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Şükrü Saracoğlu 
Yugoslav Başvekili 
ile Bir Mülakat Yaptı 
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Yunanistanda Hariciyei 
· Vekilimizi istikbal 
için Hazırlık Başladı 

Yugo•laoya Baff)ekili 
Svetla:>viç 

Ciano Varşovaya Hareket Etti 

Roma 23 (Hususi) - Kont Ciano, yanında mütea 

dit yiiksek Hariciye memurları olduğu halde, bu akş 

Varşovayn hareket etmiştir. 

i ................................ ~ ...................................... ~ .................... , 

1 Parıs ve Bagdat 
I Elçilerimiz Tekaüd 
1 Sevkediliyorlar 
• 

BİRÇOK ELÇİLİKLERİMİZDE YENi 
NAKİL VE TA YiNLER YAPILACAK 

Ankara, 23 (Tan muha
birinden) - Yakında elçilik
lerimiz arasında değişi lik 
yapılacağı haber verilmekte -
dir. 

Öğrendiğime göre, Paris 
Büyük elçimiz Suad Davas 
ve Bağdat elçisi Tahir Lutfi 
tekaüde sevkolunacaklardır. 

Peşte elçisi Behiç, Büyük 
elçiliklerden birine nakledile
cektir. 
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luğa :~et göst.erileoeJct.ii 
Balkan merkezlerindeki 
elçiliklerimizin Büyük elçili 
ğe tahvili dolayısiyle Belgra 
elçisi Haydar ayni mahall 
büyük elçi tayin edilecektir 
Merkezden elçiliğe tayin edi 
lecekleri söylenen zevat me 
yanında Umumi Katip mua 

vini Nebil Batı, Müsteşar A 
gah Akse!, Daire şeflerinden 
Esat, Teşrifat Umum Müdürü 

Şevket, Fuat Keçecinin de i-f Paria Büyük Elçimiz Berlin Büyiik elçisi Ham -
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Sinemanın 

Çocuklar 
Üzerindeki 
Tesiri 

Atina, 23 (Tan muhabirinden) -
Türkiye Hariciye Vekilini karşıla -
mak üzere şimdiden hazırlıklara baş
lanmıştır. Gazeteler, bu yolda hara- -------------·-------------------------------' 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Geçen gün mahkemede, 
sinemada gördükleri bir 

oYm:ı.u taklit etmek i terken 
daşını öldüren bir çocu -

gun muhakemesini okuduk. 
Bir kaç gün evvel de yine böy
le, sinemanın çocuklar üze
rindeki fena tesirine ait diğer 
bir vakaya şahit olmuştuk. 

Sinemanın çocuklar üzerindeki 
'tesirleri inkar edilmez bir hakikat
tir. Sinema çocuğun genç dimağı 
Üzerinde derin izler bırakır, haya
lini genişletir, ona taklit edebile -
Ceği kahramanlar gösterir. Çocuk 
zaten taklit devrinde bulunduğu 
için sinemada gördüklerini hayat
ta da tatbika kalkar. Gerek erkek, 
gerek kız gençler arasında sinema 
J>erdesinden sokağa fırlamış hissi
ni Veren kıyafet ve tuvaletlere az 
nu rastgeliyoruz. 

M illetler Cemiyeti içtimai me-
seleler şubesi, 60 millette 

sinemanın çocuklar üzerindeki te
siri hakkında etraflı bir tetkik yap 
tırmış ve bu tetkikini bir rapor ha
linde neşretmiştir. Bu rapora gö -
re Japonyadan maada bütün mem
leketlerde çocuklar en az haftada 
bir defa sinemaya giderler. Gide -
rniyenler ya yakınlarında sinema 
bulunmayan köy çocukları veya -
but Pek fakir çocuklardır. 
l ~u tetkikat, sinemanın çocuk -
ar Uzerindeki tesirini şöyl~ tesbit 

etmektedir: 

1 - Mektep çocukları tehlikeli 
macera filimlerinden hoşlanrnı -
Yorlar. Bu filimlerdeki sahne -
ler belki zararlıdır, fakat zarar
ları tnahduttur. 
2 - Çocuklar, muayyen bir çağ
da perdede gördüklerini oyun -
larında taklit ederler. Fakat si-

• 'heınanın bu tesiri muvakkattır 
'-'c Yalnız oyunda görülmü .• tür. 
'l'aklidin hayata geçtiği nadir va
ki olmuştur. 
3 - Bazı çocuklar filimlerde gör
d iiklcri ve beğendikleri bazı tip
leri taklide çalışırlar. Fakat fır
Aat bulurlarsa. 
4 - Genç kızlar, !ilimlerdeki 
a k sahnelerini ve tuvaletleri 
taklide yeltenirler, fakat bu te-
a· •r çailuk geçer. 

le ~emek ki, umumiyet itibariy • 
sıneınanın çocuklar üzerindeki 

(Sonu: Sa. 10. sil. 5) 

retli neşriyat yapıyorlar ve Elen mil
letinin Türk Hariciye Vekiline Ati -
nayı ziyaretinde göstereceği hüsnü 
kabulün, Balkan memleketleri ara -
sındaki sıkı iş birliğine Yunanistanın 

ne derece bağlı olduğunu bir daha 
tebarüz ettireceğini bfthassa kayde
diyorlar. 

V ekcilet, Denizbankın 
Kadrosunu Değişiklik 
Yapmadan Tasdik Etti 

Yusuf Ziya Öniş, Vapur Siparişi işlerinin 

İçyüzünü Aydınlatan Mühim izahat Veriyor 
Ankara• 23 (Tan muhabirinden) - Denizbankın 1939 

btitcesi. İktısat Vekaletince tasdik edilmiş ve Umum Müdür 
Vekili Yusuf Ziya Erzin, bu akşam İstanbula hareket etmiş
tir. Yusuf Ziya Erzin, kadro hakkında yapacağı tetkikleri ve 
teski!ata ilerde verilecek şekli bir raporla Vekalete bildire-

~ 

cektir. Bu itibarla kadroda şimdilik bir tebeddül mevzuu ba-
his değildir. 

Yu•ul Ziya Oni,in 
gazetemize izahatı 

Gerek Denizbankın vapur ai
paritleri hakkında ve gerek bu 
vapurlar dolayııile öne sürülen 
ihbarlar etrafında, bazı gazete
lerde birbirini tutmıyan yazılar 
görülüyor. 

Denizbankın eski Umumi Mü-
dürü Yuıuf Ziya Önit, dün gaze
temize gönderdiği bir mektupla 
ıiparİf itinin içyüzünü aydmla
tarak izaha.t veriyor ve diyor ki: 

"Denizbank Umum Mtidürlüğü • 
ne tayin olunduğum zaman gemi işle 
ri vaziyetini şu şekilde buldum: 

Eski Denizyollan idaresi tarafın
dan Almanyaya Krupp müessesesi 
kanaliyle şu sipariş verilmişti: 

3 adet Karadeniz tipi vapur, 
(Sonu: Stı. 10, ri. 1) 

İspanyadaki 

ltalyan Komutanı 
Romaya Gitti 

Faşist Devletler Yen 
Bir Milletler Cemiyeti 
Kurmak Ü zere lmişle 

lngilterenin, Fransız - ltalyan 
ihtilafında mutavauıt rol 
oynamıyacağını katiyetle 
ifade eden Lord HalilaJC 

lngiliz generali, Sirkeci. i.stayonuncla latiilbal eclmyor 

(Yazı11 10 uncu sayfada) 
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Hususi Muhasebe 
ve Maliyecilerin 
Bir Tasaları Var 

TAN 24 - 2 - 939 

SUAL CEVAP? 

Yazan: AKA GVNDUZ 
Finans, İç Işler, Kültür Bakanlık

larını yakından ilgilendiren ve bir
kaç yıldanberi üzerinde giderme 
yolları aratan bu tasa; finans ve hu
susi muhasebe memurlarının bir kıs-

T .. l :. f. , Baro Reisinin 
UYKO ıste Yapılan 1 istif ası işi 

Bir Kız için 
En İyi Meslek 
Hangisidir? 
S - Bir genç kız için en i 
meslek hangisidir? 

nu için hayatidir. 
Bir devlet memuru dört ~y için 

çalışır: Vatan için.,, rejim için, terfi 
için ve sonunda ihtiyarlığını yarım 

rahat nefesle geçirecek tekaütlük i

çin. 

Eski İstanbul Mebusu Şükrü, Şu
rayı Devlete müracaat ederek bele
diye aleyhinde bir dava açmıştır. 

Şükrü, bu müracaatiyle belediye ta
rafından Floryanın istimlaki ıçın 

verilmiş bulunan kararın ref edil
mesini istemektedir. Floryadakı a
razinin bir kısmına sahip bulunan 
Şükrü bu müraacatin.i haklı göster
mek için iki noktaya istinat etmek
tedir: Şükrünün iddiasına giire 
Flo:r;:adafi arazi meselesind~n do

~a~ bir Ermeni aU~sixI~ kendi ara
sında çı an ihhlru hall~llmeden 
yani hakikii sahibi tşmamiyle taay
yün etmeden evvel belediye mena
fii umum.iyeyi ileri sürerek ve mülk 
sahiplerinin nzalannı istihsal et
meden buralarını istimlak etmis. is
timlak bedelatım da bankaya yatı
rarak Flo;ryada bazı müesses~ıer I 
vücude getirmiştir. Bundan başka 
istimliık kanununun bir maddesıne 
göre istimlakine karar verilen bir 
sahaya ait muamelenin bir sene zar
fında ikmal edilmesi icap ederken 
belediye bu formaliteyi ikmal ettir
memiştir. Bu iki noktaya dayanan 
iddia sahibi, istimlak karannın kal
dırılması ve arazının eski halıyJe 
kendine devredilmesini istemekte
dir. 
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1 Dünkü Toplantı ?.,~~~~~.?.~?!!.~~n .ıtı-
auğday lhracatçdarl, l\lman lthalcifçllarının da ikinci reis Meki Hikmetin baş-

C - Bizde kadın her mesleğe g 
rebilir. Fakat bu sual hala yerinde 
dir. Çünkü kızlarımız, hayata girer 
ken ve meslek seçerken önlerinde t 

rübe görmüş misallere bakarak yol 
lannı tayin edemezler. Çünkü kadı 
nın meslek sahibi olması bizim iı,:i 

yeni bir şeydir. Mazisi yoktur 

kanlığında toplanarak baro reısı 

Son Talepleri Üzerinde Görüştüler Bay Hasan Hayri Tanın istifası me
selesinden doğan vaziyeti tetkik et-

Bu iki dairenin bir kısım memur
ları vardır ki, vatan için ~alışıyorlar, 
rejim için çalışıyorlar. Sıraları geldik 

• çe terfi de ediyorlar. Yalnız tekaüt
lük denilen hakları yüzünden tasalı
dırlar. 

Bir kanun cık~ bu.. ~anuna gö
re 930 d9n sonra .hususi muha_sebe
dep maliyeye, malıyeden bususı mu
hasebe,_.Ie ilgili makamların kararla
rile ~eçirilmiş. wmmlj memurlar t:
kaüdiyelerinin bir kısmını kaybcdı
yorlarmış. 

Mpliye ve İktısat işlerini bilmedi
ğimden bunu kendi kafamla anlatı;na
yı bcceremiyecegim. Onun için yal
nız bir ricadan baska endimden bir 
şey kat,mryarak bilenle;den topladı
ğım komprime not}arı buraya gegi
recegim. llgıli makamlar bu işin ne 
olduğunu ve bu yüzden doğan ~e
rinde tasanın giçlerilmesi ne,.Ye bağlı 
bulunduğunu notlara bir göz atmak
la anlıyacaklardır. Notlar: 

Urfa ve şark buğdaylarımızı 
Payas ve Mersin limanlarından 
yüklemek şartiyle mübayaa e -
den Alman ithalatçılan alaka -
dar tiiccarlarımıza yeni bir mu 
ka\'elc sureti gfü1dermişlerdir. 

Bu nıuka,·ele hiildi eri -

~aat edere ta 

şehbi.isatta bulunulmasını 

mişlerdir. 

Diln hu me~cle için O(iste 
ihracatcılarla hirlikte bir top -
Jantı yapılmıstır. Tü<"car1arımız, 

mukn\•eleye ıöre buğdayların 

yalnız Doyse Levant Ling va -
purlariJe sevkinin doğru olamı
yacağını hem navlunun pahalı 
hem de iki ay kadar vapur bek
lemek yiizünden mallarının ve 
paralarının bekletildiğini söyl~ 

mişler ve sık sık vapur gönderil
mesi veya diğer ecnebi vapur -
lariyle gönderilet"ek maUarın ka 

bul edilmesini istemişlerdir. Al
man Rayştele idaresinin, alınan 
buğda;\·lar içinde azami yüzde 
yirmi dönmeli buğday bulun -
ması hakkındaki isteğine mu -
kabil bu nisbetin yüzde otuza 
çıkarılmasını ve analizinde yüz
de dört ecn bi madde bulunma
sına dair olan kaydın da yüzde 
üç (korniil) ve yüzde iki çavdar 
şeklinde tadilini istemi lerdir. 
Bu mesele etrafında bugüne ka 
dar yapılmış olan ihracat bak -
kında tüccarlar izahat vermiş -
ler ve çıkan ihtilafların bn ecne
bi madde meselesinden çıktığını 
söylemişlerdir. Gönderilen buğ
dayların 77 - 78 hektolitre ol -
ması kaydını tüccarlar kabul et
mektedirler. Ancak bu nisbet
ten yüksek olan buğdaylar için 
dahi Almanların bir prim ver
meleri lazım geleceğinde ısrar 
etmişlerdir. Ofis dünkü görüş -
meleri bir rapor halinde İktısat 
Vekaletine gönde1ecektir. 

miştir. Yeni Avukatlık Kanununun 

1 63 üncü maddesinin E fıkrasında ba
ro reisinin istifası halinde bir karar 
vermek heyeti umumiyenin vazife
leri arasında sayıldığı için idare he
yeti baro umumi heyetinin toolan
masrna ve istifa meselesini tetkik et
mesjne ka~;ilr vermiştir. l3aro umu
mı lieyeti 4 Mart Cumartesı günu 
saat on dört buçukta Ağırceza Mah
kemesi salonunda toplantıya davet 
edilmiştir. Bu toplantıda haysiyet 
divanı için ekseriyet kazanamıyan 
on iki aza araSinda yeni bir seçim 
yapılacak ve altı namzet intihap e
dilecektir. 

-o---

BELEDIYEDE : 

Dükkcinlara 

Kıymet Biçildi 

Fakat ötedenberi bu hususta mu 
telif tecrübeler yapmış olan ve h 
mesleğe girerek hangisinin kadm 
çin daha muvafık olduğunu anlaya 
Avrupa ve Amerikadaki kadınları 

tecrübelerine.len ders alarak bu sual 
c~v'p verebilirız. 

Aıp~alılann yaptıgı tecrubey 
nazara)\ tahsili az genç kızlar ı~in e 
iyi meslek mağazalarda sa4cılık t 
lefon memurluğu, daktiloluk gibi i 
lerdir. Tahsil görmüs kadınların e 
~k muvaffak olduklan sahalar m 
alliınlik, muharrirllk, katlplik, gaz 
teciliktir. Kadın mimar, adın kim 
yager, kadın müh~ndis yok gibıdi 
Buna mukabil muallimlik, muharrir 
lik ve gazetecilik günden güne ka 
dınlarm inhisarına geçmektedir. B 
meslekler kadının ana olmasına d 
diğer meslekler kadar engel olma 
maktadır. Kadının fizyolojik kabili 
yeti de bu mesleklere daha müsait 
tiı: 

~ 

(Son tekaüt kıınu~ 930 dan sonra hu
susi muhasebede ı;alısan memurların ma
!1yeye geçişlerinde - 930 dan maliyeye ce
çi~ ,tcµ-ihine ~dar • gı?Çen hl~ zn.ali!e· 
ce tekaütlerine sayılmamakta imiş. A;r.ni 
şekı1de maliyeden hususiye geçen memur
ların da maliyedelti hizmetleri husus! ida
rece tekailUerine h~ap edilmemekte lrn!.}. 
O kanunun 66 ncı maddesi ve bunu tefsi. 
ren Divanca verilen karar !:>u neticeyi em
rediyormuş. Bu hükmün on binlerce va
tand~ı ııon derece tasalandı.rdığı meydan. 
dadır. Şöyle ki: 

Belediye Şurayı Devletin bu iddi
alar hakkında gönderdiği sorgulara 
ait cevaplarını ve ilk müdafaayı ha
zırlıyarak göndermiştir. Mesele he
yeti umumiyede görüşüldüğü vakıt 

iki belediye avukatı da hazır bulu-

DENiZ ve LiMANDA : POLiSTE : 

İstimiaklerine karar verilen Beya
zıttaki kırtasiye dükkanlarına fiyat 
takdir edilmiştir. Komisyon 20 par
çadan ibaret olan bu dükkanlara 40 
bin liralık kıymet koymuştu?'. Kara
rın dükkan sahiplerine tebligine baş
lanmıştır. Ancak bu dükkanların her 
birinin müteaddit hissedarlan bu -
Iunduğu anlaşıldığmdan bunların her 
birine ayn ayn tebligat yapmak za
rureti hasıl olmuştur. Bu yüzden bu
radaki muamelenin ikmali biraz geci
kecektir. 

S - inhisarlar idaresinin tü 
tün eksperi yetiştiren okul 
nerededir.? 

Şirketi Hayriye PICii 
için Müsaade Aldı 

iki Vesait i Nakliye 
Kazası 

(1 - 930 senesinden son.ra birkae :ııene 
ilk okul öğretmenliğinde çalışan birçok 
liyaka.tli öğretmenler bniih;ınla orta oklli 
öğretmeni olarak tertl etmis ve ma:ısını 
da umuml muvazencaen aımıya:.ııaşı~-
lar. Bunların 930 tarihinden orta okul 

nacaktır. 

MOTEFERRIK: 

l!.lok+r.ik Ca~o.yanı 

Çalanlar 

Şirketi Hayriyenin Anadoluhh>a
rında Küçüksuda y:ıpınıya karar 
verdiği plaj )çin beleuiyec;en müsaa
de alınmıştır. Plaj •.emmuıda açıl 
ciill:ıfi'. r,ır e put'l"nnın ~ -,.1;._ 
ja uğrıyacak ve ayrıca Bebekten 
plaja ara seferleri yapılacaktrr. Şir
ket plaj fiyatlarını da kontrol ede
cektir. 

Şoför Kemalin idaresindeki 2108 
numaralı otomobil Galata köprüsün 
den geçerken Kumkapıda oturan Rt-
17;aya çarparak başındjln ve omuzun
d a"?:\ (l.ğlrca yaralamıştır. Var~lt h l\s
taneye kaldırılınışı §X>för yakalan· 

öğre~enlliine nakilleri tarihine kadw
bin bir hizmetle geçen hizmet milddetleri, 
tekaüt kanununun 66 ncı maddesince teka
ütlerinde maliyece itibara almmıyacak
mış. 

(2 - Eskiden umumi muvazeneden ma
aş al;ıı;\ birçok ilk okul ölretmeni varmıs 
ki bunlar mekteplerinin IA!vile bizzarur 
ve ellerindeki ~adı:tpame dolayısile hu
SU!;i muhasebeden ırnaaş. alan müesseseler~ 
nakJedilıtıi15ler. Dıırada !erdin hiçbir 
ş,-ıh~ .suçu yok. l\ieçbud hizmet dolayısile 
salah yetti ıwı.kamlar.dan ~liı ~ilen Jn~
muriy~ redd~em.41erdir. Bu kablli~n 
9~0 dnn tronra pmumt ;ıııüvaz.eneye ~eı;en 
h~zmctlcrl neden kaytxılsun \?e tekaütı.e. 
rıne sayılmas,ı.n? 

3 - Mescl!ı bir ilk ,tedrisat müfı:W~I 
terfi ederek bir ild sene evvel maarif mii
düril olmuş ve maaşını da maliyeden al
m_~YD ba lanıış. 930 tarihinden maarif mil
durü oldı.ı.ğu tatihe. .kndar husus! muha
sebeden ~aaş elmakla geçirdiği hlzrçı.çt 
müddeU kaybolmu;ıtur. Ç\iJı.ldl maliye bu 
hizmetini t.cknüdilne saymıyacaktır. Bıı 
gibi vatnndn~ann kabwtı.r liyakat g-SS
tercrek terfi etmeleri olur mu? 

(4 - Ma.1rif b~k!tipleri jki sene ev
veline kadar muhçısebe\ hususiYcden ma
aş alırlarken sonra bunların da maaşlr.rı
nın maliyeden ödenme.cıi emrolunnıu.,. 
Şimdi bu ml';murlann ~si olarak tak
sirleri olmadan 930 dan maliyeden maaş 
aldıkları tarihe kadar öteden maaş al
mi,\kla geçen müddeti maliyece tekaiitle
rine - ptezktlr madde mucibince - sayıl-
mıyacakt.ır. · 

Elektrik cereyanında sırkatten do
layı geçen aylar zarfında muhtelli 
sulh ceza mahkemeleri tarafından 

16 kişi hapis cezasına mahk-1m edil
miştir. Hükümete ait cle'.<trik c~reya
n;m çalanlar hakkın'ia sılo bir su
rett(' takibatta bulunu'.maktadır. 

Haliç Şirketinin Vaziyeti 
İktısat Vekaleti, üç buçuk sene

dı:nberi muvakkat ka:arile belediye 
tarafından işletilmekte olan Haiiç 
\.apur şirketi işini, kat.i b~r karara 
bağlamak üzere tetkik etmiye karar 
ve,.miştir. Geçenlerde toplanan şir
ket hissedarları da toı:ılantıda kati 
bir karar verememi.:şlerdir. 

Hissedarlardan bir kı-;011 şirketin 

biıtün emlak ve tesi>cıtilc beraber 
belediyeye devrine tua{tardırlar 
Vekalet bu tetkikatı yaparken bu his 
sedarların noktai nazarlarını da n~
zarı dikkate alacaktır. 

.......... ---<0,----

Adanada Köy 
intihapları Feshedif di 

(5 - Birçok doktor ve muallimler. hu
susi muhasebe tarafından idare edilen 
hastane ve mekteplerde çalıştınldı'(tıın 

sonra ikinci bir emirle maliyeden maaş a
lan memuriyetlere nakledilmişler. Mestltı 
Memleket Ifastanesi hekimi hi.ıkCımet ta. 
bibi olmuş, ilk okul öğretmeni de maliye
den maaş alan bir okula nakledilmıştir. 

Bunda hiçbir .şahş,l müracaat yoktur. 5a\A
hiyettar makamların gördüğü lü~a go. 
re bu ııakil işi ynpılm~tır. Şimdi bu rurt
taşların neden tekaüt hakları :ılyaa "Jğra-

Adana - Bir mi.ıddet evvel, vila
yetimizin bütün köylerinde yapılan 
muhtar ve ihtiyar heyctlerı intiha
batı feshedilmiştir.Bunun sebebi, eskl 
heyetlerin dört seneli~ muddetlcri 
bııtmeden intihap yapılmasının kanu
na mugayir görülmesidır. 

Muhtar ve ihtıyar heyet1cri bu
günlerde yeniden xntinup olunacak
tır. 

12 Yaıındaki Baldızını 
KandırmıJ sın? 

Ayvalık - İsmail adında bıri, olen 
karısının, 12 ~a~larındaki ktz karde
şini ıgfal ederek kaçırmıştır İsma
il tutulup muhakeme edılmiş ve hap
se mahkum olmu_ştur. 

yeUerinl kabul etmemeleri hiç !iQph~ yok 
ki umumu incitmekted\f. Bunun en mı:ın

tıkl ve i~beUi tnra~ ~ olsa &erek: İki 
taraf memurlo/mın kar;ıılıld.ı ieı;en hi1-
metlerinl tanıyarak tekaüdiyelerini ver
mek. 

Yine Fırtına Baıhyor 
Evvelki akşamdanberi devam et

mekte olan yıldız, karayel rüzgarı, 
dün şiddetini artırmıştır. Karadeniz, 
Ege ve Marmarada fırtına olması ih
timali artmış olduğundan limanca 
gemilere malumat verılmiştir. 

Yeni Gümrük Binaları 
Bulgar hududunda gümrük idare

si için yeni binalar yaptı!"ılmasına ka 
rar verilmiştir. Buraya Uzunköprü
den memurlar gönderıl~cektir. Uzun· 
köprüde memurlar için in~a'.>ına baş
lanmış olan evlerln ınşaatı bitmek 
üzeredir. 

11 Cümhurlyet .. in 
Tamiri Bitti 

İstinyede yeni baştan tamir edılen 
Cümhuriyet \'apuru denize ındiril -
miştir. Yüz elli bin li-:ı sarfodılerek 
tamamen yeni bir hale sokulmuş olan 
gemınin tecrübelerine başlanmıştır. 

Geminin eski süratinı bu!muş oldu 
gu söyleniyor. 

,-----01----

MAARiFTE : 

Hukuk Talebesinin 
Paristeki Tetkikleti 
Ankara hukuk fakültesi talebesin

den Avrupa seyahatine çıkan 35 ki
şilik bir grup Parise varmıştTr. Ta
lebelerimiz bir nafta kadar Pariste 
kalmışlar ve Fransız hariciyesi ile 
Maarif nezaretinin hazırlad1klar1 pro 
gram ile bir çok tetkiklerde bulun -

muşlardır. Bu arada Sevr, Versay 
Tiryanon ve Luvr gezilmiş ve Siyans 
Politik ile hukuk fakulteleri talebe
lerimiz şerefine birer çay ziyafeti 
vermişlerdir. 

Fakir Tale6eye 
Gümrüğün Yarchmı 

(6 - MalOO?de iktidar ve son dere<:e l!
yakat glSster~ birçok m~ur husu$! mu· 
hasebeye ve muhasebede kudret ve ilmine 
itimat olunan birçok vatandaşlar da mall
yeye terfian ve naklen tayin edilmişle.:-. 

Bu lüzumu hlssesien $<1Hlhiyettar mn
kamlann takdir ve teveccühten doğma 

bu harekep.erinln cezasını me,murların 
çekmeslni hiçbir zaman hUkQmetlmiz .ka
bul etmez. Bugün, reJlmin bu hallerin 
devamına katiyen meydan vermiyece&ine 
cüm,lesi kanl olduğu için )l~ sene bu yol
da bir kanun bekliyor. Ve esasen bu yol
da yapılan müracaaUara da VekAletlerdt;n 
verilen cevaplarda böyle. bir kanunun 
teklif edilmek üzere bulunduğu bildiri\
mekte imiş. Fakat seneler geçtiği .halde 
tekaüt kanununun o 66 ncı maddesine \e 
bu yoldaki Divan tefsirine bir türlü doku

nulmamış.) 

Bir devlette iki muhaseb~~n bulunm~
D ve bunların da biribirlennın mevcudi-

.Belki bu klSa notlar da yine etraflı bir 
~Y ifade edemıyecek kadar zayıftır. Fa
kat erbablrun hemen ~acası bu ge:ik
miş işi ele alarak yakında halledecekteri. 
ne inanmak 1Azım ge}4iğinl iddla edebili
riz. Çünkü yeni hükumetin; yeni, faydalı 
ve bilhassa pratik kanunlarla yeni Mec. 
lise R:eleceeini billvoruz. 

İstanbul gümrük mi.idürliıgü1 muh
telif mmtakalarda yakalanw s· tıla
mıyan kaçak eşyadan 9 bin liralık 
tarama, hurma gibi y!yecek madde
lerini, mekteplerdeki fakir çocuklara 
tevzi edilmek üzere Maarif müdürlü
ğü emrine vermiştir. Maarif müdür.
lügü de dün bu maddeleri, rnektep 
himaye heyetlerine dağıtmıştır. 

mıştır. 

Bir Gemici Denize Düıtü 
Pendik vapurunda çımacı Rizeli 

Ahmet, vapur Kmalıada iskelesin
den hareket ederken kazaen denize 
düşWüştür. Sol eli vapurla iskele a
rasına sıkışan Ahmedin parmakları 
ezilmişticr. Yaralı nümune hastane
sinde tedavi altına alınmıştır. 

illi Yancıın Baılancııcı 
Taksimde Fırın sokağında Abdül

mecidin ve Nişantaşında Kalıpçı so
kağında Nazifin evlerinde iki yan
gın başlangıcı olmuş, ilcisi de atesin 
büyümesine meydan verilmiyerek 
söndürülmüştür. 

Çeyreği Altın 

Diye Satmış 
Kum.kapıda oturan Kemal zabı

taya müracaat ederek TaJıtakalede 
oturan İsmailin kendisini aldatarak 
altın suyuna batırılmış bir çeyro?ği 
7 liraya sattığını iddia etmiştir. Suç
lu yakalanmış tahkikata başlanmış-. 
tı:r. * Kumkapıda oturan Maille ismin 

de birisi, Eminönünden geçerken 

Mustafanın idaresindeki yük araba

sının çarpmasına maruz kalarak ta

ralanmışıır. Yaralı tedavi altına a
lınmış, Mustfa tutulmuştur. • 

Bakırköy istasyonunda 

y tlftCJlft Çıktı 
Dün akşam saat 21.43 de Bakırköy 

şimendifer istasyonu bilet l!işe:;inden 
yangın çıkmıştır. Gişenin çatısı ta
mamen yanmıştır. .. . 

