cebelüttank 
totaliter devletlerin tehdidi 
altına dütmüttür. Cebelütta
nk Kumandanı Harington 
daha iki sene evveline ka
dar bu istihkamın kafi dere
cede mücehhez olmadığını 
iffa etıniftİr. Akdeniz mu
vazenesinde büyük rolü o

lan bu kuvvetli anahtar hak
kında muhan-irimiz Faik 
Sabrinin ~ğıdaki yazısı 

TAN ~~========================~t=~~~~~~ğ:?::~i~ 

~ 
TAN'ın hedefi: Haber• 
de, fikirde, herteyde 
temiz, dUrDat, samimi 
olmak, karlln gazeteıl 

olmıya çaııımaktır. 

ADONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
1so ,, 6 Ay ısoa .. 
400 n 3 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 300 ., 
MlllcUcrarası posta ftUhadına dahil 
olmıyan memleketler tçin abone 
bedeli mfiddct sıraslyle 30. 16 9, 
3,5 Urndır. Abone bedeli peşindir: 
Adres dcğlşUrmck 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar ı O kurus
ltı k pul llAvesı Ulzımdır. 

111il'1~'t1f UBHI 
Barem Kanununun 
Halle Çahştığı 
Mesele 

Yeni barem, taşıdığı Mm kadar 
yeni değildir: Bugiin Büyük Millet 

leclisine 936 senesinde verilmiş o • 
lan bir kanun layihası vardır ki, bu 
layiha, bu sene verilmiş olan yeni 
projenin esasını teşkil ediyordu. 

llükiimet, bilahare, evvela, ser
mayesinin asgari yarısı devlete ait 
olan bankalar için bu barem kanunu 
layihasını meclise ''erdi, daha son -
ra da bütçe encümeninin üzerinde 
tetkikler yaptığı en son layihayı .• 

Bütün bu projelerin gayesi §11 -

dur: Memur maaşlan arasmda bir 
teadül, muadelet, nizam ve sistem 
kurmak! 

meraklı bir hikayedir. 

• 
General Franko ordul.annı~ ~a

zandığı zafer üzerıne butun 
dünyanın dikkat nazarı bu memle
ket üzerinde çevrilmiş bulunuyor. 
Bu galebeden neler doğacak? Ciha~ı 
ateşe ve kana boğacak olan yenı 

büyük harp, bazılarının düşün -
dükleri gibi, acaba orada mı pat
lak verecek? .. Frankoya yardıma 
gelen Almanlar ve İtalyanlar ko -
layca İspanyadan çekilip gidecek· 
ler mi, yoksa şimalde Fransa hu
dudlan boyunda ve cenupta Ce • 
belittank karşısında demokrat 
hükumetler için daimi bir tehdit 
vaziyetinde mi kalacaklar? Çün • 
kü bazı gazetelerde çıkan riva • 
yetlere göre Almanlar ve talyan
lann yardımı ile İspanyol Fasın
da Septede ve İspanya kıyısında Al 
geziras'ta kurulan yeni yeni is • 
tihkamlar, 235 senedenberi Ak • 
deniz kapılarım hasulane bekli -
yen İngilizleri müşkül bir vaziye .. 
te düşürebilecek kadar kuvvetli 
imiş. 

CE 

KAPAYA·N 
Fakat Açamıyan 
Bir Anahtar : 

BELÜTTARIK 

Harpten Mesul 
Olanlar 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Serte 

Nazizmin nazariyesini yapan Al· 
ınan siyaset alimi Rosenberg 

son \"erdiği nutukta, harpten kato 
Jikler, yahudil~r, protcstanJar me 
suldür, diyor. Çünkü "l{atolikler si
yasetlerinde samimi değildirler. Ya
hudi meselesi Almanyadnn son ya
hudi çıktığı gün halledilecektir. A \'
rupa milletleri de, ancak bütün Av
rupa kıtası bin sene önce, kaçak su
rette gelen yahudilerden kurtulduk
tan sonra barış içinde yaşayacak • 
tardır. Protestanlar, kilise ananesine 
uygun olarak Almnnyanın en iyi 
kuvvetleriyle birlikte yürüyeceği 

y~rde ihtiyat kııyitlcri göstermi,;, 
dahili mücadelelere sebep olmuş -
tur. Bundan da Nazizm me:ml değil
dir.,, diyor. 

* Zaman zaman Avrupa matbua -
tında katoliklerin Alnıanyadan tehcir 
d"ldiklerini kiliselerinin kapatıldı-e ı • . 

y 1 Nazizme muhalefet ettikleri ı-
gın' k d"l çin temerküz kampl~~ın sev ey ı -
diklerini okuduk. Bızım okudugu 
muza göre katolikler kendilerine ve
rilen kilise haklannın, serbest iba -
det haklannın geri alınması, mülki· 
yet haklarına gösterilen mübalatsız· 
lıktan, şikayetçi oldukları için mu -
halefet etmişlerdi. Meğer yanlışmış. 
Bu dindar papaslar, dini tamamen 
şahst bir mesele telakki eden l\~ar~s· 
istlerle birleşmişler •• Bunu bılmi • 
yorduk. Öğrendik. 

Fakat bu prensibin arkasmdan 
§tt mühim nokta geliyor: Devlet, 
hiç bir zaman memur maaşlanndan 
bir tenzil yapmayı düşünmemek
tedir. Bu hayat standardını gerilete 

I ngilizler Cebelüttankl ts - ,. 
panya veraset muharebe -

Yazan:, ............... ~ ..... bir dalgakıran arkasında modem 
teçhizatlı genic: bir Ilınan var ki bü 
yük bir filoyu oanndırmıya müsait 
Cebelüttarıkın yalnız denizden de 
ğil, karadan veya havadan gele -
bilecek hücumlara karşı da mü • 
kemmel tertibatı varmış. 

• Protestanlar da, Nazizmle anlaş· 
mamı lar, dahili kavgalara sebep ol
muşlar. Protestanların fikir \'C vic
dan hürriyetini, demokrasiyi, Naziz
me tercih etmeleri de garip bir şey
miş. Orasını bilmiyoruz, yalnız bb; 
Alnıanyanın biiyük bir vahdet için -
de olduğunu okuyorduk. Meğer ne 
kadar çok muhalifleri varmış... Bu
nu da bilmiyorduk, Ö~'l'cndik. 

leri esnasında, 1704 de İspanyol
lardan aldılar. Bu muharebeler 

c:ek bir tedbirdir. 

* "- ncretll bir yere ctrmek isti-

Faik Sabri 
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lı geçirmek maksadiyle yapıldığı- ziyetten istifade ederek Cebelüt - birleşmiş bulunur. Berzah üze -

Duran 
C ebelüttankın bir harikası da 

ha var. O da 5 kilometre 
murabbaından ibaret olan ve bü
yük bir kısmı çıplak kayalardan 
ibaret bulunması mesahası üze -
rinde 21,000 l geçen bir nüfusun 
toplanmış olmasıdır. Böylece bu 
küçük İngiliz müstemlekesi dün
yanın en kalabalık köşeleri ara -
sında sayılır. Nüfus kesafeti ki -
lometre murabbaına 4274 ü geçi
yor. Nüfusun 17 bini kadarı sivil 
ahaliyi teşkil eder. Bunlar İngiliz 
tebaası sayılırlarsa da hemen hep -
si aslen İspanyol veya İtalyandır, 
yalnız aralarında bir mıktar Mal
tız ve yahudi bulunur. Ekseriye -
tin dinleri de İngilizlerinkine uy
maz, çoğu katoliktir; ya dilleri .. , 
Ccbelttarıklılar fena bir İspan -
yolca konuşurlar ve İngilizceyi 
yabancı bir dil gibi öğrenirler; 
evlerinde, aileleri arasında İngiliz
ce konuşanlar parmakla sayıla • 
cak kadar azdır. Hükumet sivil 
ahalinin artmaması için sıkı ted
bir }er alır. Vaktiyle halkın fakir 
kısmı şehirden çıkarılmıştı. Bun
lar İspanyol hududu içinde fakat 
Cebelüttarıka adeta bir dış mahal 
lesi sayılabilecek kadar yakın bir 
mesafede bulunan La Linea'da 
yerleşmişlerdir. Bunların bir ço -
ğu her sabah çalışmak üzere Ce -
beluttarıka gelir ve gece olunca 
yurtlarına dönerler. Akşam olun-

yorum! 
Eline cltplomasını alan cen~ bunu 

6Öylüyor. Çünkü ücret bareme tabi 
maaştan daima vüksektir, Hem de 

na göre kalenin onun neline zap - tarıkı geri almak istediler ve 1779 rindeki düzlüğün bir kısmı bitaraf 
tedilmiş olması icap ediyordu. ile 1783 arasında kaleyi bir kaç mıntaka sayılır ve bunun ötesinde 

.:r - ... c .... ,..,. .. ·~ıi'iuo . .. ~~nmuı, §O mı • 
Halbuki İngiliz ve Holanda müt • defa muhasara altına alarak şid- i spanya topraklarına vanlır. Da • 
tefik donanmasına kumı:ınn.!I E>Oen - -·a._ • ..,t'~ ......... . .... P..,._.. ~" t;•u ·ı..~ı ı;aı-atı l:c 'tepelere ~ao.ar 
ınguız Amıraıı Hooke Cebeluttan - büslerinde muvaffak olamadılar. delik deşik edilmiş, kovuklar içi -l!lale bakınız: A. ve B. ilcisi de ayni 

sene ve ayni mektepten mezun ol -
Jnlfşlardır. İkisi de memurlar kanu
bunun devlet memuru olabilmek i · 
Çin koyduğunu bfitiln şartlan haiz
dirler. İkisi de ayni Vekaletin memu
!'U olmak arzusundadırlar, beraber
ce müracaat ediyorlar, vaziyetleri 
tetkik ediliyor, netice müsbettir. 

ka mesuliyeti ben üzerime alıyo- Bunlar Cebelüttank önünde pat- ne büyük toplar yerleştirilmiş ve 
rum diyerek İngiliz bayrağını lnyan son toplar oldu. o zaman • bunların hepsi dışarıdan hiç belli 
çekmiş ve kaleyi İngiltere krali - danberJ İngilizler bu tabii kale • olmıyacak surette gizlenmiş. Bu 
çesi Anne namına işgal ettiğini yi boyuna tahkim ettiler ve Ce - gizli topların adedi 2.000 den faz. 

ilan etmişti. belüttarıkı dünyanın zaptına im- lndır derler. Dağın etrafında ve i-
Bu tarihten dokuz sene son - kan tasavvur edilemiyen bir ye - çerisinde büyük erzak. mühim -

ra İngiltere, Fransa, İspanya hüku- ri haline getirdiler. mat depoları ve su sarnıçları var. 

Şimdi ne beklersiniz? İkisi de 
~Yni Parayı alacaklar değil mi? Fa
kat hayır ..• A. nın, B. de bulunma -
Yan bir hususi vaziyeti, meseli dost
ları, ahbaplan, akrabalan vardır. 0-
ıu:ı bu Vekaletin ücretli memur kul
lanan bir dairesine yerleştiriyorlar: 
l'tıaaş, üc.ret halinde mesela 200 li -

metleri ve müttefikleri, Avustur • Buralarda kalenin ve şehrin sene-
yayı hariç bırakarak, Avrupada c ebelüttarıka deni?.den bakıl- lerce ihtiyacını karşılıyacak mal-
umumi bir sulh tesisi için toplan- dığı vakit burası sipsivri ve zeme daima saklı bulunur. Kale • 
mışlar ve 1713 Utreht muahede - çıplak bir kayalık gibi görünür. ler birbirlerine yeraltında oyul -
siyle Ccbelüttarıkın İngiltereye Yüksekliği 400 metreyi geçen bu muş tünellerle bağlı depolarla 
terkini tasdik etmişlerdL O za - dağ şimal ucunda adeta amudi bir kaleler arasında mühimmatın ve 
mandanberi İngiltere, İspanyanın duvar teşkil eder ve dar ve alçak askerlerin sürat]e nakli için deko-
cenup ucundaki bu avuç içi kadar bir dil ile asıl İspanya arazisine vil hatları yapılmış. Garpta uzun 

!'a_ 

Fakat B. b3yle bir imkan bula -
lnıyor ve ayni Vekaletin maaşlı me
:ınnr kullanan bir dairesine giriyor: 
AsU :maaş 25 lira veya 30 lira: yani 
eline geçen para, 62 - 76 lira ... Ar • 
ladaşı vergi kesildikten sonra 144 li
ol'a 8.lınaktadır, 

* Size biraz rakkam verecek olur • 
Sak, herkesi meşgul eden bu mese -
lenin hakiki mahiyetini öğrenmiş o
lacaksınız: 

küçük fakat boğaza tehakkümü 
bakımından çok değerli dağ parça
sına sunsıkı sarıldı kaldı. 

İngilizler Cebelüttarıka yer -
Jeştikten sonra yalnız bir defa 
müşkül bir vaziyete düştüler. A -
merikada İstiklal harbi başlamış-
tı. Fran.sızlardan yardım gören 
e.ski İngiliz kolonileri İngiltere -
nin başına büyük bir tş açmış bu
lunuyorlardı. İspanyollar bu va -

devlet memuru! 
Askeri teşkilat hariç olarak, ba-

me dahil bu 43 bine yaklaşan me -
:ura devlet bütçesinden bir senede 
ödenen para ned~r blli~or musu • 
nuz? 39 küsur mılyon hra .• 

Bu vergisiz tediyedir. Bunun a
şağı y~karı sekiz milyonu vergiler 
halinde yine devlet kasasına giri • 

Rakamlar, devlet memurlan ma
a larının seneler geçtikçe gerek mık 
tarı &'erek hacim itibariyle yüksel • 
diğini gösteriyor: 929 senesi devlet 
lllernurlan kadrosunda birinci dere -
tede :maaş alanların sayısı 21 idi. 
937 kadrosunda bu sayı, 27 ye yük - yor. k 

Geriye kalan otuz milyona ya tn selnıiştir. 500 lira,·a . tekabiil eden · k 
. " ktar da, iç pazarın biiyii . serma-ıkincj derece de 929 da 40 iken 937 mı d · · 

"d" Memur paranın evrını yap-de 62 olmu:ıııtur. Baremin beşinci de- yesı ır. • ' il 
-. ğ yukarı bütün mahsu er 

recesine kadar bu artış devamlı ola- tıran. ~~:ıı:r iizerinde birinci sınıf 
l'ak göze çarpıyor. l\feselii, beşinci ve ma 1.. ·· ı 
d 

1 b ir müstehliktir. Köy unun ya erecede olanların sayısı 929 da 175 ° an d • 
iken 937 de 648 olmuştur. nız mahsul zamanların a pıyasaya 

Buna mukabil 40-60 lira arasın • çıkmasına mukabil, o, hemen hemen 
d 

her Zaman pazarda alıcıdır. a maaş alanların sayısı azalmıştır. b 
l\t Yeni barem kanununun u sene CSela 929 kadrosunda baremin 18 ı kaldığı 
• tath'ık edilmiyeceği ve ger. ıncj derecesinden mau alanların sa- Ad d 

-s h kk ndaki haber. ~u hu ıse en ıa-Yısı 4079 iken bu mıktar 937 sene - la~tır: Layiha. bazı tadiller yapıl • 
sinde 1435 olmuştur. k .. hükilmetçe geri alınmış -

937 senesinde devlet bütçesin - ma yuz~r~edisin yüksek tasvibine 
den bareme tabi olarak maaş alan tır. 