İtfaiye yangına vaktinde yetlştigı 
i~in binanın tamamen yanmasının ö
nüne geçilebilmıştir. 

Yeni Açılacak Mektepler 
Bu seneki maarıf bütçesine Ul\8-

at için konulacak olan 300 bin lira
lık tahsisatla şehrin muhtelif semt
lerinde yen i ilk mektep binaları ya
pılacaktır. Bunlardan biri Langada 
Şeyh Fer~h camii arı;asında, biri Üs
küdarda, b iri de Tün~de yapılacak
tır. Bunlardan baş}ta Bakırkôye bağ
lı Osmani,ye köyündeki 4 itnC"ü U.ft 
mektep, için de yeniden bir bina ya
pılacaktır. 

C -Tütün Eksperi yetiştiren b. 
mektep yoktur. İnhisarlar idaresi lü 
zum gördükçe bir eksper kursu aça 
ve ehliyetli memurlarından bir kıs 
mmı burada yetiştirir. 

E minönü istirnlA.k sahasına dahil 

olup da son günlere kadar istimlak 

edilemiyen han ve dükkanların da 

kıymetleri konularak sahiplerine teb 

Jigat yapılmıştır. Burada tramvay 
caddesinde mevcut 3 dükkana 55 bin 

liralık bir kıymet konulmuştur. 

Üsküdar Meydanı 
için Plôn 

Beleaiye fen heyeti, şehir meclisin
ce imarına karar verilen Ü skiıdar is
kele meydanı için bir plan hazırla
mıştır. Bu plana nazaran iskele mey
danının sağ tarafındaki bütün ah -
şap dükkanlar istimlak edilerek yık
tırılacaktır. Bu dükkanlara ait istim
lak bedeli, halen İstanbul Nafıa ınü-
d .. 1 .. ~-· ı· d kalmış olan paradan ur ugu e ın e . dil-
tediye edilecektir. Plan tasdık e ,. 

.. b .. l -'e Nalıa Veka-mek uzere, ugun er:.ı 
letine gönderilecektir. 

Havacıazı Fiyatla~• 
Bir Para Yükseldı . 

Tarife komisyonu dün beledıyede 

1 k 939 senesi birinci üç ay-
top anara . 

h Zl tarüelerini tesbıt et-
lik ava ga 

. t• K misyon tetkikat neticesin-
mış ır. o ' . 
de İstanbul ha va gazı fıyatlarını bir 

ksanile 5 kuruş 29 paraya, in-
para no Ü .. 
dirmiştir. Kadıköy - skudar .hava 
gazlarını da bir para tazl~sile. 5 ku-
us 38 paraya. Beyoğlu cıhetındeki 
~a~a gazı tarifesini de iki para ila· 
vesile 5 kuruş 38 paraya çıkarmıştır. 

Ekmek Fiyatları 
Ucuzluyor 

B~lediye ilctısat mü~avere heyeti, 
dun belediyede toplanarak ekmek fi
~ratile ikinci nevi ekmek işini tetkik 
etmiştir. 'Komisyon, ucuz ikinci nevi 
rkmeğin çıkarılmasına ve birinci 
nevi ekmekte de bir miktar tenzilat 
vapmastna karar vermis bu1unmak
tadır. Ancak vali. An.karadan döndük 
ten sonr;;ı hn karar k<>nrlisin~ ~öste
rilip noktai nazan alındıktan sonra 
tatbik edilecektir. 

15 Memur CeıalanCl ı rddı 
Belediye memurin inzU~at komis

vonu, belediye reis muavini Lfltfi 

Aksoyun riyasetinde toplanarak bir 

kısım belediye memuruna ait evra

kı tetklk etmiştir. Komisyon. 5 me
mura devamsızlıklarından Clolayı 
kıstelyevm, 10 memura da ihtar ce-

zası vermiştir. 

* S - Lise mezunları Yede 
Subay olabilme1c icin mekte 
kamplarına müracaat etmek 
mecburiyetinde midir? 
C - Lise mezunları mekteP, 

kamplanna devam etmeseler bı1e 

yine Yedek Subay: olurlar. 

* S - "Allo Alto, yetişin .. ro 
manı kitap 1ıalinde rıktı mı? 
c - llayır, çıkmadı. 

* S- Oç buçuk senedenberi hir 
ticarethanede muhasip sıf ati
le çalışıyorum. A3kerlik dola
yısigle ııazif emden ayrılırkeır 
patronum bana yardım etmi· 
ye mecbur mudur? 
C - İş Kanunu ancak patronu ta

rafından bilasebep çıkarılan memur 
ve işçilere tazminat vermeyi emre
der. Siz kendi hususi vaziyetiniz ica
bı ayrılmıya mecbur oluyorsunuz, 
belki de bu ayrılmanızdan patronu
nuz mutazarrır bile olacaktır. Bina
enaleyh kanunen onu yardıma mec
bur edecek bir hal yoktur, fakat o 
kendiliğinden size bir ikramiye ver
mek isterse, buna da kimse karış~ 
maz. 

24 Şubat 1939 
CU MA 

2 incl ay 
Arabi; 1358 
Muharrem 5 

Gün 28 

Güneş: 6,44 - Öğle: 
İkindi: 15,30 - Akşam 

Yatsı: 19.23 - İmsrut 

J{;wm: 109 
Rumf: 1355 
Şubat: 11 

12,27 
17,57 

5,05 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşil.köy Mt:teoroloji istasyonu'ldan a

lınan malOmata göre, hava yurtta Knra
denizin Şark köşesi ile Doğu Anrıdolud3 
bulutlu, Cenubu Şarki ve Oı;t<l AnadıJltl 
bölgelerinde ~apalı ve mev;ii yağışlı, di
ğer bö}gelerde umumiyetle kapalı ve ya
ğışlı geçmiş, rüzgtırlar Trakyada Şimali. 
istikametten kuvvetll, Egede Cenubt. di
ğer bölgelerde Şark! lstikame•ten ortıı 

kuvvette, Karadenizin Garp taraflarınd:ı 
karayelcJen, Ege deni~inde Şimalden mu
tedil fırtına şeklinde esmiştir. 

İstanbulda hava kapalı ve az yağı"'' 
geçmiş, ril:ıgar Simali Şarktıden saniyede 
3 - 5 metre hır.la e.sm.iştir. Saa_t 14 te 
hava tazyiki 758,7 milimetre idi. Sühunet 
en yüksek 8,8 ve en dü~ük 5,9 ıııe.ntigra 

olarak kaydedilml§tir. 
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Yazan: Ömer Rıza DOCRU L 
ı talya Hariciye Nazırı Kont Amerikahlara 

Mesai• 

TAN 

Çinliler Yeniden 
Birçok Japon 

Askeri Öldürdü 

Amerika İle 
• • 
lngıltere 

Anlaşmışlar 

. ., 

Mürekkep Bahğ 
İle Mülôkat 

Yazan: B. FELE 

G eçende kendisine canavar 
rütbesi tevcih edilmi§ ol 

bir köpek balığı ile görüşmüşt .. 
Bn seferki mülakatım da yine 
balıkla oldu. Fakat öteki gibi b 
kuruş verip girilen bir idama m 
kum dükkan içinde değil cic, gü 
bir otel odasında. Şaşmayın! Bir o 

Ciano, Varşovayı ziyaret el· 
mek üzere hareket etmiştir. Bu se· 
Yahatin hedeflerinden bahseden Leh 
~·e İtalyan mahafili ve matbuatı, 
Italya Hariciye Nazırının, Avrupa
da bir mücadele koptuf'u takdirde, 
~ehistanın alacağı vaziyeti anlamak 
ı:otediğinr, hundan başka Lehistanın 
müstemleke cdinmeğe ait dilekleri· 
hakkında müzakerelere girişeceğini 
bildiriyor •• 

Lehistanın vaziyeti Şarki Avrupa
nın mukadderatı bakımından da, 
G.arbi Avrupa bakımından da, mü
htındir. Şarki Avrupa bakımından 
ehemmiyeti, Alman;> ile Rusya ara 
51nda bulunmaktan ileri ~eliyor. Al· 
nıanya ile Rusya arasında, meseli 
1etıi bir Ukrayna vücude getirmeğe 
teşebbüs yüzünden bir çarpışma vu· 
kuu takdirinde Lehistanın hanıi ta
l'afa iltihak edece~ büyük bir mese
le t.eşkil eder. Lehistan bu iki taraf· 
tan hangisine iltihak eders~ onun 
~ına büyük bİıl' kuvvet katmış 
ohı.r. Fakat Leh.istan yeni bir Uk· 
~ vücude getirmek teşebbüsüne 
~ ettiği takdirde bunun niha· 

Ankaraı 23 (TAN Muhabi
rinden) - Cilmhurrebimiz İs· 
met İnönü bu Pazar günü A. 
merlka halkına hıtaben m~Aj· 
larını İngilizce olarak irat bu
yuracaklardır. Dün ıece 19,74 
kısa dalga üzerinden ikinci bir , 

tecrübe daha yapılmıştır. Du ~ Japon Ordusunda isyan Çıktı Hongkong'da 
tecrübede beş dakika kadar de. i 1 

t 
odasında balıkla mülakat kabil 
duğunu bu defa bizzat gördüm 

1 inandım. Şöyle ki: Akşam lokanta 
1 yediğim uskumru balığının bay 

vam eden müzik neşriyatı da lngilizlerle Portekizler Müşterek Tedbir Alıyorlar, 
yapılmıştır. Nutuk saat 20,:uı 

da söylenecektir. o zaman A. Fransızlar Hainan' a Bir Destroyer Gönderdiler 

ı oJdu.,.1\-u hakkında iç-inıe bir şüp 
l düştü. Bazı adamlar vardır. Onla 
' veı.,·eseli adını verirler. Ben de şi 

di öyle oldum. En küçük bir ihti 
male dayanan bir ''Acaba!,, uyku 
mu kaçırıyor, adeta tedirgin oluy 
rum. Doğrusu bu yeni huyumda 
dolayı endişe etmekteyim. Eskid 

kendi aleyhinde bir netice ve· 
~ ~ Lehistan.da yaşcyan ve 
~l.)lCIUİee bir yekiın teşkil eden 

Uhaynalılamı da yeni Ukrayna
devletine iltihak etmek istiyecekle· 
ıi1'i dir ederek bu tqebbüse kar· 
§1 geldiğini gösteren bir vaziyet al-

hll suretle Şarki A vrnpa 
:hinde vuknbulaoak Wr hareket

te Lehistandan istifade edilmiyece· 
i:i anlaşılmış, hatta bu yüzden Al • 
lnanyaııtn Şarki Avrupaya karşı ha· 
!'eke.tinin durakladığı, yahut tali bir 
dereceye düştüğü bildirilmişti. 

Lchistandan Şarki A vrupaya kar
§1 bir teşebbüsten :istifade edilmiy"· 
~eği anlaşıldıktan wı bu teşebbüs 
atiye bırakıldıktan sonra Lehistan
dan Garbi A vrupa)·a karşı istifade 

• lan aranmı2 olacak ·, Al • 
:nıanya Hariciye Na:ı:ın Yon Ribben· 
trop'tan sonra ltalya Hariciye Na
zırı Kont Ciano'nun da Lehistan hü
k!onet merkezini ziyaret ettiğini gö
l'Üyorm. 

Bu 7.iyarclin manası ~ oluyor: 
Şa7et İtalya ile Fransa arasında, 
lnalüm talepler yüzünden bir müca
dele -.ukubulacak, Almanya da ltal
l·aya yardım edecek olursa, Lehis
tan ııe yapacak? 

hansa ile arasındaki askeri itti· 
fak hükümlerine göre, hareket ede
l'tik: Fransaya mı yardım edecek? 

°Yoksa bitaraf kalacak, yani bu 
ken itti.fakı hükümden düşürec".k 
~ 

Yahut bu askeri i'ttifakı hiç tanı
:ntınrak Almanya ile birlikte mi 
hareket edecek? 

Yahut Almanyaya karşı hayırhah 
~ bitaraflık tak.ip ederek Fransa
)• ka~lıklı yardım paktı ile bağlı 
Olduğu Sovyet Rusyanın Fran • 

Ya yardım etmesine mi mini ola
~? 

Bütün bu suallerin cevapları Al· 
~Ya ite ltalya için olduğu gibi 
F'l'ansa ile İngiltere için de büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Lehistan. Fransa ile arasındaki 
askeri ittifak dairesinde hareket 
edcı-ek, İtalya tarafından, Fransa • 
)'u karşı bir harp açıldığı n bu har· 
be Almanya da iştirak ettiği takdir· 
de Fransa ile birlikte hareket ede • 
Ccğini bildirirse, Almanyanın İtal • 
Ya lehinde harbe girmesine imkan 
kalnıaz. Çünkü müttefik Lehistan 
•e dost Sovyct Rusya, Almanya ile 
lncşgul olur ve Fransa ile İngiltere 
de, daha serbest hareket ve faaliye
te geçerler. 

Fakat Lehistan, Fransa ile birlik
le hareket etmediği takdirde vazi • 
~·et tamamiyle deği~ir. Yani Leh:s
tan bitaraf dahi kaldığı takdirde İ· 
~alya ile Almanya ile meşrul olmak 
ıs· . • ı, Yalnız Fransa ve Ingilterede ka-
lır. 

merikada saat 13,30 dur. Buna 

~ 
nazaran Amerikalılar Cümhur· 
reisimizin gece Irat edecekleri 
mesajı orada aşağı yukarı gün 

i ortasında dinlemiş olacaklar
dır. 
~~l"\l'.,I'. 

Türklüğü Tahkir 

Davalarına Gizli 

Celselerde Bakdacak 
Ankara, 23 (Tan Muhabirinden).:._ 

Adliye Vekileti müı:idehımumilikle

re yaptığı bir tamimde demektedir 
ki: 
•- Türklüğü, Büyük Millet Mec

lisini, hükumetin şahsiyetini, Rei
sicü.mhuru, devletin silahlı kuvvetle
ıjni tahkir suçlarına müteallik 1u
ruşma1ann ileni olarak icrası, faille
rine karşı işlediği suçların rüyeti i· 
tibarile dinliyenl~r ü:erindc asabiyet 
ve heyecan uyandırmak itibarilf> em 
niyeti muhafaza bakımından mahzur 
lu .olduğu gibi böyle mahdut sui'ni
yet erbabının edep hal'icine çıkarak 
hakaret sadedinde sarfottikleri ga
liz sözlerin aleni celseforde de mev
zuubahis edilmesi milli hisleri renci
de etmek itibarile mahzurludur. 

Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 373 üncü maddesi mucibince 
umumi adap ve emniyeti muhafaza 
maksadile duruşmanın gizli olarak 
icrası icap ettiğinden mevzu olan 
suçlara ait duruşmaların gizli ya
pılması hususunda mahkemelerde 
takipte b.ulunulması tebl!ğ olunur." 

Zat Maaşlarının 

Muvazene Vergisi 
Ankara, 23 (TAN Muhabirin -

den) - Maliye Vekaleti tekaüt, dul 
ve yetim maaşı alanların muvazene 
vergisi hakkında Kamutayın son 
toplantılarında kabul etmiş olduğu 

3588 numaralı kanunun tatbik şek
lini nlililı:1ere bildirmiştir. Buna 
göre miktan 22,21 liraya kadar olan 
tekaüt; dul, yetim ve diğer zat maaş
laruun 22.21 lira ve daha ~iı olan
larından 7 şubat 939 tarihinden iti
baren muvazene vergisi kesilmiye -
cektir. 

21,74 kuruş ile 22,21 kuruş arasm 
daki tekaüt, yetim, dul ve sair zat 
maaşlarından 1 Haziran 1938 tari
hindenberi kesiİmiş olan muvazene 
vergileri sahiplerine iade edilecektir 
Tekaüt, yetiın ve dul maaşlarından 
başka ücretleri de bulunanlann mu
afiyet . haddinin tayinind~ .. bır aylık 
maaş ve ücretleri mecmuu nazarı 

dikkate alınacak ve bunların mec
muu, vergilerin tenzilinden sonra mu 
afiyet haddini geçmiyorsa muafiyet 
ten istifade ettirilecektir. 

Lüksemburg Hududunda 
Uç Kişi Tevkif Edildi 

· Metz, 23 (A.A.) - Bir Alınan oto
mobili içinde bulunan üç kişi Fran· 

sız - Lüksemburg hududunda tevkil 

edilerek buraya getirilmiştir. 

Tevkifin sebebi meçhuldür ve me
murlar bu hususta büyük ketumiyet 
muhafaza etmektedirler. Zannederiz ki, hu kı~a izahat va

dy~ti ten ir, , e :Kont Ch . .ıı.o':nun =:::!~~~~~!!!!!~=~-~~-~===~ 
V;;r~V•;>:-. ~iuıı~ ~hGple.ıi.ııl ri~f;)6 l\a..(U; Mi..c..ı:...y r.ek"iJL, rOJ!.L 

de tavıih eder. Ciano ile göritşttikten lıiOliUQ Londra-
Lehi~tanın, istedi~i müstemleke- ya gideceğine dair ,;en1en haberler-

lcrlc 1 · · d 1 1 · nıcşgul olmak mese esı ıse, onu en an aşı ıyor. 
kolayca kazanmak için kullanılan Bununla beraber, seyahatin bütün 
bir kozdur. siyasi mahfiller. tarafından merak 
\·Fakat Lchistanın bu defa sarih ile takip edilece~i zerre kadar şüp-

lt CC\'ao \'Crmiyeccği, Lch'stan Ha· he rötürm.ez. 

Şungking 23 (Hususi) - Çin ve Japon makamlarının 
verdikleri tafsilata göre muhtelif mıntakalarda yeni bir çok 
çarpışmalar olmuştur. Çin makamlarından verilen haberle
r.in birine göre, cenubi Çinde Honkong ile İkin arasında har
betmekte olan Japon ordusunda çok ciddi bir isyan zuhur et
miştir. Bir çok kişinin öldüğü ve bin kadar askerin isyan et
mi~ olduğu söylenmektedir. 

bir ahbabım beni görmcnıezlikte 

gelse: 
- Dalgınlığına ı:eldi, görcmed 

1 derdim. Şimdi: 
Hoşengşiaoda Japonlar boğucu J 

gaz kullanırken rüzgarın birdenbire 1 
istikametini değiştirmesi üzerine biz
zat Japon askerleri bu gazlerin tesiri 
altında kalmışlardır. 

Filistin 
Konferansı 

l - Acaba hakkımda bir şey 
f işitti? 
' Diye cndiŞe ettiğim gibi, kaza 
bir dosttan veya işinadan mu 
"Dose,, yani ölçiisünden fatla 
iltifat veya şaklabanlık görsem: Çin hava kuvvetleri Nankin ci -

vannda Japon harp kemilerine kat'Şl 
taarruzda bulunmuştur. Bir Çin tay
yaresi Japon topları tarafından dü -
şürülmüştür. Bu tayyare düşerken 

pilotu istikamet tayin etmiş ve bir 
Japon harp gemisinin güvertesi üze
rinde parçalanmıştır. İnfilak netice
sinde mezkur Japon gemisi de bat·. 
mıştır. 

Diğer bir Çin tayyeresi de Ja -
ponların işgali altında bulunan Hi -
sinsuya hücum etmiş ve Japon· ka • 
rargahına bir çok bomba atmıştır. 

Japon , tesisatı mühim hasara uğra -
mıştır. 

Çunkşiang üzerine taarruzda bu -
lunan beş Japon tayyaresinden birisi 
Çin hava müdafaa topları tarafından 
düşürülmüştür. 

Çin müdafaa hattına karşı J a -
ponlar mühim bir taarruzda bulun
muşlarsa da bu taarruz püskürtül • 
müştür. Bu taarruz esnasında üç bin 
Japon askeri ölmüştür. 

Müşterek /ngiliz, Portekiz 
tedbirleri dü1ünülüyor 

Hongkong, 23 (A. A.) - Japon 
tehdidi Hongkong civarında ve Por· 
tekiz kara sularında artmakta oldu· 
ğundan Macao Portekiz valisi ile o
radaki İngiliz baş konsolosu müşte • 
rek bir İngiliz - Portekiz hareketi et
rafında görüşmüşlerdir. 

Japonlar, Macaoda bir tayyare 
meydanı inşasını Portekizlere teklü 
etmişse de vali bu tekilli kabul et • 
memiştir. 

Japonlar Oacao hududunda Şung
şanana asker de çıkarmak istemiş • 
!erdir. Portekiz valisi bunun Macao· 
nun emniyetini tehdit edeceğini be· 
yan ederek Japon makamatı nezdin· 
de protestoda bulunmuştur. 

Bir Fran•ız de•troyeri 
H ainan' a gitti 

Diğer taraftan Fransa Annan'da 
kain Kanyanh'da uzak şark için bir 
hava bazı tesisine karar vermiştir. 

Burada bir de askeri merkez vücu -
da getirilecektir. 

Uzakşark Fransız filosuna men • 
sup "Rigault de Gcnouilly,, de.stro -
yeri, Hainan adası sularına giderek 
orada demir atması için emir almış • 
tır. 

Şanghayda temizleme hareketi 
Şanghay, 23 (A. A.) - İtalyan, 

İngiliz ve Japon askeri kuvvetleri i· 
le birlikte hareket eden enternasyo
nal imtiyazlı mıntaka polisi, dün 
Şanghayın garp mahallelerinde bü
yük bir baskın hareketleri yapmıştır. 
Şehrin bu mahallelerinde bir çok tet 
hişçiler, afyon kaçakçıları vesaire o
turmaktadır. Bu hareket esnasında 

pofüleı:le tethL:ı!:i ~!tckri a.ı·o.sınd. 
~il~ m~&aem.:leı olııa.ı .. -.tı.a'. Bu 
çarı)ışımılardıa, biri en~on~ı 
polise mensup bir Çinli,· biri beledi· 
ye memuru olmak üzere beş ki~i öl
müş'tür. 

Temizleme hareketi yapılan mın
taka İtalyan inzibat kuvveUcrinin 
idaresi altındadır. 

Ara·plarla Yahudiler 

ilk Defa Bir 

Geldiler Araya 

Eıki lngiliz Hariciye 
Nazırı Eden - Acaba bir şeyler oluyorum d 

haberim mi yok? diye kuruntuy 
düşüyorum. Bu da pek rahat bir şe) 
olmuyor. Olmuyor ama \'aziyet b 
işte bu ~·eni huyumun 'tesiriyle: 

Berlin, 23 (A. A.) - Amerikan 
mebusu Vanzantın, gerek Guam ada
sının tahkiminin gerek Amerika fi _ 
}osunun takviyesinin Eden tarafın

dan Amerikaya yapılan ziyaretin bir 
neticesi olduğuna dair parlamento-

Londra, 23 (Hususi) - Bugün· ilk da yaptığı beyanatı mevzuu bahis e
defa olarak Araplarla Yahudiler bir den ''Börsen Zeitung., diyor ki: 
araya gelerek konuştular ve anlaşı- "- Bu yapılan ifşaat insanı dü • 
lan konuşmalar .dostane. mahiyette şilndürüyor. Neticeleri çok şayanı 
olmuştur. Fakat bu konuşmalar hiç dikkat'olnbilir. Yalnız bilmek istedi
bir resmi mahiyeti haiz değildir. ğimiz bir şey varsa o da Edenin kcn
Çünkü, Araplar Yahudi acentesini di namına mı, yoksa Londra hi.ıku

yahudi mümessili olarak tanımllma- meti namına mı söz söylemiş oldu -
ğa devam ediyorlar. Toplantı iki sa- ğuöur. Her halde otoriter devletler 
at devam etmist\r. tnJ!füere namma aleyhinde Amerikada ya'ı11an veya 
Lord Halifax, Mister Macdonald ve söylenen yüzlerce nutuk ve makale
Mister Butler, Araplar namına, Mı- ler yeni bir İngiliz - Amerikan planı -
sır, Irak, Suudi Arabistan murah - nı gizliyen birer perdedir. Bu plan, 
haslan hazır bulunmuşlardır. Yahu- dünyanın iki memleket arasında 

dileri Vaydman, Lord Reading, Ame- taksimini jstihdaf ediyor ve Alman
rikalı Wisl ve Brcadstead temsil e - ya ile dostları . aleyhinde yapılan 
diyordu. propaganda nazarı dikkati başka ta-

- Acaba balık bayat idi de, ben 
zehirlendlııı mi? diye endişe iç.inde 
iken gaflet basıp uyumuşum. Ben 
her gaflet anında uyumam. 

Öyle oba ne rahat! Çünkü insa -
nın gaflet anı en ziyade tehlikeye 
maruz olduğu zamandır. Uykuda 
ise bir gıina hareket ve ye.ya kelam· 
da bulunanuyacağı için, bu gaflet 
dev,resini pot kırmadan geçirir. La
kin uyanık gaflet anında gaf yap -
madan kurtulmanın ı.•e bunun neti
~~\\i ~ı ....... "' r.r..cı. ...... e;ö"'""""" ..... i ... h-~"'-
nı yoktur. 
Uzatmıyahm: Balık kurunhısiyle 

uyumu~mn. Rüyamda bir deniz ke
narındayım. (lnsan daima mahru.nı 
olduğu şeyi rüyasında görür. Hepi· 
mizin sık ~ık kese kese altın gördü
ğümüz gibi) şöyle bir kumlukta ... 
Oynuyorum galiba! Taş mı atıyo -
rum, sektirme mi yapıyorum. HulU.. 
~a o çeşit bir şey. Derken önümde 
denizin rengi simsiyah oldu. Allah 
Allah! Bu nasıl şey? diye düşünür
ken ufak, çelimsiz bir balık suyun 
yüzüne çıktı, Biraz dolaştı ı.•e fiit\ll'
suzca geldi, benim hulunduğunı 

kumsalın kenarına yattı. Yani şu bi
çimde ki, hani biz nasıl ayaklarımı
zı suda sallandırır da zcvklenirsek, 
o da unsıra ağzını burnunu havaya 
çıkarıp eğleniyordu. Ben bu sim!>i
yah sudnn çıkan acaip balığa ya -
kından bakmak için sokuldum. Kaç· 
madı. Daha garibi bana: 

Yarın da üç taraf tekrar topla - raflara çekmek içindir. 
nacaklardır. 

Fakat Yahudilerle Arapların nok
tai nazarları üzerinde ısrar etmeleri 
konferansı çıkmaza iyiden iyiye sap 
tırmıştır. 

Filistin konferansına Yemen na
mına murahhas olarak gönderilen 
halihazırda Pariste bulunan Yemen 
prensi Seyfülislam Hüseyin bugün 
Fransa cümhurreisi tarafından ka -
bul olunmu~ ve babası İmam Yahya
nın Fransa cümhurreisine gönderdi
ği bir mesajı takdim etmiştir. 

Yeni Suriye 

Kabinesi 

Teşekkül Etti 
Şam, 23 ( A.A.) - Cemil 1\fardam 

kabinesinde Maliye Nazırı olan Lutii 
Haffar, yeni kabineyi te~il etmiş

tir. Kabine şöyle teı-ek~tii etmljltir. 
Başvekil ve Maarif nazırı: Lutfi 

Haffar, Dahiliye. ve \filli müdafaa 
nazırı: Maz.har paşa Arslan, Maliye 
nazırı ve hariciye nazırı vekili: Fa
iz Khoury, Adliye naı:ırı: Nesin Bıık
ri, Milli İktısat Nazırı: Selim Djam
bart. 

B. Lütfi Haffar matbuata verdiği 
beyanatta demiştir ki: 
"Hükiımet Fransa 11e Suriye ara

sındaki münasebetlerin takviyesini 
çok arzu ve zorlukları !ktiham ve bi
ribirine bir çok menfaatlerle merbut 
bulunan iki memleket arasmda anlaş 
mıya mani çıkacak engellerden icti
nap için icap eden müzahereti hu bü
yük cümhuriyette bulacağını ümit 
etmektedir. 

Irak Parlamentosu 

~ .. dildi 
B.;.;.ğ<U.;d, ~ (A.A.) - :Hıııv..,; iJ)..U.-. 

sı muhabirinden: 
Hükumetle te~riki mesai mesc.-le

sin<Ie zuhur eden ihtilaf üzerine par
lamento feshedilmi~tir. 

Yeni intihabatın yapıloc3h'l tarih, 
henüz te.!bit edilmiş değildir. 

Macaristanda İki 

Parti Birleştirildi 
Budapeşte, 23 (A. A.) - Maca -

ristanın Antikomintern paktına işti
rakini teyit eden protokol, bu cuma 
günü burada Macar hariciye nazırı 

Kont Csaky ile Almanyo, İtalya ve 
Japonya elcileri arasında imzalana
caktır. 

* Başvekil Kont Telekinin tcklüi 
üzerine, hükıimctçi partiler konfe -
ransı, milli birlik hükumet partisi 
ile "Macar hayatı., teşkilatının bir -
leşmesine karar vermiştir. Yeni par -
ti "Macar hayatı partisi., ismini ta -
şıyacaktır. 

Parti reisi, sabık başvekil İmre -
dinin yeni parti merkezi idare heye
tine alınmasını ve mebus Milotay ve 
Rajnisin parti azalığına kabul edil -
mesini teklif eylemiş ve bu teklifler 
de alkışlarla kabul olunmuştur. 

- Bonjur mcslekdaş! demedi mi! 
Ay deli olacağım. Balık liıf edi· 

yor. Hem bonjur diyor, hem de hana 
mcslckdaş, diye hitap ediyor. 

Şaşırdım: 

- Bana neden meslckda~ diyor
sunuz! Ben balık mıyım? 

- Hayır! Balık değilsiniz ama, 
alık ta. değilsiniz diyenıi~ eceğim! 

Çünkü benim suları kararttığımı 

görmediniz mi? 

- Gördüm! Lakin bir şey anlı-
··~·· .............................. , 
ı KISA HABERLER f ya:_a~ı=~dim! Galiba çoğu arkadaş-
..._.."" "" " -----• !arınız gibi siz de tahsilde piyade-

Ankara, 23 (TAN Muhabırınd,..n) - 5iniz. Zooloji, falan hak getire. Siı
Vali Lıitfi Kırdar yanında Ziraat VckMc:.i 
mutehassısları olduğu halde ziraat cnstt- zin anlıyucağınız ben bir mürekkep 
tüsOne giderek ekmek ve sut mcsclelerl balı~ıyım. Sıkışınca biraz mürek -
hakkında tetkiklerde bulunmuştur. kep salıverir, bulunduğum sulan 

e Hareket veya muvasıılat zamanlannı simsiyah yaparım. Ardımdan gelen 
bildiren yolcu telgraflarının mcvnıtlaıına düşmanlarını tnbii beni göremezler. 
zamanında verilmesi için tedbir alınması- Ben de sıvışır giderim. Siz de mü
nı posta idaresi aHikalılara bildirmiştir. 

• Danlmarka mılli bankası, isko'lto rekkeple hayatınızı temin eden mah· 
haddini yiızde 4 ten yüzde 3,5 a ındinnlş· lUklarsınız. Yalnız aramızda şu fark 
tir. var: Ben kendimi müdafaa için mü
e Ingilterenin Stoburuss - Street ts- rekkep sarfeder, sulan bulandırırıın . 

tasyonunda iki tren musademc etm!~tir. Siz ise buna liizum olmadığı halde 
Bir kişi ölmüş, 31 kişi yaralanmıstır. keh birbirinizi, kah şunu bunu bo-

Viy;u1ıi.O.li \ii...:ı.. clıkl.ı- ı,:ıktı ı>;n., d.ı.- ' """" · u1 
v " ""u • ınn nıt!l't n a.rc r, ıs aı:ı 

U QOi• o.ll c.Yl&••u .-\.lnı.n lı .,_. o.; la 1 Q j ~· 
• ...ıu.ıı..ıı Lel'-4'!) ccıuıuc:Ktcau. - bul:..ndıur:ııuıı:. Eğeı -.i:z.e lll.C'k . ıı.:, 

Belgrat, Meclis maliye komisyonu dcdiw.;e, bu beıı.iuı aile.) niuıedir.Sli c.. 
harbiye bütçesini kabul etmiştir. Bütçe ce mürekkep harcar iki mahluk ol-
2.928.16~.957 dinara yükselmiştir. duğumuzdan kinaye size böyle hi-

• · Clıppcr adındaki muazzam deniz t "'Y t tt' c·· .. ·· "tt" •· .. • B" · k Ok w ap e ıın. ucunuze gı ıyse sozu -
yar~ı. uyu ynnustakl ilk tecrübe .. . . ., 
seferini yapmak iızerc Sanfransiskodan mu gerı alıyorum, gazetecı efondı. 
Çine müteveccihen havalanmıştır. Tayyn- dedi ve daldı. gitti. Ben de .... Neden 
rede 22 kisi vardır. bOnra uyandım. 
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~ ~0™11§~& A\lblmlWIMllYJ ~ Dün Bir Liman Amelesi 

Arkadaşını Öldürdü 
ı .................................................................................. .J 

Evvelki gün gece, Kunıçeşmede 

Uman tahmil ve tahliye amelesin -
den Muratla 30 yaş.lannda Ali oğlu 
Mustaf.a, amelenin yıkandıkları 'ban
yo dairesinde yıkanırlarken bir ha
malhk ücreti yüzünaen çı'kan ağız 
kavgasından sonra Murat eline ge
çirdiği bir bıçakla Musta!arun bal
dırından yaralamıştır. 

muayene ettirmiştir. Doktor cesedin 
gömülmesine müsaade etmiştir. l\f u
rat yakalanmıştır. Hiıdise meşhut 

suçlar kanununun çerçevesine gir
diği için, dün geç vakit tevkif edilen 
Murat bu sabah ağır ceza mahkeme
si.ne verilerek sorgusu yapılacaktır. 

Müddehıl!lumi Sabri, olümün bı

çak yara1·ndan mı, yoksa d~rhal has-Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldı
nlmış ve ameliyat da yapılmış JSe de taneye knldınlnrak icap eden a.ıneli-
bıçak kan damarını kesUğı için biraz yenin yapılmamasından mı ıleri gel
sonra ölmüştür. Müddeiumumi mua- diğini de tetkike lüzum gormiış. bu 
vinlerinden Sabri, hadisenin tahki- ;hususu da tabibiadillerden sormuş
Jcatına el koymuş ve fabibiadi1 Enver tur. Verilecek rapor da dosyaya bağ
Xaranı hastaneye göndererek cesedi l lanacaktır. 

Düğün Evinde l 
Ortada Kalan 
Bir Gelin 

Sahte Altın 
Sürerken 
Yakalandı 

Dün Kasrmp~da bir düğün evin
de damadın eniştesi Beykozlu Ce
ırnal Açıkçelikle gelinin eniştesi Mus
tafa arasmda kavga olmuş, Mustafa, 
yeni akrabasını gözünden ve yüzün
den ağır surette yaralamış, ge)ill de 
gelinlik elbi.scsile ortada kalmıştır. 

Cemal Açıkçclik kayın biraderine 
Mustafanm baldızını istemiş, nişan 
ve nikah merasimi yapılmış, dün de 
gelin damadın evine götüriilccckti. 
Bunun için damat tarafı Mustafanın 
evine dört otomob'fl g(indermiştir.Kı
.z:m eniştesi Mq.stafa kapının önüne 
çıkını~, otomobi'ıleri saymış, sonra i
çeri girerek: 

- Bay Cemal, demiş, bizim kızı
mız öyle dört otomobille götürüle -
mez. Biz size kız vermiyoruz. 

Meşhqt suçlara bakan asliye dör
düncü ceza mahkemesi sahte altın 
sürmek istiyen İzzet ve İsmail is
minde iki Gencin duruşınalarını yap
tı. Davacı Ahmet Ismınde saka1Iı bir 
zattı. Ahmet evvelki gün Çarşı.kapı
dan geçerken yanına İzzet sokulmuş 
ve elindeki altın suyuna batırılmış 
eski bir gümüş beş kuruşluğu ken
disine göstererek: 

- Bey baba, ben bu altını sata
cağım, yabancıyım. Bana bir sarraf 
~sterrr misin, demiş. 

Bunlann konuŞtr\alan henüz bit
meden İsmail gelmiş ve İzzetle pa
zarlık etmiıyc, elindeki altına altı li
ra vereceğini söylcmiye ve bu suret
le de Ahrnepi tavlamıya başlamıştır. 
Sivil bir polis bunları cürmü meşhut 
halinde yakalamış ve karakola ge-

GAIL PATRICK 

Alabama'nın Binpinş-ham tehriıide 20 Ha
ziranda doğmuftur. Siy8.h saçlı, kara gözlüdür. 

FiLMLERi 
Esrnr<:nf:İJ"; Süvari, Hayavanat Bahçesindeki Cin&

yetler, Son Adama Kadar, Olüm tatil Edildi, Vago
nun Tekerlekleri, Büyük Radyo Sırrı, Bir Saat Geç, 

FRA'NClS 'LEDERER 

Prag' da 6 T e9rinievvel 1906 aa doğmUflur. 
Kestane saçlı, kara gözlüaür. 

FiLMLERi 
lJd hün:vanın Adamı, Saadet Pesinde, ~1antiatt8-

nın Roma~ı, şen inkisar, Yağm~rlu Rir Akşa~, 
llep Senin. Cemal, men'i israf kanllllunn öne 

sürmüş, fuzuli masrafın aowu olma
dıihn~ğylemi§ı fakat tekliflerini kı-
21İi enışıesınb kll15uı et'tırememıştrr. 
Mustafa hazırlanan geline de: 

- Haydi git soyun. Ben böyle c'.im
:ri adamlara kız veremem, deıniş!ir. 
Bu sırada Mustafa, Cemalin muda
tıalesini hoş görmemiş, masanın üs
tünde bulunan bir heykeli kaldırdığı 
gibi Cemalin suratnıa vurmuş ve ya
ralamıştır. 

tirmiştir. Karakolda İzzetin üstü a- Jl T •1 f~ V - ,7 :. • d n f 'T" k ·1~1 
,. ... rn.. , ~~~~... , t .... Lv...4%:ı.. 1.L-.A-OIJLe.~ın .e ~os a J.:_es ı r 
dört tane beş kuruşlukla iki tavla • 
zan bulunmuştur. NazlHi C'rAN) - Yem yıldan iti- rccek ve imza mukabilinde bun.ları 

Mahkeme suçlarını Sqb}t gördü. b~~en Nazilli köyle~~e posta ter ait oldukları yere tesli~ edecektir. 
fsmaile beş gün, hapis, 3 lira para kılatı vucude getinlmıye oaşl~l- 1".~sab.a~an alacağı resmı evrakı ve 
cezası, İzzete de on gün hapis ve on ~~ır. :apılm~ . olan ~39 koy koyd.ekilere gelen. mektup ve gaze
lira para cezası verdi.. butçelerıne bu iş ıçın tahs1$al ko- telen postaneden ımıa vererek ala-

4 Karısından 
Birisinin 

Bundan sonra hadiseye polis el 
koymuş ve yaralıyı müddeiumumi
liğe göndererek if\lUayene ettirmiştir. 
Tabibiadil Enver Karan ~aralıyı mu
:ıyen.c etmi~tir. Vereceği rapora göre, 
tahkikata devam edilecck\ir. 

Oç Sene Hapis 
Yatacak 

Beykozun Ömerliköyünden tsma-n b" ~ ır gun komşulanndan kırk ya-
şında Nazirenin evine 'gitmil Onu bir 
b:Wanc ile sokağa çıkarmış, tenha 
b1: ~erde de kadına zorla tecavüz et
mıştır. Ağır ceza mabk"'"'esi d"" b 
ldd" -··• un u 

~a)'l" te~~ .e~ti. lsmailin suı;unu 
sabıt gorduğü ıçın kendisine üç sene 
hapis cezası verdi. 

Kendi Dükkcinını Yakmıı 
Halaskfırg~zi caddesinde sobacılık 

yapan Agop Vartanynn mağazasını 
sigorta ettirdikten sonra yaknuya ve 
sigorta paralarını çeh.~iye karar ver
miştir. Dükkandan iltisalindeki arsa
ya bir delik delmiş, çuvalları ve es
ki elbiseleri gaza bubştırdıktan son
ra ateşlemiş ve çekilip g;lmişt!-r. Dük 
kanın üstündeki ev sahiHlerı dumanı 
görmüşler, itfaiye gelmiş, yangını 

söndürmüştür. Dün a~ır ce.za :mah -
kemesi bu davayı netic<llendirdi. Suç 
luya iki sene dört ay hapis ccza.c;ı 
verdi. 

Karıııli Yağ Satmıı 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi dün karışık tereya~ sattı~ 
iddıa edilen Bnlıkt>azarında yascı 
Yorf{inin duruşmasını yaptı. Suçlu 
kendisini müdafaa ederken: 

- Ben toptancı değılim. Hazır yağ 
satarım. Ya~ı ben karıştırmadım. Za
bıtai belediye memurları bizi değil, 
toptancıları yakalasalar hnkikat or
tar~ çıkar, diyordu. 

Muhkeme şahitlerin çağırılması i
çin baska bir güne b1rakıldı. 

AAlfvede Bir Tavln 
!ı;tnnbul sulh htık1mlerinden Tah· 

sin f stanbullu terfi~?'\ asliye birinci 
ceza mahkemesi azalı]tına tayin edil
miş ve yeni vazifesine başlamrştır. 

Sahte Emlcili 
Vesikaları Davası 

Dün ağır ceza mahkemesinde Mih
ran Kınacıyan ve Vahan Kınacıyana 

nnlmaktadır. Burada yaptırılan ~s cak ve köye getidp hemen dağıta
ta ç~ntalan 250 ~uru~ mukabi.Iinde cakt1r. Böylece, kö,Ylere gelen 01ek
her köye verilmiştir. köy kurulları tuplar ve gazeteler, ~ylı.rca bakkal 
tarafından muayyen bir ücretle ta- dükkanlarında ve posta kutularında 
yin edilecek köy postacıları, belli kalmaktan kurtuqnuş olacaktır. 
günlerde köyün resmi evrakınt ve fler köy odnşında posta pulu da 
mektuplan toplayıp kasabaya götü- bulundurulacaktır. 

ait emlaki sahte vesikalarla başkala- ===-=========::======:::::;:::;;=;::========== 

Yüzünü Kesmiş 
Hendek, (TAN) - Dört karıl\ bir 

adam kanlı bir vaka ışl~ir. Taf-
silat Şlldur: _ 

rına sattıkları, sahte pasaport kullan-
dıklaa ve tanzim ettikleri iddia olu
nan Sergis Kmacıyan, İhsan, Muh
lis ve eski tapu başkatibi Ref\ğin 
muhakc.m~lerinc devam edildj. Mih
ran ve Vahan Kınacıyanlar, Mütare
ke sen<'lcrinde A vrupaya gitmiş ve 
sonra İstanbula dönmüşlerdir. 

Aslen Kast~mo{!unun Taşköprü 

kasabasından olu;f :l? sene kadar ev
vel orada işledigL b1r suçtan dolayı 
kaçıp burada yerleşen uı;ı.cu Recep 
isminde biri vardır. Bu Şahıs rivayet 
edildiğine göre, Taşkoprüde iken >ca

ill•Iİİllllİİlllllilİilllİll•llll~ rısı tarafından bir küfenin içine ko-

T A K S 1 M Sineması ...... , nulu_p taşımak suretile dağa kald~ıl
mış ve ka_sırılmıştır. Rece.P~ bu vefa-

Bu 
Scsi, adeta blr mucıze olan ve guzelligi 

0

ile, ~klığı frnrşısında difer kfu'. kansından, koca~ gitmi§ bir ~ı-
büytlk yıldızlan sönük bırakan yıli:lız: zı ile yetişnıi~ bir oğlu .bulundu~ 

ER NA SAC K 'ı 
Dünyanın bülün sahnelerinde oynanmış olan 

N A o 
Büyült operet fi1Il\i'1de takdim edecektir. Mev-LUu Eğlenceli .. Musikisi 
baş döndürücü .. Dekorları şöz kamaştırıcı .. ve baleUerl hafi( ve okşa 
yıcı •. Velhasıl ~e-dii bir ziyafettir; 

ilciveten: EKLER JURNAL Son Dünya Haberleri. 

halde, zavallı kadıqcağızı kovmµş ve 
Habibe adında bir ~adınla evlenmiş
tir. Habibeden üç ıAızı olmuştur. Bu
~a rağmen, l{jlr~çökci köyünden 
Emine adlı bir kızla daha evlenmi§.
tir. Bundan da iki çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Recep, bunların üstüne, 
Zekiye kızı Fatma adında bir kızla 
evlenmiş, bundan da bir kız çocuğu 
olmuştur. 

Fakat dnha evvelce milli ernlf\k 
mQdürlüğü bunların gayri ~enkul
lerine el koymu~ur. Istanbula dö -
nen iki kardeş devlet şürasına baş
vurarak Avrupaya muptazam Tiirk 
pasaportlarile giU:klerini ileri sür
mü~ler ve noterlikten taşdikll pasa
portlar da göstererek milli emlak a
~ına yapılan tescillerjn bozulmasını 
istemişlerdir. Hazine avukatları bu 

Böylece sekiz çocuk babası olan 
Recep, evvelki gün ev)nd~ kavga et

llİIİlll•••I' iıillll•~-~ll!ll·llll!~ıımı~•-•11!11••--' miş, kl\\JSı Fatmaya bıçakla saldır
pasa:port şuretlcrinin asıllannı iste- =========;::::==================== 
mişler. e.hli vukuf bunlar üzerinde 

~ııııll•-••• Bu Aıqam T U R A N Tiyalroıun3a 4 ----.. 

San'atkar Okuyucu S A F l Y E ve Arkadatları 

tetkikat yapmış ve bunların sahteliği 
hakkmda r~pqr verdiği için de dev
let slırası iddialarım redd"'tıniştir. 
Bu davanın beşinci hukuk mahkem«'- iZZET G~ZINOSU 

SAZ HEY'ETt ı;,ine inttkal eden bir safhası daha m· 
vardır. Dün mohkemedc hazine a- J !iRTUG~UL SADi 1EK ve he)''e~I tem· 

vukatı beşinci hukuk mahkemesin _ eıııy-;.sl KARMAKARIŞIK Yeni Vodvll 3 
deki dosyanın ve devlet s('ıra~ındaki li ~ . Perde s. ATI LA Revüıü ve Ayık Oyun. 

· 'l • · d lırı büyDk Varyete, rapon.ın ~etırtı mec;mi 1ste i. Muha- ••••• el ilfınlarmdn, Telefon: 22127 4 ••iiiiıııııım..ı.-~~ ~~~n~hl~n~~n ~========~======~~=~========~~= güne bırakıldı. 

KASIAGA 

mıştır. F.atn;ıa bıçağı kavraxıp almış 
böylece kurtulmu~ ve fikaJ:et et~ek 
üzere karakola 8iimek ist_!'1ni~ir. F'a
knt Recep yolda kendisini bekle~iş 
ve tekrar bıçakla hücum edie, F-ai
~.anı:ı b~rnunu tam orUı.sındall iıdy; 
\X)lmuşlur. Kadının vara~n a~ırdı~. 
Tedavisine başlanılmıŞtır. Recep kaç
mıştır. nranılmaldadıi-. 
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RADYO 
JlNKARA RADYOSU 

Türkiye ,Radyodifüzyon Postalan 
Türk.İye Rnayosu Ankara ıtadyosn 

Dal'Fa Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. Ul,74 ~ 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P Sl.70 m 94!'iR R- 20 Kw 

Cuma, 24. 2. 1939 

12,30 Program, 12,35 TUrk müziği 

Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans ve me
tcoro}c;ıjl jmberlcri. ,3,10 M Müzjk (Kü
ci!k Orkestra .- ~!: Necip Aşkın), l -
'fıto~orgsk_y (Gop k)~ 2 - Mninz:er (Se
renııd). ~ - Ntemann (Vals BostonJ, 
4 - Kocstcr (Hind ninnisi), 5 - Solav:i 
~şk serenadı), 6 - Strauss (Viyana or
~a,n.lıln.JUo efjmoesi), 7 - Mıµ;tin Vhl 
(Grinz.lfWe .b,ir. dnba gitmeliyim) (Vals), 
8 - Fritz köpp (Yaz: akşamı (Süiti). 

18,30 Progr~m. ).8,35 MüzllC (Operet
ler - Pl.), 19 Konuşma (Tayyareci ko
nUJjUyor), 19,15 Türk müziği (Fasıl hL"

,Y,:otl: Fer{!hl)alç :(ruılı), 20 Aja,ns, meteoro
loj~ hc,ıbfjrlÇ!ri ' lrap,t borsası (fiyat), 2Q,l 5 
Türk ll}füJğl;. Çalanla~ Ve ibe, Kemal Ni
y;ı~. Eşref ):Cadı.j, Cevdet Ca~la, Okuyo.l'\
lar: Müzeyyen Senar, Mahmut Karındaş, 
1 - Suı.lnıık peşrevi, 2 - Refik Many1S 
~urJnQJç Earkı (Zevkin .ne ise ,öyle}. 3.-
4~ Bey Hicazkar Şllfkı (Bir halet il 
sbzQI,\)~ 4 - Zeki Arjf Suzin?J:ı; prkı 
(Sevdim seyeli). 5 r, Osman Nihat ~ür
dJli hicazkİir şarkı (Akpm günhi), 6 -
Cjevdet Ça la Viyob taksimi, 7 - Sadet
tin Kayna)!: Muhnyycr §arkı (~c zam:ın 
~ör~m ,onu ~aklıırım d91ıtm.) Ş - Sn
dct\~ J:\aynalf. :I'ütkU (Dağlar dağımdır 
beriJiil>, 9 - F:ılz Kapa~ ı Tür..kU CAwrın 
dağlar canım dalflijr yavulQ.upıu il5rçn 
Y.Ok mu), 10 - Sinemde blr tutuşmuş yan 
mış ocak olsaydım) • ..21 Memleket s:ıat a
yan. ~ı K9J1.uşmıı iliAA~]) SJ>R! fll.Qli
YeJ.lctı>,. ~~. ı,.'lh1;Uflt, knmbjyo - nı.ı
~t bol"fclçı (fiyat), 21 30 Mil#k (Riyaşc
Ucüı,nhur flarmoiıJk ork~trnsı), Şef: P,ra
etorlus, i - L. Van Bcethoven: Piyano 
l~n konçerto, do majör, Nr. 1, op 15, Al
lçı;ro QQ, :Q.ı;Jo, ıLlJ]-g_o, Rondo, Allc~o, So 
1~ Eeı;t;ıundc Et;kin, 2 - ~ Şcl,ıu-
lı~rt: \ ipçi cnfonl,... re ın11Jör, (18,13 ya
~lnuş) A~ııgio - Ailf:rO vi~cc. And:ın 
t~ Menuetto - Trto, {\llcgro V.ivnoe, 22,30 
Milzlk (Opera aryalıu:ı - PL), 22,45 Mü 
~ (CazbJlnq - Çjgll.1.\) Lf,nto~ Qr~
tr~!7 23,45 ~4 Son njans haberleri ve ya
rınki program. 

* SENF.OPif LER: 

21,45 Berlin kısa dalgası: Smton!k kon 
r, 22 1i1Ano: Senfonik kQnııcr. 22.20 

M(l~ l14q,şsor~, l,lfıruıkl Korsakoff. 
HA!flF KONSERLŞR: 

7,10 Beı;JJ,n ı l\ dal,gıı'>l: )S:anşılı;, Jl.1\1!'.ii
ı,s <•.Jn.. ~-•), ıo.i&· ~bando~ 
77,3b Könfgsbe g, Breslau v irf'.: &ıb, h 
konsctf. \3 Bcrlin kısa dalgası: FaUt mu 
siki Cl4J5 t>.e't:.nrm), 15,\5 ~kert '?8Adpı, 
17. ~~urg: A~am kqrış ri, 18,25 O<ıt~ 
v,ıı: Marşlar, 19,10 Hrunburg: Fransı:r. mu
sikisi. 19,30 Frankfurt: Küçük konser. 
21,15 Frnnk.(urt: Neşeli musiki 23,M 
S\14tart "·~!re.: Hııfif musiki ve dans. 
O~.EBAL4~1 OPŞRETLER! 

29,ao Şoty;:ı V~dl'nin (Afda,, op<mısı, 
;ı,ı~ Ll!ypzlf1 (Furandot) operası, 21.30 
Flornns: (Manon LeSCaut). 
RESiTALLER: 

18,30 Kolonya: Piyano konseri. 19,35 
Ç>stı:ava: Şarkılar, 20,15 Bcrl,y:ı kıs dal
gası: Bal,la.dlar V.ı! ~rkılar, .21,30 Brüno· 
K~ konseri, 23,30 Viyana: Sarln, ke
man. 
DANS MUSiKiSi:. 

M
23

•
2

0: Hamburg: Varyete, 23,30 Königs
""'ı~~· 

Açık Teşekkür 
.. Bilglsileı eşimi muhakkak bir ö

lumden kurtaran, Gülhane hastane
fi nisaniye mulehassısı DOktor Pro
f~sör Ali '.Esai Birola ve ~etli a
sıstnnlarına teşekkür ederim. 

Kurmay önyüzbaşıs1 Celal Erikan 

C!NNET BALOSU 
Türkiye Sanat Mektepleri mezun

ları cemiyeti tarhfmdan 4 '.mart cu
niarlesi günü akşamı Taksimde Cen
net köşkünde muhteşem bir balo ve
rilecektir. Teşrif edeceklere mevsi
min en parlak geçesini yaşatmak is
hyen tertip heyeti bır aydanberi fa
aliyete geçerek zengin bir program 
ve mlihtelif sürprizler bazıdamışbr. 

auetler Divanyolundaki cemiyet 
merkezinöe, Ümit kişesinde ve Tak
simdeki Cennet köŞkünde salılmakta 
dır. 

MEVLÜT - Sevgili eşim veba
bamız Hopa eşrafından ve Kafkasya 
tüccarlarından merhum Hafız Cafer 
Sadık Karabasanın ruhu i~ın 25-2-
39 cumartesi günü öğle namazını mü 
cakıp vasiyeti üzerine Bayazıt So
tanıığ{l camünde mevlüdu şerü oku
luıacaktır. 

Ailesi namına oğlu Hamdi 
Karabasan. 

111111mmm- TEPEB~~:~:oA DRAM 

~ ~ 
Bu akşam saat 20.30 da 

ANNA KARENİN 
l~'TI KLAL CADP,ESİ~· 

m DE KOMEDi KIS'11NDA 

il 
Bu a~~ sa,t 20.30 (i, 

111 BI~ MUHASiP 
ARANIV'OR 
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TAN 
Gündelik Gazete 

:----0-
TAN'ın hedefi: rfaber· 
de, fikirde, herşeyde 

temiz, dUrüıt. tamimi 
olmak, kırlln gazeteıl 

olmıyı çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. J Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1503 

" 400 ,, 3 Ay 800 " 150 .. 1 Ay 300 .. 
Mlllctlcrarnsı postıı ittihadına dııhll 
olmıyan memleketler l()tn abone 
bedeli mOddet smısiyle 30. Hi 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir· 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap it"in mektuplar l O kurus· 
'uk pul llftvesl IAzımdır. 

- - . --

GONUN MESB!ELERI 

Toeraksız ve 
l§SIZ Köylü 
Son Ziraat Kongresinde karar 

verildi: Köylüyü topraklan • 
dırmak için, bir kanun çıkarılacak. 

Heniiz °ltaya konulamamış otan bu 
kanunu ~i;ı;e hatırlatan, on köylü im· 
zasiyle dünkü "TAN,, gazetesinde 
intişar eden şayanı dikkat bir mek· 
toptur. 

Bu mektubu yazan köylliler. 
"- ;Bizim, diyQrlar, üzerinde 

çalıştığımız araü, Kilisten Murat 
suyuna kadar geniş ve mahsuldar 
bi~ topraktır. 

Toprak kanununun hazırlandığı 
buralarda duyulunca, arazi sahiple
ri bize i~ vermemeğe ha ladılar. 

Şimdi bl:ıı:, o topraklarda, ne ya -
rıcılık, ne de ortakcıhk suretiyle iş 

bulamıyoruz. Senelerce, kendi öz e
nıeğimizl~ karınlarını doyurduğu • 
muz, kızlarma cihaz parası tedarik 
ctti~imiz.. Q w•ul\arının düğünlerini 
yaptığımız bu büyük arazi sahiple
ri, imdi ellc,,rimizden yu·an ekme -
ğiı\lizi de aldılar. Bizi savmaktan 
ınak atlan, kendi topraklarının kcn· 
dilcri tarafından süriildii~ünü i~bat 

ed bilecek ·a:ıi ette bulunmaktır . 

Bu suretle, toprak knnunu çıkın
u, ortakcısız bulunacakları için top
raklarını taksime ııj!:ramaktan kur • 
tarmış olacaklar.,, JI. 

Arazi sahiplerinin akıl ettikleri 
bu kurnazca hiyle1 bir ç k hi~are 

köylüleri. bu hnıin mc.ktubu yazan
ların ''aziyetine diişiircbilir. 

Köylüler; mektııplnrınn şu ciim
leh;ri de ilin·e etmişler: 

"- Eğer toprak kanunu en kısa 
zamaQ içerisinde çıkarılmazsa, eli -
nıi~dcki son imkiıplnr da ortadan 
kalkacak, ve fennhk her tarafa sira
yet ederçktir Bu takdirde ise, vazi
yetimiz tam bir felakettir!,, 

Bizce, bu sözleri~ şiiphe götiir -
ınez birer ~ınkikat olnrak kabul et
nıemek miimkiin degildir. 