1 
enı ... ol~n bu üç layiha- ki, me-

ltıem · b 1 tu Bu sunu aca~ • ur sayısı 43 binı u mu r . · bankalar baremı, 
na ·· • . k"" murlar kanunu, tıcret alan on iki hın usur me -

1 
baremidir • Tür -

nıu d k'"· ili devlet memur an 
ru a ilave edersek ye un e . hayatını tanzim eden b~ b" • d B" ··c kıyede memur ını bulur. Netice şu ur: ır u - 1 lacaktır. 

~etli menıurn mukabil dört maaşlı üç esaslı teme 0 

NAMZETLIGE NAMZETLiK KOY ANLARDAN : 

Erkek: - Ben Tunceli namzelliğİne namzetliğimi koyacağım. 
Kadın: - Ben Je Genceli namzetliğine koymak niyetindeyim. 

ca toplar atılır, fabrikalardan , rıh 
tunlardaki depolardan hatta is -
tihkitmlardan çıkan kadın erkek 
işçiler ağıllarına dönen bir koyun 
sürüsü gibi La Linea'ya giden yo
lun tozlarını havaya kaldırırlar, 
onlar şehirden çıkınca kale kapı -
ları kapanır ve içeride hiç bir ec
nebinin kalmamasına dikkat edi-
lir. Hatta seyyah gemileriyle ge -
len turistler bile geceyi Cebelüt
tarık içinde geçirmek isterlerse 
polisten izin almağa mecburdur -
lar. 

1 ngilizlerin Cebclüttankta bu
lunuşunu, kalabalık bir 

şehrin çok işlek bir dörtyol ağzın 
da nöbet bekliyen bir polisin ha -
line benzetirler. İyi amma bu kö
şe başındaki polis şimdi yalnız 
değildir. Bu yolda onun kadar ali 
kalı olduklannı iddia eden başka 
gözcüler peyda olmuş.... Bunlar -
dan biri Akdcnizde işlerini çok 
dikkatle takip eden ve müs -
temlcke taleplerinde bazı sağ -
lam üslere dayanmak isteyen 

1şin daha garibi, Avrupada su1 • 
.hu bozan en büyük amil yahudiler· 
m1~. Bin ~en~ ~ d knçak tütün, ka· 
çak eroin gibi Avrupa ülkelerine 
girmişler, a ırlarca kimse görmeden 
kaçak eşya gibi depolarda saklan • 
mışlar. Şimdi yerleri keşfedildiği i
çin baskınlar yapılmış. Bu tehlikeli 
kaçak mahlı'.ikların biitün dünyayı 
bir harbe ı.iirüklemelerine mani ol
mak için hudud harici edilmeleri 
bir zaruret olmuş. Acaba Heine, 
Jt,rcud, Woond, Einstein, l'tfender -
sen, herke in gözü önünde Alman 
kiiltür ve edebi •atını yükselttikleri 
halde na ıl otmu da kimse görme -
miş. Bütün milJctleri boğazlarına ka 
dar silahlanmağa se\•keden, bütün 
diinyayı istila gibi cihangirane bir 
fikir takip eden meğer yahudiler -
miş. Hele bunu hiç bilmiyorduk, bu 
nutuk sayesinde bunu da öğrendik 

Almanya, ötekisi hududlarının 
yüzde doksanını Akdeniz üze -
rinde bulunan ve buğday, kö -
mür, petrol gibi mübrem ihtiyaç
larının beşte dördünü ancak Ce -
belüttank yolu ile tedarik edebi -
len İtalyadır. Bu iki devletin İs -
panyanın dahili işlerine yalnız i
dea) bakımından alaka gösterdik, 
lerini tasavvur etmek kimseniL 
hatırından geçmez. Bir ihtilB.f zu. 
hur edecek olursa Akdeniz kapı -
lannda hazırlıklı bulunmak arzu
su herhalde bu işte daha büyük 
bir rol oynamış plmalıdır. 

Bir harp zuhurunda İngilizle
rin Celcbüttarık boğazını düşma
nın gemilerine karşı kolaylıkla 
kapayabileceklerine şüphe edil -
miyor. Fakat İspanya kıyılarına 
yerleştirilmiş olan modern top -
lar da ayni işi görebileceklerdir. 
Bu hale İngilizler boğaz yolunu 
kendi gemileri için açık tutabile
cekler mi? İşte burası şüphelidir. 
Ayni şüphe karşı taraftakiler için 
de varittir. Vaktiyle İngilizler: 
"Cebelüttank bizde oldukça Ak -
denizin anahtarı cebimizdedir . ., 
derlerdi. Bugünkü vaziyet ise bu 
anahtar kıymetinden çok kaybet
miş gibi görünmüyor mu? Çün -
kü bu anahtar eski Yunanlıların 
Herkül Sütunları dedikleri kapıyı 
kolayca kilitleyebilecek, fak at baş 
kalar1 kapatacak olurlarsa acaba 
ayni nnahtarla bu kapıyı açmak 
mümkün olabilecek mi? 
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Ş ıJt Maçlarına 
Bu Hafta 
Başlanıyor 

Halle Partisinin şilt maçlarına ö
nümüzdeki haftadan itibaren başlan
ması muhtemeldir. 

Beden Terbiyesi Direktörlüğü 

kJüp delegelerini yarın bölge merke
zinde toplayarak şilt fikstürünü tan
zim edecektir. 

Maçların alakalı olması için bir 
yenilik yapılması düşünülmektedir. 

Buna göre fikstür tanzim edilirken 
birinci ve ikinci başta tutulacak ü -

çüncü ve dördüncü en sona bırakıl -
mak üzere fikstür tanzim edilecek ve 

bu suretle zayıf takımlar elendikten 
sonra son maçlar kuvvetli ekipler a
rasında olacaktır. 

Milli Kümenin Sekizi 
Milli küme maçları hakkında fut

bol federasyonu henüz talimatname-

sini bitirmemiş olmakla beraber mart 
ayı içinde başlaması beklenmekte -

dir. Eski şekliyle yapılacağını kabul 
edecek olursak yine İstanbuldan 4, 
İzmirden ve Ankaradan ikişer klüp 
ayrılacaktır. 

Bu sekiz klüp de geçen hafta ya

pılan maçlardan sonra taayyün et -
miştir. 

İstanbuldan Beşiktaş, Fenerbah
çe, Galatasaray, Vefa, Ankaradan 

Ankara gücü, Demlrspor, İzmirden 
Doğanspor ve Ateş klüpleri milli 

kümeyi teşkil edeceklerdir. 

* Galatasaray takımı, Tunusa 
d~vet edilmiş ve şerait üzerinde mu-

t~bakat hasıl olmuştur. Seyahat ta -
rihi sonradan tesbit edilecektir. 

Fenerbahçe • Galatasaray 
B Takımları Bu Hafta 

Oynıyacak 

B takımlar şampiyonasının en 
mühim karşılaşması olan iki ezeli ra
kip Fenerbahçe ve Galatasarayın B 
takı bu pazar gUnil Taksim sta
dında karşılaşacaklardır. 

Ankara Muhteliti 
lstanbula Gelecek 

Ahkara bölgesi, İstanbul muhtelitile 
karşılaşmak üzere lstanbula gelmek 
için müracaatta bulunmuştur. 

İki bölge arasında muhabere cere
yan etmektedir. Gelecek hafta An-

kara - İstanbul muhteUtlerinL'l İs
tanbulda karşılaşmaları tahakkuk et
miş gibidir. 

Malum olduğu üzere geçen sene 
İstanbul muhteliti Ankaraya gitmiş-
ti. Bu karşılaşma ayni zamanda o zi
yareti iade mahiyetindedir. 

Bulgarlar Sofyaya 
Döndüler 

Şişli ve Pera ile iki maç yapan Bul 
gar A. S. 23 futbol takımı Ankara

dan davet edilıni.c;se de ~rait üzerin
de uyuşulamadığmdan geçen akşam 
memleketlerine dönmüşlerdir. 

Askerf Liseler Muallimleri 
Ankaraya Davet Edildiler 

Kuleli askeri lisesi beden terbiye
n muallimi Hüsamettin ve Maltepe 

beden terbiyesi muallimi Zeki l~ık 
beden terbiyesi genel direktörlüğü 

tarafından istişare heyeti içtimala
rında bulunmak üzere Ankaraya da
vet edilmişlerdir. 
Ayın 23, 24 ve 26 sındakl içtima

larda bulunacaklar ve askeri liseler
rieki spor vazıyeti hakkında izahat 
vereceklerdir. 

Bisiklet Teşvili Yarışları 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 

bisiklet. ajanlığından: 
1 - 1939 senesi bölge birinci teş

vik yarışı 26 şubat 1939 pazar günü 
yapılacaktır. 

2 - Yarış yolu Mecidiyeköy - İstin 
ye, Tarabya - Mecidiyeköy olmak ü
zere 28 kilometredir. 

3 - Sabah saat tam dokuz buçuk
Uı Mec diyeköy likör fabrikası önün
den hareket edilecektir. 

4 - Yarışlara iştirak edecek id
mancıların müseccel olmaları ve ya
:ıştan evvel teşkilattan verilmiş ve 
Bisiklet federasyonunun vizesini ha
vı hüviyet cüzdanını ibraz etmesi la
sımdır. 

........................................................... j 
f YURTTA · RESiMLER ........................................ ~ ............. ...... 

l\Iaııisn IIalke\ inin yardınılnrİ) le sevindirdiği Cukir \'e sakatlar 

Nazilli Sümer llalkevinde, gençlerin temsil ettiği ''Gün doğuyor,, 
piyes:Slden bir sahne ... 

Sümer llalkcvlnin kö~·ciiliik kolu 
lsaheyli köyünde. 

Bigada Halkevi inşaatma başlandı. 

Karamanda gençlerin iemsilleri: (Çapanoğlu) komeöısinl oynıyan gençleı 

TAN 

Satıhğa 

Çıkardan 

Beyin 
Yazan: Naci Sadullah 

Şu Necip }'azıl, küreğini kı -
saltacağına dilini kısaltsa 

imiş, hem kendisi hakkında, hem 
de başkaları hakkında çok daha 
hayırlı olacakmış: Çünkü dün yi
ne dil uzatmadık tek meslek, hat-
ta tek insan bırakmamış. 

Onun yazdıklarına inanmak lazım 
gelirse, şoför, mütekait, muallim, 
komisyoncu, doktor, sporcu, hu -
IUsa genç, ihtiyar, kadın, erkek 
hiç kimse ga7.etelerdc çıkan fikir 
yazıları iln alakadar olmazmış. 

Bu acaip iddiayı ispata ca -
balayan yazı:.ına şu cümlelerle 
başlıyor: 

"- Şoför, otomobilinin raf -
cıj:;rında bir sürü gazete sıkıştır -
mıştı. Ona ıı;ordum: 

"- Muharrirlerden kimleri 
okursun? 

"- Ben yazılara bakmam! de -
di. Yalnız cinayet ve kaza habcr
Jcrini okurum!., 

* Bana öyle geliyor ki, o zeki 
şoför, Necip Fazılın yüzüne karşı, 
kendisini okumadığını söyleme • 
mek için, bu miistehzi cevabı ver
mek nezaketini göstermiş! 

Fakat bir şoförden böyle bir 
cevap aldığı için, vapurda bir a -
yan reisinin hatıralarını okuyan 
ihtiyar bir mütekaide rastladığı i
çin, "Marie - Claire,, mecmuasını 
seven bir kadın, (Foto - Play) mec
muasını beğenen züppe bir deli
kanlı gördüğü için, ve fikir aley -
hinde soğuk bir nükteye şahit ol
duğu için. memleketin bütün şo
förlerini, memleketin bütün mu -
allimlerini, komisyoncularını, dok
torlarını hulasa memleketin he -

en bütün sakinlerini fikir yazı-
·-·,.- ---,.-. -:r .. ~----... .. - --
knyt gösteren hir muharririn ka

riden alaka beklenıeğe hakkı var 

mı? 

Eğer, ayni arkadaş, ayni yazı
sında: 

"- Biz yazıcılar!,, kelimeleri

ni kullanmamış olsaydı, bu iddia

sını ~ahsi sayacak, ve gülüp ge -
çeccktim. 

Fakat insan kıtlığında kendi -
mi de "yazıcı,, saydığım için, Ne
cip Fazıl tarafından, hele o iddia
sında hemfikir gösterilmeğe ta -
hammül edemedim. 

Hem ikide birde rastladığımız 
bu: "Biz!,, kelimesi de ne oluyor 
kuzum? 

Ne idiiğü belirsiz bir delikanlı 
türeyip: 

"- Biz gençler! .. ,, diye konu
şuyor. 

Ne idiiğü hclirsiz bir züppe 
peydahlanıp: 

"- Biz inkılapçılar!,, diye şah 
]anıyor. 

Hiç bir resmi temsil salahi • 
yetine sahip olmayan kimseler 
büyiik bir kitlenin liderı' · _.' , re ısı, 
veya murahhası gibi konuşmasa _ 
lar olmaz mı? 

Mesela şimdi de Necip Fazıl: 
" n· - ız Yalıcılar!,, diye konu-

şuyor. 

Ben onun yazıcı olmadığını 
iddia edecek değilim. Fakat ken
disi de "bizden., olduğunu iddia e
demez ya? Biz, yani benim gibi 
diişi.inen bazı meslektaşlarım, şim 
di iı:i gücü bırakıp, Allahın günü, 
Necip Fazılla hemen hemen hiç 
bir hususta hemfikir olmadığımı -
zı ispata mı çalışacağız? 

:Mesela, Necip Fazıl, diinkü ya
zısının sonunda: 

"- Biz ya7.1cılar, Allah ser -
mayesiyle beyin :.atıcılığı yapan 
itibarsız esnaflarız!,, 

Diyor. 

Kendi hesabıma ben, evvela, 
Allahın verdiği sermaye ile ikti -
fa etmiş bir muharrir değilim. A
lim olduğumu iddiaya kalkışma
yacağım amma, sermayemi arttır
mak için elimden geldiği kadar oku 
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_E_K_O_N_O_M_ıi f 
Kliring Muameleleri 
Ü zerinde Tetkikler 

Çeko•lovak Kliri~gi: 1 r -----m------
1 Mayıs 1938 tarihinde meriyete B QR (.A 

girmiştir. Temdit edilmediği takdir- ,.,., 
de 1 Mayıs 1939 tarihinde hitama e
recektir. 