Bir toprak kanunu çıkarmıya 

topraksız köylüleri 1'orumak maksa
diyle karar verdik. Fakat eğcr1 Kilis
li arazi sahiplerinin hu insafsızca a-

• çık gözliiliiğii, memleketin başka kı
sımlarındaki arazi sahiplerine de si
l'ayet ederse, çıkacak olan kanun, 
topraksız köylülerimizi sefaletten 
kurtarmıya yeti enıiyecektir. 

.Bu itibarla, .Kili~ köylerinden bi
ze kadar gelebilen bu köylii fcrya -
dına ~ok derin bir alaka ile kulnk 
Vermek mechuriyetindel•iz. Bittabi, 
•hnması lazım gelen ilk tedbir, köy· 
liilerin istedikleri gibi, toprak kanu
nunu biran evvel yeti~tirmektir. 

Çünkü, yukarıkl mektuptan da 
anln~ıhyor ki, bu~iin, toprak kanu -
:nu ile ortadan ka\dıra,cağımız tehli
ke, bir taneyken ikileşml tir. Ve 
sirayet istidat ve kabiliyetine geniş 
ınıkyasta sahip bulunan bu ikinci 
tehlike, köylüniin topr:aksız kalma • 
ıundan hile büyüktiir: Çiinkii bu tak
dirde, köylü, sade topraksız değil, 
işsiz de kalacaktır. 

Binaenaleyh, bugün, bu ikinci 
tehlikeyi de önlem~k için, başka v>e 
kanunun Çtkarılmasından pile acil 
tedbirler alma~, da unutmamak 
lllecburiyetindeyiz. 

Bu tedbirlerin en başında da.,, 
şüphesiz, bu kabiJ şikayetleri, la~·ık 
olduğu dereced~ alaka ile karŞıJarnak 
başka köylülerin de bu vaziyete dii
§Ürülıuc!erino slirat ve şiddetle ma
ni olmağa çah§mak lazımdır. 

Aksi takdirde. topraksız köylü • 
lerimi21, toprak kanunumuzdan fay -
da yerine çok büyiik bir :ı.arar göre
eekJerdir. 

Amerika ayan meclisinin son toplantılarından birisinde 

Üç Büyük Demokrasi 
Ve ••• 
u mumi Harpten evvelki 

Avrupada üç türlü hiil
lel vardi: 

1 - Hürriyetten lamamile 
mahrum millet. 

2 - Nisbi bir hürriyete sa
hip bulunan millet 

3 - Hür millet. 
Avrupalı anlayışıpa göre 

hürriyetten lamamıyle mah -
rum milletler Rus Çarlı~ı ve 
Osmanlı imoaratorluğu hu -
dutları icinde yaşayan mil -
letlerdi. 

1905 te, Japon mareşali Oya -
manınkarşısında Mukden mey • 
dan muharebesini v~ Japqn ami
rali Togonun karşısında ÇuŞima 

deniz harbini kaybettikten sonra 
kolu kanadı kırılan carlık, yer yer 
kıyam eden, isyan eden halkı tat -
min için evvela kısa süren bazı 

müsaşdelerde, ıslahatta bulun • 
muş, sonra 1914 ilncü yıla kadar 
derece derece sahası genişle ·en 
müsamahalı bir iç politika takip 
etmişti. Fakat Avrupa bu Rusya -
yı yine koyu bir istibdat ülkesi 
snymnktn ısrar etmişti. 

Avrupalı münevver bu telfıkki
slnde haksız değildi. Zira Çarlık, 
sayısız toprak reformları ilan et
mesine rağmen geniş toprak sahip 
}erinin c;loyıpak bilmiyen hırsları,. 
nı tatmine devam ediyordu ve çok 
eski devirlerdenberi vatnnd~ş için, 
zaman zaman şşhsi masuniyet ilan 
etmek it;iyadında olmasına ra~ -
men (1) RusyaYJ içinde yaşayan -
lar için cchenneırıden farJt sız bir 
hale sokuyordu. Esasen Çarlıgın 
1905 ten 1914 e kndar devam eden 
fasılalı ıslahatı, daha zi~ade Fran
sanın ve İngilterenin gözünü bo • 
yamak içindi. Çarlık, Rus - Japon 
harbinin yaralarını tedavi ve rah
nelerini tamir iç.in paraya ve si -
laha muhtaçtı. Bu para ile şillıhı 
Fransadan yaphgı büyük istikraz· 
larla temin ediyordu, dünya poİi
tikasında zedelenmiş, olan mev -
kiini düzeltmek için ise İngiliz 
müzaherctıne muhtaçtı. Londraya 
kur yapıyordu. 

Sol cenah gazetelerinde arası -
ra: : 

"Fransız milletinin alın teriyle 
biriktirdi~i altınları, köylülerini 
öldüren ve münevverlerine işken
ce eden bu sırmalı katillere niçin 

veriyoruz?u 
Gibi sualler belirince Çarhk 

hemen yeni bir ukaz {ferman) neş
rediyor ve Rusya hududları için -
de yaşayanlar, gCıya, bir parça da
ha hürriyete ula~ırılmış oluyor
du. 

1908 de kanunu esasinin yeni
den meriyet mevkiine kon

masıı 3i mart irticaının kanla bas
tırılıp Aixİülhamidin harı ve ls -
tanbulda bir parlamento binası 

Dördüncüsü 
• Yazan: •--,ı 

Nizamettih NAZİF 
belirmesi de, garp aleminin Os • 
manlı imparatorluğu hakkındaki 
telakkisini değiştirmemişti. 

"Nisbi bir hi.irriyetc sahip bu
)unan millet,, fasilesinin ise en ka 
raktcristik nümunesi olarak Al -
manya gösteriliyordu: 

Kışlalaştırılmış bir memleket. 
N eferleştirilmiş vatandaşlar. 

Arta kalan Avrupa ise hür bir 
Avrupa sayılıyordu. 

Hürriyetin ve demokrasinin 
Avrupası, 

Bu Avrupa şu devletlerden 
mürekkepti: 

İskandinav devletleri mani -
marka. İsveç, Norveç), 

Holanda, Belçika, İsviçre: Yu
nanistan, Rumanya, Bulgaristan, 
Sırbistan, İspanya. 

1talya, Fransa ve İngiltere. 
Bu de~letler kendilerini mede. 

ni sayıyorlar, nisbi hürriyetli mil 
Ictlere yarı barbar, diğerlerine do 
barbar ve vahşi diyorlardı. 

Fransa, İngiltere ve İtalya AY· 
rqpanın ÜS büyük demokrat dev· 
leti diye anılıyorlardı. İtalya, ken· 
dilcrinde " hür ve demokrat .. 
sıfatı tanımayan iki "merkezi dev· 
let,, Je yani Habsburg ve Hohen
zollern imparatorJuklan ile müt· 
tefik olduğu halde bu ileri mede
ni sıfattan mahrum edilmiyordu. 

Fransız efkarı umumlyesi Gari
baldiyi unutamıyor v~ on sekiz.in
ci asırda İngiliz sefiri Dük dö Mid· 
dilzeksin Floransada kurduğu 
SkÇ>Ç loçaları vasıtasıyle italyan 
yarımadasındn ingiltere için u -
yandırılmıŞ olan sempatinin yük • 
sek derecesi Britanya adaların • 
da bir çok tatlı hulyaları devam 
ettirebiliyordu. Hele mini mini bir 
Sicileteyn krallığından büyücek 
bir İtalya devleti türemesinde bil· 
yük rol oynamış olan Kont di ~a
vur'un bütün Kariyerine İngilte -
renin hakim oluşunu bilenler İtal· 
yayı ergeç yanlarında bulacakla -
rına inanıyorlardı: 

''Garibaldinin hür ve demokrat 
italyası Cermen sizmelf;rinin ko -
kusuna tahammül edemez,, deyen• 
ler çoktu. 

Ve hakikaten, büyük imtihan 
günü geldiği zaman Fransanın ve 
İngiltercnin aldanmadığı anlaşıl • 
dı. 

Bu iki devlet İtalyayı yanla -
rında buldular. Bu hal. 914-

18 harbinin, İtilaf devletleri ~fın
da entelektüel ko~rini yfpan li -
beral münevverler taraf ındaJ'\ 
"vah~et karşısında m~eniyetin cep 
be birUği,, suretinde terennüm e • 
dildi. Ve Amerika ayni cephey~ 

girdiği gün •·Cihan harbi, yan bar 
barlara, ve barbarlara karşı mede
ni devletler ar~sındaki mukaddes 
ittifakın giriştiği son mücadele , 
şeklinde ilan edildi. O tarihte dün 
yanın en müstebit devleti olan Rus 
yanın da bu -ittifaka dahil bulun
duğunu kimse hatırlamak istemi
yordu. Görülüyor ki: 

"Dünya ticaret yollan inhisa -
rı,, "dünya pazarları inhisarı,, 

"dünyanın büti.in stratejik nokta -
larında hiıkimjy~t,, "ağır i~l~rde 

kullanılaçak bol ucuz işçi inhisa • 
rı11 ,gibi tamamı>"'Je hodgam sebeb
lerin mahsulü oİan cihan harbi 
kızıştıkça muasır mede~iyetin bar 
barlıkla, ve hür insanlığın geri te
l&)tkilerle muhasaması şekline so
kulmuştu. 

Bu hal harp sonu muahedeleri 
üzerinde de tesirini gösterdi, Ver 
sayı imzalayan Almanya. liohen • 
zollern hanedanını kovmağa ve 
Vaymar anayasası il~ bir "hür de
mokrat devlet,, halini nlmağa sev
kedildi. Habsburglar Avusturya -
sı bir liberal-demokratik ciımhuri-

. yet şeklini almağa teşvik edildi. 
Bizim Kemalist cümhuriyett ilan 
edişimiz ve d~mokrasi dünyasına 
medeni cehdimizi vakfedişimiz 

milletler arası münasebetlerimizi 
ıslah hususundaki çalışmalarınız -
da askeri zaferlerimiz derecesin -
de lehimize bir dcgişikİik husule 
-getirdi. 

Fakat umumi harp nasıl dört im 
paratorluğun ortadan kalkmasına 

sebep olduysa bu harbin mütare • 
ke ve musDlahalarını takip eden 
devrenin hadiseleri d~. birbirin • 
den az ve çok fasılalarla yeni ve 
eski demokrasilerin ortadan kalkı
şına sebep oldu. 

J - ltalyada J<'aşi7.m demokra -
siyi sildi siiptirdü: ne Garihal
dinin hatırası kaldı ne de Skoç 
usulii iizere ayin yapan mason 
locaları. 
2 - AJmanyada Nazi hareketi 
Vaymar anayasasını tarıhe gö -
müverdı. 

3 - Bu haller bir ~ok ~iiçlik Av 

rupa devletlerinde demokrasi -
yi müteessir etmekten hali ka1-
maih. 

4 - I..iberal - Demokratik A • 
vusturya haritadan silindi. 

5 - Bir taraftan Alman bir ta • 
raftan İtalyan tesiri altında \ta
lan Macarıstanda demokrasi dür 
bının ters taraUj.·le seyreclh1 -
yor. 

6 - Cüm'hurıyetın ilanı ile Mr 
kat daha demokratlaşan İspan-

ya, İtalyan müdahalesiyle bil • 
diğimlz felakete uğradı. 
Vilhelm Almanyasını, kel!disi -

ne benzemediği için düşman sa • 
yan Fransa, Vaymarın ilanından 
sonra AlmanY,a ile sıkı sıkı qost 
olmanın yoluna girmişti. Milletler 
Cemiyetinde ve dünya politikasın· 
da Fransız l;lariciye Nazın Briya • 
nın en yakın arkadaşı bu Vaymar 
Almanyasının Hariciye Nazın Stre 
zeman olmuştu. 

Gece Yardarın 
Kadar Açık 
Kütüphaneler 
isteriz 

Şimdi ne görüyoruz? Bütün 
yaklaşma propangadalarına yazan: Sabiha Zekeriya Sert 

rağmen bugün Daladi~r'nin en bil- , 
~ük düşmanı Hitlerdir. Yarın sa - Edebiyat Fakültesinde bir gen 
bah da dü~anlık safında nöbete ten mektup aldım. Diyor k 
giren Mussolini oluyor. "İ:;tanbul kütüphaneleri sabah 9 da 

Ve bütün dünya şu suali soru- 12 ye, ö~lcden sonra 13 • 17 nralarıı 
yor? da a~ıktır. Fakat hiç .bir k~tüphan 

Demokrasiler, 1914 • l9J8 ma· de bu mesai ceh•ellnı tatbık ede 
ccrası sonunda elde ettikleri ne - yoktur. Bir çok kütüphaneler açıl 

ticeleri müdafaa etmek cesareti - ve kapanı saatle.rinde hafu külüµ 
ni bulamıyacaklar mı? Bugüne ka ]erin keyiflerine bağlıdır. Saat 9 d 
dar devam eden gerilemelerin se- ve 13 te hiç bir kütüphaneyi açı.k b 
bebt u~ir? lanuyacağınız gibi 16 dan sonra ıo 

Bq iki suale ş(jyle cevap veri - lenle~ de en ufak kitap dahi ol 
lirse do~u olur sanı~·orum: bir • ''•rilmez. 

Demokratik rejim insanlığın Herhalde bir de·dc müessesesi o 
sayısız büyük feragatler içinde lan kütüphanelerin de bir me ai cet 
kundaklayıp beşikleyerek yetiştil'.· veli te~bit efilmiştir. Fa1'at göriilü 
diği bir çocuktur. Bu socuk bir bü yor ki buqa ria~ct eae~ yok. Alaka 
yük idealin eseridir, Bu ideal a - darlann nazan llik'kaÜnı celbed.e 
sırlarca durmadan işleyen zekanın misiniz?" 
yaratıp serptiği tohumdan l>elir .. 
mişti. Bu tohumu devam ettirecek 
ve bu ideali daima kuvvetlendj,re
cek yol yj.pe :ı kanın alabi~diğine 
ve dizginsiz işlemesinden başka ne 
olabilir? 

Bazı mşddele,r vardır ki bir 
bünyeye kuvvet vc::rmek .için zerk 
edilirler. Fakat kuvvet verdikleri 
kadar bünyen de tahrip ederler. 

Demokrasinin dizgim~ işletti
gi z~ka da b<jyledir. İdealin tadım 
arttırdığı kadar demokrasiyi d~ 
zedeler. Bilhassa avrupanın iki 
büyük demokrasisinden 'birinde, ya 
;ni Frapsada zekayı temiı yolların
dan bir hayli uzaklaştıran ihtiras 
dcmokrasi:yi zerre kadar kuvvet -
lendirrnemekte ve ta temellerinden 
sarsmaktadır. 

Nazariyede demokrasi, en ge -
niş hürriyetlerin rejimi olmakla 
berabe.r en ~uurlu milli birliğin de 
Yaratıcısıdır. Fakat alınız size bir 
rransa ki şuurla tekel ve tek pazı 
ve tek kafa haline gelmesi §iiyle 
dursun her biri binnefs demokra -
siye düşman kesilen sayısız aHı .. 
lışların sahnesidir. Bu Fransa her 
biri kuvvet yaradıcı esastan muh
telif inhiraf zaviyeleri ile U1.Bk· 

laşan zıt telakkilerle doludur. Öy
~e ki bu Fransada demokrasi den
diği zaman akla gelecek şeyin ne 
olabileceğini kestfrmck ancak u -
zun bir takım muadeleleri hallet
mekle mumkün olabilir. 

Fransa demokratik bir devlet
tir. Fakat bu demokrasi ik

tidar mevkiine geçen §ahslyete gö
re bütün esasları ile değişir. 

Fransa kih Flanden Qemokra
sisi ile, kah Lival - Tardİyö de -
mokrasileriyle k!ıh Blum veya Her 
yo demokrasisiyle idare edilir ve 
çok defa ® bu muhtelif demokra
sileri~ birbirine karıştırılmasın • 
dan meydana gelen bir "kokleytl 
demokrasi.,. ile... ki bunun da sa
yısız formülleri vardır. 

ln2ilterede ayrılı§ bu derece 
olmamakla beraber yine barizdir. 

Majar Atlee'nin demokrasisi 
Chamberlain'inkine, hatta bu so -
nuncununki Eden'inkine aykırıdır. 

İdealist inşan sekter insandır. 
Bu insan ancak kendisine tama -
mıyle uygun olan eşle bir araba • 
ya koşulabilir. 

Hele mevzuu bahis olan ara -

~ 
Umum1 Jtütl\J>hançler., mcmle eü 

kültUr liayaiı)·le alakadar en büyü 
kültür merkezleridir. Bu müessese • 
lerin muayyen saatlerde asılıp ka • 
P.Dnması şüphesiz ço~ mühimdir • 
Bu klitüphanelerin saat 4 te kapan
dığına bizza4 ben de şahidim. Ben 
kariden daha ileri giderek kütüp • 
hanelerin gece gündüz kapanmama
şına taraf tarım. Bugün medeni mem· 
leketlerin hemen de hepsinde umumi 
kütüphaneler gece gündüz halka a
çıktır. Gündüz mektepte meşgul o
lan genç, işinde meşgul olan her sı
nıf halk, geceleri kütliphanelere çe
kilebilir. Kendi arzusu ile kütüJ>ha
nelere giclenleri kenara bırakalım, 

gitmeyenleri dahi bu kütüphanele -
re, çekerek memlekette okuma isti • 
hasını arttırmak mümkündür. Genç
lerin ve halkın okuyabilcc~ği ~ -

:\ lillt<i ı ı 'r \r. pg,,\ı.dn:. 

Yeni Maarü Vekili Ha an Ali 
)'iicel, ye.niden bir çok ,kütüphaneler 
asmakla bir kültür sefe.rberli~ ilan 
etmiş oluyor, Bu başladığı i i mu -
vaff akıyetlc başarmak için, bunları 

yalnız açmakla iktifa etmiycceği de 
muhakkaktır. ,Bu kütüphanelerin 
yalnız yeni harflerden sonraki neşri
yatı ihtiva etmcsi,,.yeni nesli okuma· 
i• teşvik eden bir teşebbüstür. Fakat 
bir kısmı Evkafın elinde olan, bir 
devlet da'ır,e i gibi r,ıuap·en saatler
de asılıp kapanan hu kütiiphaneleri 
de, geceli iF'indUzlü halka a~mn '' 
ce~ç, iradeli, yeni görlişlü Maarif 
Vekilimizden hekliyebilecegimiz bir 
iştir. 

İstanbul kUtüphaneleri eser ba -
İmnından ~ok fakir de~ildlr Fakat hu 
~titUphanelerde modern eserleri, diin 
f• Defrlyatım bulamadıiımız gibi, 
kutµphanelerin tanzimi, idaresi de 
modern defildb'. Kütüphaneler, mu· 
hitlerind,ki halkı celbetmeyl, onlar
la meş~ul olma1ı vaziCfleri haricin -
de ıelikkl ederler. lta\bukl, he.r kii
tUphane küçük ~ro,UrJed, ılinları 
rnuhiiltrine dağıtarak, baUca okuma 
kolaylıkları göstererel<, kiil iirü ya~ -
nıak mecburiyetindedirler •• 

Gece yarılarına kadar 1 ıklarını 

yakan bir kütüphane, halkm hepsini 

değilse hile bir kısmını buralara ~e
kebilir. 

Yeni Maarif Vekilimizin kütüp -

hanelere gösterdiği alakadan cesaret 

baya ilah Mars'ın asrımızda ültra- alarak hu eski kiitiiphaneleri de gö-
modern bir taktan başka bir şey zünden kaçırmıyacağını kuvvetle ii· 
olmayan harp arabası ise buna bağ mit edebiliriz. 
lanmağa karar vermesi matlup o
lan idenlisiın kılı kırk yarmasın
dan daha tabii ne olabilir? 

İşte birbiriyle müttefik olan ve 
ayni ideale sahip bulunduktan mu 
hnkkak olan Fransa ile ingiltere
nin bir çok dünya hadiselerinde 
birbirine aykın istikamette dolaş
maları, birleşememeleri bundan -
dır. Blum - Piyer Cot - Marsel Ka
şen demokrasisinin Chamberlaln 
demokrasisi ile birleŞebilecek tek 
tarafı olmamasıdır ki Azaniya • 
Largo Kavalliyero demokrasisinin 
İspanyada adım adım tahrip edil
mesine sebep olınuşıur. 

Yer y\jzüni,in bu iki dıneokra -
sisıni, ~iyasi taliin, birbirine 

muvazi hat resmeden telBkkller 

elinde bulundurmamasından do -
ğan fena neticeleri Amerika ıslah 
edebilir. Zira Amerikan demokra
sisi yalnız bir ideali değil, ayni za 
manda bir içtimai sıhhati de ifa • 
de eder. Neteklm Amerikanın sıh 
hatli bir sesle ve lekelenm~miş biı 
demokrasinin diliyle konu§mağa 
baŞlaması Fransada ve f ngiltcrcde 
derhal bir değişiklik belirtmiştir. 

Bu üç demokrasi cihan tarihi 
huzurunda imtihan verirlerken 
sırtına bir demokrasi hilati ge -

(1) Ev:velA satht olarak Deli P.atro 
zamanında. Sonaı İkinci Pol'ün kam .. 
nJ müteakıp Car ıBlrinci Aleks.uıdrm 
tahta çık111 emasında. 

(Sonu 10 umu sa ada) 
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Galatasaray - Beşiktaş 
Şilt Müsabakalarına 
iştirak Etmiyorlar 

Maçlar Bu Hafta Başlıyor 
1 

Bu hafta başlayacak şild 
maçları fikstürünü tanzim et -
mek üzere klüp delegeleri dün 
akşam bölge merkezinde top -
lanmışlardır. 

Beşiktaş stadında : Süleyma~i - lj 
ye - Boğaziçi, Topkapı - Karagum -
rük. Beykoz - Davutpaşa, Vefa - Or
taköy. 

Fenerbahçe Kongresi 

G 1 . .. . , Fenerbahçe Spor KIUbü Başkaıılıgın· 
a atasaray ve Beşıktas kluplerı · 

• dan: 
son senesi yapılacak olan şild müsa- Klilbümüz müessislerinin &lelfıde senc-
bakaları için şu teklifte bulunmuş - j lik hesap .toplantı sı nizamnnmeni:l 12 in-
lardır: c.i maddesıne tevtikall· 19 Mart 1939 Pa-

• .. ·- ur günü saat 10 da Xlüp merkez.inde ya. 
'Bu musabakaların • yapılmayan pılacalından müessis hanın mezkCir uün 

senelere ait maçları tekrarlanİnalı - ve saatte teşrifleri. 
dır.,, 

Fakat bölge direktör vekili; bu -
nun imkansız olduğunu, bu sene ya
pılacak maçlardan sonra şildin sahi
bine kupa verileceğini söylemiştir. 

Bunun üzerine Galatasaray - Beşik

taş klüpleri şild maçlarına . iştirak -
ten imtina ettiklerini bildirmişler -
dir. 

16 klüp arasında yapılacak mü -
sabakalann alakalı olması için böl
ge direktör vekili bir formül teklü 
etmiştir. Bu formülle birinci küıne 
klüplerine tek ve ikinci küme klüp
lerine çift numara verilmek esası ka
bul edilmiştir .. 

HARİÇTE: 

lsveçte Büyük· 

Jimnastik Şenlikleri 
İsveç jimnastikleri banisi Ling' -

in yüzüncü ölüm senesi münasebetile 
Stokholmda fevkalade jimnastik te
zahüratı yapılacaktır. 

'Merasime iştirak ıçın konulan 
mühlet nisanın birinci günü nihayet 
bulacağı ilan edilmiştir. Mühletin 
bitmesine daha epey müddet olduğu 
halde muhtelif milletler büyük ta
kımlarla iştirak edeceklerini bildir
mişlerdir. 

Jimnastik resmi geçitlerine tem
muz ayında başlanacaktır. 

Şu vaziyette ilk olarak birinci 
ve ikinci küme klüpleri karşı karşı -
ya geleceklerdir. Bu hafta hasılatı -
nın da mağluplar arasında taksimi 
karar altına alınmıştır. Danimarkalılar 3500 atletle işti -

Çekilen kura neticesine göre, ö- rak edeceklerini bildirmişlerdir. 
nümüzdeki pazar günü şu miisaba- İngilizler, Almanlar, Belçikalı -
kalar yapılacaktır: lar da ehemmiyetli adedlerle dahil 

Taksim stadında: Anadoluhisar - olacaklardır. Şili hatta Hindistandan 
Kasımpaşa. Bu müsabaka ayni za - bile iştirak teminatları gelmiştir. 
manda her iki klübün muvafakatile İsveçliler merasime 3,000 atletle 
bırinci ki.$eye terfi müsabakası o - gireceklerdir. 
larak kabul edilecektir. Merasim temmuzun yirmisiı;ıde 

Kadıköy stadında: Fenerbahçe - başlayacak, ağustosun dördüncü gü
Feneryılmaz, Hilal - Eyüp, Beyler - nü akşamına kadar devam edecek -
beyi - Galatagençler. tir. 

Akyazının İki 

Mektep ve 
Derdi: 
Sıtma 

Ha.ıanbey köyü okulu talebeai ve muallimleri 

Adapazarı, (TAN) - Akyazı nahi- Mektebin 61 talebesi, iyi bir vazi-
yesine bağlı Beynevid, Hasan.bey, yettedir. Muallim Haydar Gürbüz 
Pazarköy ve Alaağaç isminde biri- Vekaletten bir çok takdirnameler al 
birlerine yakın dört köy vardıı.· ki m;ştrr. Mektepte bir müze, hır de 
bunların pek te bakımlı olmadıkları inkılap köşesi vücude getirP...,;c 

~~u-;ı, 

gezenler tarafından görülmektedir. bunlar zengin elişleriyle süslenınh· 
Beynevid köyünün başlıca iki tir. ~ 

Sındırgı ·Tütün 
Satışları 
İyi Olmadı 

Sındırgı.da inhisarlar binası 

Sındırgı, (TAN) - 938 yılı tütün 
satışları halkın yüzünü güldiırmiye
cek, hatta halkı yeise düşürecek şe
kilde gitmiştir. Kumpanyalara isti
nat eden bazı mensubinin yetiştirdik
leri ve ortakçılar vasıtasıle hazırlat
tıkları binlerce kilo tütün baş fi
yat seksen kuruştan, halkın tütünle
ri ise baş fiyat beş kuruştan başlıya
rak satılmıştır. 

Alakadarlar, Sındırgı mmtakasın
da her sene yetişen 1-1,5 milyon 
kilo tütün yarıdan fazlasının, kum -
panyalara dayanan ve onlara müba
yaat komisyonculuğu yapan dört, 
beş kişi tarafından bizzat veya or
tağı vasıtasile yetiştiri1dığmi, piyasa 
acılır açılmaz bunların ti.ıtünlerini 
gÜbre gibi olsa bile toptan baş fiyat
la alındığı. geri kalan halkın elmde
ki tütünlerin de ye>k bahası;ıa satıl
dığı ve senelerdenberi maalesef. va
ziyetin böylece devam edip gittiğini 
söylemektedirler. Piyasanın nazımı 
mevkiindeki inhisarlar idaresi bu se
ne yüz bin kilo kadar tütün almış, 
bir kaç kalem de 88 kuruştan müba
yaatta bulunmuştur. İnhisar idare

sinin halka kolaylık ve yardım gös
termesi memnuniyet uyandırmış. fa
kat tütün satışlarının iyi gitmesinde 
ymil olamamıştır. 

Elektrik Tesisatı Bitti 
Sındırgı, (TAN) - Elektrik tesi

satı tamamlanmış gibidir. Pek yakın
da tenvirata başlanılacaktır. Yeni be
lediye reisi Kemal, kasabamızın te
mjzliği ve imarı için çalışmaktadır. 
Kasap dükkanları ve mezbaha temiz 
bir hale getirilm\ş. mezbaha ve tan
zifat isleri kin arabalar alınmıştır. 
Gecele~i sokakların aydınl:ıtılması 
da mevcut vesait nisbetinde temin 

olunmuştur. 

Bir senedenberi C. H. Partisi bına
sında iki odayı i.cşgal etmekte olan 
belediye için yazın yeni bir bina yap 
tırılacaktır. Bu maksatla, çar~ınm en 
güzel bir yerinde dört dükkan ve bir 
han istimlak olunmuştur. Ayni yer
de sebze ve zahire hali de vaptırı

lacağı söylenilmektedir. 