Çekoslovak kliringi tediye muva. 
zenesine müstenit bir mukaveledir. 
Binaenaleyh. ticari, gayri ticari bü
tün tediyeler kliring yoluyla yapıl
maktadır. Bundan dolayıdır ki, Çe
koslovakyaya giden Türk seyyahları
na nisoeten kolaylıkla döviz müsaa
desi verilmekte ve orada da kolayca 
para tahsil edilebilmektedir. Bu ko
layhk seyyah paralarına mahsustur. 
Zira Merkez Bankasının neşrettiği 

vaziyetlere göre Çekoslovakyanın 

Türkiyede toplanmış üç milyon lira
lık bir alacağı vardır. Binaenaleyh 
Çekoslovak fabrikaları rürkiyeye 
sattıklan mal bedellerini uzun za
man bekletmektedirler. Halbuki 
Türk ihracatçılan derhal paralarını 
alabiliyorlar. 

Kliring hesapları Çekoslovak ku
ronu üzerinden tutulur. Kliring hesa 
bına parasını yatıran borçlu, borcu
nu üa etmiş addolunur ve alacaklı
nın parayı tahsil edeceği zamana ka
dar para kıymetlerinde vaki olacak 
tahvillerle alakadar olmaz. 

Çek kuronunun Türk lirasına kar

şı fiyatı Merkez Bankasının tayin ve 

tatbik ettiği fiyattır. 

İki memleketten birinin karşı ta
raf sergi ve panayırlannda teşhir e
dip satacağı malların bedeli kliring 
sırasına tabi olmaksızın ödenir. 

Evvelce Çekoslovakyaya ait olup, 

iHRACAT: 

Almanyaya Satılan 

Buğdayların Arbitraii 
tilaf zuhurunda arbitrajının ne şekil
de yapılabilmesi lazım geleceği hak
kında bir karar ittihazı için evvelce 
toplanmış olan komisyon yarın tek
rar toplanacaktır. Komisyona şehri
mizin buğday ihraç eden müessesele
ri ile ihracatçı tüccarlar davet edil
miştir. İçtima Türkofiste ve saat 14 
de yapılacaktır. 

Alman Ticaret Anlaşması 
Hükümleri 

Almanya ile yaptığımız ticaret an

laşmasının son aylarda Almanyaya 

ilhak edilen Avusturya ve Südet a

razisine de teşmil edilip edilmiyeceği 
aliıkadarlarca düşünülmüştü. ~flükO.
metçe ittihaz olunan karara nazaran 

her iki mıntakanın da ticaret anlaş
ması mevzuuna dahil olacağı alaka

darlara bildirilmiştir. 

Pamuk Satlıları 
Piyasamıza getirilen Maydos pa

muklarından 120 harar diin kilosu 
46 kuruştan Hidrofil !abrikalarile, 

Mısırçarşısı esnafına satılmıştır. Ay

ni cins pamuklar bir hafta evvel 42 

kuruştu. Yükselmenin sebebi bütün 
pamuk fiyatlarında vukua gelen u
mumi bir tereffiıden ileri gelmekte
dir. Klevland ve Akala pamuklann
dan son hafta içinde piyasamıza gel
memiştir. 
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ÇEKLER 

Londra 
Ncvyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amstcrdam 
Bcrlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrlt 
Varşova 

BudapeJtc 
Bilkre:ı 
Bclgrad 
Yokohnma 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.5325 

3.35 
6.6575 

28.7475 
67.7950 
50.7825 
21.32 

1.0825 
1.56 
4.3375 
5.93 

23.845!) 
24.9675 

0.9050 
2.8375 

34.d2 
30.5325 
23.8725 

ESHAM VE T.Aı:rvtLAT 

Türk borcu I Peşin 
Ergani 
Sıvas - Erzurum I 
Anadolu Demiryolu 
I ve il PCJln 

19.35 
19.80 
19.10 

41.SS , _______ .) 
halen Almanyaya ilhak edilen Südet 
arazisindeki firmalarla Türk ticaret
hanelerinin biribirine olan borçları-. 
artık Alman kliringlnin şümulü 
ne girmiştir. Hatta evvelce Çekoslo
vak kliringine yatırılmış olan bu ne
vi paraların Alman kliringi hesabı
na devri hususunda bir de anlaşma 
vfilci olduğu müstahberdir. 

SATIŞLAR: 

Buğday Fiyatlan 
Yeniden Yükseliyor 

samıza iki yüz elli ton yuiniişak buğ
day getirerek 6,07,5 kuruştan değir
mencilere satılmıştır. Ofisin buğday· 
ları piyasada yükselmek istidadını 

gösteren satışlara tesir etmiştir. Mü
rüdat azaldığı takdirde bir müddet 
fiyatlar bu seviyeyi muhafaza ede
cektir. Dün tüccar namına dört va
gon buğray gelmiş ve 5,SO kuruştan 
satılmıştır. Sertler 5,07-5,08, kızıl
calar 5,15-5,28, çavdar 3,36-4,07,5 
sarı mısır 4,17, keten tohumu 12,10, 
susam 19.10 kuruştan satılmıştU'. A· 
nadoluda buğday stoku azalmakta -
dır. İç piyasalara az mal getirilmek
tedir. 

Tiftik ve Yapak' Satışları 
Dün tütik ve yapak üzerinde yeni 

satışlar olmuştur. 200 balya kaba tif· 

tik kilosu 70-75, 110 balya yağlı tif

tik kilosu 85 kuruştan Almanya için 

satın alınmıştır. Trakya yapakların

dan 55 balya kilosu 66 kuruştan, A

nadolu yapaklarından 300 balya 52,5-

53 kuruştan satllmıştır. Kısa vadeli 

kliring hesabından Almanyanın tüc

carlara borçlu olması ve paralannın 

da iki aydan evvel gelmemesi tüccar

ları Almanya için satışlarda biraz 

temkinli davranmıya sevketmektedir 

Alman müesseseleri tiftik fiyatlarına 

kilo başına beş kuruş ilave et.'1li§Ier
dir. 

Arpa Piyasası Düştü mağa cahalıyorum. Sonra beynim 
satılık değildir. Çok şükür, karın
ca kaderince, itibarını da yerinde. 

Ve bin şiikiir, "'Esnaflık la 
biç bir alakanı yok! " 

Bu itibarla, Necip Fazılın ka
naatine işt.irak etmediğimi açığa 
vurmayı hır haysiyet borcu sayı -
yorum. 

.. Necip Fazıl, ayni yazısını, şu 
cumleyle bitiriyor: 

Arpa fiyatlarında pek az bir dü
şüklük olmuştur. Anadolu ve Trak
yadan arpa getirildiğinden Anadolu 

mallan 4,14--4,15 ve yemlik cinsler 

4,21-4,24 kuruştan satılmıştır. Şeh

rimizde ihracat için arpa satışları ol

mamıştır. Yerli sarfiyat için gelen 

arpalar yemlik olarak toplanmakta
dır. 

" B' - ız Yazıcılar, bugüne ka • 
dar kendi beynimizi satacağımıza 
mahalle mahalle · "k" b . gezıp o uz ey-
nı satsaydık, şimdi biraz paramız-
la, bir Parça şerefimiz olurdu!,, 

Şimdi gel de tekzip etme! An
l~şılan Necip Fazılın beyni yeni
lır, yutulur şey olmadığı için para 
etınenıi~! 

YENi NEŞRIY AT : 

Muhtasar Frengi 
Cerrahpnşn hastanesi sabık cildiye rr.t\

tehnssısı Dr. Hfızım Pekin tarafmdım 

(Muhtasar Frengi) ismllc bir kitap neş
redilmiştir. Frenginin lçyilzilnü olanca 
çıplaklığilc gösteren bu eser hem doktcr
lara hem de halka hitap eder tarzda yazıl
mııtır. 
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1 Radyo Gazetesi ! 
: : ............................................................................................................... : 

Çocuklar, radyo gazetesini evlerinde, sabah kalkar kal~mıız hazır buluyorlar ve okumağa çalışıyorlar. Gazele, 
r:ıdyodan resimde görduğunilz şekilde çıkıyor. 

RADYO Gazetesi 
Nasıl Çıkarıhyor? 
Amerikanın \V9xZY radyo istasyonu 

hergün dinleyicilerine bir radyo gazetesi 
vermektedir. Bu gazete hergünkü gazete 
sayfalarının dörtte biri büyüklüğündedir. 
Ve dokuz sayfeliktir. Sayfaların yalnız bir 
YÜzü yazılıdır. Ve her. ayfa dört sütundan 
ınütcşekkildir. Sayfalar resimlidir. 

Halihazırda bu gazete cihazı yalnız on 
~ kis:inin evinde bulunmaktadır. V G bun
ların en uzağı 12 mil mesafededir. Kısa bir 
zaman sonra bu cihazlardan her birinin 

' :-Jo dolara satılması umuluyor. Bugün en 
ınühim güçlük her sayfanın 15 dakikada 
Verilebilmesidir. Bu yüzClen bütün gazete i
ki saat, 10 dakikada tamamlanmaktadır. 
Gerçi bir sayfayı bir dakikada vermek 
ınüınkündür. Fakat bu sürat, pek pahalıya 
:mal olmaktadır. 

Radyo gazeteleri çok kısa olduğu ic;in, a
sıl gazetelerin yerini tutmayac~k, yalnız 
onları takYiye edecektir. 

Soldaki fotoğraf, Ahize cihazı ile ta- ~ 
bolunduğu uıman sağdaki fotoğraf g bl " 
görünmüştür. Fotoğraflar Transmc:to- • 
tiin silındirine yapıştırılıyor ve bu suretle kli - :-=--
ğ3 lıi;:um kalmıyor. Sağdaki levha, noktaların nasıl ı:o
rUn<tüıJünü gösteriyor • -

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

Cihazın işletilmesi için bir tE'k manivelaya dok•;r-
mak kiı!ı gclıyor. 

r.ihazın ve basıla<'nk sayfanın nasıl hazırlandığı bu

rndıı ;:crüluyor. 

- Vay Hocam! Bu omuzundaki ne? _Dünyayı mı ı;eyrcdcccksin? 

Gazetenin say!aları !'rnnsmetör'ün üzerine konuluyor ve elektrik gl5z bu B27• 
fayı bıiyuıt.lyor. 

••• haddin varsa git. Gitsen 

Radyo gazetesinin prova ııüshalan tetkik ediliyor .• 

Ahı7e, matbaıılı bir radyo cihazından farksızdır. fkt 
elektr mnğnet CA) basılı:ıcak sayfayı sürüyor, (B) sıyQh 
bir lup elektrik cereyanını azami derecede çekiyor, ya
zı levhası, karbon 
klığıdını tazyik f'<il 
diyor. (C) Bir tel 

madeni silindire hat
lıdır (D) \re bu si-

lindir dakikada 75 
kere döner. Netice, 
üzeri noktalı bir kô.
ğıtla karşılaşmaktır. 

Beyaz tOp azrunt ı·e
reyanı aldığı zamn.1 
mnğnetlcrdeki cere
yan azalıyor ve bas
kı levhası yukarıya 
geliyor ve kflğıdın 

üzerinde bir iz kal
madan geçmesini te
min ediyor. No.:t:ı
ların kesafeti veya 
St'yrekliğl yazı veya 
rt'Smi gösteriyor. 

Ahizenin c:-rıazı Ozerına i>J saat onun 
hcrg\.ıR öğleden sonra tam saat ikide 
harekete geçmesini temin eder. Daha 
ileride havadis vermek llızım geldfüçc 
cihazın harekcUni temin edect'k vasıta
ların bulunması umulmaktadır. 

l iktibas Hakkı Mahfuzdur J 
Yapa n: SALiH 

- Son sistem dürbün. _ Dünyanın ne oldupnu zaten bili
yorum. 

••• son moda kadın şapka1an çıktı çı
kalı sinemaya ıidilme:ı; oldu_ nıin kenarını &örmek mümkün değil •.• 

Ben de hu diirbünii nldım, şimdj film
leri rahatça scyrcdcbiliyorunı. 
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Damat F eridi Yok Edecektim 
Karakol Cemiyeti Bana Bu Vazifeyi Verince Derhal 
Alemdağı Ormanından Ayrdmış, işe Başlamıştım •• 
J şgalden biraz sonra 1stanbul-

dn teşkil edilmiş olan kara
kol cemiyeti de bu sıralarda faali
yete geçmiş bulunuyordu. Kadı
köy inzibat zabiti yüzbaşı Dayı 
Mes'ut ve endaht mektebinden yüz 
başı Fehmi Beyleri Anadoluya 
doğru gizli biT menzil teşkilatı 
kurmıya memur etmişlerdi. Millet 
ve memleketin, gerçekten yılmak, 
yorulmak bilmiyen bu iki cesur 
evladı bir müddet gizli gizli çalış
tıktan sonra, bir gün silahlarına 
sarılnıışlar, V ahdettinin uğursuz 
saltanatına, Damat Feridin alçak 
hükumetine karşı isyan bayrağını 
açmışlardı. Salgıncılarla kükremiş 
aslanlar gibi boğuşmıya atılmış
lar, kurdukları milli müdafaa cep
hesinin ilk kahramanları olmuşlar
dı. 

:Ben Yavuz Fehmi Beyin teklifi 
ile o tarihlerde, karakol cemiyeti 
azasından Yenibahçelı Şükrü ve 
Tolçalı Halim Beyler ılc görüşmüş, 
çetemle beraber bu teşkilatın em
r!ncle çalışmayı k~t')ul etmi~t1nı. 
Karakol cemiyetinin sil8hlı kuv
vetleri arasına katılmak bizi eşki
:ya namı nltında yaşamaktan kur
tarmış, şereflendirmişti. Artık bir 
program dahilinde ve muayyen 
:milli bir gaye uğrıında çalışıyor· 
duk ve tabii olarak, ayni teşkilata 
dahil bulunan Üsküdar jandarma 
kumandanı binbaşı Remzi Beyle 
arkad&§lannın da resmi ve fakat 
gizli muavenet ve müzaheretlerine 
da.yanıyorduk. 

Yüzbaşı Yavuz Fehmi Bey 

hanesile sahile inm~, yalıya da 
girmişti. 

Bir saat sonra yanıma gelen Rüş
tü, yalıda gördükleriıni anlatıyor, 
mavzerli bekçilerden, korucular -
dan, taharri memurlarından bahis 
ile yapılacak baskının imkansızlık· 
larını sayıp döküyordu önüme. 

G üldüm. Yalıdan gördüklerin
den derin bir ümitsizliğe 

düştüğünü, ~i başaramamak kay -
gılan içinde çırpındığını anladığım 
bu yurt sever arkadaşımın manevi
yatını yükseltmek için ,bir çok söz
ler söyledim ve sonunda da: 

- Yalıda gördüğün sil8.hlar ve 
silahlılar, kaderin bizim elimizle 
hazırlattığı akıbetten Damat Feri
di kurtaramaz, buna inan. Hem ben 
bu -aaamın dUnya ne olan aııntası
nı kesmek için yalıya taarruz et
mek fikrinde değilim ki.. 

Yiizba'5ı Demir Hullısi Bey 

ru Hacı Kemalin teşebbüsümüzü 

haber aldığını öğrendik. Bekleme
diğimiz bu kara haberi, Arnavut
köy merkezinde, bize yardımını 

temin ettiğimiz polis Neşet Efen
di getirmişti ve bizi tevkü için Ha
cı Kemalin yirmi memurla biraz 
evvel yola çrktığını da verdiği ha
bere eklemi.§ti. 