~amzalh Köyünde inkişaf 

derdi vardır: Srtma ve mektep. Köy, Hasanbey köyünün on dakika 
bataklık içindedir, halkı sıtmalıdır. ilerisindeki Pazarköyün de yollan 
Bt:yncvid sıtma mücadele mmtaka- bozuk ve diz boyunda çamurl11<lur. 
suıa dahil ise de halkının bazısı, Eu köyün çocukları, Hasanbey köyü 
kaındilerine zamanında kinin veril- mektebine devam etmektedirler. 
mediğinden şikayet etmektedirler. Bu dört köy biribirlerine çok ya
Yine ayni köyün mektebi, Viranca- kın olduğu için, çocuklarını harap 
miin bir köşesine sıkışmıştır. Bina- binalı mekteplerden kurtarmak e
nın harap olması, çocukların mek- rneliyle, müşterek bir mektep yapu
tebe gelmek için çamur deryası gibi ması düşünülmemiş değildir. Birkaç 
yollardan geçmiye mecbur kalma- sene evvel, Beynevid ile Hasanbey 
forr acıklı bir manzara teşkil etmek- kcyleri arasında beş sıruflı bir mek 
tedir. Maamafih mevcut 54 talebe, tep binası inşasına başlanılmıştır. 

muallimlerinin himmetiyle iyı yetiş Fnkat köyler halkının fakirliği yi1-
tirilmektedir. zünden bina bitirilememiştir. Şimdi 

Nazilli (TAN) - Kasabamızm 

belli başlı ova köylerinden biri olan 
Hamzallı köyü bu sene refah yoluna 
girmiştir. Bunun bir sebebi de mah
sulün bereketli olması ve çekirdekli 
pamuğun kilosu 20, zeytinin kilosu 
5 - 11 kuruş gibi iyi telakki edilen 
fiyatlarla satılmasıdır. 939 yılı da 
böyle geçer~e. köylü belini doğrul -
tabilecektir. Köyün hükumete olan 
vergi borçları tamamen ödenmiştir. 

Yalnız köy sandığına olan salma borç 
lan kalmıştır. 

Hamzallı köy kurulu, 938 yılı i
çinde, umran yolunda iyi faaliyetler 

göstermiştir. Yeniden açtırılan beş 

dekarlık köy tarlası ektirilmiş, köy 
zeytinleri satılmış, diğer köy tarla -
larındaki pamuk ve buğdaydan da 
istifade temin olunmuştur. Köy mey 
dan bir plana tevfikan imece u
suliyle açtınlmıştır. Köy okulunun 
ihtiyaçlan, köy bütçesinden tama -
men temin edilmiş, bir de Atatürk 
büstü alınmıştır. 

Beynevid köyünün on beş dakika bina kar ve yağmur altında harap 
uzağındaki Hasanbey köyü~~n ~ç olup gitmektedir. 
sınıflı mektebi de harap cam1ın hır Dört köyün halkı da herşeyden 
köşesine sıkışmıştır. Bu köyün yol- evvel bu binanın yapılmasını ve ço
krı da çok çamurludur ve çamur. cuklannın içinde bir an evvel okn-

l·nsanın diz kapaklarına kadar çık- tulmıya başlanılmasını Maarif Ve
kaletinden rica etmektedirler. 

Jl'l.aktadır. 

Köylerde muhtar intihabah 
Nazilli (TAN) - Bütün köylerde 

muhtar intihabatına hazırlanılmak
tadır. Şubat sonunda seçim müca· 
delesi hızlanacak ve yeni muhtarlar 
belli olacaktir. 

GAZETELERLE 
· şAKALAR 

Mebus 
Namzetleri 

Yazan: Naci Sadullah 

Gazetelerde okuduğuma göre, 
mebusluğa resmen namzet

lerini koyanların sayısı on bine 
yaklaşmış. 

Ustaca hazırlanmı!j kelime o -
yunları ile, imalarla tezalliimler -
le dolu başmakaleler, orta maka -
leler, fıkralar, mektuplar, telgraf
lar yazıp makamı aidine kapalı is
tidalar sunan müstakil zımni ve 
usta namzedler de hesaba katılır
sa, bu kabarık yekun, on bini de 
geçer sanırım. 

Zaten mebusluk hulyası. son 
günlerde, ırip gibi, nezle gibi sa -
ri bir hal al~~· · , .. 

Batta neredeyse bana bile si -
rayet edecek. 

Çünkü kulağıma gelen bazı 

namzet isimlerine bakınca, k~ndi
mi korumakta adeta güçlük çeki -
yorum. O isimleri siz de bilseniz, 
ve: 

"- Her gönülde bir saylav ya
tar!,, sözünü hatırlasanız, mebus
luk hulayalarından dar korunuşu
mu siz de mazur görürsünüz. 

Dün. bunlan düşünürken, mu
harrirlerinin, kağıdının, fikirleri -
nin hatta havadislerinin ve adının 
eskiliğine rağmen "yeni., sıfatını 
taşıyan "Sabah,, ı:azetesinde şu 

serlevhayı okudum: 

"Ki!111er mebus olabilir? Bu 
mevkie layık olmak için, hangi va
sıflara malik olmak lazımdır?,, 

Ben, bu sualleri okuyunca; ga
zetelerde sık sık gözüme ilişen: 

"Kimler aktör olabilir?,.; "Kimler 
avukat olabilir?,,; "Bir insanın şii
re istidadı olduğu nasıl anlaşılır?,, 
~'Meşhur olmak için neler yapma
lıdır?,, kabilinden sualleri hatır -
ladım. Ve kendi kendime: 

"- Acnba, dedim. şimdi de "Sa
bah,, gazetesi "mebus,. olmanın 

yollarını mı gösterecek?., 

Eğer bunu yapsaydı, "Sabah,, 
gazetesi, binlerce namzet tarafın -
dan ümit, merak ve dikkatle o -
konmak mazhariyetine kavuşur -
du. 

Fakat, "Sahah,, arkadaşımız, 
namzetlerc dilinin döndüğü kadar 
yol göstereceğine, "ahlaki düstur,, 
lar sıralamağa kalkışmış. 

Vakıa, mebus olmanın yolla -
rını da gösterseydi; okuyanlara, 
yukarıya sıraladığım suallerin ce
vaplarını veren ukalalardan fazla 
hizmet etmiş sayılamazdı. 

Çünkü bir gazete yazısından 

yol öğrenilerek, ders alınarak, ne 
avukat, ne aktör, ne meşhur, ne 
mebus, hatta ne de adam olunur. 

' 
Kaldı ki, "Sabah,, refikimiz, 

mebusluk hasretinin acısını haki -
katen gideren merhemi bulsa nam
zetlerden evv·el, kendi başına sü
rerdi. 

Fakat mebus olmanın çarele -
ri, uydurularak yazılmış da olsa, 
namzetlere ümit verirdi: Ve on -
ları okuyanlar, "mebus,, olama -
salar bile "teselli,, olurlardı! 

Bunu bile hesaplayamadığı için 

"ahlaki düsturlar,, sıralamağa gi

rişen "Sabah,. refikimiz diyor ki: 

"- Mebus olacak vatandaş, ah
lakan da tertemiz olmalı, ve her 
hareketinin hesabını kendi vicda
nına karşı verebilecek vaziyette 
bulunmalıdır!,, 

Bu satırları okuyup Türkiye 
Cümhuriyetinin on altı yaşını sür 
düğünü hatırlayınca, acı acı gül
mekten kendimi alamadım: Yahu .. 
bu kadar yıldır, yüzlerce mebus 
görtnüş bulunan Türk milleti, me
busun ne olduğunu, ne olacaj?ını, 
veya nasıl olması lazım geldiğini 
"Sabah,, gazetesinden mi öğrene
cek? 

* Münekkit kimmiş? 

Aşağıdaki satırları da, ma • 
IUm "ciddi,, gazetede "Nu -

rullah Berk,, yazıyor: 
"- Bir kere daha kanaat ge -

tirdim ki, bizde "tenkit., denilen 
şey, henüz teşekkül etmediği gibi, 
"münekkkit., de, hayalimizde şe • 
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Kaput .~ezi ve Pamuk 
ipliği Uzerinde lktısat 
V ekileti Tetkikleri 

Kaput bezi ve pamuk ipli~ fiyat-ı-
ları üzerinde vekablçe yapılmakta { .. - ........ ,,_ .. ,_,, •. ____ _ 

olan tetkikat etrafında görüşülmek B Q R SA 
üzere Ankaraya davet edilmiş olan 
fabrikatörlerle ticaret odası sanayi 
şubesi müdürü Avni şehrimize dön
müşlerdir. 

Pamuk müstehlik ve müstahsil 
fabrikalarının mümessilleri vekalet
le temaslarda bulunarak ınütaleala
rmı söylemişlerdir. Haber aldığımıza 
göre vekalet, kaput bezme ve pamuk 
ipliğine mevzu azami fıyatın kaldırıl
ması için yapılan teklifleri hüsnü ta.
lak.ki etmiş, fakat piyasalarda yeni
den bazı tetkikler yapılmasmı mu
vafık görmüştür. Vekaletin kararını 
bekliyen fabrikatörler piyasanın ihti
yacı kadar mal çıkararak iplik ve 
bez darlığının kısa bir zaman için
de ortadan kalkmasın1 temin eylemi
ye çalışacaklardır. 

Bizalden Mamul ipler 
Ekinleri biçen ve demet bağlıyan 

makinelerde kullanılmakta olan Bi
zalden mamul iplerin sanayi işlerin
de de kullanıldığı görülmüştiir. Ke
ten ve kendir sanayiinin himayesi i
çin bu gibi iplerin Ziraat Vekaleti
nin müsaadesi olmadıkça ve ahcı ile 
satıcı ziraat müdürlüklerinden vesi
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ÇEKLER 
Londra 5.9025 
Nevyork 126.4'5 
Paris 3 2350 
l\lilano 6.6225 
Cenevre 28.ö25 
Amsterdam G7.2325 
Berlin M.535 
Brüksel 21.1875 
Atina 1.0775 
Sofya 1.:)525 
Prag 4.315 
Madrit 5.9025 
Varşova 23.7325 
Buda peşte 24.8525 
Bükreş 0.90 
Bclgrad 2.8~5 

Yokohama 34.46 
Stokholm 30.395 
Moskova 23.762S 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk Borcu I Pe:ıin 

Ergani 
Sivas - Erzurum III 
1938 % 5 Hazine tah
vili 

19.375 
19.85 
19.15 

93.75 
Anadolu Derniryolu % 100 
hisse senedi peşin 39.80 '-,____ ___ , ___ ) 

ka almadıkça gümniksüz olarak it- inkişafını tamamen temin edemedi
hallerine müsaade edilmiyeceği ala- ği nazarı dikkati celbetmiş olduğun-
kadarlara bildirilmiştır. l dan anlaşma maddelerinin yeniden 

Türk • Rumen Ticari tetkik edilerek ve lüzum görülecek 

Anlaşması olanların tadili düşünülmüştür. 

Kuvvetlendiriliyor Mart içinde şehrimize gelecek olan 
Romanya ile aramızda mevcut ti- heyet ile tadilatı muvafık görülen 

caret anlaşmasının müddeti henüz maddelere yeni bir şekil verilecektir. 
niıhayet bulmamıstır. Anlaşma hü- Bu suretle Romanya ile önümüzdeki 
kümleri tamamen tatbik edilmekte- seneler için daha geniş ölçüde mua
dir. Ancak bu hükümler arasında ba- melelerin başlaması temin edilmiş o-
zı mı.tddclcrin ik; memleketin ikt,sadi lacaktn:-. 

ZiRAAT: 

Anason Mahsulü 

Arttırdacak 
Ziraat Vekaleti. yurtta yetiştirilen 

anason mahsulünün ihtiyaca kafi gel
mediğini görerek anason yetiştiren 

mmtakalarla ziraat müdürlüklerine 
bir tamim göndererek bu mıntaka
larda iki misli mahsul almak için zi
raat sahasının genişletilmesini bil
dirmiştir. Bilhassa İzmiır mrntaka
smm anason ziraatine tahsis olunan 
arazinin daha ziyade tevsii için ted
bir alınacaktır. 

Takas Komisyonu 
Toplandı 

Dün takas komisyonu tophmarak 
ihraç edilmek üzere hazırlanmı~ mal 
larımızın muamelelerini neticclen-

d. . . S ik' . . de Mersin ve 
ırmıstır. on ı ay ı~m 

• . Al nyaya 23 Payas lımanlarından rn~ . 
bin ton buğday gönderilmıştır. 

--. d. v. · ender değil, na-
killendıreme ıgımız 

mevcut bir hayvandJl".,, 
Gözlerimin yanıldığı~ı ı·~a~a -

k h 
.. 1 nin son kelımesını da ra , ucum e 

ha dikkatle okudum: 
"-Hayvan!., 

E , 8 Nurullah Berk mevcut mii-
ve~.. · . 
kkiUeri, munekkıtten saymadık 

:aen başka, gelecek miinekkitlere 
de peşin olarak: ''Hayvan!,, diyor-

du. 
1
• 

Bence bu ke ıme, gelı:niş ve gıe-
lecek münekkitlere gazete sayfa _ 
Iarında savrulmuş küfürlerin hem 
en sunturlusu, hem de en ustrup _ 
ıusudur. 

Ben. buna; mevcudiyetlerini 
inkar edemiyeceğiın sayın ınünek
kit.lerimiz namına: 

- Estağfurullah! derim. 
Fakat ıniinekkitlcriınizi tenkit 

ettiği için Nurullah Berk de "Mü
nekkit,, sayılmaz mı? 

• Manisada Kamil Barlasa: 
Mahmut Esat Bozkurt A k d Y \ . d . d" n ara a en -

şehır e, şun ı adını hatırı d . bi 
ıyama ıgım r 

apartımanda oturur. Fakat mektubunu
zu: «Ankarada, Yenişch" d t . S 1 , ır e, zmır 'lY avı 
Mahmut Esat Bozkurt d . .. 1 rirseniz eline tn tl ,, a resme .E!O~ e

u aka geçer. Vadettiginiz 
m~ıct;b:ı da. bekler, teveccilhlerinıze te-
~ r erıın. N. S. 

SATIŞLAR: ______ ;:,. 
Dünkü Zahire 

Satışları 
Dün piyac;amıza 405 ton buğday 

gelmiş, yumuşaklar 5,30, sertler 5,05-
5,10 kuruştan satılmıştır. 70 ton ar
pa 4.14 - 4,15 den, 136 ton mısır 4,30 
dan. 27 ton susam 20 den, 18 ton tif
tik 125,20 - 137 .20 den, satılm1ştır. 
Keten tohumu 12,10, kuş yemi 5,30. 
vulaf 4,02,5, yemeklik zeytin yağları 
44-48 kuruş arasında verilmiştir. 

Takas işleri de 
inkişaf Ediyor 

Bir müddettenberi takas primleri

nin yükselmekte olması alakadarla

rın nazarı dikkatini celbetıniştir. Ta

kas ile iş yapılan memleketlerin al

mış olduklan mallarla ithal edilen 

malların ayrı ayrı miktarları tesbit 

edilmektedir. Takas primlerinin te

mevvücü ve sebepleri hakkında bu 
işlerle iştigal eden müesseseler nez
dinde alakadarlar tarafından tahki

kat yapılmıştır. Tahkikat neticesi 

bir raporla İktısat Vekaletine gönde
rilecektir. Takas komisyonunda in
taç edilen muameleler günü gününe 
yapıldığı için takas işleri bu kolaylık 
yüzünden hayli ink~af etmiştir. 

Su ve Elektrik işleri 
Tarsus (TAN) - Kasabamızın 

müzmin dertlerinden olan elektrik 
ve su meseleleri halledilmek üzere
dir. Belediye reisi, geçenlerdeki An 
kara seyahatinde bu işleri hal :olun 
mak yoluna koymuştur. 

Şehrimizden üç kilometre uzakta 
balunan ve "Karasu,. denilen su, 
fenni bir şekilde buraya getırilc

ce>ktir. 
Türkiyenin hemen hiç bir tara

fında elektrik yokken burada yapıl
mış olan elektrik tesisatı , artık ihti
yaca kafi gelemez olmustur. Simdi, 
Nafıa Vekaletine merbut sulama bs. 
rajındaki kanaldan üç bin beygir 
kuvvetfnde elektrik istihsali takar
rür etmiştir. Bütün şebekenin ve 
diğer tesisatın 60 bin liraya mal ola
cnğı tahmin edilmektedir. 
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Kira Kiralı yan 
l' azan : Panait l.trati 

Türkçeye Çeviren: 
Yaşar Nabi 

Remzi kita~~~esi tarafından 
kurulan Dunya muharrir

lerinden tercüme -
ler serisi,, nin otu
zuncu sayısını bir 
hamlede okumak 
.çin mütercimin 
imzasını gormek 
bana kafi geldi. 

~enüz kendisiyle selamlaşmış ve 
hır kaç kelime konuşmuş olma -
lnaldığımıza rağmen, bu genç edı
bc büyük bir itimadım var. Onun 
kıymetsiz fikirleri kalemine yük
:eıniyeceğine ve Garptan da bize 
l§I>orta işi eserler taşımıyacağına 
ınutıak surette inanar:Iardanım. 
Bu sebeple her yazısını seve seve 
okuduğum gibi fransızcadan dili
ınize çevirdiği bu eseri de haz ala 
ala gözden geçirdim. 

Kitabın başında fransız roman
clianndan meşhur Romain Rol

land'ın muharriri okuyuculara ta

ıutrnak: istiyen bir yazısı var. Bu 

Yazıdan anlıyoruz ki, Jean - Chris

~Phe ınübdii Rolland, bu panait 
l.stratiyi de - teşvik ve himaye 

s~retil~ - halkeylemiştir. Bunu 
bızzat Istrati de itiraf ediyor ve 
"K endi başıma kalsaydım anca.K 
Yapılarda sıvacılık, açık havalarda 
seyYar fotoğrafçılık yapabilirdim. 
Romain Rollandın sırtıma vurdu 
ğu kamçı hızıyla tırısa kalktım,, 
diyor. 

Romain Rollandın, bu Roman -
:Yalı avare insanda bı.iyük bir hi
kayeci ruhu keşfetmesi ve o ruh·..ı 

harekete geçirmesi, ilk lahzada bır 
şüphe uyandırmaktan geri kalmı
Yor ve Fransada yeni bir Bon 
Scns oyunu oynandığına - içi -
lllizde - zehap uyanıyor. Malum 
~· Voltaire ve D'alembert gibi 
lllkılaplar ardında gezen cesur 
Yazıcılar, Krallığı temelinden vur
.tnak için o temelin etrafındaki 
ll'luhafızlara, yani papaslara hü -
cuın lüzumunu hissedince, bu hü
cumu bir papas ağziyle yapmayı 
~rcih etmi~ler ve bir rahip Mes
lıer ical cdercl ona Bon Scns adlı 
eseri yazdırınışl;;ırdı. 

R omain Rollandın kira kira-
lıyan romanı başına koy . 

duğu yirmi otuz 
satırda da, iıdet.ı 

hoylc bir oyun 
~ızlendiğine ina 

· r anlar bulunacak 
tır. Çünkü şöhrl!t· 
lı Fransız roman · 

cısı yaman O!r hikayeci keşfetti · 
ğini haller verırken o hikayecin:n 
"Güneşten yannrak, yağmurdan 
~!'i~anarak, lıeı türhi yoksulluklar 
lÇ'ı111'fP. sefaletten kıvranarak tam 
Yirmi sene kıt&lar dola~tığını ve 
llzıın yıllar ;çlnde o adamın mey· 
hane gar~onu, lı<:irekçi, çilingir, 
kaZ<ın:::ı. makinı~t. amele, kazma· 
cı, hamal, uşak, sıvacı, gazeteci, 
fo~oğrafç1 gibi birbirine uymu 
:uvıyetlcre büı i.lnerek daimi istl-

aleler geçirdjğini,, söylüyor. Böy-

.............. ............... 
ı ı HAYAT VE GÖNÜL 
: Yazan~ J 
~ ı 

Yazan : Sait ôuan 
Basan : Sühulet Basımevi 

J M. Turhan ! 
i TAN f 

B u, mensur şiirle vecize ara-
sında bocalıyan bır üslUp 

karalamasıdır. Mu
harrir kısa kısa sa
tırlara derin derin 
ikirler sıkıştırma

fl sınamak istemiş. 

!.... .......................... . 
le ya~ömış hır edamın - hele ya· 
şım başını ~ldtKtan ve bir baltaf;ı 
snp olanııyacağmı anlayıp bir de 
intihar tecrübf's; geçirdikten son
ra - . kuvvetli bi:: hikayeci olaraıt 
Fransa edebıyat aleminde yer al· 
masına ir.an,nıak elbette güçtür 

Bu bakımdan eser, 
dizi dizi vecizeler

den terekküp ediyor. Fakat o ve-
cizelerin kökü ekseriya dimağda 
değil, yürekte. Bundan dolayı da 
eserin mensur şiirlerden teşek -
kül ettiğini kabul etmek lilzımge
liyor. 

Fakat o alimi az ve çok tanı
yanlar bu :namlrnaz şeyin vakı 

olduğunu lıildiıderi gibi müter -
cim ele eserın bışına koyduğu bir 
iki sayfa ile hu hakikati okuyu -
cu larına te\·sik ediyor. İşte "Kira 
kiralıyan,, ı bir kat daha cazip -
leştiren nokta! .. Buna Yaşar Na-
binin çok temiz ve çok parlak 
türkçesini de katarsanız o eseri 
okumayı gerekli bulmakta artık 
tereddüt edemezsiniz. 

NASIL KONUŞMALI? 
Yazan : Selim Sırrı T arcan 

Tevzi Yeri : 
ikbal Kitaphanesi G üzel k?nuşmanın şartlarını 

"
0 kaıdelerini bizim yur -

durnuzda üstat Se
lim Sırrı Tarcan -
:lan daha yüksek 
>ir salahiyetle tes

oit ve ifade edecek 
• bir muharrir zan -

, netmem ki, bulÜn -
sun. Çı.inkiı hepimiz bil!yoruz ki, 
üstadın bazuları kadar dili de kuv
vetlidir. Onun kolunu, hele genç-

liğinde, büken yokt u. 'f aliı.katini, 

cerbezesini ve bu talakatle cerbe
zedeki tatlılığı inkar eden de bu
güne kadar görülmedi. 

Onun için güzel konuşmanın, 

daha doğrusu hitabet denilen sa -

natin inceliklerini bu pek meş -

bur hatibimizden dinlemekte şüp

he yok ki, büytik bir isabet var

dır. Bu kanaatle eseri bir gönül 
alakasiyle okudum ve umduğum 
gibi ekmel buldum. 

Üstat Selim Sırrı Tarcan bu ne

fis risalesinde nasıl konuştuğumıı

zu tahlil ile söze başlıyor, "İnsan 

hatip mi doğar,, sualini ele alarak 

bu mevzuu inceliyor, hafızanın hı
tabetteki rolünü anlatıyor, Ata -
türk'ün nasıl konuştuğunu ıznh 

ediyor ve bu bahsin arkasından 

Avrupa büyuk hatiplerinin nası l 

konuştuklarını birer birer gôste -

riyor, eski Yunanistanın üç bü -

yuk hatibinı de anlattıktan sonra 

radyoda nasıl konuşulacağını öğ -

ret.iyor ve genç hatiplere yirmı 

öğüt armağlıyarak kitabı bitiri -

yor. Güzel konuşmıya ve kuvvetli 
bir hatip olmağa heveslenenlerfn 
ve• hele bu güzel meziyetlere ken
dilerinde kabiliyet görenlerin üs -
tat Selim Sırrının şu eserini ha -
fızalarına geçirmeleri bence lazım 
değil. elzemdir. 

Fikirlerin veya şiirlerin kıyme
tini tesbit etmek istemiyorum. 
Bunların içinde, meseli: "Hayat, 
plajlardaki kadın vücutlan kadar 
tatlı olsa doyum olmıyacak.. gibi 
sözler var. Plajlarda bakılamıya

cak kadar pörsümüş, iğrenilecek 

derecede biçırnsiz vücutlar da bu
lunduğunu görmek istemiyen Sait 
Özcanın hentiz dikeni gül, yosunu 
çemen sanacak bir yaşta olduğu
nu sanıyorum. Bununla beraber, 
eserde bir kalp sesi var ve o ses, 
zayıf ta olsa - Hayata, canlılığa, 
delalet ettiği için - hoşa gider! 

I YENİ NEŞ~ıy AT : 

Kara Mehİnet 
. ı 

Yazan: 

Balrkealr M eb'uıu Hayrettin KARAN 
Kara Mehmet, Umumi Harpten başlı-

yarak milll vazifeye. otilİnış ve o za
mandan bugüne"' kadar Türk yurdunda 
ve dost memleketlerde Türk milletinin 

1 yaptığı bütün savo~lara ve mt.ıcadel~lere 
iştirak etmiş bir Ti.ırk eridir. Memleke
tin geÇirdiği acı ve tatlı günler içind~ o
nun yaşamadığı ve heyecanını duymadığı 
bir gün yoktur. En nihayet bu kahraman, 
bütün bunları halk diliyle Türk halkma 
anlatan milli destanı yal'atmış ve desta
nın ilk cildi neşrolunmuştur. 

Kara Mehmet babasının ve kardeşi
nin şehadet haberleri üzerine anasınddn 
aldığı öğutle vatanını kurtarmıya ve ba
basının ve kardeşinin intikamını almıya 
koşuyor. Gönüllü olarak askerlik haya
tına giriyor. Ve bu hAdlse ile hayatır.da 
kendisine uçsuz bir kahramanlık u~u 

açıyor. Kara Mehmedin anası tam mlinn
slyle bir Tiırk anasıdır. Vatanseverlik o
nun şahsında ve sedyesinde, onun ögiıt

lerinde bütiin asaleti ile tecelli eder. Ka
ra Mehmetle sevgilisi Eminede ise kız 

ve erkek her Tilrk c;ocuğunda olduğu 

gibi kahramanlık, milli fazilet ve millt 
feragatin en co:ıkun ve en asil tezahür-
leri görillür. ı 

Kara Mehmet umumi savaşta cepheden 
cepheye koşarak Ti\rk milletinin kurdu- ı 
ğu tloku:ı: hıırp cepht"Sintlıo vıırııttığl, •ılir

düğü ve duyduğu kahramanlık menkı
belı>rin! sanki vnkalarm içinrle bulunu
yormuşuz gibi b(lyük bir canlılık ve he-
yecanla anlatıyor. Kara Mehmt't 
böylece bize mazinin en ıbretll 

levhalarını göstermekte, onun gösterdiği 
sebeplerden doğan Büyük Harbin el.:mli 
neticesi de anlatıldıkt.şn sonra mi!UI sıı- j 
vaş devri başlıyor ve Kara Mehmet hu 
<:avaşın nasıl kurulduğunu anlatarak A- ! 
tatürkiln Samsuna çıkışına kadar geçen: 
vakayi! hikbe ediyor. 

Atatürkün Samsuna çıkışından sonra

ki vakayi \'l' milli kahramanlıklar ese
rin ikinci cildini teşkil edecektir. Bu gü
zel ve kıymetli eseri bize ihda eden Ba
lıkesir Mebusu Hayrettin Karanı mu\ a!
fakıyetinden aola,.ı tebrik eder, bu milli 
ve tarihii destanın ikinci cildini de gör
meyi bekleriz. 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

11. __ D _ü_N_Y_A __ G_A_Z_E_T_E=-osL_E ... _R_ı_· N __ EG_ö_R_E~j 

DuselJorfo sergisine rehber gibi görünen 
bu ma.um riaaled e 

Sergiyi gösteren bir haritanın içi dinamitten 
farksız pn~paganda Üe doludur 

' - . 
. . 

., ,• 

Bu riıralenin lzapağı Vagner'in Nibelungin'inden 
bahseder, fakat içi bugünkü Almanvanın 

harp planlarını ifşa eder 

Bu risalenin dış kapağı, onun Nazilik lehinde 
propaganda ihtiva • ettiğini gösterir, Fakat 
içi Alm an tayyarelerinin ispanyada yaptığı 

tahribatı teşhir eder 

NAZJLJK 
Aleyhinde 
Alman 
Propagandası 

''Nazi zabıtası bu rısalelerden bi· 
rini bir Almanın üzerinde görecek 
olursa, suçlu beliti de idam edilir. 
Fakat iki sene hapse mahklı.m olma
sı muhakkaktır. Buna rağmen bu çe
şit risaleler, Almanyanın her tara
fında dağıtılmaktadır. Risalelerin 
dış kapakları çok masumdur ve bir 
şüphe uyandırmıyacak mahıyettedir. 

Çünkü bu dış kapak ve risaleyi, Du.s
seldorf sergisine rehber olarak goo
teriyor. Risale ortasından açıldığı za
man da içinde yine şüpheyi davet e
decek bir şey görülmez. Fakat oku· 
yucu risalenin içini açacak olursa o 
zaman vazıyet değişir ve nazilik &-

ley hinde en şiddetli propaganda gc. .. 
ze çarpar. 

Buradaki yazılann s~rlavhalan. 

Nürnbergde yapılan en son nazi top

lantısını, Roma - Berlın - Tokyo harp 
mihverinin bir nümayişi sayıyor ve 

Almanları "Hürriyet ve barışa", 

"mu~erek hasım: Hitler"e karşı kal· 
kınmtya davet ediyor. Bu yazılarda. 
bugünkü Alman liderlerinin Alman
ları mezbahaya sürükledikleri anla
tılıyor., bu iddialar "Mayn K.ıunf,. 
adh eserden iktibas olunan sözler
le isbat ediliyor. Bu sözlerin biri ŞU• 
dur: "Hedefi harp olmıyan bir· ftti
fak manasızdır ve kıymetsizdir,, son• 
ra bu söz üzerinde durularik, Alman 
yanın Kayser Vilhelm devrinde ol
duğu gibi fazla düşman kazanmak 
bahasına fazla şeref ihraz etmenin 
düşünüldüğü anlaşılıyor. Almanya
nın düşmanları arasında Amerika, 
tngiltere, Fransa, Çekoslovakya. Çin 
ve Rusya bulunduğu IZah ediliyor. 