(Devamı var) 

* 
DOnkil Tanın Sual ve Cevap sütu-

nunda, bir okuyucumun sualini ve bu 
ııuale verilen cevabı ben de okudum. 
Bu meraklı ve sayın okuyucuma ben 
de, kendime göre bir cevap vermeğc 
lüzum gördüm. EvvelA şunu söyliye
yim ki, hatıralarımın roman telAkki e-
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YUKARDAN AŞAGI ve SOLDAN 8AGA: 
ı - Bir kuş e Bir mevsim. 
2 - Bir deniz e İçilir e Bir ku;ı. 
3 - Bir nota e Methetmek e Bir n<>ta. 
4 - Bir harf e Bön e Bir no-

ta e Bir harf. 
5 - Teessilf e Aylık, bedel. 
6 - Ekmek yapılır e Yaralama tııc

U e Bir harf. 
7 - Bir harf e Bilgin e Zarla yapı~ 

tırılır. 

8 - Bir renk e Bir millet e Oltanın 
bir hecesi. 

9 - Tavlada bulunur e Bir harf e Bl.r 
çalgı e Bir harf. 

10 - Çekiştirmek e .Entere, çıkar, üs
tüne düşmek. 

dllmesine çok üzüldüm ve gücendim. 
Yazılanlar hiç te roman değil, geçirdi
ğim bir hayatın ibretle okunmağa de
ler birer hlkAyes:ld.ir. Hayal kanDIT\ak 
meselesine gelince, okuyucuma temln 
ederim ki, canlı şahitleri bir bir sağ 
olan bu habralanma hayal karışmış 

değildir Bi!Akis hatıralarım hayale ka
nşmıştır. Bu kadarcık olsun alAka g':Ss
termekle beni şereflendiren okuyucuma 
•:r&ılar ve teşekkilrler. 

B u mensubiyet, çeteme eski
sinden yüz kat fazla bir 

.kuvvet b ğı~l~ Eskiden kar
fılaşmaktan kaçındığım düşman 
:tnüfrezelerinin artık yollan üzer~ 
ne çıkıyor, hatta sık sık yaptığım 
baskınlarla, kurduğum pusularla 
yalnız keyiflerini değil, kendilerini 
de kaçırıyordum. Bir vakitler mey
danı boş bulup da bu sahalarda at 
oynatmıya kalkışan nankör k.irye
ler, artık uyuza tutulın~ köy kö
pekleri gibi kovuklanna çekilmiş· 
ler, titreşiyorlardı. 

Dedim ve düşüncelerim, işe na
sıl girişileceği hakkındaki kararla
rım hakkında uzun uzadıya tafsi
lat verdim. 
Arkadaşımın yüzünü güldürmüş, 

yüreğini taze ümitlerle doldur -
muştum. Boyacıköyünde Erzin
canlı Şakirin, evine geldiğimi.2 za
man Bebekli Rüştü arhk bir bebek 
gibi düşünmekten kurtulmuştu. 
Ara sıra toyluk yapan cüreti, de
falarla şahidi olduğum cesareti ka
dar yükselmiş, kuvvetlenmişti. 

AZ MI YEMELi, ÇOK MU? 

Atatürk güneşi de parlamıştı do

iuınuzda_ Yükseliyor, yükaeliyor, 

Yükseldikçe saçtığı nurlu ümitler
le yüreğimizi şenlendiriyordu. Bi

ze can, kan veriyor, her gün biraz 

daha kuvvetlendiriyordu. 

Bir gün Alemdağında, Llzkö • 
Ylinde idiırn. Dayı Mesutla Ya roz 
Fehın.iye katılan hamiyetli zabit
lerinıizden Demir Hullısi Bey gel
ınişti yanıma. Bu kahraman ar
kadaş, Karakol cemiyeti tarafın
dan Damat Feridi yok etmiye me
ınur edildiğimi tebliğ etmişti ba
na. Aldığım bu vazüe, Alemdağı 
0rınanlarında aylardanberi geçir
diğim bir tarzdaki hayattan sıkılan 
?Uhurnu kıvılcımlandırmıştı. He
tnen Beylerbeyinde, Burhaniye 

lllahallesine indim. Bir müddet i
ç~ ~tirahate çekiJen Bebekli Rüş
tuyu buldum. O gece, giri~eği -
ll'liz bu teşebbüsün enini, boyunu 
k.~ndimize göre ölçtük, biçtik, bü
tun ihtimalleri, bizi önliyecek en
gelleri düşündük, taşındık. Pla
nınıızı hazırladıktan sonra yattık. 
A.yla.rdanberi yorulan vücudüme 
Yurnuşak yatak bayağı batmış, uy
~urnu kaçırmıştı. Yatakta dönüş
ture dönüştüre, üzerime aldığım 
bu büyük işin teferrüatına ait k• 
rarları bile vermiştim. 

Ertesi sabah, ortalık ağarmadan 
Beylerbeyi camisi nhtımından bin
diğimiz bir sandalla Ortaköye geç· 
tik. Enver Paşa yalısının arkasın.
daki korudan dağa çıktık. Koru • 
dan bağlara, bağlardan tarla ve 
bahçelere geçerek, kimseye .görün
tneden Balta limanının üzerine 
vardık. Ben yalı ve civarını kuş
bakışı gözden geçirirken, arkada
fltn Rüştü de, eskidenberi tanıdığı 
korucu Boşnak Hasam görmek be-

Erzincanlı Şaki'r, teklifleriıme ka
yıtsız, şartsız hemen baş eğmiştL 
Y anm saatlik bir görüşmeden son· 
ra, iş bütün teferrüatile kararlaş
mıştı. Damat Feridi, Rwnelihisa -
rmda, Robert Kollejin altındaki ka
yalar mezarlığında önliyecektik. 
Hesabını gördükten sonra, kap
kara ve iğrenç cesedini de, hor gör
düğü ve hainlik ettiği mübarek 
toprağa değil, bir çöp çuvalı gibi 
denize atacak, canavarlara yem 
yapacaktık ve o ancak bıına liyık

tı.. 
İki gün sonra üç arkadaş Kaya-

lar mezarlığı yoluna dizilmiştik. 
Ben boyalı bir sehpa üzerinde şık 
camekinlı bir tabla ile koz.helvası 
satıyordum. Biraz aşağıda da bi7.im 
baba Rüştü, artık Bebekli değil, i
çi susam ve kağıt helvaları ile do
nanmış bir tezgah başında duru
yor ne dersiniz, tatlı tatlı da allf
verlş yapıyordu. Erzincanlı Şakir 
de, ipini boynuna doladığı bir. ~ 
maşır sepeti içinde susamlı simit 
satıyordu. TabU söyleıniye hacet 
yok Damat Feridi azap çektirme
den' ve tezelden, sıhriyeti ile ifti
har ettiği hanedanın göçmüşlerine 
kavuşturacak, alat ve vasıtalar da 
üzerimizde, sepet ve tablalarımı> 
da sinmiş yatıyorlardL 

O civar halkmcla. hatti nok.ta 
bekli7en ve devriye gezen polıs
lerinde bile hiçbir şüphe uyandır
madan tam beş gün bekledim bu 
ahret ;olunda. Kader~ nek:sliği 
kara haini oradan geçırmedı ve 
tersliği işimizi bozuverdi. Altıncı 
günü Damat Feridin adamlarından 
.Amavutköyü polis merkez memu-

Mide bozuk olunca, insan ye· 
meklerln cinsinden ziyade mlkta
nndan korkar. Midesi bozuk olan· 
!ardan birçoğu, yemek yemedik· 
leri vakit rahat ettiklerini düşüne
rek mümkün olduğu kadar seyrek 
ve sofraya oturunca da mümkün 
olduğu kadar az yerler. Mide bo· 
zukluğunun geçmemesine sebep 
te, çok defa böyle yemek korkusu
dur. 
Bazılanmn mJdesi fazla yemek

ten, abur cubur yemekten bonı
lur. O vakit, yemeklerin miktan· 
nı azaltınca, vakitlerini bıtlmma 
koyunca bonık midenin düzelme
si tabiidir: Mesela mideleri bozuk, 
fakat iştahlan pek açık, hem de 
kanşık yemeği seven ,I~
manlar, yemeklerde ekmeif bıra
kırlar ve yemeklerin arasında ye· 
meğl adet edindikleri çerezlerd~n 
vazgeçerlerse karmlan küçülür, 
mideleri de düzelir. 

Ancak, mJdesi bozuk olanlann 
daha çoğu zayıf kimselerdir. On1a· 
rın iştahlan zaten parlak deiildir. 
Buna bir de yemek korkusu katı
lınca, yemeği gittikçe azaltmak 
neticesi olarak, zayıflık artar. Za· 
yıfbk arttıkça da hazım daha gilc:· 
leşlr. Çünkü zayıflığa sebep olan 
şey ya, uyuşuk giden bir verem 
hastalrğıdır, yahut sinirlerin bo
zulmuş oJmasıdır. İkincisi de iyi 
tetkik ettirirseniz altından öteld
nin çıkması pek muhtemeldir. 

Bundan dolayı midesi bozuk za. 
yıOann, bozukluk artacağı korku
sile az yemeleri hiç doğru bir ırıey 
olmaz. Zayıflık olmasa, insanın 
vücudü - midesi bozulduğu vakit • 
müvazene halinde bulunsa bile 
yedltfni azalttıkça zayıflryacağı 
şüphesizdir. Zayıflığın neticesi ne 
olacağını da herkes bilir... İnsan 
sadece yemek için yaşamazsa da 
yaşamak için yemek, hem de ye
tişecek kadar yemek zaruridir. 

Bir de, mide bozuk olunca, ye
nllen yemeklerden hepshıln hnz· 
medilemediifnl hesaba katmağl 
hiç unutmamalıdır. Hazmı yolunda 
giden mutlu bir adam yediklerinin 
hepsine yakın büyük kısmını haz
meder, kanma ve vücudüne geçi
rir. Halbuki midesi bozuk olan 
insan yediği şeylerin daha az kıs
mını hazmedebilir, hazmedilmiyea 
yemekler de ı.aa. ricude brqa-

maz, gerçekten gıda olamaz... O
nun için, midesi bozuk olanların, 
midesi sağlam olanlardan daha 
çok yemeğe ihtiyaçlan vardır, de
mek yanbş bir söz olmaz. 

Bozuk mide az yemekle düz~l
mez. Hüner, dokunnuyacak fakat 
kiO derecede beslJyecek ve mide
de çok kalmadan çabuk ve tamam 
hazmedilecek şeyler yemektir. Ye
nilen yemeklerin vücodü besle
meğe kifl olduğunu anlamak için 
de elimizde oldukça emniyetli ve 
pek kolay vasıta vardır: Tartıl
mak. Midesi bozuk olan kimse, her 
aiin sabah akşam değilse de, stk 
sık tartılarak zayıflayıp zayıfla
madıfını anlamalıdır. Yalnız, tera
zilerin arasında fark olduğunu dü· 
şünerek dalma ayni terazide tar
trlmaiı elbette unutmazsınız ... 

Midesi bozuk olanlara - şişman 
değillerse - günde dört defa yemek 
lüzumlu olur. 

Sabah kahvaltısı: Sütlü ve taLil 
şekerll kahve, bir gevrek yahut iki 
dilim kızarmış ekmek. 
Öğle yemeii: Külbastı yahut fı. 

rında kızarmış et. Sade suya ha'i· 
lannıış ve yenirken tereyağlı ma
karna - taze sebze, meseli taze fa. 
yağlı börek • beyaz peynir • pişmi~ 
salye - Makama yerine pek az 
yahut hoşaf içiıJde yem.iş. - Bir 
gevrek yahut iki dilim kızarmış 
ekmek. 

İkindi kahvaltısı: Sütlü hafit 
çay • bir gevrek. 
Akşam yemeği: Yağı alınmış et 

suyile şehriye yahut sebze çorba
sı • kızarmış et yahut balık - pa· 
tates haşlaması yahut püre • kom
posto yahut yoiurt veya bir sütlü 
tatlı. 

PilAv, yağsız olamryacafnıdan 
midesi bozuk olanlar ondan vaz
geçerler. 

Yemeklerden sonra nane yap
raklanndan yahut limon yaprak
lanndan kaynatılmış sıcak bir iç
ki mideyi rahat ettirir. 

Bu yemeklerin yetişmediğini teo
razt haber verirse, öğle ve akşam 
yemekleri arttmlamaz, fakat sa
bah ve ikindi kahvaltılanna biraz 
tereyağı, bal, yahut komposto :ıa
ve edilir. İsterseniz, sabah kahval
tısında Mru dana söğiişünil de 
• dolnmaeajmdan korlunryarak -
Jire1alllnlnb. 
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HOKAVE 

Tilkinin Şampiyonu ........ Yaıan: W. GILHESY J 

Zavallı tilki metnik taşoca

ğının biricik dört ayaklı sa
kiniydi. Onu yine avlamağa kal
kışmışlardı. 

İhtiyar boks şampiyonu Ben 
"yine topunu da mantara bastırır,, 
diye kendi kendine güldü. 

Ben, taşacağını o tilkinin hatırı 
için satın almıştı. Tilkinin deligi 
oradaydı. Ben bu kiracısından 

mağrurdu. Sonra asıl hoşuna gi
den taraf, tilkinin ondan kork -
mamasıydı.eKndisi eski bir sport
men olduğu için bir tilkinin yüz 
iki yüz köpek, ellı altmış atlı ta
rafından kovalanmasını spor say
mıyordu. Onca spor, dendi miy-

di, çarpışacak iki tarafın müsavi 
imkan ve fırsatı olmalıydı. 

Tilkiyi orada gördü göreli, til-
ki üç kere doğurmuştu. Avcılar 
bu yavruları avlamışlardı. Gerek 
ana tilki, gerek Ben, yavruların 
yırtıcıbkla kudurmuş bir köpek 
kalabalığı tarafından parampar -
ça edildiklerini bir kaç kere gör
müşlerdi. 

İşte o gün yine köpekler tilki
nin peşine saldırıhnışlardı. Ana 
tilki ise yine gebeydi. Hatta Ben, 
ancak tilkinin bataklığı aştığını 
gördükten sonra, kurtulabileceği
ne inanmıştı. 

Dört senedir. Bataklık tilkinin 

canını kurtarmıştı. Çünkü o yer 

yer bataklığın katı yerlerini ez
berlemişti. 

Köpeklerin ise yırtıcılık isteğiy
le gözleri dönmüş bulunduğu 
için, alabildiklerine çamurlara 
batıyorlardı. 

Bu arada tilki kendisiyle kanı
na susamış olanların arasındaki 

mesafeyi enikonu uzatıyor, ve 
yakayı kurtarıyordu. 

Zenginler kırmızı av elbise
leri giyinerek kadın süva

rilerle beraber av usta başının 
ta-yin ~tt'-s\ · t'-ke.m~ d<:>6Yu ~ul 

alıyorlardı. Borular ötüyor. Av -
cılar "Vıyu! Halo!,, diye bağın
yorlardı. Tilki yamacın yansına 

varmıştı ki, köpekler de bataklık
tan kurtuldular. 

Olanca güçleriyle koşuyorlardı. 
Gözleri kan çanağına dönmştü. 

Tilki taşacağının teşkil ettiği u

çurumsu yara vardı. Tilki oraya 
gelince hoplayıverirdi. 

Fakat bu sefer takati kalmamış
tı. Kendini salıverdi. 

Köpeklerin korkakları geri dö
nerek, avcıların kamçılarile ceza. 
landınldılar. Bir kaç tanesi yar

dan aşağıya atladı, fakat tilkinin 

düştüğü yerden çok daha aşağıya 
düştüler; ve yaralandılar. 

Ben memnuniyetle sırıttı. Son

ra avcılara dönerek: "Onu affe -
diniz. Çok terbiyesiz ve edepsiz 

bir tilki. Bundan sonra utanma

dan asil av köpeklerine kıydığt 

için kendisini adamakıllı paylıya
cağım,, dedi. 

Avcıların arasında "Evet evet 
deliğini kazıp onu gebertmeli.,, 

- "Hay! Hay! Cenabetin ca
nına okumalı.,, diyenler oldu. 

Ben tilkinin deliği tarafından 
dönerek, "Sen bu gece gezintiye 
çıkmasan iyi edersin, hanımefen
di,, dedi. Avcılar gittikten sonra, 
kulübesinden bir parça et alarak, 
onu tilkinin deliği önüne koydu. 

E rtesi sabah taşocağına va -
nnca tilkinin eti almış ol

duğunu gördü ve sevindi. Deliğin 
ağzından henüz otuz kırk adım 

ayrılmamıştı ki, iki üç kişinin o

raya geldiklerini gördü. Herifler 
deliğin içine pis kokan bazı ilaç

lar döktüler. Ben ne yapmak is -

tediklerini çaktı. Tilki kaçacaktı. 
Ve korku tamamen kayboluncıya 

kadar geri dönemiyecckti. İşte 
bu sırada avcılar ağır taşlarla de

liğini tıkıyacaklar, ve tilkiyi kö
peklerine paralatacaklardı. 

Fakat Ben yine sınttı. Çünkü 
tilkinin başka yerde bir yedek 

deliği olduğunu biliyordu. 

Tilki doğuracağı zaman do -
ğumhane ittihaz ettiği yedek de
liğe giderdL Ertesi günü avcılar 

ilk deliği tıkadılar. Bir gün son

ra da yine tilki avına çıktılar. 

Tilkiyi yine yakalıyamadılar, çün 
kü hayvan gözleri önünde öteki 

deliğe girdi. Aradan bir gün da-
ha geçti. .. 

Bu sefer avcılar, ellerinde kü
rekler taşıyan otuz kadar amele
ile çıkageldiler. Ve tilkinin deli

ğini kazmağa koyuldular. Taşo -
cağındaki deliği kazamamışlarclı 

Çünkü delik taş içindeydi. Fakat 

bu yedek delik yupyumuşak top

raklardandı. Gelenler hemen kaz
mağa koyuldular. 

Ben yanlarına vardı. "Burasını 
kazamazsınız!,, dedi. 

Kazıcılar ve avcılar: "Bizi han
gi sıfatla menediyorsun?,, "Sen 

kim oluyorsun?,, diye böbürlen
diler. 

Ben "Ben mi? Ben buranın sa
hibiyim.,, 

Ötekiler etrafta hiç kimsenin 

bulunmadığını görerek: Bene 
"Biz kazacağız! Eğer mencdebi • 
lirsen menet!,, dediler. 

Ben "A öyle mi?,, dedi. Ve bir
den ceketini çıkartarak kollarını 
sıvadı. Boks ringindeki o eski 
şanlı maçları hatınna geldi. "Yir 
mi beş yaşımdayken neye benze
diğimi size gösteririm,, dedi. öte
kiler Ben'in pazılarını ve gözle
rinde parlamağa başlıyan o saka 
götürmez ışığı görünce sindller. 
İşi ciddiden alaya çevirerek sı -
vışma yoluna baktılar. 

B en arkalarından "N asli o-
lur? Yavrularile ağırlaşan 

biricik bir hayvanı sürü sürü ite 
paralatmak spor mu olur? Hele 
tilki kaçtıktan sonra gidip tc o
nun deliğini kazmak ... Vallah ne 
diyeceğimi bilemiyorum,, d iye 
bağırıyordu. Avcılar uzaklaştık -
tan sonra Ben tilkinin deliği önü
ne dikildi. Ve şapkasını çıkara • 
rak, delikten tarafa seni tebrik 
ederim,, dedi. 

. . ;4_. . ' • - - ~ _ .... 1'1 . ..... • _. - ..... . .: • ·~ 

; ' . ·. - ~ ·_ ı... -_ ..... )r- ,. ·--~ •• 

Dyo L
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# • • ? .. >~/ J-R A ·· ı ; . f~:. 
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ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman ditlerinizi fırçalayınız. 
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B ~kanlarda 
Hudutları 
Kald;rmahyız 

TAN 

Cafenco ve Konseyde 
MatC.ksasın Beyanatı 

(Başı 1 incide ) lar bahsinde daima hemfikir olmuş- sai birliği yapmak zihniyeti olacak-
ya davet arzusunun bir bürhanını tur. Bu keyfiyet, muhakkak ki, ya- tır. 

(Başı 1 incide ) 
lerinin, A vrupadaki siyasi ihtiras 
ve cereyanlar karşısında safları -
nı sıklaştırmaları, birbirlerine da
ha ziyade yaklaşmaları için artık 
kaybedilecek zamanımız kalma -
mıştır. 

Balkan Antantı beş senelik bir 
tecrübe devri geçirmiştir. Bu beş 
sene içinde her yıl Balkan An -
tantına dahil devletlerin devlet 
adamları, iktısadcıları, matbuat 
mensupları buluşarak kendi ara -
farında müşterek meselelerini ko
nuşmuşlar, dertleşmişler, gerek 
siyaset, gerek ekonomi, gerekse 
kültür sahalarında aralarındaki 
ahengi kuvvetlendirmek için yol -
lar aramışlardır. Bu beş sene için
de adeta Bal.kan Birliği büyümüş, 
serpilmiş, olgunlaşmış, ve Ata -
türkün çizdiği hedefe doğru adım 
adım ilerlemiştir. 

teşkil ettiğini bildirmiştir. Nihay~t, kında Ankarada Bulgar harici politi- Bu gazete, Balkan antantının beş 
B. Metaksasın son Belgrad ziyaretini kasını idare edenler ib 'fiırk devlet senelik hayatının Balkan yarıma -
de hatırlatm1ş ve bu ziyaret esne.sın- adamları arasında yapılacak görüş- dasını sulhün kalesi ve nizam ve asa
da iki memleketin Balkan antantına melerde tebarüz ettirilecektir. Tür- yişin şampiyonu haline getirmiş ol
bağlılık, mü:;;terek politikalarının mü kiye Hariciye Vekilinin Bulgaristan- duğunu söylemek suretile ynzısına 
şahade edildiğini söylemiştir. da geçirdiği saatler einasındıt, iki nihayet vermektedir. 

B. Gafenko, sözlerini antantın is· millet arasında uzun senelcr zarfın- Vreme gazetesi, beynelmilel ha -
tikbaline sarsılmaz emniyeti bulun- da vücudc getirilmiş dostluğun iki diseler dolayısiyle Balkan antantı 
duğunu yeniden teyit ederek bitir - memleket münasebetlerinde kıymetli toplantısının bir nebze sabırsızlıkla 
miş ve kadehıni, Balkan antantı dev- bir esas olarak kaldığım hisseylediği- beklenilmiş olduğunu yazmaktadır. 
letleri reislerinin, muhterem misafir- ne şüphe yoktur.. Balkan antantı devletlerinin kaffe -

Bugün hadiseler artık bu he -
defe, yani hududlan kaldırarak 
Birleşik Balkan devletleri şeklin
de bir birlik vücude getirmek ga
yesine varmayı bir zaruret haline 
getirmiştir. 

İlk gündenberi Balkan devletle
ri arasında müşterek bir varlık te
sisine engel olan yegane devlet 
Bulgaristandır. Fakat hadiseler o
na da selametinin bu birliğe dahil 
olmakta bulunduğunu öğretmi~tir. 
Bir ay kadar evvel Sobranyada, 
Münih konferansının tesırlerine 

kapılan bazı müfrit Bulgarlar hu
dutlarda tashihat yapılmasını iste
dikleri zaman Bulgar Başvekili 
Köseivanofun verdiği cevap hala 
kulaklarımızdadır: O vakit Küse
ivanof, hükumetinin siyasetini şu 
sözlerle hulasa etmi~ti: 

"Memleketin menfaati ile alaka
dar olmıyan bir takım ümit ve id
dialardan içtinap etmek, tecerriıt
ten kurtulmak, Balkan yarım ada
sının menfaatlerini müdafaa için 
herhangi büyük bir devlete gü
venmemek1 komşu Balkan devlet
lerile olan münasebetlerimizi daha 
iyiye doğru götürmek, bilhassa 

>A--
dostluğumuzu arttırmak ... " 

'.Köseivanof bu sözlerdeki sami
miyeti, bu defa Bükreşe gitmekte 
olan Hariciye Vekılimize vcıki o
lan beyanatı ile teyit etmiştir. 

Demek ki1 (Bulgaristan artık her 
hangi büyük bir devlete dayana
rak. Balkanlarda yeni metali.batta 
bulunmanın faydasızlığını; 

Balkanlarda, Balkan devletleri 
arasında mütecerrit kalmanın za
rarını; 

Komşu Balkan :bvletlcrile an
laşmak lazun geldiğini, 

Artık anlamış bulunuyor. 
O halde Balkan birliğini bir ki.il 

halind ··ı l e mu a ea etınek zamanı 
gelmiştir. Bugün Rumanya Harici
!: Nazın bu 'fikirde olduğunu 
ilan etmiş bulunuyor. 

. Yugoslavya, ötedenberi Bulga
rıstanı Balkan birligw ine sok w . mıya 
çalıştıgı ıçin, bu fikrini daha ev-
velden izhar etmiştir. Yunantsta
nın böyle bir fikre muhalif olar.a
ğı tahmin edilemez. 
Şu halde Balkanlarda hudutları 

kaldırarak 70 milyonluk mua7.zam 
bir kale kurmanın, ve Balkan it
tifakını son hududuna götürmenin 
.ırtık zamanı gelmiştir. Bu defa 
Bükreşte toplanan Balkan konse
yinin bu mesut netic"! ile kapan
ması, bütün Balkan milletle.rinin 
en büyük temennisidir. ...... .. .................. ·ı 

: KISA HABERLER 
!4._..H ... ~ • •ftı •fi • • •• 

Ankara, 21 (TAN) - Ressamlarımız

d;ın Çallı, 1''ehimıın, Ayetullah, Cüın~ur. 
ı·eislmlzin yağlı boyn portrelerini yap
naktııdırlar. 

O İktısnt Ve~t'ıleti sigorta tarifelerini 
tetkık ettirmektedir. Alınacak neticelere 
'ôrr. tarifelerde tenzllfıt yapılmıısı muht<:>-
ın~ldir. 

e Dun sabah saat 11 de hmirdc h:ıfil 
bır yer sarsıntısı olmuştur. 

e Turk ortodoksları ruhani reisi Papıı. 
Eftim bugün tst.anbuldan Ankaraya gel-
ıniııtir. 

O Devlet ŞQrasında açık olan birlnl"'i 
sınıf muavlnliklere ikinci sınıf muavinler
den Ziya Enen, Arif Hikmet Yamanoğlu, 
ikinci sınıf muavlnliklere birinci sınıf mü
lfızimleroen Salih Aktan, Sami Bilge, bi
rinci sınıf müH'ızimliklere ikinci sınıf mi\
lazlmlerden Akiyc 1<;ranil, Naime Ersan 
t yin edilmişlerdir. 

8 Cıbutl _ nır ecnebi devlete casusluk 
yapmak suı;u ile dlın birçok klşı burada 

~·klf olunmuştur. 

]erinin şan, şeref ve :efahma içmiş- Balkan Antantının sinin sulhü istemekte ve onun için 
t' Balk l d k. k. l · çallşmakta olduklarını hatırlattıktan ır. . an ar a ı a ıs eri. 

B. Metaksas, gerek kendi adına, ge B "' k 21 (AA) G 
1 

sonra Yugoslavya'nın harici siyase -
G f k , u reş. . . - azete er, Bük" 

rek arkadaşları adına B. a en o ya . . tinin değişmemiş olduğunu ve -
d 1 t kk. t 1 Balkan antantı konseyının bu seferki . . B lk ı r 

b - ·· kabulden o ayı e,;e ur e - ı reşteki hattı hareketının a an a -
.usnu .. k .,.k 1 ...; toplantısının ehemmiyetini tebarüz 
miş ve Ruı;ıany~yt.~ yu Krse 

1 
mKu rn1~~- ettiren yazılarla doludur. da sulhü takviye etmeğe medar ola-

dcratına dogru go uren a_ aro - T" 
1 

d" . cağını yazmaktadır. 
·-· d R ·11 t" . ımpu ıyor kı: B l el .• un önderlıgın e umen mı e mm " . . . . u gar gaz.et ennl/1 

h d k d tt. · b"" -k t kk. Harıcıve nazırının zıyafetınde her sa a a ay c ıgı uyu era ı- • .. mütalaaları 

ı k d k . h nl w "fad" Gafenko ve Mctaksas tarafıntlan soy-er arşısın a ı ayra ıgını ı ... ~ 
l . t· lencn nutuklar dört devletin sulh ey emts ır. k 
B. Metaksas, bilahare, Balkan an- azmini ve ayni zamunda müş1ere 

menfaatlerini, istik:üllerini ve hutantının ilk yaratıcılarından bıri olan 
Atatürkün yüksek sahsıyetini hür- dutlarını korumak yolundaki karar-

tı t • !arını belirtmiştir. Balkan antantı ge 
me e anmıs ır. 1 • • 

1 
d ı h 

Elen Bas~ekili, bunrlan sonra Ral- ı çırdiği bütün imtıhan ar an l a a 
· l.k ı ı ·ı·kl · b.. kuvvetli olarak çıkmış V\'! çıkacak· xan meme et er e çı 1 erının u-j 
yük elçiliğe yükseltilmi~ olması key- tır. . i . h 
. . . .. . 

1 

Gafenko, sıyas nızamı ve er mem 
fıyetının Balkan mııletlerı arasında- . . 

1
• .f 

1 
. . t" 

. .. . . lekctın mıl ı vazı e erını garan ı e-
ki dostluğun yeni bır tezahurunu tei- . ..d.. "h · t"l 

. 1 d . d k d , den hır Avrupa tesanu u zı. nıye ı e 
kıl etmekte bu un ugunu a ay e-ı· b "' ""k k "k ereJelere dört dev .. 1 d t . uyu e onom! m ., 
d_erek sözlerine şoy e . ev:ım e mış- letin iştirak arzusunu teyit eylemiş-
tir: . 