Bu yazılarda dört,yıllık"plfö,ıın ne
ticeleri ~e izah olunuror. s4nun. üc
ret temın etmeden Almanlara fazla 
i ~ yüklediği, fakat' lstillsal olunan 
hct' §ll'jin, harp maddele.rln.den \baret 
olduğu, Alrnanyanın mütemadiyen 
buhrana doğru gittiği ve bu buhra· 
nın Almanyayı yıkacağı bildiriliyor. 
Daha "SOnra demokrasilerde işdlerin 
fazla ücret aldıkları. Almanyanın 2 
milyon meskene ihtiyacı bulunduğu 
halde hükumetin yalnız barakalan 
arttırmakla meşgul olduğu anlatıl -
maktadır. 

Bu çeşit propaganda bin bir sekil 
almaktadır. Mesela dış kapak V88-
ner'in bir eserinden bahsetti~ halde 
ec::erin içinde tahşit kamplnnnd:ı ~ 

şıyan Almanların çektikleri ıstırap 
tasvir ediliyor. 

Diğer bir risalenin dışı Alman kül
türünün hariçte yapılmasından bah· 
settiği halde içi Alman tayyarelm
nin İspanyada yaptığı tahripleri gös
teriyor ve bundan başka nazilik a
leyhinde hikayeler. şiirler ve maka-' 
leler thtiva ediyor. 6unlarrn kı~men 
sosyalistler ve sosyal demokratlar 
tarafından yazıldığı anlaşılıyor. 

Nazilik aleyhinde yapılan di~r 
neşriyat. seyahatnail"e, şehir harita
ları. spor haberleri, U5.n. katalo~ şe
killeri almaktadır. Bunların ço~ ha
riçte basılarak dahile gönderPiyor. 
Son seçimde Her Hitler aleyhinde 22 
milyon rey verildiğine göre komü
nistler. sosyalistler. sosyal demok -
ratlnr, katolikler. tredünyonistlE.r ta
rafından yazılan bu risalelerin tesir· 
siz kalmadığını göstermektedir 

"Life,, mecmuasından 

1 iktibas Hakkı Mahf uzdur 1 
Yapan: SALiH 

- Şapa oturan geminizi hala selame • •. bocalayıp duruyorsunz? • •. ıu rcnçle re bakın da' ibret alın! .. Kafa kafaya \'ermişler, yelkenlerini 
açmışlar ... 

••• nasıl emniyetle selnmetlc gidi
yorlar ... Ve gidecekler! .. te çıknramadınız ... -· 
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Pazar, 26. 2. 939 

12,30 Program, 12,3Ş Müz.fk (Küç!lk Or
kestra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Techa
lkowsky - MilleUer siıiU, 2 - Robert 
Stolz (Vjyana gccelcyjn ~çldir), 3 -
Amadci (Saz çalan As* süitinden A.şk 

rüyası), 4 - Brussdmal'\S (Felemenk 
raksı) 5 - Rob<'rt Stolz (Praterde n~aç
lar tekrar çiçek açıyor.) 6 - Waltr_r 
Schraaer (Akşam üzeri/Haz.in parcn), 13 
Mcmlt-ket ~ant ayarı. ajans ve metçoro1o
jl haberleri, 13,15 Müzik (Küçük Orkes
tra - Şı;!: Necip Aşkın~ dcyamı, 7 -
Delibes (Menba balet süİtf), 8 - Joscf 
Breuer (İU\lyan :ıarkısı), 9 - Hermnnn 
Dostal (Mar:ı), ıo - Tsclıalkowsky 

(Vals), 18,50 14,30 Türk mfiziğl: Caln'l
lar: Vecih~, Ruşen Kıım, Cevdet ı<oı.an, 
Okuyan; Necmi Rıza. 1 - Salim Beyin 
hicaz ~vl, 2 - "Her zahmı c-lf ersuze 
Asıin Bey, 3 - Şevki Bey (Demem r.ana) 
4 - Ruien Kam (Kemençe taksimi) 5 -
Hacı Atjf (Benim hallın firakınln), 6 -
Blmen (Yıllar ne çabuk), 7 - Saz se
malsL 

17,30 Program, 17,35 Mfizik (Pazar ça

yı), 18,15 Konuşma (Çocuk sanU), 18.45 
Müzik (Pazar çayı devam), 19,15 Türk 
müziği (Fasıl heyeti - Uşşak faslı) Tnh
sln Karakuş ve Safiye Tokayın istirnkly
lc, Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Basri U!ler, Hamdi Tokay, 
20 Ajans, meteoroloji hnbcrler!, 20.l!i 
TQrk mOzlğl: Çnlanlıır. Vecih<', iHcşat E
rer, Jt~cn 1Cam, ~vdet Kozan, Okuyan
lar: ''Mahmut Knnndaş, 'Mlfaeyyen Senar, 
1 - sfahan peşrevi, 2 - ~m'I İst;ıhan 
şarkı (Nan aşk'-.ıa kül oldum), 3 _ 
Rnhml İsfııhnn şarkı (Etme beyhude fi
gan), 4 - Sadettin Uşşak tarkı (Ap-ılık 
yıldönfimü), 5 - Asım Bey Uwık "arkı 
.(Cana r~öi), 6 - Hallt türküsil {Ekin 
ektim çöllere), '1 - Faize Nikriz şarkı 
(Gönfil ne çln), 8 - ŞevkJ Bey - Hi
caz ~rla (Bilmiyorum pena), 9 - Ta
hir §arkı (Ben sana mecbur), 10 - Uş

bülbfil figan eyler), 6 - Sadullah Ağa 

Hicaz semnl (Nideyim sahnı ~emen), 7 -
Ruşen Kam (Taksim), 8 - Rahmı Bq 
(Gül Haz.in sOnbill perişan) 9 - Şevki 

Bey (Ol gonce dJhcn), 1Q - Tanburl A
şık Musta!n BııyaU şarkı ($cbcp ne bak
mıyor yarim) ll - Tnnburl fışık Musta
fa Neva ş:ırkı (Muntazır teşrifine), Kü
me okuyuculnrı: Çalanlar: Vecihe, Reşat 

Erer, Refik Fcrs:ın, Fahire Fcrnn, Cev
det Çağla, Ruşen Kam, Cvd<?t Kozan, Ke
mal Niyazi Seyhun. İd1re f.-den: Mes'ııt 
Cemil, 21 Memleket saat -ıyarı, 21 l<o
nuŞI'l)a, 21,15 Esham, tahvilılt, iuJmblyo -
mık\ıt bon:ası crırat) 21.so Müzik (Kü
çük Orkestra - Şef: Necip ~kın), 1 _ 
Paul Lincke (Yeşil vadilerde bir rand"
\'U), 2 - Brahıns (Macar dansı No. 1-2) 
3 - Luif.tinl (MISlr balesi) 4 - tt.-ılı:ı 
Azzoni (Melodi), 5 - Löhr c'mnn ge
cesi) Vals, 6 - Könlgshofer (Tirol En
termezzosu), 7 - Hanns Schmldt (İnci
ler) vals, 8 - Rlo Gebhart (Romsns _ 
Violonsel ve Orkestra için), 9 - l\{endcl
ssohn (Söz.~üz Romans) 22,30 l\Iüzik <O
pcrn nryalan - Pi.) 23 Müzik (Caı.
band - Pl.) 23,45 24 Son ı:.jans haberle
ri ve yarınki program. 

Salı, 28. 2. f 939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği 
Pl 13 M<'mleket saat nyarı, ajans ve me

teoroloji haberleri. 13,10 14 Müzik (Kü
çük Orkestra - Şef: Necip A§kın}, ı -
Paul Holzner (Saksunya köylü danshrı) 

2 - l3~thovcn (Sko~ya havaları), 3 -

Ganglberger (Aşk çanları), 4 - Gour>od 

(Ave Morla), 5 - Bcccc (İkinci ltılyan 

süiti) 6 - Becce (Birinci İtalyan füilı ). 

18,30 Program, 18.35 Müzik (D ıns -

Pl.), ılt Konuşma (Türkiye postası) 19,15 

Türk rnüzf~i (Halk mu!':fkisl: Tanburacı 

Osman ;pehlivan) Sadi Yaver Atamanın 

iştirakiyle, 19,35 Türk müziği (bce saz 

şak mQstezat (Hasretle bu ~ep), 21 Mem- faslı - Muhayyer), 20 Ajans. metM:-olo
lcket saat ayıın, 21 Müzik (Neşeli pll\k- ji haberleri, ziraat borsası (fiyat) 20,15 

lar) R. 21,10 Milzik (Rlyaseticümhur ban Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Reş:ıt E
dosu - Sçf: İlısnn Künçcr), 1 - Llncke rer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuy:ın
(Festival 'Marşı) 2 - &:,humann (Man
fred uvertllril), 3 _ Rimsky _ Korsakow lar: Mustafa Çağlar, Melek TokftÖZ, 1 -

Çarıamba, 1. 3. 193? 

12~0 Pro,gram, 12,35 Turlc mliııiğj 
PI., 13 Memleket saat ayan, ajans v:? me
troroloji haberleri. 13,10 14 Riyas,.Ucüm
hur bandosu (Şef: İhsan Kunçı:r), 1 -
Lfncke (Muzaffer slllihlar) Mar~. 2 -
Schrelner l}on!>er polkası (Klnrlnetler 
için), S - Saint - Saens (San prenses 
uvertürü), 4 - MascngnI {Kcı\•alerlya 
nıstikana) (müzikli dramından :sclek
syon). 

18,30 Prograın, lR,35 Milzlk (Çj~an ve
saire - Pi.), 19 Konuşma, ıs,ıs TUı·k 
müziği (Fasıl heyeti - Ni-:ab(ırc'kl Celal 
Tokses, Hakkı DC'rrnan, Eşref Kadri, Ih
san Gür, l3n!>ri üaı::r, Hamdi T1Jkny. 20 
Ajanı;, mrt~rolcji habı::rleri, 7.lrant J:>rır
sası (fiyat), 20,15 Türk müziği: C::alıınLır: 
Vecihe, Refik Fersan, Fahire Fc"S<ın, 

Cevdet Çağla. Okuyanlar: i\tuzaHe: lı
kar, Semahat. l - Tatyosun Suzin:lk 
pe~evl. 2 - Sedat Suzinfık şnrkı (Ne 
çok çektim hasretini), 3 - Hacı !ô'ıılk Su
zinl'ık şarkı (Kuzucuğum ne kaçıırsın), 

4 - Suzln!'ık şarkı (Sensiz gecel~r ıı:eç}i/, 

5 - Faiz Kapancı Su7.lntık enrkı <JJnutma 
.a canım), !i - O. man Njhnt Suıln11i< şar
kı (Ne müşkillmiış seni sc\'l)'lek), 7 - Fa
iz. Kapancı Suzlnfık şarkşı CYaınğrnı gul
den yapsam), 8 - SevkJ Bey Hicaz ~r
kı (Kış geldi /irak), 9 - Şevki Bey 
(Kudretin ktıfi dPğil), 10 - Aziz Efcnal 
Hicaz şıırkı (Çıkıp arzı cemal ~yle), 21 
l'Iemfoket saat ayarı. 21 Konu~m;ı 21,!!0 
E hrm, tahvilfıt, kambiyo - nuk•Jt borsa
sı (fiyat), 21,80 Temsil (Doktor! .. Yıı1an
Jar: Ekr~m Rl'şit ve KemnJ Töıı:n). 22 
Müzik (Kilçiık Orltestrn: Şef - Necip 
Aşkın), l - Willy 'Richartz {İlkhahıırd:ı 
bir çift fısık) uı•ertür, 2 - Tschıllrnw,;ky 
(Şarkıcık), 3-Lumb:ye (Şampınv) (Ci:ı
lop), 4 - Siede (İlkbahar melodisı) 5 -
Micheli (Buse1er serenadı), 6 - Fr::ınz 
Sndek (Vıyana sen benim rllynları'llın 
şchrisln), 7 - H<'nrlques (Periler r'lksı) 
8 - Culottn (İntermezzo), 9 - Rcckterı
wald (Viyana müzikleri) Potpuri, 23 l'fil
zik (Cazband - Pl.) 23,45 24 So:ı ajans 
haberleri ve yarınki program. 

Perşembe, 2. 3. 1139 
(s h :.ı (Se f Ik ) ) ..... _ ı Bestenlgı'lr P<'şr _ i, 2 - Haşim 'Bey l3es-

e enızau n on p~rça • a ~n z 12,30 Progrnm, 12,35 Türk mnziği 
ve Sinbad'ın gernlsi, b) 'Ka'ıender'in hl- tenig~r şarkı (Kaçma mecburundıını. 'Pl. 13 MrmlE'ket saat ayarı. ııjan'> ve me-
kAyesl, c) Genç prens ve prenses, d) Bağ 3 - Salah ddin Eviç ı;arkı (Gözyaslan- tcorolojl hab<'rlcri, 13,10 14 Müzik lKa
datta bir cğltjOU (Binbir g~e blkfıyele- nız), 1 - Reşat Erer (Keman tak.,ımı), rışık program _ Pi.) 
rin1fml.A 2LlnadoJu ajansı !~ gryjd) A.- m str:ı :ırkı Q2_i~lc ö ııq n 
22, O ilzilt (Cazband~ PL) 22,45 23 ey dilrilba), G - ll:i ogos ~Acem a'}•ron u.-o R .. -r ...... :ı~• """•'le (O•• "l\!!-

ziğl - Pi.), 19 Konu ma (Zirııat :;aatl), Son ajans baberlcri ve ynnnki program. şarkı (Ey çeşmi ahu}, 7 - Artakı Kur-
dlll hicazkar (Cismin gibi ruhun da gii- 19,15 Türk müziği (Fasıl heyeti - Kiir-

Pazartesi, 27. 2. 1939 zeJ)1 8 - Hicaz şarkı (Ağlamış gulmilş dili hicıı1.kiır)1 Çalanlar: Hakkı Der,m>ın, 

Effref Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, 
Hnmdi Tokay. Okuyanlar: Tnhsin Kqra
kuş, Safiye Tokay, 20 AJaus. meteorolo1I 
habC'rl<'rl, Zlr;ıat borırası (fiyat), 2D.15 
Türk miizlği: Çalanlar: Vccipe, Re!ık Fer 
ıran, Fahire Fersnn, Cevdet Çağla. Oku
yanlar: Sadi Hoşscs, Radife, 1 - C';ülizar 
peşrevi, 2 - Nuri Hnlil lJUseynt lj!lrkı 
(Artık yetişir) 3 - Zeki Arif Dilk~ş:ıve
ran ;şarkı (Gez dolaş), 4 - Zeki Arif Dil
kcşaveran şarkı (Karanlık ufuktan), 5-
Ccvdet Çağla (Taksim), 6 - Rpst şarkı, 

7 - Rast şarkı (Çalıma bak efede), 8-
Sc111settln Ziya - Kiirdill hicazkı1:- $arkı 

(GÜ\1enme hüsnüne bu çağın geçer), 9-
Sadettin Kaynak - Klirdili hicnzkcir şar
kı {Bir gün ya~adık), 10 - Osm'ln Nihat 
Nihavent şarkı (Fatma), 21 Memleket sıı
at ayaıı, 21 Konuşmn, 21,15 Esham, tah-

cefaya), 9 - Ahmet Rasim Seglıh Şarkı 

12,3Q Prqgnı.m. 12,35 Tark mnziği (Benim sen nemsin ey dilber), 10 - Sc-
E'l. 13 .M~leket :mat 87M'}ı ajans ve me- ~Ah saz semaisi. 21 Memlcl<et saat ay:ı
tcoro'ıoji 'haberleri. 13,15 Müzik (Ne~li rı. 21 KonU'Srl)a {Hukuk flminl Yayma 
pltıklıır), l3,45 14 'Konuşma (Kndın S3- Kurumu), 21,ı5 Esham, tnhviltıt, kıımbl
aU). yo - nu\<ut borsası (fiyat). 21,30 Müzik 

18,30 Program, 111,35 Konuşmıı (Cevat (Radyo Orkesiı'ası - Şef: Pnıctorius), 
Meroduh - Kj'."lllnJl tarihi ve tekı'imülQ) 1 - Franz Schubert (İtalyan uverturin, 
pUiklarla misaller. 19 Konuşm3 (Dokto- 2 - Fr. E. Aubcr: (Fra Dinvolo opera
nın saaU), 19,15 Türk milılğl: Fasıl be- sından uvertür), 3 - G. Verdi: (La For
yeU (Hicazktır faşlı) Ccl!ıl To~ Hak- z.ı del Dcstino operasından uvertfır, 4 -
k:ı Dennan, E~ Kadri, H~n Gür, Ham C. Saint - Saens: (Le rouet d'Omphalc, 
dl Tokay, Bnsri tl'ner. 20 Ajans, meteo- Senfonik şilr), 5 - G. Bizet (1 inci l\rle
~I~H haberlerl, ziraat bQrSası (!iy11t), slenne sUiti), a) Prelüd, Allegro deciso, 

2 ' 
5 .:!ık müziği: 1 - Hica; peşrevi, b) Minuetto, Allegro gicoso, c) .t\dngiet

H;- r Ağa Hicaz beste, 3 - Dede lto, d) Cnrlllon, 22,30 MUzik (Operetler 
Se ~ ;;rkı (SeYri Gfilşen edelim) 4 - Pl.) 23 Müı.lk (Cazband - Pi.) 23.45 24 

v icaı. ~l'.k:ı <Firalunla zalim hn- Sôn ajnns haberleri ve ynrınkl pro~rnm. 
rap oldu) 5 - Şevki Hlcnz earkı (Nicin 

1 

GUNDUZ 

Bu ay başından tezi yok, iki tane tayyare bl
)eti al! iki büyük ikramiyeyi kazan! Bir mutfak nç! 
Kırk beş paraya tabldot_ 

Vurgun zararsız çılgınların kahkahasiyle bir kah
kaha attı.. 

- pugün Büyükdere'ye davetliydin. 
Madam söylemeseydi unutacaktı. Balıkçı Bay 

Panayot öğle yemeğine davet etmişti. Ortalık bir 
karış kar. Gök masmavi Ayaz yumuşamış. Böyle 
bir günde Büyükdere sahillerinde bir gün geçir
mek her ·kula nasip olmaz. Kmalı'nın, Burgaz':n, 
Büyükdere'nin asıl güzellikleri kış kıyametin böyle 
günlerinde görülür. 

Yolcuları vızgeçen bir şoförle yolculara yan ba
kan bir biletçinin idare ettikleri vfran bir otoblisle 
benzin kokusu yuta öksüre Büyukdere'ye geldL 
Bay Panayot nasırlı ve mesamelerine tuz işlemiş 
koca elini uzatırken müjde veriyordu: 

- Ne balıklarım var ne balıklarım! Her çeşidi 
için bir çeşit şarap! 

- J3ugün keyfin yerind~ görünüyor. 
- Nasıl olmasın Bayım? Şimdiki balıkhaqe usu-

lü kalkıyormuş. Medeni bir usul gelecekmiş. Şu ba
lıkhane J~i keçi boynuzundan tat .alın~k gi~i bir 
şey. Beş on kuruş balık resmi alınacak dıye dunya
nın en güzel balıklarını sıkaran memleketin balık
çılığı ~eri kalıyor. Bu:ıu ~im kaldırıyorsa "!ar olsun. 

_ Yoo! Ben işler uzerınde çene 5almaga gelme
diın. zaten bunalılus bir haldevim. bir de orta çaR 
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sistemini bırakmıyan balıkhane işleriyle kafamı 
patlataı'nam. 

- Affedersin. Keyfimi sordun da. 
- Başka kimse var mı? 
- Bizim Artinle Bayanı var. Yenimahallcden 

Bay Iri'aru çağırdım. Sen ben, bir de benim kızkar
deş. 

- lşte bu iyi. Hiç yabancı yok. Irfan atları ara
baları satıp taksi işletecekti. 

- Uygun fiyat bulamadı. Arabaları yine islete
cek, kendisi de bu sene çiçekçilik yapacak, çok mo
da oldu. Çiçek aksuatasında çok kar var. Memle
kette. epeyce geniş bir ticaret yolu açıldı. Ama ona 
da dıl uzatıyorlar. Çiçek ne imiş, çiçek için para 
harcanır mıymış? · 

- Aldırma. Onlar medeni ağızların lafları değil-
dir. 

- Sizin tombalak Bayan ne oldu? 
- Onu defliyeli aylar var. 
- Öyleyse söyliyebilirim, geçen akşam üç Bay-

ı~ beraber geldiler, yeşil parkı açtırdılar. Körkü
tuk sarho~ oldular. Polislerle hır çıkardılar s 

ld b·ı · . onra ne o u 1 mıyorum. 

- Aldı yürüdü desene. 

- Yürüdü değil l3ayım, aldı koştu, aldı koştu 
demek daha doğru olur. 

- Bu koflşla taptığı Holivud'a cabuk gider 
- Holivut bir hastanenin adı mı? • 
- Yamansın Bav Panayot. Sen bu esprileri ne-

villıt, kambiyo - nukut borsası (fiyat), 
21,80 Müzik (Keman solo - Sedat E'1iz, 
Piyanoda: Cemal Reşit) 1 - Van B<'Ct
hoven (İlkbahar sonat 1), 22 Miltlk (Ktl
ı;ük Orkestra - Şef: Nt'Cip Aşkın), 1 -
Slede (Böceğin dü(tiınü), 2 - Gnnglber
ger (Efsaneler Ormanında), 3 - Franz 
doelle (Parisin Mnd\en sokağında), 4 -
Recktenwald (Grlnzingde) Potpuri, 5 -
~rcderiksen (Groendland süiti), 6 - Re- , 
Jnfeld (Eve gel yavrum), 7 - Brahms 
(Cncar dıınsı No. 5 - 6, 23 Müzık (Caz
band - Pl.) 23,15 24 Son Ajans haberle
ri ve yarınki program. 

Cuma, 3. 3. 1939 

l'Z,30 Program, 12,35 Tiirk müziği 

Pi" ıs Memlelcet saat ayarı, ajans ~c 
meteoroloji haberleri, 13,10 14 MOzik 
(Küçük Orltcsµ-a - Şef: Necip Askın), 
l - Carlys (Dülslneye Serennrl)1 2 -
Ferrarls (Nahlra (İntcrmeı.zo), 4 - Bec
ee (Notturno), 5 - Rııhmanlnow (S.?re
nad), 6 - Arnold Melster (Bohemy.ı Rap 
sodisi, 7 - Llszt (İkinci Macar rapsodisı. 1 

rahatsız. 

lıklar:n hcpı;ini on 
ledigi gibi nezle. grıp 
bronşiti de kı a bir 
zamanda ızaie eder 
Hararetı sünıtle du· 
şürür. Gripin ıığ'rıla
rm amansız dit~ma 

nıdır . .L>iş, Baş Sinir 
adale Romatizma, 
Mafsal evcaında ka
tiyetle tesir gôstcrir 
ve günde üç taneye 
kadar emniyc,tle ıılı
nabilir. 

• 
Aldanmayınız. Rağbet gören her !eytn tal<lid ve 
benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir mari<a 

verirlerse ~iddetle reddediniz. 
. ~ 

J • • • 

18,80 Program, 18,35 MUzik (Sololar 
ve Licder - Pi.), 19 Konıı~ma (Çocuk E
sirgeme Kurumu) 19,15 Türk mild d (Fa
sıl heyeti - Aeem aşlran), 20 Aj-ıncı, me
teoroloji haberler!. z.fr:ıat borsası (fiyat), 
20,15 Türk müz.iRI: Çalanlar: Vecihe, ne
fik Fersıın, Cevdet Çağla, Fahire Fersa'1. 
Okuyanlar: Hal!ık Recai, Sn!iye Tokay, 
l - Gambos Uşşak peşrevi, 2 - Tcıcı A
rif Uşşak şarkı (Meyhane mi bu oczmi 
tarabhaneyl cem mi), 3 - Haldun Suzı
nfılt (Söyle ey canapı ruhum) 4 - Ş<>m
ı;ettin ,Ziya Mahur şarkı (Çıktı bir fer
yadı), 5 - Fr.hlre r'ersan (Kemençe tak
simi), 6 - Hııcı Ari! Rast şarkı Nihan
sın didcdcn), 7 - Refik Fersan Rast sıız 
semşisi, 8 - Rakım şşak şarkı (Bann 
hiç yakışmıyor), 9 - Uşşak şarkı (Ş-ıtı-ı

ne gözlere gönül bağladım.) 10 - TJdl 
Ahmet Saba şarkı (Gülznn harab~yk
me), 21 Memleket saat ı:ıyan, 21 KnnuB
ma (Haltalılt spor servisi), 21,15 Esham, 
tahvilat, kambiyo - nukut borsası (f\yat), 
21,30 Konuşma (Konserin takdimi (Ha
lil Bedi), 21,45 Müzik (Rlyaseticiimhur 
Flarmonik Orkestrası) Şef: Hasan ~·erit 

Alnar, 1 - K. M. Von Weber; (uryanthe 
uv!!l'tÜrü), 2 - W. A. ?ıfozart: (Keman 
konçertosu, La majjör, a) Allegro aper
to, b) Adagio, e) Tempo di Mcnuetto, Sa
list: Em•er Knpelman, 3 - L. Van Bect· 
hoven: fi Jnçl ~nfoni, do minör, op. 67 a) 
/l.lles:ro Con 'b.rio, b) Andante Con mo~ 
c) Allegro (Scherzo) - J\lle,gro. ::ıı.~o 

i1lDVLA JMliUJ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii1 kırıkhl<, ve bütün ağ-rılarınızi derlial keser. 
WJN icabında günde 3 kaıe ahnabilir. ll1UU 

Mfizik (Romans, halk şarkıları ve saire 
Pl.), 23 Müzik (Cazband - Pl.), 23,4S 
24 Son ajans haberleri ve yarınki prog
ram. 

repertuarından seçilmJş parçalar. Re!a- ••••••••••••••~• 

Cumartesi, 4. 3. 1939 

13,30 Program, 13,35 Müzlk (Dans 

Pl.), 14 Memleket saat ayan, ajar.s ve 
meteoroloji haberleri, 14, 1 O Türk müz'.ği 

(Halk rpusikisl (Halk türküleri ye oyun 
hnvnları), Sadi Yaver Ataman ttırafın
dnn, 14,40 15,30 Müzik CPanş - Pi.). 

kat edcnkr: Refik Fcrsan, Fahire Fersan, 
Mesut Cemil. 19,45 Türk milziği <İki tan
burJa saz eserleri), Refik Fcrsan, Mesut 
Cemli, 20 Ajans 11\eteoroloji haberleri, zi
raat borsası (fiyat), 20,15 Temsil (Dimya 
ta pirince giderken .... ), Yazan: Georges 
Menuau, Adapte eden: Ekrem Reşit, 21,15 
Memleket saat ayarı, 21,15 Esham, tah
vilfıt, kambiyo - nukut borsası (fiyat), 
21,25 Folklor (Halil Bedi Yönt'!gen (A
;;iret musikisi), 2ı,40 Müzik (KUçUk Or
kestra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Gles-

Telefon: 

Santral Memuresi 

Büyük mfiesscsclerln telefon 
santralini idare etmiş lktldnn 
tecı1ibe Uc ve elindeki vesika
larla sabit bir bayan iş ara
maktadır. İdaremizden so-
rulması. 

smer (Kırlangıçların vedaı), 2 - Mlros-
17 ,30 Prograın. 17,35 '.Milzlk (dans sa

ati - Pi.), 18,15 Türk müziği (Sivaslı 
fışık Veysel ve İbrahim), 18,35 Tiirk mu
ziğ'i (Fasıl saz heyeti), Tahsin Karakuş, 
Hakkı Derman~ Eşref Kadri1 Hasan Gür, 
Basri Üfler, Hamdi Tokay, 19 KonuŞ'llll 
(Dış politika hMlseleri), 19,15 Türk mü
ziği (Muallim Nuri Halil Poyraz) Kllısik 

lav Shllk (İspanyol dansı), 3 - aundorl 
(Arzu) Vals, 4 - Dohnnny,i (Rapsodi) 
(Rudolf Huruby tertibll, 5 - Schnrlı:ler 
(Meşhur Rö!renlcrden) Potpuri, 22 Haf
talık posta kutusu, 22,30 Milzlk {Senfo
nik plAklar), 23 Müzik (Cazband - Pi.) 
23,45 24 Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 

KA YlP - 581 N o. lu Üsküdar em
valinden almakta alduğum tekaüt 
maaş cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
çıkartacağımdan eSkisinin hülonü 
yoktur. - Hulki Birbil 

reden öğrendin? 
- Palamutlara madik eden uskumrulardan, kı

lıçlara madik eden toriklerden. 
Panayotun kızkardeşi gôründü. Kütük gibi şiş 

bacaklarını zar zor sürüyerek ıhlaya poflaya yak
laşıyor ve biteviye gülerek sitem ediyordu: 

- Aşkolsun Beyimu! Bu kadar ay bizi aramaz 
sormazsın. Bu ihtiyar kari öldü mü kaldı mı? Biz 
seni her gün konuşuruz. Panayotak1 olmasa hiç ak
lına gclmiyeceğim. Şaka şaka, sağ olalım da, sene
de bir konuşalım. 

Arabacı lrfanl~. Vurgun'un Bayan Utangaç adını 
verdiği eşi de geldiler. 

- Bayan Utangaç! Yine !aatte bir Hif mı edi-
yorsun, yoksa dilin biraz çözüldü mü? 

- Ah onu evde görmeli. Evde iken çenesi dur
maz. 

- Zahir yoruluyor da dışardp dinleniyor. 
- Beyefendi geleli bir dakika bile olmadı. He-

men alaya başladınız. 
- Çocuklar ne yapıyor? 
- Şükilr iyidirler. Küçüğü mektebe koyamadık, 

yaşı yed.iyi bulmamış, yaza tashih etlircceğlz. Bü
yüğü bu yıl orta bire girdi. 

- Sakın ulema hanım yapma, liseyi bitirince sa
nat okuluna koy. 

- Onun da niyeti öyle. 
- Bayanlar, Baylar! Ben balıkçı Bay 'Panayot 

hazretleri hepinizi sofraya çağırıyorum! 

Buhraq Baıladı 
Matbaadan tatsız bir hesap hulasası ile yan acı 

bir ınrktup aldı. Bu çeşit bir hesapla bir mektup 
ilk defa geliyordu: 

(Hesabınızın umduğunuzdan çok az olması bu 
ay çekti#iniz avansın çokluğundandır. Eğer yılbaşı 
bilançoları bizi mecbur etmeseydi, hepsini birden 
kesrniyecektik. Bununla beraper önümüzdeki ay 
içinde dahi avans çekebilirsiniz. Yalnız şurasını 
'P!1k ehemmiyetle bildiririz ki, avanslannızı kafatn
cak olan yazılarınız geçen ve evvelki aylar gibı ek
sik ve intizamsız olmasın. iki tarafın da menfaatini 

- -
bozabilecek olan böyle bir vaziyetten çekinmenizi 
saygılarla rica ederiz.) 

- sarsıntı b~şl~~ demek. Tabü başlıyacak. Şim
diye kadar gecıktıgıne şaşmalı. Asıl sarsıntılar be
nim beynimde, kalbimde, hayatımda başladıktan 
sonra matbandan yankısı gelmiş, çok mu? 

Büyük es~ri?e başlamak şöyle dursun, gündelik 
yazılarının ~tızamını bile bozmuştu. O gündelik 
çalışı;ııruar. ~· geçimini temin ediyor. Onlardan baş
ka bır gelırı gelmezi yok. Çalışırsa ynzacak, yazar
sa kazanncak. Geçen yılların bol kazançlan çoktan 
hayal oldu. Her günlük tefrikaya on beş lira veren 
~atronlar bin buhran deresinden hulanık sular ge
ü~erek on ikiye, sekize, beşe inmişlerdi. Yarın üçe, 
:fkıye, hatta bire inmiyecekleri kestirilemezdi ve 
hatta belki de üste para bile istiyebilirlerdi! ' 

Muharrir bir ipek yumağına benzer, ucunu aç fa
reye kaptırıp fareyi deliğe kaçırmamalıdır. Bir ka· 
pıp kaçtı mı yumağın tükendiği, yani muharririn 
ııapı yuttuğu gündür. 

Vurgun'un yumağı henüz selamette. Fakat orta
da aç gözlü fareler dolaşıyor. 

Bu düşünce ve mantık bir kaç dakika için hakim 
Vaziyette kaldı, sonra değişti, böyle akıllı uslu dü
şündüğüne değil, düşünebildiğine sinirlendi. 

- lstiyorum! Kendime bile kendimin akıl öğret
mesi, yol göst~esi gücüme gidiyor! Her şey bit
ti, her ümit çöktü. Giderayak endiş~ neye, mantık 
nfçin? Mirasım yok, mirasçım yok. Arıyanım, sora· 
nım yok. Hayatı olduğu, geldiği gibi kabul edece
ğim ve gidişi güzel yaşıyacağım. 

Lapa lapa yağan kan pencereden uzun uzadıya 
seyrettikt~ sonra gülümsedi, çıktı ve bir taksiye 
atlıyarak Yenikapı'ya gitti. Deniz üzerine uzanmış 
meyhanelerden birine girdi. Altı deniz, üç yanı de
niz ve her yanı lapa lapa yağan karlı bir hava. 
Mehtap, denizi çerge gelini gibi bayağı, bayagı süs
ler. Güneş denizi galvanizmalar. Kuşbaşı yağan 
kar ve dumana benziyen hava denize asalet verir. 

(Devamı var) 



Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresa ~ 

Çeteyi Pusuya i~Würmüştük 
Bunlardan On Dokuzunu Yere Sermiş, Birçoijunu da 
Zedelemiştik, Ceplerimiz de Biraz Para Görmüştü 

Biz de olduğumuz yerde kal-
mış, alacağı.mı.z intikamı 

zamana bırakmıştık. Bu teşeb

busümüz bize San Kavak köyün
den yağma ettikleri eşyanın mü
~ırnce bir kısmını ele geçirmek, 
ıçlerinden de beşinin kafalarını 
ezmek gibi küçük bir muvaftakı-

' Yet kazandırmıştı. 
Peşlerini bırakmamıştık bu soy

suzların. Koyun sürüsü ardında 

gezen, sinsi kurtlar gibi günlerce 
~ sıra dolaşmıştık. Nüıayet 
bır gün, yine saldırmak niyeti ile 
uzerine yürüdükleri Sarıkavak kö
Yünün altındaki boğazda karşıla
?tıış, yüzden fazla olan bu nankör
leri biribirine karıştırmıştık. On 
dokuzunu yere sermış, bir çoğunu 
da zedelemiştik. Habisler, ateş 
baskınına uğrıyan domuz surusu 
gibi dağılmışlar, homurdana ho
ınurdana her biri bir tarafa kaç
mışlardı. 

Bu iki çarpışma bizi silah ve 
cephane cihetinden zenginleştir

lllişti. Eh.. siz okuyucularımdan 
Sa.klıyacak değilim a şimdi, ceple
rım~ de bir kaçar Ingiliz liracık
larile şenlendirmişti. Fakat, yine 
•algıncıların süvari bölükleri düş
müşlerdi dağlara, ormanlara. Çe
temin mevcudu bun!arla karşılasıp 
boğuşınıya müsait değildi. Beni~ 
ıçin yapılacak iş yine bir köşeye 

Çekilip beklemek, etrafı dinleyip 
gözlemekti. 

saplıyorlardı. Daha fazla durama
dım evimde. Sabah ezanı okunur
ken yaşlı gözlerimi silerek, yuva
mı, yavrularımı müezzinin büyük
lüğünü ilan ettiği Allaha terkede
rek kapımı çektim, fakat, yuvaoı 
bozulmuş, yavruları boğulmuş bir 
dişi kaplan gibi yırtıcılaşmış, van
şileşmiştim. 

O günümü, Altunizadede Yavuz 
Fehminin köşkünde, bir erkek üç 
de dişi arslan doğuran ananın di
zinin dibinde geçirdim. Bu muba
rek vatan gibi kendbıe ana edindi
ğim muhterem kadını, uğruna çır
pındığım vatanın bir sembolü gıbi 
yüreğimden intikam duygularını 

taşırdı benim. Dizine yattım . o 
söyledi, ben ağladım. 
Akşam olmuş, her taraf yurdun 

bahtı gibi kararmıştı. Yavuzun köş
künden çıktım. İ',d saat sonra 
Modadaki İngiliz karargU!u etra
fında dolaşıyor, yuvama musallat 
olan Viteli araştırıyordum. Onu 
pençelemek, titriye titriye dişle -
mek, etlerini kemirip didiklemek, 
kanını sora sora içmek istiyordum. 
Gözüm o kadar kararmıştı ki, ka
rargahtan çıkan tercüman Bed -
rosa sokulup sormaktan bile çe
kinmedim 

Tercüman halimden hiç şüp
helenmemiş, çamurlu kıya

fetim, deri ceketim He beni bir Şi
leli Rum çetecisi sanmıştı ve: 

- Bugün Adaya gitti. İki gün 
kalacak orada. Bir iş için ise, git 
kapiten Lister ile görüş kirye. 

miş, seciyemin dürüstlüğünü, dü
şüncelerinin çürüklüğünü k<'ndile
rine göstermiştim. 

Modadan ayrılınca, Altıyol ağzı, 

Söğütlü çeşme, Gazhane yoluyla 

Uzunçayıra varmıştım. Maksadım, 

Latin mezarlığının yanındaki sırt

tan Küçük çamlıca yoluyla Bul -

gurluya gitmek, geceyi ya binbaşı 

Mehmet Beyin ya da Mevlıit peh

livanın evinde geçirmekti. Mezar

lığı yoldan ayrılan tellerın kena-

rından yavaş yavaş yürüyor, züı

nimi başka şeylerle meşgul e~mek, 

Vitel meselesini unutmak ve sinir

lerimi yatışt\rmak için bir şarkı mı 

rıldanıyordum. Bari her vakit yap

tığım ve becerebildiğim bir şey ol
sa. Bu şarkı sôyliyerek yürüyü
şün cezasını az daha canımla ödi
yecektim. 

Mezarlığın sonunda, tel mania
nın köşelendiği noktada bulunan 
büyükçe bir meşe ağacına yaklaş
mıştım. Ansızın patlıyan, mermisi 
sağ kulağımın biraz açığından vız
lıyarak geçen bir silah söylediğim 
şarkıyı boğazıma tıkıvermişti. A
lışkın ve seri bir hareketle he
men olduğum yere uzandım. Ta
bancamın naınlısını da ağaca doğ
ru uzattım. İki dakika süren sıkın-
tılı, çarpıntılı bir beklemeden son-
ra, yavaş yavaş sürünerek sokul
dum. G<irdüğüm manzara hem kız
diirnıış, hem de güldürmüştü be-
ni. 

(Devamı var) 

Yazan: Haliliarnas Balıl(çısı 
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K imyagerdi. Şöyle anlatıyor
du. Laboratuvanm şehrin 

Gualahara tarafındadır. Orada 
toprakların arasında bir demir 
parçası buldum. Atomlarını ışığa 

çevirdim. Kulağımla değil, fakat 
demincek size anlattığun veçhile 
gördemin hücrelerinin, gerek o 
hücreler dinleyiş işinde spesiya • 
lize olmuş olsunlar, gerek olma -
mış olsunlar demir parçasının 

söylediklerine tepemden tını& • 
ğıma kadar kulak kesilirim. 

Demir bana ta esir içinde bir 
nebüloz fiskesi iken hatıralarını 

anlatmağa başladı. Ben oralarını 
geç dedim. İspanyada bir demir 
madeninde, maden iken nasıl alı
nıp eritildiğini ve kendisinden bir 
top döküldüğünü tarif etti. Top 
olarak önünde ümitlerle dolu bir 
istikbal açılmış. Onu dört teker -
!ekli kırmızı bir arabanın üzerine 
oturtmuşlar. Ve bir gemiye taşı -
mışlar. Geminin adı Pinta imi,. 
Kimyager: "Dinleyin şimdi ben 
sözü topa bırakıyorum,. "şöyle 

söylüyordu,. dedi. 
Pinta, bir de ıki gemi daha, de

nize açıldık. Aylarca gök Okya -
nusa, Okyanus göğe ufıık oldu. 
Akıbet uzaktan karayı seçebildik. 
Görülen yer yeni dünya imiş. !ş
te top olarak, ilk sefer orada bu
lutlara karşı gürledim. Halbııki 
Amerikanın keşfini ilan ediyor -
muşum. Aradan seneler geçti. 
Pinta eskidi. Beni başka bir ge -
miye naklettiler. Gemiyi Fran -
sızlar zaptettiler. Ben de Fransız
ların eline geçtim 

A radan bir çok sene geçti. 
Bir gün gemim Marııilya 

nhtımına rampa etmiş duruyor -
du. Bandolar alabildiğine çalıyor-

lardı. Halk çıldırasıya seviniyor
du. 

La Marseillaise adlı bir türk .. 
söylüyorlardı. Beni ağzıma ka ~ 
dar barutla doldurdular. Ben de 
türküye sesimi katmak istiyor • 
dum. Orada da can ve gönülden 
göklere karşı gürledim. Az sonra 
beni karaya çıkardılar. Hatta Ma
reşal Bernadot adlı bir Fransız 
yanımdan geçerken, bu şarkını~ 
Jo'ransa için iki üç kolordudan da
ha kıymetli olduğunu ve daha çok 
iş gördüğünü söyledi. Gürliyen 
sesımın sağnağı asırlardanberi 

yağıp, başlar üzerinde birikekoy
muş olan tozları üfürüp savurdu. 
Sesimin gürleyi.şinden bir sürü 
tahtlar ta temellerine kadar zan
gır zangır titrediler. 

Ondan sonra beyaz atlı tom • 
bulca bir adamın cinünde resmi 
geçit eder dururdum. Askerler 
" Vive l'empereur!,, diye bağınr
lardı. 

ma saklanan bir Çocuğun beyni 
parçalandı. 

Bu edepsizliği kim yapıyordıl. 
O Pinta'daki, Marsilyadaki batı -
ralarımdan ııyandım. Bayağı mo
leküllerirnin oynaştığım duydum. 
Sağımda solumda toplar patlıyor
du. Ah hani ya! Bir de ben ko -
nuşsam diye konuşma~ özledim. 
İşte o akşam, yanıbaşundan ge • 
çen iki asker dönüp bana baktı. -
lar. Onlara gillürnseyim, dedim. 
Ama dudaklarım oynamıyordu. 
Fakat gülümsemek istediğimi 
duydular mı ne? 

Kızılcakôyüne inmiş, hepimiz bir 
Yere sokulup sinmişlik. İngıliz ve 
Hind süvari bölükleri, düşmanla
rın meydana getirdiklerı Çerkes 
~eteleri her tarafı kaplamışlar, bo
gazlan kesmişler, geleni, geçeni 
sıkıştırıyor, Sadık kaptan çetesi
ni soruşturuyorlardı. Buradaki is
tihbarat zabi:ti Lister de çıkmıştı 
köylere .. G<irmedim diyene dayak, 
bilmiyorum diyene tokat atıyor. 
hakkımda yalan yanlış malumat 
Verenlere de İngiliz lirası dağıtı -
Yordu bu eli açık delikanlı. İngiliz 
lirası dedim de hatııı.ma geldi A
Tanrnakla bulunamıyacağtmı, ko
"alamakla tuttılamıyacağımı pek 
güzel anlıyan açık göz düşma~lar, 
bu arada Üsküdarda evimi vakilli, 
\'akitsiz basmak, aramak, çoluk, 
Çocuğuma işkence yapmak, ka
pıya nooetçi koyup suçsuz kadın 
~ çocukları aç ve susuz bırakmak 
ı:ihi. harekeUerle, takındıkları me
deniyet maskelerini atmışlar, ha
ltiM çelırelerıni ve vahşiliklerini 
doğruca göstermişlerdi. Bu haller 
Yüreğimi sızlatıyor ye beni kıv -
l'andırıyordu. 

Cevabile de beni fena halde sars
mıştı. O anda, karargaha girmek, 
cebiıındeki iki bomba ile orasını alt 
üst etmek hatırıma gelmişti. Fa
kat bu hareketimin doğuracağı a
kıbet ve neticeleri şahsını ve ailem 
namına değil. Fakat milletim namı
na uygun bulmamıştım. Bu teşeb
büsümün cezasını bana değil, 

Türklere çektirece";tlerdi o zalim
ler. Derhal "azgeçtim ve çekildim 
oradan. 

SiNiRLILERIN MiDESi 

Fakat nedense herife kannn 
ısınmadı. İnsandan ziyade insanın 
kocaman bir kasabına benziyor -
du. Bense Pinta'daki ilk ateşle -
nişimdenberi, sesimi hep insanla
nn türküsüne katıştmnağa alış -
mıştım. O tombul adam beni !s -
panyaya gönderdi. Orada General 
Junot adlı bir adamın kıunanda
sındaydun. 

Birisi ötekine beni eliyle gös -
tererek: "Hele şu çakaloza bak, 
bunun ötesini berisini yontup ~ 

sak, mükemmel bir havan topı1 

olmaz mı?" dedi. Sevincimden as 
kaldı yüreğim senelerdenberi pas

lanan ağzıma gelecekti. öt.eki -
ke~: "1talyan tanklanna b.rsı. 

amma da iyi iş görürdü., deyince, 

bayağı arabamın üzerinde hop.la

layasını geldi Küçük dilimi ~ 

tum, desem yalan değil. Beni ora
dan kaldırıp götürdüler. T~ 

koydtılar. Beni evire çevire yıka

yıp temizlediler. Tıpkı ilk top oı

duğum gün gibi pınl pınl parlı

yordum. Eski arabamı değiştirdi
ler. Hem de asıl tuhafı beni bey

girler değil. k1zlar çekiyorlardı. 

Bunların arasır.da Rita'yı tanıma

yım mı! Demir olmasaydım mut
laka gülerdim. 

YawtıCUklannu, yuvamı bu 
zalimlerin ztılmundan kur

~ için karnnı boşadığnna dair 
Yazdığım bir kağıdı evime gönder
:tniş, gelenlere, bu kiığ>dın göste
rilerek benimle bir alaka ve mii
lıaısebetleri kalmadığını söyleır.ele
l'tni bildirmiştim . Dostum Kosoy
dan aldığım haberler beni çıldırt
:ınış, Kızrlea köyünde duramıya
CB.k kıpkızıl bir deli haline getir
ltıişti. Kosoy bana, kayınvalcieın 
tarafından, evimi basan medenile
~ gösten!en bu kağıdın çok fena 

1: tesir yaptığını ve kayınvalde -
ının dayakla bayıltıldığını bildir -
ll'ıişti, 

O akşam Kızılca köyünden ıı.y

rılınıştun. Çılgın bir hırsla koşa, 
koŞa "e dinlenmeden Üsküdarın yo 

luııu bile kısaltmıştııu. Çocukları
l'lun mahzun halleri, ailemin bez

~in ta"l>rı, hele kayın valdemin 
ayakla morartılan sırtı ve bağrı 

g~rçekten beni perişan etmişti. Kar
~ .. arında oturup aglıyamazdım, 
Autun soğukkanlılığımı topladım.. 
le Yrı ayrı verdiğim teselliler, ön
y l'ıııe saçtığım altınlarla oyalamı-
t a, ıstıraplarını gidermiye uğraş
;:· Mümkün mü hiç? Z&vallılar 
lı k.e hıçkırıyorlar, bezgin, bitkin, 

a ışlarını bir ok gibi yüregime 

Bir kahvede oturdum. Vitele, 
bulgarca uzun bir mektup yaz -
dım. Mektubumda, ne için geldi
ğimi açıkça bildirdlıtten sonra, e
vime yaptırdığı taarruzlara devam 
edildiği takdirde, in ti.karnımı şah
sen kendinden alacağımı da ilave 
ettim. Zarfının üstiinü Cransızca 

yazdığım bu mektubu, karargah 
kapısında nöbet bekliyen neferin 
delaleti ile karşılaştığım bir ter -
cümana uzattım ve: 

- Bu mektubu Şilede Yorgi 
uehlivandan getirdim. Mister Vi -
.ele verilecektir. 

Diyerek, uzanan eline bıruktım 

ve hızlı adımlarla karargahtan ay

rıldım. İı;im biraz rahatlarmuştı .. 

Ne de olsa, bu adamın biraz kor -

kacağınt, insafsız elini yuvamdan 

ve yavrularınıdan çekeceğini tah

min ediyordum. Tahminimde al -
danınamıştım. Mektubum, kapiten 

cenaplarını insanlandırmış, mede

nileştirmiştL Ama ayağını yuvam

dan kesememişti. Vitel yine gel

mişti evime. Fakat, her vakitki gi
bi acı davranmamtş, caka satma
mıştı. Umulmadık derecede tatlı
laşınıştı. Aileye güler yüz göster
miş, hattiı çocııklaruna pastalar, 
bonbonlar getirmişti. Zorlukla dön 
düremediği yolumdan beni yumu -
şaklık ile çevirmek, ele geçirmek 
yoluna girmişti. Kayın valdeme: 

. - Söyleyiniz bu adama da ina
dı, eşkiyalığı bıraksın. Kendisine 
iki yüz lira aylık verelim, bizimle 
çalışsın. Bunu, işgal kumandan
lığı namına teklif ve temin ediyo

rum size. 
Demiş ve beni satm almak iste-

mişti. 

B u teklifin yaraşıklı cevabı
nı o kapitene ve efendileri

ne az bir zaman soma Şilede ver-

Slnirlilerden çoğunun -baula· 
rının rivayetine göre bepsinin
mldesl bozuk olduğu eslddenberl 
meşhurdu. Farkında olmıyarak 
hava yutup sonra da midelerin
den üstüste birçok gaz çıkaran 
bayanlar bile sinirli oldukları için 
midelerinin bozulmuş olduğunu 
sanırlardı. 

Fakat, yirmi beş, otuz yıl kadar 
oluyor, İsviçrede ruh tedavisi ile 
kendisini çok tanıtan bir sinir ha•
talıklan profesörü "midesi bozuk 
olanların yüzde doksanı slnlr!Uer
dlr., dedikten sonra bu meşhur ke
lam o vakitki hekimlerin ağ:r.ııı· 
dan midesi bozuk olanlann kulRk
lanna kadar ge<;ıniş ve midesi 
bozuk olan herkesin kendisini si· 
1!1rli sayması adet olmuştu. 

Şimdiki hekimler o fikirden vaz 
geçmişlerse de, midesi bozuk o
lanlar arasında buna inananlar 
hala çokça bulunur... Yemekten 
sonra midesi yanıyor yahut mide
ye şişkinlik geliyor, gazlar çıkt· 
yor, biraz da s~ncı oluyor; gece 
uykusuzluk olup ta sabahleyin baş 
ağnsı da gelince, sinirlerin zafi· 
yetinden mide bozulmuş ta on· 
dan ... 

Halbuki insan kendisini sinirli 
diye bilse, yahut öyle bildirıniş ol
sa da midesi bozuk olunca bnnu 
hemen sinirllllğe bağlamak doğru 
değildir. Sinirli denilen bir kim· 
sede-sinlrli olmıyanlar gibi
bir mide ülseri bulunmasın• hiç 
bir mini yoktur. O da ilk 7,aman· 
!arı bir mide boo:ukluğıt ile ba~lar 
ve uzunca bir zaman Hyle devam 
eder. O kadar zaman mide bozuk
hığunu sinirliliğe bağlıyarak al
dırmayınca, mideyi iyice muaye
ne ettirmeyince, sonu ne olur bi
linmez. 

Bir mide bozukluğunu sinirle
rin zayıflığına bağlamak için şart• 
lar vardu. Bir kere, mide bozuk
luğunun şekli. Sinirli olanln mi
deleri düzgün olsa bile bozuklu
ğun tarifini okuyunca kuruntu ile 
mide bozukluğunun alametlerini 
kendilerinde hissedecekleri için, o 
şekli burada tarif etmiyeceJ!im. 
Zaten onu ayırt etmek büshiitün 
hekim işidir. 

Sonra, mide bozukluğunu sinir-

!erin bosukluğuna bağlamak ~in. 
ne midenin kendisinde, ne de ka
nndald başka uzuvların hiç birin
de, midede bozukluğa sebep ola
bilecek hiç bir hastıtlık bulunma
mak şarttır. Halbuki kanndaki u
:ruvlarm hepsi mi<le bozukluğuna 
sebep olabilirler. Hele kadınlarda 
kadınlık &!etlerinin birinde ha5-
talık olunca midenin bozulnıama
sı pek nadirdir. Karaciğer h&Sta
lıklan, barsak hastalıktan, miiz
mln apandisit hastalığı, dalakta 
toplanan srtma hastalığı mideyi 
u çok bozarlar... Göğüs içindeki 
w;uvlardan da akciğerde veremli 
olanlarm, kalb hastalannın mide
leri çok defa bozuk olduğunu bi· 
lirsiniz. 

Midede bozukluğa •ebep ola" 
hastalıklan midesi bozuk olan 1i
nirli kendisi ayırt edemez. Onları 
teşhis etmek ıiekim işidir. Rönt· 
gen ışrklarlle muayene lüzumu 
da başka. 

Yalnız, bakınız, modaya uymak 
için kendi kendilerine aç kalarak 
zayıflıyan bayanların mlde•i bo
:.Ulunca onlar kendileri mide bo
zukluğunun açlıktan, zayıflıktan 
ileri geldiğine emin olabilirler. 
Hele zayıflıktan böbrekleri de 
kaymış olursa ... 

. Saydığım bu hastalıklann hiç 
biri bulunmadığı vakit, mide bo
zukluğu gene mutlaka sbılrilllğe 

bağlanamaz. Sinirliliğin her tür
lüsiinde mide bozulmaz. Mide bo
zukluğuna sebep olan şekil, yahut 
mide bozulduğu ile birlikte bulu
nacak alametler vardır. Bunlan 
da sinirli hasta kendisi ayırt ede· 
mez, çilnkil sinirllllğln bir alameti 
de -en büyük alameti- kendi 
kendini yanlış hissetmektir. 

Mide bozukluğu sinlrllliğe bağ
landı... O vakit te sinirlilik nere
den geliyor? Sinirlerin bozulma•"I 
da sebepsiz olmaz. Bekim " sebe· 
bl aradığı vakit blrçoklarmda ıcö
ğllste gizli gibi kalmış bh verem 
hastalığı bulur .... 

Onnn için mide bozulduğu Yll

kit, insan sinirli de olsa, onu •inlr
lerden geliyor, el.iye ehemıniyet 
vermemek doğru olmaz. Bayağı 
bir mide bozukluğunu da muaye
ne ettirmek lazımdır. 

Bir gün bir çok İspanyol kız
lan ellerinde hançerler olarak ba 
taryamıza saldırdılar; ve beni 
zapt.ettiler ve i.şte o zaman ben 
yine lspanyollann ı;line geçtim. 

B eni muzafferiyetin bir nişa
nesi, diye Madrit vilayet 

bin&Sının önüne çektiler. Sırtıma 
~i zaptettikleri tarihi gösteren 
bir bakır levha çaktılar. Orada 
çok mesut seneler geçirdim. 

Çocııklar etrafımda oynaşır, sır 

tıma biner inerlerdi. Vilayet ko
nağı satılınca beni bir eski hırda
vat anbarına sürüklediler. 

Orada epeyce tozlanıp paslan -
dım. Seneler geçti. Bir gün bir 
kaç zabit geldi, üzerimdeki lev -
hayı okuyunca beni Madrit aske
ri müzesinin önüne çektirdiler. 
Orada irili ufaklı tam bir dü•ine 
top yapyana sıralanmış duruyor
dıık. Ben o eski şanunın rüyasına 
dalardım. 

Akşam olunca Rita adlı bir 
genç kız gelir, üzerime otururdu. 
Zavallı yavrucak çocuk denecek 
kadar körpeydi. Gündüzleri bir 
sigara imalathanesinde sigara sa
rardı. Babasına kader çocuk bol
luğu ve para kıtlığı vermişti. Be
nim sırtıma oturmak bedava ol -
duğu için, üzerime yangelir, ve 

gelen geçenleri seyrederdi. O üs
tüme otururken rahat etsin diye 
elimden geleni yapardım. Yani 
elimden gelen dediğim, molekül
lerim ne kadar müsaade ederse, 
o kadar yapardım. 

Sonralan şehirde tuhaf bir hal
ler oldu. Sokak sokak devriyeler 
gezdi; göklerde, koca bir eşekarı
sının zınldayışı gibi bir zınltı 
peydahlandı ve herkes göğe baktı. 
Derken ıslık gibi bir şey duy -
dıun. Halk öteye beriye sığınak
lara koşuştular. Güm diye yanı -
başımda bir bomba patladı. Altı-

Fakat eskisı gibi giyinmiş de -
ğildi. Başında sivri bir şapka var
dı. 

1 şte o gnn yme narp _me!da-
nına vardillı. önumuzde 

Guadalajara denilen bir yer var
dı. Oraya ateş :ıdıyordum. Benim 
mensup olduğum askerler dört 
yüz kişiydi. Biz ise yalnız iki top
tıık. 

Top olarak yaşadığım son !!Ünü . . " 
ıyıce hatırlıyorum. Yambasımdaki 

top parçalandı. Een: doldu~p bo
şaltanların hepsi de vurulup öl • 
düler. -

Onlar sağken Rita, onlar:ı s11 

taşıyordu. Rita, on beş yaşınday
dı. Hayatın zevklerınin hiç birini 
daha tatmamıştı. Gözleri önünde 
hayat, gençliğin ümidiyle ebedi • 
yetler kadar yayılı dururken yine 
korkmadı, ürkmedi. Benim başı

ma geçti. Etrafına gülle kurşun 

yağıyordu. Beni nasıl doldurduk -
larını su taşırken görmüştü. Beni 
doldurdu. Gözleri şimşekler çaktı. 