B .. ·· · b" l"kl . k l B l tır. utun ış ır ı erme- .:cı o an a -
1 

ik · • 
kan antantının tecavüzka: hiç bir Bul_garistana yatpt atn teşr ı ın_es~ı 

- . davetı Balkan an an mm umumı sı· 
hedefi bulunmadıgını tekrar etmıye . . f d A . . d 

H . b" . 1 . a yasetının vas ı 1r. ynı zaman a, 

Bulgar gazeteleri de Balkan An -
tantı hakkında mütalealar yürütü -
yorlar. Mir gazetesinde çıkan ma
kalede deniliyor ki: 

'•Yakın maziden hadiseler bize 
gösterdi ki, bir Balkan Birliğinin 

meydana getirilmesi ve buna müza -
heret edilmesi vasıtalarının temini 
sayesinde eski rekabetler bertaraf 
ve bunların yerine umumi terakki 
yolunda bütün Balkan devletleri a
rasında faydalı esaslar konulabile -
cektir. 

Balkan anlasma'iının mahi.veti, . . 
Balkanlarda sulhu muhafaza etmek-
tir. 

hacet yoktur. ıç ır y<!nı an a:.m . M 
. k .ı Selanik anlasmasını ımza eden e· 

müzakere edecek ve ımıalıynca - ue-1 b 'd t .. . d b"lh a masında \'e umurm Javretlı'! harici · l tak taksas da u ave uzerın e ı ass ,,, . 
ğiliz. Zira mevcut an.ıaşmu ar, - . f S 1 A "k ahedec::ilP- tehlikeye karsı hazır bulunmaktadır. 

Balkanların kuvveti ve ehemmiye
ti , Ba kan milletlerinin yekvucut ol-

viyeden müstağnidir. ısr~r etmış ır. e anı .. mut b .. ~t ... 1 Bu Balkan nı~nfaatlerinin muda'au-
1 t sı d tesıs olunan tam musava u un 

D ö r t d e v e ara. n a .11 1 . . tt: w. • sına bütün Balkan milletleri iştirak . . . ..1 .. 1 · · k 
11 

Balkan mı et ennın arzu e gı an-
milli arazılerım ve o u erının - an .. . . etmelidir Ba!kan an.aşması dostıarı 

A • • • h d ti ]aşmaya musaıt bır hava yaratmıs- · . 
ile katı surette çızılmış · u u arı~ı Balkanlarda merkezi yer ışr.{al eden 
muhafaza etmek azminden daha sag- tır. k . . t , Bulgar ıstanın da Ba1kan Antantı ile 

. w ı Balkan antantı ·onseyının opıan- . . . .. . , 
lam hır bag mevcut o amaz. . . k 1 b k bırleşmesını fayd:ılı gormektedır.er.,, 

B . b d olitikamıza sadakr.- tısından heyecan verıcı arar ar e • 
ız, ura a, p . . 1 b ·· b ·· 

timizi ilan için toplanmı~ b•ı)unuyo- lenrnemelıdır. B~lka~ ar ugun u- Bükre~ 21 ıA.ı\.) - Kral Karol, 
ruz. Umumi sulh eserine hizmette tün Avrupaya bır mısal oluyor: A_v- Yugoslavya Harıciye Nazırı Mar:w
devam edeceğiz. Bulgaristan ile: Se- rupanın Balkanlaştırılması, vakt.le_ viçe Romanya Yıldız nişanının bü-
ıaıı~ C:UnCtiU.Jti"3'ftll ""'Jıi1:t,ct- ..,.__...........-..""'--~ n u ı____ı._. •• :~- a-ntcu-- ,)'"lU\ llll':;UU VÇ"l 1111~\.U. • 

arzumuzun en iyi bi.irhanım verdık. nasyonal siyasette ideal teşkil P.yle-
Seliınik anlaşması, Bulgaristanla Bal mektedir." 

l l · d u· '"a "Romanı"a" gazetesi, Balkan an- • kan antantı dev et erı arasın a m • - B -" i b • 
vatın teessüsünü mümkün kılan bir tantırun bir tarihçesini yapıyor, bu eoen er ıyesı 
antant havası yaratmak bahsinde antantın enternasyonal siyasette oy- 1 A • H ~ • 
kurşıııkıı hüsnü niyetıe yapılan mü- nadığı mühim role işaret ediyor ve S•DŞGre eyeı-ı 
zakerelerin bir neticesidir. Selanik enternasyonal hayatta kendi mn- T 1 
anlaşması, tarihi bir dönüm noktasl· kadderatına ha.kim olmağa azmetmiş cp anıyor 
dır ve milletlerimiz tarafmdan can- olan bu mütecanis blokun kıymetini ( Baıı 1 ıneide ) 

dan arzu edilen duha iyi bir ist kbnl tebarüz ettiriyor. böyle bir verçeve içerisine ~lınma -
için ümitler veren bir hadisedir. B~ı- Yugoslav gazetelerinin sını isterdim. Sıhhiye Vekaletinde 
gl··ınün vahim güçlükleri ve yarının bulunduğum zaman bu işle çok meş-

nefCrİyafı 
dişeli vaziyeti karşısında Balkan gul olmuştum. Hatta Spor hekimli-

=~tantı, sulhun takviyesi iş~ne . m_ü- Belgrad, 21 (A. A.) - Balkan ğini alakalandıran bir kaç kitabı~ da 
essir surette iş birliğim g~tırmıştır. Antantı hakkında Politika gazetesi, tercümesine başlatmıştım. Öyle 

B. Metaksas, konferansın n:uv~f: ezcümle şöyle demektedir: zannediyorum ki bunlar bitmiş ola-

f k t . hakkındaki tcmcnnılcrıru " Rumanya payitahtında yapıl - caktır. 
a ıye ı . . . 1 · r ı 
bildirmiş ve sözlerini şöyle bıtırmış- makta olan görüşme er ve ıs ışare er Benim en büyük derdim, 12 - 17 
tir: bundan evvelki konferansları ruz - yaş arasındaki gençliğin neşvü ne -

İtimadın yeniden doğınasr ve e~- namelerinden pek farklı olmayack - masmda muzır olan sporlarla meş -
dişelerin yerini sükun ·ıe uzun bı: tır. Bu görüşme ve istişarelerin mev- gul olmaları idi. 
barış devresine terketmesi ıçin sulhu zuu, beynelmilel umumi vaziyetin Görüyorum ki, bunlar yoluna 

· d" tetkiki ve Antant azalarının kendi a- girmektedir. Bu hususta sayın gene-temennı e ıyoruz. 
B. Metaksas, nihayet kaderuni ralarındaki münasebetlerle komşu - rali tebrik ederim. Ve mesaisi seb • 

K ..ı t e ınüt ları ile olan münasebetleri olacak - keden arkadaşlara muvaffakıyet di-ral Karolun sıhhatine, vos v -
tefik Rumen milletinin teali, refahı· tır. lerim. İşte benim senelerdenberi is-

Franko h ükumetinin tanınması ted"gw ı·m buydu Memnu · tl g·· ·· na ve B. ve Bayan Gafenko'nun şere- ı . nıye e oru-
fine kaldırarak nutkuna nihayet vPr· meselesi, Bükre~te ortaya atılacak - yorum ki, bu işler yoluna girmekte-
m.istir. tır. Balkan Antantı, bu karışık mese- dir. 

Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar ajansı lede Avrupa devletlerinin ekserisi - Yardımıma ihtiyaç olan hususlar 
bildiriyor: nin mukarreratı üzerinde tesir icra da emrinize amadeyim. Beklediğiniz 

Gazeteler, Türkiye Haricive Ve- etmiş olan hadiselerin inkişafını he- yardımların başında bütçenin gele -
kili B. Şükrü Saracoğlıınun Bulgaris- saba katmaktan hali kalmayacak - ceğini tahmin ediyorum. Bu husus -
tandan geçişine, Başvekil Kôsciva- tır. Kendisine mühim iktısadi amil - ta da yardımlarımı yopmakta hiçbir 
l"lofla görüşmelerine geniş siittınlar leri rehber ittihaz etmiş olan Yugos- zaman tereddüt etmiyeceğim. Çün
tahsis etmekte ve bir çok fotoğ-raflar lavya, İspanya ile olan münasebah kü, memleketin istikbalini tevdi ede 
da neşrcylemektcdir. kati bir şekil verilmesine müteallik · 1-- ıhh 

İki devlet adamı arasınd::ı.kl tema- ceğiğlınız genç ıgin s at ve kuv -
sın ehemmiyetini tehari.iz ett"ıren olarak konsey tarafından ittihaz e - veti ve yurd müdafaasma hazırlan -

dilecek karan kabul edecektir. · in m~ d ak "Slovo., gazetesi diyor ki: ması ıç aza ı yar llDl yapm va 
Türkiye ne münasebetlerimiz, dai- Sclimik protokollunun imzası me- züemizdir. 

ma dürüst ve dostane olmuştur. Bul- selesi de hususi bir tetkike tabi tu- Çalışmalarınızda muvaffakıyet • 
garistan, muallakta bıılunan bütiin tulacaktır. Bu diplomasi vesikası, ler diliyerek yerimi generale terke -
meseleleri tasfiye ederek ilk defa antantın dört devletin Balkan yarım diyor ve işime gidiyorum.,, 
Türkiye ile bir dostluk muahedPsi adasınd~ taki? etmekte oldukl~~ı Bundan sonra celse tatil edilmiş 
imzalamıştır. Yeni Türkiye, Bulga- y~pıcı sıyasetın tezahüratından Dırı- ve hevet ~zası başvekili ug-urladık -
. d b .... k . dır. " 
rıstan a uyu sempatı uyandırmak. Bu r . . tan sonra saat 14 te toplanmak üze--
tadır. Atatürk ile yakın arkadaşları- . P otokolun 1mza edilmesi, ay- d lar 

b n1 B 1 arist d d ima nı zamanda Bulgar hükfunetinin b ir re Hava Kurumun an ayrılmış • 
nın aşa arı, u g an a a mesai birli . .. dır 
heyecan ile takip olunmuştur. Ma- .. ği ve komıulan ile m una- • 

• 1 h t 1 t h"h t k sebetlerını nonnalleştirme siyaseti Saat 14 te tekrar toplanan istişa-
zın n a a arını as ı eme ve te- takib" alı . Bed T b" i k 

kki 1 d ·ı 1 k i · B 1 ıne ç gmakta olduiunun deli re heyeti en er ıyes anunu -
rai t yo un atlı e~ edme .. çhın . u gkal· ildir. Balkan antantının şimdiki iç : nun 4 üncü maddesi mucibince ya
r s anın gayre erı e, şup l!SlZ , timaının m ·· eyyi bed · -
Türk matbuatında ve saHhi ettar A um z vasfı, yalnız pılması icabeden en terbiyesı mu 

h f 'll · de se atik k·. 1 y azadan olan devletler arasında değil kellefiyeti hakkındaki nizamname 
ma a ı erın mp n ıs er u- belki dig-er k d ' . . . . · b" 

d akt d r iki me l k t b . omşu evletlerle ve projesının heyetı umumıyesı ve ır yan ırm a ı . m e c , ır hasseten son 1 cok mücterek menfaatlere maliktir t• i .. t ~man arda hüsnüni • kaç maddesi üzerinde müzakere ya~ 
if• 1 ye ın mu eaddıt defalar an...t . ak t 16 30 d . r bugu··n ve bunları müdafaa edecek vasıta ~ 1 B 1 . ~~ .. ennış par saa . a ıç ırnaa . -

0 an u garıstan]a uzlaşma ve me - lük nihayet vermiştir. 

22-2. 939 

Harpte lngilterenin 
Frankoga Asker 

Gönderinesil stenigor 
Avam Kamarasında Bir Taraftan Chamberlain'e 

Hücum Edildi, Bir Taraftan da T eslihatm 

Bir An Evvel Kuvv.etlendirilmesi istenildi 
Londra 21 (Hususi) - Avam kamarasında müdafaa 

bütçesinin müzakeresi esnasında Mister Chamberlain İn -
giliz teslihat programının semeresini vermeğe başladığını1 hü
kumetin teslihat için borç alına salahiyetinin genişletilmesini 
isteyeceğini anlatmış, silahlanma yarışının bu şekilde devamı
na müsaade etmenin caniyane bir hareket teşkil edeceğini 
:söylemiş fakat İngilterenin başkalariyle anlaşmadan bu yolda 
durmayacağını ilave etmiştir. 
Muhalefet lideri Atlee hükümeti 

kollektif emniyeti öldürmekle itham 
ederek Mister Chamberlain'in hü~i-
Yf:'t, demokrasi ve kanun hakirnıyeti. 
lehinde değil, biliı.kis tecavüz ve taz
yık ve diktatörlük tarafdarı im~ gibi 
bir intıba bıraktığını söylemiştir. 

Mister Chur~hill bugünkü beynel
milel vaziyetin kansız bir harp teş
kil ettiğini söyliyerek bunun kanlı 
olmamasını temenni etmiş ve htikıi· 
metin silahlanma siyasetini tasvip 
ettiğini anlattıktan sonra harp vııku
urıda Fransaya asker göndermek la 
Zlm geldiğini izah etmiş ve " Mütte
fiklerden birinin para, diğerinin ölü 
vermesi doğru olmaz" demiştir. 

Liberal Hugh Secley beyaz kitap
tcı Avrupa kıtasında harp edecek bir 
ordu teşkilinden nçin bahsedilmedi
ğini sormuş ve demi:jtir ki: 
"- Harp zamanında Almanlarm 

60 Fransız fırkasına karşı 120 {ırka 

koyabilecekleri bildiriliyor. Bundan 
başka, Fransa iki hudutta mücadele-

de hazır bulunmuştur. Yeni zırhlı
nın mürettebatı 1500 dür. 14 pusluk 
10 topu, 16,25 topları bulunacak, 
tayyare taşıyacaktır. Gemi top ve 
hava bombardımanına karşı muka
vemet edecek ve Nelson zırhlrsın

dan daha süratli olacaktır. 

Bir Fransız Diplomatı nın 
Endiıesi 

Paris 21 (A. A.) - "Hindistandan 
Siyama" başlığı altında parlamento
nun donanma encümeni reisi Re~ai
tour, Ordre gazetesinde şöyle yaz
maktadır: 

"Garip bir tesadüf eseri olarak U
zakşark komşularımızdan Siyam 932 

senesindenberi silahlanma sahasında 
şüphe uyandırıcı bir faaliyet ibraz 

etmektedir. 

O tarihe kadar bir kaç eski cüziı
tamdan ibaret olan Siyam donanma
sına 1935 ile 1938 seneleri arasında 

hepsi de İtalya ve Japonyada inşa e
dilmiş olmak üzere 24 modern cüzü

ye mecbur kalacaktır. Buna binaen, tam ilave edilmiştir. 

İngilterenin Avrupa kttasmda harp Siyam ordusu 33 tabur, bir tank 
edebilecek bir orduya malik olup ol- grupu ve üç hava müdafaa grupun
mıyacağı malum olmalıdır . ., dan mürekeptir. Siyam hava kuv -

Nazırların müdafaa sisteminm va- yetleri 200 ilk hat modern Amerikan 

ziyeti hakkında nikbin beyanatları, tayyar~sin~en müteşek~il~_ir. Japon-

h t .b. t t · t kt aktır 1 ı· ya Haman da kalarak hır us tesis et-a 1 ı a mın e mc en uz . .. - . . . . .. l tiii takdirde Hmdı Cmının, Japon -
-~ • . • ~--:----~- 1 ~ıyam lffsI<acmınıçınae .ıraıargmınrn 30 Alman dcn·zaltısının şlmdıki hı- dolayı endişe ızhar etme~i pek tı:ıhi1_ 
giliz ticaret filotillasının tonilatosu· dir. 
na muadil ticaret gemisi batırmıya 

muvaffak olduğunu hatırlatmış, Ro
ma-Berlin-Tokyo müselleslnin ise 
halen 270 denizaltı gemisi mevcut ol
duğunu söylemiştir. 

Muhafazakar mebuslardan Boot
hby, gençler için bir senelik mecburi 
tallın devresi ihdasını derpiş etmiş, 
zira kendi fikrince Fransanın tam bir 
İngiliz askeri teşriki mesaisi mevcut 
olmadan Majino hattını na nihaye 
muhafaza edemiyeceğini biH:lirmiştir. 

Yine muhafazakarlardan Adams, 
Fransanın emniyeti f ngilterenin em
niyeti demek olduğunu bir kere d a
ha söylemiş ve Almanyanın nazi ol
duğu müddetçe İngiltere için bir teh
like teşkil ettiğini kaydetmiştir . 

Yeni bir zırhlı denize indirildi 
· İngiltere Kralı bugün BeşinC: 

Corc adını taşıyan 35.000 ~nl~k 
zırhlının suya ind irmek merasımın~ 

Muafiyetten istifade 
Edecek Sanatlar 

Ankara, 21 (A. A.) - İktısat Ve
kaletinden: 

1055 sayılı teşviki sanayi kanunu 
na müzeyyel 2261 sayılı kanun mu
cibince tanzim edilmiş olan fazlai is
tihsal nizamnamesine tevfikan atide
ki hususat al8.kadarlara tebliğ olu -
nur: 

Çeltik, kiremit ve tuğla sanayii i
le ikiden ziyade mekikli tezgahlar -
da imal edilen fantazi ipekli kumaş, 
makarna ve şehriye, mensucat boya
cıbğı, kanaviçe ve çuval sanaylinde 
yeniden vücude getirilecek tesisat ve 
yahut tevsilere 13.2.1939 tarihjnden 
itibaren altı ay müddetle vekaletçe 
tesis ve muafiyet ruhsatnamesi veri
lecektir. 

Alman Gazeteleri 
Demokrasilere 

Hücum Ediyorlar 
Londra, 21 (Hususi) - İtalya Ha

riciye Nazırı Kont Cianonun Varşo
vayı ziyaret etmesinden sonra Leh~
tan Hariciye Nazırının Lonclrayı zı
~et edeceği teeyyüt etmektedir. 
Lehistan gazeteleri, İtalya ile yeni
den doğmuş ve teceddüde kavuşmuş 
olan Polonya arasındaki münasebet
lerin mesut tekamülunü hatırlatmak.

ta ve bu tekamülün 1916 senesinde 
İtalyan mebuslarından Montresoie' 
nin müstakil ve müttehit bir Polon
ya vücude getirilmesini talep eden 
takriri ile başlamıt oldujuııu yaz • 
maktadır. 

Diğer taraftan Lehistan Hariciye 
Nazırı Miralay Bek'in Londrada bir 
çok meselelerle meşgul olacağını, hat 
ta müstemlekeler meselesini de P-;t
cağı anlaşılıyor. 

İngilterenin Roma sefiri Lotd 

Perth'in dün Kont Ciano ile görü~· 
ğü sırada İtalyan gazetelerinin Fran
sa aleyhindeki neşriyatından bahse
derek bu neşriyatın teşvik olunma
masını rica ettiği bildiriliyor . 

İngiltere Hariciye Nazın Lord Ha
lifax da, dün akşarn Sovyet sefaret
hanesinde Maiski tarafından verilen 
ziyafette hazır bulunmuştur. Bu zi
yafette Churchill ile İngilterenin es
ki Moskova sefiri Lord Chilston da 
bulunmuftur. 

• 
Alman gazeteleri, demokrasilere 

şiddetle hücuma devam ediyor lar. 
Fransa, İngiltere ve Amerikanın şaş
kınlık içinde olduklarını ve bu yüz
den gürültüler kopardıklarını anla
tıyor ve "demokrasileri umumi sulh 
menfaati namma fazla tefahura kapıl 
maktan tahzir ederiz .. diyor. 
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<(h1hiscirlar · Umum.. Müdürlüğü · ilanları 
'"'Pi " -

Cinsi :i\'Iiktarı 

Boş bobin sandığı 1500 A. 

Muhammen B. 
Beheri Tutan % 15 Eksiltmenin 

teminatı şekli, saati 
Lira K. Lira K. Lira K. 
- 65 -875 - 146 25 Açık 16-

Artırma 

I - Mart 939 tarihinden ağustos 939 gayesine kadar Cibali fabr~a
smda birikecek 1500 adet boş hobin sandıkları yukarda yazılı şekılde 
satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 
IIl - Artırma 16-3-939 tarihine rastlıyan perşembe günü hizasında 

yazılı saatte Kabatasta levazım ve mubayaat şubesindeki sa~ komisyo. 
:> 

nunda yapılacaktır. 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğinden· 
İstanbul Haliç Fenerinde Haydar 
mahallesinde. Astar sokağında 2 sa
yılı evde mukim Halidenin ölü kar
deşi Ahmet Cemal ve ölü Perihan 
çocukları 10 yaşında Sabahat, 8 ya
şında Necla ve 4 yaşında Zeki ı;o 
cuklara halalan mumaileyha Halide 
Gürdağın vasi tayinine ve usulen 
ilanat icrasına 10-2-939 tarihinde 
kabili itiraz ve itizar olmak üze 
mahkemece karar verilmiş olduğun 
dan keyfiyet sekiz gün müddetle i 
lan olunur. 

~- DiKKAT!_ 

APIKOGLU 
IV - Nümuneler her gün Cib:ı li fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin artırma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 15 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 1 

ilfuı olunur. (1158) 

SUCUKLARINI 
Tercih ediniz 

Halis koyun ve sığır etinden ma
muldür. Bütün bakkallarda satılır. 

Taklidlmnden sakının!%. * I - İdaremizin Cibali fabrikası için alınacak bir adet bulaşık yıka
ma makinesi ihale edilemediğinden eksiltme 10 gün uzatılmıştır. 

II - Muhammen bedeli 1200 lira muvakkat teminatı 90 liradır. 
lII - Eksiltme 2-3-939 perşembe günii saat 14 de Kabataşta leva

zun ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. Eksilt

meye iştirak etmek istiyenler fenni tekliflerini ihale gününden asgari 
3 gün evveline kadar inbisarlar tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (1159) ... 
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 Muv. T. Saati 

Lira Kuruş Lira Kuruı 

Lastik çizme uzun 
ve kısa konçlu 127 çi!t 745 -
Balıkçı muşambası kı-

sa ceket, muşamba ve 
pantalon 

Bahariye bakım evi 
150 adet 906 

55 87 14,30 

67 98 15 

elektrik tesisatı işi 321 58 24 11 15,30 
I - Cinslerlle muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktar

ları yukarda yazılı malzeme ve iş ayrı, ayrı eksiltmeye konmuştur. 
II - Eksiltme 8/ 3/ 939 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalann

da gösterilen saatlerde Kabatşta Levazım ve mubayaat şubesindeki 
alırn komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartname ve keşifnameler her gün sözü geçen şubeden parasız 

olarak alınabileceği gibi nümunelcr de 2örülebilir. 
IV - -Ystek:lilenn muayyen gün ve saatte kanuni vesaik ile birlikte 

:rnezkUr komisyona gelmeleri ve çizme ile muşambalar için nümune 
getirmeleri iliı.n olunur. (1083) 

* Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5 
Beheri Tutan Teminatı Saatt 
Li. Kr . . Li. Kr. Li. Kr. 

~K~e-r-es_t_e~~--~----~l-20-9~M-1~~~-~--=~5-1987.-3899 03~~-1-5.~ 
Beyaz çul 115000 Adet - 70 33033.- 2477 48 15,15 
"Başı bağlı.; "'Kilosu,, "Takriben,, 
Düz beyaz kanaviçe 250000 Metre - 15,5 38750.- 2906 25 16, 

1 - Şartnamleri ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı malzeme 
ayrı ayrı kapalı zarf usulile ıatın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedellerlle muv~kkat temlnatlan hizalarında gö~ 
terilrniştir. 

rn - Eksiltme 27-2-9~9 tnrihme rastlıyan pazartesi günü l\•zala· 
nnda yazılı saatlerde Kab9taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
koınisyoınunda yapılacaktır. ~ 

IV - Kereste prtnamesi 260 kunış beyaz çul prtnamesi 165 ku· 
nıı kanaviçe prtnamesi de 194 kuruş bedel mukabilinde her ilin &Özu 
geçen şubeden ve İzmir başmüdürJiığünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklil mektuplarını 
kanunt vesaik ile yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzlarını veya banka tP. 
ıninat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden 1 er 
saat evveline kadar yukarda adı ge~en komisyon başkanlığına makbuı 
Jnukabil.inde vermeleri ilan olun\lf. (826) 

Cinsi Miktarı 
. * Muham-

40 lık çivi 
15/50 m/ın. 
Kadranlı otomatik 

2000 kilo 

baskül 1 adet 

men B. 
LiraKr. 

375 -

700 -
K:ilot pantalon 12 Takım ) 
Kasket 12 ,. ) 546 _ 

Muvak
kat T. 
Lira Kr. 

28 12 

52 M 

41 95 

Eksiltme 

14 

ı~ 

15,30 
Kaput 12 ,. ) 

Çizme kösele 12 " ) v 
I - Yukarda cins ve miktarı yazılı (3) kalem malzeme şartname e 

ınevcut nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye ko~uştur. 
il _ Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hızalarında gös-

terilıniştir 
III - Eksiltme 3/3/939 tarihine rastlıyan cuma günü .hizal~nda 

Yazılı saatlerde Kabataşta kain levazım ve mubayaat ıubesındekı alım 

fmaUthane: Malt.epede 

•ı•••• Telef o": 24340 ----

Hali Tasfiyede bulunan 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 
Tasfiye memurluğundan: 

Hali tasfiyede bulunan Gazeteci 
lik ve Matbaacılık Türk Anonim şir 

ketinin tasfiye muamelatını tetki:k1 
,.e icap eden kararlan ittihaz içi 
hisscdaran heyeti umumiyesi 193 
senesi martınm 24 üne tesadüf eden 
ruma günü saat 15 de lstanbulda İş 
Bankası ittisalindeki İş hanında 2 
numaralı tasfi1e merkezinde topla 
nacaktlr. 
Sayın hissedarlarımızın bu içtima 

da hazır bulunmalarını ve içtimadan 
bir hafta evvel sahip olduklan his 
se senetlerini tasfiye bürosuna ibraz 
ederek dühul varakası almalarını ri 
ca ederiz. 

Tasfiye Heyeti 
RUZNAME 

ı - 31.12.1938 tarihine kadar ge 
çen devrei muamelat hakkındaki tas 

Jiye heyeti ile murakıp raporlarının 
okunması, 

1 

• 

2 - Tasfiye hesabatının tetkiki i
le tasvibi, ·ve tasfiye heyeti ile mu
rakibin raporda münderiç devrei mu 
amelatın ibraları, 

3 - Tasfiye heyeti tarafından vu
kubulan teklifler hakkında karar it
tihazı. 

4 - Tasfiye memuru ve murakıp 
intihabı. ,. _______ , 

DABKOVIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentahğı 

•SCHULDT • OAIENT • LINE•. 
,,_~vırv! ticariye nakli tçfn ııerf f)O!ta~ 
«;AA~ • GARP HATTI (Hamburg, 
Beremen. Anven. Yunanistan, Tilr
kfye Bulgaristan Romanya ve av
det. 
E~ tahliyesi için beklenen 

,.,urlar. 
Schleswig Holstcln vapuru 27 Şuba

ta doğru. 

Tahmn için beklt'nen vapurlardan: 
DUBURG vapuru 26 Şubata doı;nı. 

c;chleswig Holstein vapuru 2 Mar-

doğnı. 

H. PAJKURIC 

Vapur AcentaSI 
•ZETSKA "'LOVID!IA A. D• de 
l(otor Sılkın ıntıntının ekonomik 
'<onfel'ınaınd• teala edllen e"ter• 
'>alkı"lk hıt. BUyUk llH<s modern 

"LOVCEN .. 
vıtpuru ile 1.tınbul. K&etenee. Pi· 
~e. Korfo. Arnıvutluk. Dılmaçvı 

'ahlll, Trlyeete. Venedlk ve &uuk 
•~11ında muntazam poıta. 

\tolcu ve eaa)'f ticariye alır. 
komisyonunda yapılacaktır. 

1 
ak lın 

lV - Şartnameler her gün ıözü geçen l\lbeden parasız 0 ar a •· 1 
bileceği gibi nümuneler de aörülebilir. .. 1 

Tenezrllh ve zevk ıeyahatf tçtn 
Milstemı fırsat 

KOSTENCEYE İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 guvenme ı 
Paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilin olunur. (94()) tık posta 28 Şubat saat 14 de 

PİRE. KORFU. Arnavutluk Dal-

Dr. HAFIZ CEMAL "laçya sahilleri, Venedlk ve Trlyes-

teye ilk posta I Mart saat 13 de. 

Dahlliye Mütehassısı Her nevi taflillt l~n Galatada 

l 7Dhrevl ve cllt hastnlııtlu• mOtet-ar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

;·~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

SÜMER BANK Umum Müdürlüğünden: 
Hali tufiyede Utak T erakkii Ziraat Türk Anonim Şirketine ait olup Eshabı tarafından zayi 

edildiği b"ldirilen llfağıda isimleri numara ve miktarı yazılı nama muharrer hisse senetleri ye
rine kaim olmak üzere ikinci bir v~ika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur. 

F.umi Döküm Senet Hisse Lira 

Utak: BağbClfı köyü Afrk oğlu Halil 
,, ,, ., Hacı Ali oğlu Hüseyin 
,, ,, " Davacı oğlu MehmeL 
,, ,, ,, Ayan oğlu Mehmet 
,, " ,, Koca Murat oğlu Mehmet 
,, 7, ,, Alagöz oğlu Mustafa ça. 
,, ,, ,, lsa oğlu Halil Bardakçı oğlu Mehmet 

İstanbul: Meyvahotta No. 14 Yozgatlı Halil. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kuınlann

dan mütcvellid sancıl3rınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nizi U R 1 N A L ile geçiriniz. 

----'U RINAL 
~d:MI-

Vücudda toplanan asid ürik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş, alınması ko-
laydır. Yemeklerden sonra yarım 

bardak su içerisinde alınır. 

\NG\l\I K~NIUK 
ECZA NESi 

BEYOGLU - tSTANBUL 

:.. .......... l!m!!!l!mlml ................ ı ...... . 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz için 2 büyük 1 kil çük traktör, biri tek ilcisi çift olmak 
üzere 3 silindir. 3 çayır makinesi ve 3 adet üçlü tırmık kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat 17,400 liradır. 

3 - İhale 10-3-939 cuma günü sa at 11 de Ankarada Hava yollan u
mum müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1305 liradır. Mezkür teminatı para olarak 
vermek istiyenler ıdaremizin Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabına 

yatırarak makbuz ibraz etmelidir. 
5 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar vesikalarile 

birlikte teklif mektuplarını komisyon reislığinc vermeleri lazımdır. 
6 - Şartname ve fonni şartnameleri ıle mukavele projeleri Anka

ra ve 1stanbulda devlet hava yolları acentelerinden parasız alınabilir. 
(619) (1171) 

Devlet Oenüry_~lları ve Limanları i~letme U. idaresi ilanları 
1 mart 1939 tarihinden itibaren; içilecek su nakliyatında kullanıldık

tan sonra mahreçlerine iade edilecek boş kaplara, tarifenin tam vagon
lara mahsus ücretleri tatbik edilmek suretile tenzilat yapılacaktır. 

Fazla tafsilat isiasiyonlardan istenilebilir. (604) (1169) 

* Muhammen bedeli 58703 lira olan 79 kalem bina ve vagon camlan 
3/Nisan/ 1939 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4185,15 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerni aynı gün snat 14,30 a kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-

darpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (927) 

BUTUN ACtRI VE SIZILARIN BiRiCilC 
iLRCI 

[Q)~~~[g]~ 

No. No. adet Kr. 

1095 1388 3 6.-
1096 1389 3 6.-

1098 1391 3 6.-
1101 1394 3 6.-
1103 1396 3 6.-
294 94 3 6.-

1092 1385 3 6.-
3907 5024 100 200.-, 
27 Mart 1939 Pazartesi günü 
saat 10 da umumi heyetin adi 

surette toplanması 
HiSSEDARLARA iLAN 

Hali tasfiyede bulunan 

OSKÜDAR ve KADIKÖY, 
Türk Anonim 

Su Şirketi 
H"ıssedarlan 1937 Martının 27 nci 

Pazartesi günü saat 10 da aşağıda 
ruznamede yazılı hususatı müzakC4 
re eylemek üzere Şirketin Galatada, 
Bahtiyar Hanında 49 No. lu daire
sinde adi surette toplanacak umumi 
hey'ete davet olunurlar. 

Bu toplantıda hazır bulunmak is
tiyen hissedarların Ticaret kanunu~ 
nun 371 nci maddesine göre top -
lanbdan laakal bir hafta evvel his
se sencUerini makbuz mukabilinde 
Osmanlı Bankasına tevdi eyleme
ri icap eder. 

Müzakerat Ruznamesi: 
1 - Tasfiye memurlan raporu · 

nun okunması, 
2 - Bilançonun tasdiki ve tasfi· 

1 

ye meınurlannm ibrası, 
3 - Murakıp raporunun okun -

1 
ması, 

4 - 1939 yılı için yeniden mu · 
rakıp ve bir yedek murakıp seçil· 
mesi ve ücretlerinin tesbiti. 

Tasfiye memurları 

Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

2000 ton kadar buğday kırdırıl
ması 23/ 2/ 939 perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltme
si Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 13474 lira 79 kuruştur. İlk te
minatı 1010 lira 61 kuruştur. Şart· 
namesi Ko. da görülebilir. İstek -
lilerin kanuni vesiknlarile bera -
ber teklif mektuplarını ihale saa -
tinden bir saat evvel Ko. na ver -
melerL (502) (767) 

KARADENiZ 
Orman lıtetme 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz hissedarlan umumi he· 

yeti 14 mart 1939 salı günü saat 14 
te İstanbul Bahçekapı 3 ncü Vakıf 
han 4 ncü kat 36-38 numaralı şirket 
idare merkezinde adiyen toplanaca. 
ğından dahili nizamnamenin 24 ncü 
maddesi mucibince en az dört hisse
ye malik hıssedarların içtimaa gel· 
meleri ve toplantıya iştirak edecek 
ortaklann dahili nizamnamenin 26 
ncı maddesine göre toplantıya tekad
düm eden on gün zarfında hisse se
netlerini şirket veznesine tevdi ile 
dühuliye varakası almalan rica ve i· 
lan olunur. 

Meclisi idare 

Ruznamel Müzakerat: 
1 - ldare meclisi raporunun okun 

ması, 

2 - Murakıp raporunun okun
ması, 

3 - Bilanco ve kar ve zarar hesap 
larırun tasdiki ve idare meclisının ib
rası, 

IDr. Hayri Ömer 
1ğleden sonra Beyoğlu Ağaca.m 
qrqT~mıiA Nn 13~ T-lpfnn·4~!'l~ 

(Yolcu salonu karşısında} umumi 

Pazardan maad• IUt (H.30 dau ncentellte: Telefon: 44708 ve bütün 8 Af .JJlf. NEZLE.GR/P. ~~~ • ~/NlR. 
18 e, Sah, Cumartesi ız ye kadar ft- •sı•ey.aha-t •ldareb-•a•n•elerln ... e.m•Qra-ca•a-ı. ı J/(.4f.E ZJEIM,AN f/ZE fAGLJN VtRİ/l .. 

4 - Müddetleri biten idare mec
lisi azalarının yerine yenilerinin in
tihabı. 

5 - Müddetleri hitam bulan mu
rakıplann yerlerine yenilerinin inti
habı ve ücretlerinin tavini. karaya. Dlvan7olu No. 104. .. • .,. 
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GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI • ROMATiZMA • NEVRALJi • BAS • DiS 

ve bütün ağrıları derhal keser. Aldanmayınız. Rağbet gören herşeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

r 
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-

G 
Nevralii HEZLE • KIRIKLIK BAŞ 

DIŞ AGRILARI 

Soğuk algınlıkları - Kırgınlık ve bütün aı?rılara kartı 

EN iY. 
BİR 

E O· 

-OSMANLI BANKASI 

ismine dikkat ediniz. 

- Deniz Levazım Satın ıı 
Alma Komisvo"u llan1arı 

1 - Tahmin edilen bedeli 
!86700) lira olan (1000) ton Mo -
torin 28/Şubat/939 tarihine rast

lıyan salı günü saat 14 de kapalı 

zarfla alınmak üzere eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (5585) lira o

lup şartnamesi her gün komisyon

dan (434) kuruş bedel mukabilin-

de alınabilir. 1 

• 3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka- 1 

nunun tarifatı dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı zarfları belli gün 

ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (751) 

KAYIP - Sultanahmet askerlik 
şubesinden aldığım asker tezkeremi 
kaybett im. Yenisini alacağımdan hük 
mü yoktur. - Edirnenin H1dırağa 

mahallesinden 322 doğumlu Mehmet 
oğlu İsmail. 

Her Bütün 

bakımdan karileri 

harikulade zevkle 

zengin bir hafta 

bir meşgul 

~fccmuadır. edebilecektir 

MECMUASI 

YENi• Gu·· N Türkiye~in en tanınmış imzalannı bir araya 
toplamaga muvaffak. olmuştur. 

• 
YENi. Gu·· N Mecmuacılık aleminin hakikaten şaheseri de-

nebilecek bir kıymettedir. 

• tıd mühim eseri birden neşre başlıyacaktır. 

YENİGÜN Bunlardan biri he~en ~kseri tarafları . ~izli 
kalmış bir generalin tarihe geçecek hakikı ve 

• 
son maceraları, diğeri de hakiki hayatımızdan 
alınmış milli bir romandır . 

1 

1 LAN 
Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına 
~~~ ıD.A..>~'I:., ""'a"' n--~!s'- ~-........-.. ~---) -~ 

N 
• • • N Her hafta cumartesi günleri 3 renkli kapak YE 1 G U içinde bir tablo ve 36 sahife olarak çıkacaktıT. 

1
1 \ • Kadınlık, Spor, Sinema, Mizah. Roman, Hika-

•. ye, nopoı L.aJ, ı uru ve uurıya avau.ı;,u::.ı: 1, ~ 

diat yapanlara kur'a keşidesi suretile aşağıda.ki ikramiyeleri tevzie ka
rar vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eyltil tarınlerinde icra olunacak ve her k e- 1 

ı YENIGUN lenceli mevzular, bilmeceler vesaireye çok 
ı ehemmmiyet verecek ve karilerini tatmin için 

1 

) elinden gelen fedakarlıktan çekinmiyecektir. 

1 Bütün bu fedakbhklara mukabil fiatı 15 kuruştur. 
11 Mart tarihinde doğacak olan 

şidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 
1 adet T. L. 1000.- Türk Liralık 

ı "Y E N 1 .~ O N... . Mecmuası 
\ Hepimizin dört gözle bekledııgı kıymetlı hır salon mecmuası o1acaktır. 

4 • " 250.-
5 - ,, 100.-

.. .. .. 
1 • ---=== - ~- • 

25 ., ,., 50.-
50 "' .. 25.- "' .. 

,, 

Yanicem'an 85 adet T. L. 5.000.- Türk Liralık ikramiye. 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kur'anın keşide edildiği tarihe 
takaddüm eden altı ay zarfında: 

T. L. 50. - Türk Lirasından aşağı düşmemiş olan her mudi keşide-

lere iştirak edecektir. 

HERKES 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların 

kan:mamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl 
olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. 
Bunlar ince barsağın iç zanna yapışarak ve kan emerek yetişir ve 
ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karm şişmeleri, 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akma· 
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtlarm tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve kiiçiikJerc emniyet 

ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede 
birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

DlKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar diiş
mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Ve
kfiletinin resmi müsaadesini ha.izdir. Tarzı istimali kutuların için
de yazılıdır. 
Kullanış tanı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmış

tır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10 - 15 
yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için 
gece yatarken bir çizgi bisküvit verilir. 

Fiah her eczanede 20 kuruştur. (iSMET) ismine dikkat. 

T ~ olduktan sonra cildinize 
krem sürmey1niz. 

POKER 

15 Kuruş 

Ankara Belediyesinden: --
ı - Ankara Belediyesi için son model iki adet imdadı sıhhi 

mobili alınacaktır. 

1 

_Jj 

oto-

~ - Bhu arabalar benzinle işler her türlü fenni ve sıhhi şartları 
naız ve astayı sarsmıyarak nakledecek evsafa mal ·k b. · 
· ik" akl 1 ı ırısı bir, di-
gerı ı yat ı o acaktır. 

3 -· F ırın~Jann kendi arabalarına ait evsaf ve şartı b d 11 · · t ı · k"ll · · arı ;ve e e e-
rmı. ve es ım şe ı . erım b~.ldiri~ tekrflerini nihyet 15/ 3/ 939 nıha-
yetıne kadar Beledıye Encumenıne gönderm~leri. (386) (772) 

MÜTHiS SIRT AGRILAR 
ALLCOCK bütün ıztıraplara nihayet ve
rir. Bay J. L. yazıyor: "Harpte cok defa
lar. çamurlar üzerinde kalıyord~. Neti
c~sı olarak dehşetli sırt ağrısma miipte
la oldum. Bilahare işimin başında iken 
b_u ağrılarla kıvranıyordum. Nihayet si
zın kıymetli ALLCOCK yakılarını tecrii

BEL AGRILARI ! ZAİL OLUR 11 he etr A i . ım. n tesiri sayesinde ağrılarım 
LUMBAGO zaıl oldu. Ve bu illetten tamamen kur

tuldunı 
.1 T 8 kl ·ıd· Siz de ağrılannız1 ALLCOCK kı. . . 
'i raş ıça a.rı cı ı yumu- OTOMATiK BİR MASAJ .b. wya sı ıle dındiriniz. Saçtığı sıcaklığı 

şatır ve yüzünüzü pamuk b··t·· • w 1 d f. d • g, 1 agrıyan yerin etrafına yayarak teskin ve 
u un agrı tın e c er. ALLCOCK 

gibi yapar. ve LUMBAGO SİY ATIK . . mafsalların yorgunluğunu izale eder 
. ' .. . . veya ıltıhabı asap halatında dahi ALLCOCK 

H d P O K E R t b ki yakısı safı ve muessır hır devadır Fi t . 27 112 k 

er yer e _•s_r;aşrıa '?;ey~:·i_:_: JI ~~~~~~~~· =a=ı=. ~~uru::::ştu:r·~=== 
- Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lfıtfü DÖRD'ÜNCtl Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basddıfl yer TAN Matbaası 

... A A ~ ___ ~ 1 Ç A-~-~ : 

MAZON MEYVA TUZU 
Sıhhatin latif bir yardımcısıdır. 

lezzeti hoştur. 

MiDE VE BARSAKLARI 
Kolaylıkla ve mülayim bir şekilde 
boşaltarak vücuda rahatlık ve ferah

~ verir. Son derece teksif ed~~miş ~ 
bır tuz olup yerini tutamıyan muma-

sil müstahzarlardan daha çabuk, da
ha kolay ve daha kati bir tesir icra 
eder. 

Sabahlan aç karnına ve akşamları M .. ;ıi.,,, .: 
yatarken alınırsa EYVA TUZU , (~~;~'·:~.:-~;-~~~91 

l"NKIBAZ vbeır· eyresmaaetldesrodnrena l~Kl•Atzl Ve ô'NDAN MUTEVE LLtTIAS~illLA•ı, 
IZLl,.I llRMAIUISi.IGI DEf EDER alınırsa HAZIMS '7 • 

Mide ekşilik ve yanmalarını giderir. Mide ve barsakları alış-
tırmaz. Ağızdaki tatsızlık ve k~ku yu defeder. Hazımsızlık, şişkinlik, 
bulantı, gaz, sancı, rnı~e bozuklugu, barsak ataleti, inkıbaz, sarılık, safra, 
karaciğer ve bütün mıde ve barsak rahatsızlıklarında kullanınız. 
"MAZON,, ismi üzerinde ısrar "HOROS,, markasına dikkat ediniz. 

KOL NOS'u 
'"'ULLANMı\KLA GULüŞüNUZüN PAR
LAKLIGINI TEZYID EDINIZ. Güzellik ve 
cazibe, sağlam ve revnak dişlerle kaimdir. 
KOLlNos KENDiNiZE cazib ve güzel oldu
ğunuzu hissettiren Kolinos'u tecrübe ediniz. 

Taze bir ağzın ve sehhar bir gülüşün saa
detini hissedeceğinize mutmain olabilirsiniz. 

Macun teksif 
edildiğinden 

ihtiyacınızı 

uzun müd-
det tatmin 

eder. 

KABIZ Vücutte kaşıntı, sivilce, Eğzema 
yapar. KABIZ çekenlerin ciltleri pörsür, 

Saçlan dökülür. Aktamları bir adet 

KiSSİNGA 
hapı yutarak bunlara mani olunuz. 

Deposu: Kemal ve Reboul Eczanesi Bevoi>fo 