Dişlerini sıkıyor. Yumruğunu ;;al
lıyordu. Bütün gönlüyle "No Pa
saran!,. diye bağırdı. 

Ole! dedi, beni ateşlerken göğsü
ne giren bir gülle kızı parampar
ça ettL Bütün kıllarının yandlğı
m gördüm. Ne kadar demir olsam 
da, ben de onun gibi maddeydim. 

Acı duydum, bütün gönlümle öy
le bir patladım ki, patlıyan bir 
yürek gibi parça parça oldum. Ve 
top olarak ömrüm böylece sonu
na erdi. Benim bir par1:amı siz 

orada buldunuz. Ve ben de size 
işte başımdan geçenleri anlatıyo
rum. Çünkü siz demire nasıl so
rulacağını bildiniz. 
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e ilet, Deniz a 
r s nu 
madan 

...., . . 
eg ı ı 

asd·k Etti 

İsa ir lngi iz 
Genera i 

İngiltere Har9iyc Nczare -
ti 1 s t i Jj b a r a t şubesi müdür 
muavini Frederik Georges B, Nes
bitt, dün sabah Avrupa ckspresile 
§chrimize gelmiştir. İngiliz generali, 
Sirkeci istasyonunda deni7. kurmay
larından mihn~ndar .Aziz Uluşan ile 
eski ve yeni Ingiliz sefirleri, İ ngil
tcro Ankara sefareti ataşcmiliteri K9-
loncl Ro~s tarafından istikbal edil
miş ve aynca bir kıta da resmi· se-

Fa, ist Devle ·ler ~e Yeni 
Bir Milletler Cemiyeti. 

Kurmak Üzere lmisler ... 

24 - 2 - 939 

Şü 

o u 
a 

(llait 1 incide) j yet Etri.isk gelince .haklı haksız şi
; adet Mers (Etrüsk) t~p~ vapur. ~ayetler ortaya atıldı. O sıralarda 
3 adet Marmara (Trak) tıpı vapur. Iktısat Vekaleti Almanyadaki ko-

2 adet Akay tipi vapur. misyonda aza bulunan Bay Şev-
2 adet İzmir tipi vapur. keti geri çağırdı. Komic;yon -

Siparişler nasıl verildi? da yalnız, Denizyolları tarafından lfım ifa etmiştir . .Resmi elbise ile se-

( BaJı 1 Jncidc ) 

hal '9ulunmndr~ını, esaşcn İtalya ile 
Fransa arasındaki ihtliafın ne mahi
yette olduğunun anlaşılmadığını ve 
İtalyanın metalibini resmen ileri 
sürmediğini tavzih etmiştir. 

"Harp partisi yoktur 
Bu vapurlar.da şu şekilde sipariş e- gönderilmiş olan Bay Server &alı- y~h.at eden ve refakatinde bir ataşe-

dilmişti: yordu. Onu da geriye ben çağırdım. mıhter de J;ıulunan general Ncsbitt, 

,, 
Lord ~alifax daha sonra Her Hit

lerin İngilteiede bir harp parüsi 
bulunduğuna dair nutuklarında 
s5ylcdiği sözlere işaret ederek "bu 
memlekette bir harp partisi yoKtur. 
Çünkü millet, böyle bir partiye mü-

BİRİNCİ SAFHA: Eski Deniz _ Ve Teşrinievvel 938 ayında e.;ki trenden jndikten sonra otomobille 
Tahlisiye Umum Müdürü Bay Ner- doğruca Perapalasa gitmiş. saat 11 f! 

yolları Umum Mtiduru Bay Sadettin edd' · ı· lt .:ı • kadar istirnhat ettikten sonra evveın· 
Serimin riyaseti altında İktısat Ve • m ının rıyase 1 a ın..ıa yem bir ... 

komisyon gönderdim ve ondan son- vil~çtc giderek vali namına mua
kiıletinden ve Denizyollarından mü -

ra da hiç bir vapur tesellüm ediı- vin Hüdtli Karatabanı, ondan soı!ra 
tchassısl~nn iştiraki,Yle bir komisyon edi da İstanbul komutanı korgeneral 
teşkil olunmuş, bu komisyon sipariş m · i Halisı ziyaret etmiştir. Öğleden son-

zaherette bulunmaz. Fa~at bizim sul 
he taraftarlığımız, hiç bir veçhile 
ztif eseri deÇildir. Kend_imizi müda
faaya hazırız. Fakat istiyenlerlc 
birlikte harbi ilgaya da hazırız. Bi
zim kanaatimize göre, sulh ve mü
zakere yoluyla hallolunmryacak hi; 
bir mesele yoktur. Onun için acık 
kcınuşmp.lara taraftarız.,, de.miştıir. 

mukavelenamclerini, fenni şartna - :SET CE: Bu izahatım da gdste- t 

mclcrini velhasıl bütün istihzaratı riyor ki Almanyaya sipariş edilen rn da Hüdai Karataban ve komutan 
yaparak vapur siparişini tekemmül v~purlan Denizbank değil, eski De- Halis, kendisine kart gontlermek su-
-ettirmiş ve siparişi vermiştir. ~zyollan İdaresi sipariş etmiş, fen· reti1e zixaretini inde etmişlerdir. 

t General Nesbitt, resmi ziyaretle-
İKİCİ SAFHA: Bu siparişin Al- nı şar nakm' e ve mukavelenameleri 

D i 11 • rini yaptıktan soyıra İngiliz sefnret-
ananyada kontrolu ve vapurların te- 0 zc:ma~ ·ı .en zyo arı ve Iktısat 

V k ı t t h ha.nesine giderek Sir Persi Lorcn ta-
sellüm ve sair muameleleriyle ug - ~ ·a e 1 mu e assıslan tesbit et- r· .1 b ı rafından şere me verı en ziyafette 
Taşmak üzere orava bir de komisyon m.ış, u vapur arı da gene eski De· Daladier'nin sözleri J 11 t bulunmuş. yemegi m\iteakıp ~kşa-
ıgonderilmiştır. Bu komiC'\,•ona İktısat nızyo arı ve ktısat Vekaleti tara-

~J f d t ~·1 ma kµdar sefarette vakit g~trmiştir. 
'Vekaleti tarafından Bay Şevket, De- ~: an .. eş ı. ~ilip 0 zaman Alman Saat 18 de sefaret yatı ile Tophanc-
nizyolları tarafındap da Bay Server y y~ gonde:ılmış bulunan heyet tc· den hareket ederek lfaydarpaşaya 
Baybaba tayin olunmuşlardır. se~lum etmıştir. Etrüskün tese:lllb- geçmiş ve oradan trenle Ankaraya 

ÜÇÜNCÜ SAFHA: Yapılmış o - mun~ ka~~r gelen vapurlar. hakkın- gitmi~tir. 
':lan mukavelenin kendisine verdiği d~ bır şıkayet olma~ığ:. kın ° ko· İngiliz . generali bugün Anka:rada 
:salahiyeti kullanarak Krupn ...... u· ns - nusyo·n· un prada .fa.ahyeLıne devn·m· ı 11 d G ~- ~· ... ..1 saat c enelkurma_y başkanı Ma-
ıscsesi aldıgwı siparişten 3 adet M - na musaa\Ae etnuştim. Fakat Etrusk 1 F . Ç k b • d f ' nr eli ik. 1 . reşa evzı a ma~ı, Millı Mü a aa 
anara tipinin inŞ,aatmı kendi tezgah- ~ p ş ayet ;r başlayınca ve bı: Vekili General Naci Tınazı, Ankara 
Oarına, digcr üç büyük Karadeniz ti- aza~ı. da Veka.lct tarafından gerı Vali ve Belediye reisini ziyaret cde-
IPi ile dört Mersin (Etrüsk) ti . . R çekılıncc komısyonu baştan başa cekt'ır. 

pını os d ğ' . d' h' 
ıtock'da Neptunwerft tezgahına, İz - b~ ıştır ım ve ~~dnn . sonr~ dn ıç Öğleden sonta da bu ~evat tara -
anir ve Akay tipi vapurlarını da At _ r vapur tesellum edılmedı. 

fından kend'sine iadct ziyarette bu-
ilatswerke tezgiıhına vermiştir. Son verilen si~rişler lunulacaktır. Misafir general, yarın 

DÖRDÜNCÜ SAFHA : Üç bü _ KARADENlZ Tf Pi ÜÇ VAPUR: Ankara istasyonu civarında Muqafız 
~yük Karadeniz tipi ve dört Mersin 937 senesi sonlarına doğru, yanı De- alayı tarafından yapılacak tatbikatı 
fEtrüsk) tipi vapurun sipariş~i üze- nizbnnk henlız ortada yokken, (Sa· seyredecek, polis mektebi ile jıındar
rine alan (Neptunwerft) tezgahının varona yatını almak i~in Almanya- ma mektebini ziyaret edecektir. Ay
fbu işi yapacak kabili,Yette olmadığı ya !rttmiş olan Deniz Ticaret Müste-- ni gün akşnmı Milli Mudafaa istihba
ıdaha ilk günlerde yani Denizbankın şarı Bay Sadullah Güneyin riyas~ti rat müdürü Albay Bahaettin tarafın
ıteşekkülünden tahminen bir sene ev- altındaki Burhaneddin ve Mühenrlis dan Anadolu klübünde verilecek o
ıvcl anlaşıldığı için Denizyollan u _ Naciden mü~.kkep heyet, Alman- lan ziyafette bulunacaktır. 
ımum Müdürü Bay Sadettin Serim yadnki :Penizyollarınm tesellüm he· General Nesbitt. pazar günü :Anka
AJnuıUY.aY.a .ıı:id.io v.azivetl ıslaha ~- yeti azalarilL~irlikte Karadeniz ti· radan hareket ederek lstanbula ge
!hşnuş, fak~t bir netice elde edileme- pı uç vapurıçrn~ınn--iıiınhffi'!!:ftfü'\'-T-ı>~r-"ı"~~nn'n ye ~· 
mişfir. Bilahare başka bir vazüe i _ temas etmişler. Fiyatını, esaslı şart- yerlerini gezdikten sonra o a~şam 
ae Almanyada bulunan Deniz Müs- lannı, hulasa her noktasını İktısat trenle Belgrad ve or:ıdan da Bükre
ıtcşan Bay Sadullah Güney de bu iş- Vekaleti ile muhabere ederek ve .,_ şc gidecektir. İngiliz general, siyasi 
ile uğraşmış, fakat gene bir netice a- radan direktif alarak neticelendtr- ve askeri bir maksatla seyahate çık-
Oınamaınıştır. nili erdir. Denizbank teess\is edip madıt'lnı, ataşemiliter ve ata~na-

Deni.zbank kurulunca işe .baş~ayınca 10 .M~rt. 938 tarihin- ''alleri teftiş için bir turne yaptığını 
BE İN İ . de ılk ıdarc mcclısi ıçtımaında, hü- söylemiştir. 

Ş C SAFHA : Denızbank kumetin bu işi bitirmek üzere yap\- ----------
th~ekkül ediyor ve karşısına en mü- lan talebini ve vaziyeti anlatarak 
ım ve mu k"l ş u mesele olarak bu va- esasen her noktası tekemmül etmiş 

purların vazi ı· k B" - k ye ı çı ıyor. utun uv- olan bu işi mukaveley:i imza sureti-
'Vet ve gayreti . . . b . . 

1 erımızı u vazıyetın le neticelendirdik. 
Fsıahına sarfediyoruz. Çünkii gördü _ 
@im vaziyet şuydu: Şunu da işaret edeyim ki Yavuz 

~
. ~eptunwerft şantiyesine sipariş zırhlısını yapan ve son günlerde Ai.-

eıl~ış. v.apurlardan üç adet Kara _ manyada denize inen otuz beş bin 
nız tıpı vapurların tesellüm müd tonluk Bismark gemisinin inşasını 

tc:Jctleri çok yakl şt - deruhte eden Blohm und Voss tez
ttczgiıha bile ko~!ı~~lde henüz gfıhları cihanşUmul bir ciddiyet ve 

4 adet Mersin (Etrüsk\ t' . şöhreti haiz bir tezgahtır. 
Dardan birincisinin in ıpı vat>ur- Oç · 'CÜ SİPARiŞ TEŞEBBÜ-
l§ckilde devam cdiyord~a~ı 1e~ d ba~i SÜ: İngiltereyc Denizbank tara-
rze gösteriyordu ki bu te ... gith~ bailhe hı- f d • ,,. ın an sıparişi mevzuu bahsolan on Cb- ük assa 

uy Karadeniz tipi vapurla bir vapur ha1$kında ise evvelce uzun 

Üç Büyük Demokr.asi 

Ve • • • Dördüncüsü 
(Başı 5 incide) 

çlrmek isteyen yeni bir namzedin 
demokrat dünyaya girmek istedi
ği görülüyor. 

Bu namzet dünkü Sovyet Rus-

yadır ki ilç demokrat devleti ken
di arzusu ile mümeyyiz edinmiştir 
ve elindeki Stalin kanunuesaslsi 1-
le doktorasını vermcğe çalı§ll'\ak
tadır. 

FrfllS<.l Başvekili Daladier de 
dün Vaşingtonun yıldönjjqıü mtir?a
scbetiyle verilen ziyafette bir nutuk 
söylemiş ve sulhün bütün tehlikele
re galebe çalacağını anlatarak de
miştir ki: 

"Biz Fransız veya Ameriltah1ar 
sulhü istiyoruz. Çünkü demokrııtn 
Ve de~okrat olduğumuz jçin de sııl
hü ancak ierefli kabul edebilir!z. 
Harp fikrine diişmanız. Çünkü har
bin huşunkO meselelerin hi~ bırini 
devamlı suret~ halledemiyeceğini 
biliyohız ve bo;u b<?~na insanların 
ölmesini ve harabelerin yükselme
sini manasız ve cani_yane bir hare
ket buluyoruz. Fakat an'anelerimizc 
ve topraklarımıza ba,Slry·ız. Bı·mun 
için de her türlü tehditlere, her ~ür
lü taarruzlara mukavehıet edecek 
bir •a..zi)'ette bulunmak istiyoruz. 
Ne tehdit, ne kuvvet, ne §antaj na 
de hile bizim üzerimizde müessir o
lamaz.,. 
~aladier. Fran.c;ruun Jıalisane bir 
talı<lf<:lı eslihDla yardımôa asla ku-
sur etmiyeceğini ve fakat buna in
tizaren kendi ordusunun teyakku
zuna güvendiğini söyliv.ııN"ıl- nııtku
:nu bithıniştir. 

* L<>aj Hali! x, dün Alman s~firi 
Fon Direksen'l kabul etmiştir. Öğ
rendiğim"ze göre, iki d~vlet adamı, 
beynelmilel vaziyet hakkında gi). 

rüşınüşlerdir. Yann Berline hare· 
ket edecek ve orada blr hafta kala
cak olan A~an sefiripin Londra
dan aynlm;ıdan evvel, !ngiliz Hari
ciye Nazın ile temasta bulunmak is
temi§ olduğu söylenmektedir. 

Gazetelerin telıirleri 
Lard Halifax'rn nutkundan sonra 

İngiltcrenln, Fransa ile İtalya ara
sında mutavassıt rolü oynamıyacnğt 
hakkındaki kanaat büsbütün teey
yüt etmi~ir. Daha evvel Londra ve 
Romada buna dair bir takım şayia
lar çıkmıştı. [pac:k kabiliyette dcgildi. Hiç o~m!:: u~ad~a izahatta bulunmuştum. Bu

tsn ~u vapurlan oradan paşka btr gun kısaca üstünde du!"acağrm nok
;tezg.aha nakletmek suretiyle inşaatı ta, bu siparişin gazetelerce emri va
ttemıne çare aradım. ki şeklinde ~öslerilmiş olmasının 
! ~u ~şcl~rimi o zamanki amir- doğ.ru olmadı~ıdır. Filhakika bu sl
~e soyled.iriı- Onların muvafa- panş İktısat VeldUeünin kati kara
r.utıyle bu işten en az zararla çık- nnı beklemektedir.,, 
mak: yollarım aradnn. Alman İktı- . "7usuf Ziya Önlşin i?.ahatı burada 
sat Nezareti ve lqııpp :mü~ıı bıtıyor. 
mıuhtelü kombinezorilar üzerind: Müfettişlerin mesaisi 

Çekoslovak hadisesi bu namze
din tezini, Fransız ve İngiliz mü.: 
meyyizlerin beğenmemekte olduk
larını izah etmişti. Acaba Amerika 
ile inkişaf ettiği ve İngiltere ile 
başladığı söyl~nen temasların ne
ticesi ne ol~cak? 

Fransız - İtalyan - Alman mat
buatı ChambCrl$'in İngiliz tesll
hatmı sonu~ kadar götilrmiye ait 
!beyanatı ile meşgul olmaktadır. 
Paris gazeteleri İngilterenin bu hat
tı hareketini 7.aruıi görüyor. ~oma 
gazeteleri demokrasilerin silahlan
masını bir tahrlk eseri saymakta
dır. 

, 
·on aylarda artmış 

etmiştir. 
bir Milletler 

Cemiyeti mi? 
Niyöz Krd'.ıikl gazetesinin (Ber

lin) den aldığı malfımafa göre, faşist 
devletler Almkya, İtalya, Japonya 
Macaristan ve İspanyadan müteşek
kil bir Milletler Cemiyeti teşkil et
mek üzeredirler. Bunlara .taraftar o
hınlar da bu cemiyete iltihak ede-
ceklerdir. ' 

Pariste çıkan Journal diyor ki: 
"İyi nıallımat alan m'lhafilde tah

min edildiğine göre bugünlerde Stre
scı'da beynelmilel bir telaki vukua 
gt>lecektir. Mahdut bir beynelmilel 
konferans için Mnjor gölünün kena
rındaki bu ufak kasabada şimdiden 
hazırlıklar yapılınıştır. 

Düçeye seyahatlerinde daima re
fakat etmekte olan siliıhşur)annın 
daha şimdiden seyahat cüzdanları al
mış oldukları söylenmektedir . ., 

Cibutide müdafaa tedbirleri 
Paris, 23 (A. A.) - Salahiyettar 

mahafil, Djiboutiye herhangi bir ec· 
nebi devl~tin ani surette hücum edı;:
rek .zaptetmesinin halihaz,ı.rda artık 

gayri mümkün bir hale gelmiş old4-
ğunu beyan etmektedir: Arazi ve li
man, fiç bin Senegalli, 30 tayyare, bir 
kruvazör, 3 torpido muhribi tara -
fından müdafaa edilmektedir. Bun
dan başkn böyle bir ihtimal karşısın
da cenubi Tunustan mukabil bir ta
arruz yapılması muhtemeldir. 

Tunus 23 (A. A.) - Saliıhiyettar 

mahafil, Tunus hududunda Fransız 

askerleri ile İtalyan askerleri arasın
da bir hadise zuhur etmiş olduğuna 
dair ecnebi bir menbadan verilen ha
beri kati surette tekzip etmektedir. 

Sinemanın 

<Bnşı 1 incide) 
liğ ve daimi konsey azası tarafınd 
yapılan beyanat Yunan milletin 
tam bir memnuniyet uyandırmakt 
dır. Balkan antantının bu konferaı 
tan daha kuvvetli ve ülkülerinin t 
hakkuku vasıtaları daha tarsin 
dilmi bir halde çıkacağı hakkında 
üinit en geniş bir surette teeyyüt 
mis bulunuyor.,, 

Gazete şu satırları ilave ediyor: 
"Elen milleti tebliğin Balkan a 

tantının Bulgaristanla olan müuas 
betleri hakk.tiıdaki kısmından dol 
yı da ayni suretle memnundur. Ba 
kan antantının, antari.tı teşkıl ed 
milletlerin kalbinde bir. anane ola 
rak köklcşebilecek derecede uzu 
olan tarihinde Bükre.ş konferansı ô 
le parlak bir merhale teşldl etm 
tedir ki, bu merhale millet' er ara 
sında barış ve samimi teşriki mcs 
ile daima müşterek olan muhakk 
refah yolundaki mesut ve t<:sil 
gayretlerini takipdc Balkan mille 
leri için büyük bir teşvik i>lacalçtır. 

ProJa gazetesi de ayni mü talca) 
serdederek diyor ki: 

"Balkan nntantı konseyinin evve 
ki toplantıları gibi, Biikre§ topl&ntı 
da bu müsalcmctperv~r ve musal 
met Yerici grupmanın lüzumunu t. 
mamcn isbat etmiş ve antantın uzu 
ömrü de bu suretle zııman aitına gil'i 
miştir.,, 

Gazete, Başkan Gafcnkonun· "Ba 
nş her şeyden evvel !)olit:.k ve ara 
zi sahasında nizamdır. Bunsuz bar1 
imkansızdır.cc şeklindeki vazih ve ka 
rnktcristik beyanatını billlassa kay 
detmeJdedir. 

Katimerini gazetesi, başmakalesin 
de diyor ki: 

"Balkan devletleri. Bükreşte, sa 

mimi bir tcsaniit hissinden ve ı:ıul 
idealinden mülpcm olduğu zcma 
enternasyonal i~ birliglnin ne dc:.r 
cc sağlam ve faal olabileceğinı isbat 
c-tmişlerdir. 

İşte yine; bu sebepten dolayıdtr ki, 
Avrupaca hafif sarsıntılarla muhat 
olmasına rağmen, Balkan antanh ku 
rulusundımbC'rl hcrhangt -btr hayal 

lar 
ek· 

( Ba_11 1 incide ) 

tesiri korkulacak kadar vahim de
ğildir. Zaten bu rapor da, bu tet -
kikattan sonra, şu karara varmış
tır: 

inkisl\rı ile karşılaşma:nışt ır. Balkan 
antanh, yarım ada milletlerinin ru
hunda o derece derinde yer etm~ 
tir ki1 bµn aartık valnız resmi bir 
vesil)a denemcı. Entemazyonal mil
nnscbctlcr, milletlerin tasvibi ve ar
zusuna dayanırsa, ~te böyle, sarsıl
maz bir mahiyet alır.,. 

•"Kafi de.recede geniş vesikaJa -
ra muttali olduktan sonra şu ne· 
ticeye vardık ki, sinemanın te -
sirinden dolayı teliişa düşmeğc 
mahal ~Qktur. Şüphesiz çocuk -
lnr perdede gördiikleri kahra
manları \'e cesurane şahncleri, 

kızlar snhnedç beğendikleri ar
tistlere fışık oluyor, \'eya onlar 
tarafından SC\ ilmek hevesine kn 
pılıyorlar. Fakat bu yeni bir 
şey midir? Bugünkü filimler, 
bizlerin çocukluğumuzda yutnr
nsınn okuduğ\1muz cinai roman
lardan daha tehlikeli değildir. 

Bugiin sahnedeki aşk sahneleri, 
genç kızların ev,·elce okuduk -
Jarı aşk ronınnlarından daha 
bozuk de~ildir. Bilakis bugün -
kil çocuklar filinılerde hiç ol -
hıazsa adaletin tecellisini, kah
raınanlığ'ın ve cesaretin miikfı -
fnt gördliğliııü görliyorlar .• , 

Romen gazetelerinde 
Romanya gazet~leri de, Bntlrnn 

antantı konseyinin kararlarına genis 
stituı1-lar ayıı;maktn devam edı>'orlar. 

Bilhassa, Timpul çazctesi, başm.a
kalesind,e, biribirlerirıc sıkı bağlarla 
merbu.t bulunan ve tamamen muav
ycn bir anlaşma politikası takip e
aen memleketler arasında üç ~n 
zadındald çörüşmelc;.rin bu po1lti
kaya devam azmini ilana müncer ol
masının pek tabii bulunduğunu bii
yük bir memnuni;vetlc rnüşahadc ve 
tesbit edivor ,,~ diyor ki: 

* 
~graştık durduk. Klirlng işlerl için Denizbankta tetkikler yapan mii-
LA.lınanyaya :muhtelif zamanlarda fettiş~er, s~ zamanlarda birbiri ~ı 
gitmiş olan Hariciye Vekaleti Umu- sıra one sunilcn bazı ihbarların da 
m1i KatiQi Numan Mcnemcncioğlu mahiyetini tahkik ile me~guldi.irl 
d ı. . B • çr. 

a ,..u ışde bize büyük pıu'\venetler- u ar.~da b~ı gazetelerin do~ııı.lugu 
ide bulundu. Fakat pratik hiç bir ne- teeyyut etmıyen şayia\arı kay~lsı~ca 
ltiçc elde edilemedi. Kanunusani or- ortaya nttıklan görülilyor. Mc~c'~ 
talannda bu işten makul ve normal Karadeniz tipi vapurların siparişi 81: 

bir tnzminat alarak çıkmak yolları- rasında Blum and ~.ross Itıbrilrnlatı
nı araştırmak üzere sayan Vekil Bay ?ın .müme~sili diye göştcrilÇJ'\ M.unip 
Hüsnü Çakırdan emir almış ve der- ısnunde hır zata 200 bin lira1ık ko· 
hal teşebbüse geçmiştim. EsRsen misyon ycrildifii iddiası da bunlaı 
b d arasındadır. un an başka yapılacak bir şey de 
yoktu. İsmi geçen Münip halen A\'t'UP.:Jlln 

Fransa, İngiltere ve Amerika 
Sovyetlerin bir demokrat devlet 

olduğunu kabul edebilecekler mi? 
Amerikanın müdabale5ine rağ • 
men Chamberlaiıi demokrasisinin 
Daladier demokrasisine tntıbak e -
demediği ne derece muhakkaksa 
bunu kl\vvetıe sandıracak tezahür
lerin belirmediği de o derece mu
hakkaktır. 

Totaliter dcv~etlerin gemi azı
ya almalan bundandır. 

Demokrasinin bu parçalanlŞl 
devo,m ederse onlan kuvvetli say
mamak nasıl mümkun olabilir? 

Giornnle dltalia, 1ngı1terenin si-
18.hlanmasının Roma ve Berlini kor
kut~yı istllidaf etmekle olduğunu 
yazmakta ve demokrasilerin silahla
rını tahd\t ctmek~n imtina etmek
te olduklarını ilnve eylemektedir. 
Toplnrm ,niktan rn\itcmadiyen <lrl
makta olmasına b.i\>,aen B. Cbam
lberlain'fu müzakerelerle aramakta 
olduğu suffi, tehdide mtiracaat ı;ıırc
tiyle müzakcrcle.tde Ötilurunak ma
nasını irade etmez mi? Bu suali irat 
edyn Giomale c\'İtalia, neticE1 olarak 
bilhassa Amerikanın silahlanması 

rr.in karıştırılmasından çok nıütees- alcyhüıdc bülunmaktadır. 

S incmanın çocuklar Uzerind~-
ki tesiri karşısında her 

memleket bir tı\kım tedbirler al
mıştır. Bu tedbirler müsbet ve men 
fi olmak üzere ikiye ayrılır. Müs _ 
bet tedbir alanlar çocuklara mah
sus filitnler yaptırmışlardır. Men _ 
fi t<iabir alanlar da muayyen yaş
ta çocukların sinemaya gitmesini 
menetmişler, yahut çocuklara gös
terllecek filimleri sansüre tabi tut
muşlar, veyahut çocukların bü -
yüklerin gördüğü İilimleri görme
lerine müsaade etmemişlerdir. 

"Dört devletin birliklerine verdik
leri isim onların icraatlarındakı ru
hu mütemadi bir surette göster· 
miştir. Fjlhnkika bu birlik, menfaat
lerin hüküml,erin ve hislerin tam 
mutnbakatma dayanan bir antant ol· 
muştur. Resmi tebli~, Balkan antan
tını9 ihdasmdanberi icr!tahnı. ilham 
ctmis olan barış ülküsünü ilan ct
:rn~tedir. Bu filkünün nefıne olarak 
bütün yarım ada devletlerinin tam 
bir müsavat ve hudutlara h:utlak 
surelte riayet esası dahilinde teşriki 
mcsat nrzy cdillJlektedir. Selanik 
anlaşması, eu neticenin husufünc 
en~el olan bütün manileri ortadan 
kaldınnıştır.,, 

nun menettiği esaslar gözönüne a
alınarak tatbik 9lunur. Yoksa ço
cuğun terbiyesi üzerinde yapaca -
ğı tesir balpmından menedilmis fi
lim yok gU>idir. 

Şu halde ne yapalım? 
Bizce yapılacak şey: 

dır ve Denizbankın fen işlerini idn· 
Şikayetler başlayınca re eden umum müdür muavini lin-

Al...TINCI SAFHA: Bu vaziyet run 1lmcnln Almanyadan tanıdığı 
bir taraftan böyle devam ederken, yakın bir arkadaşıdır. Harıın İ!men 

) 

Almanyadnki Dcnizyollan tarafın- dt.in kendh;ilp göri.işen bir adrodası· 
dan gönderilmiş olan komisyonca, mıuı bu µydurma neşriyatı şu söz
Denizbankın resmen faaliyetine baş lcrle tekzip etm.l~ir: 
fayışmdan fki a.y sonra başlamak ü- - Rivaxetlcri tamamen t<-kzip C· 

zere birer birer, tesellilm edilen derhn. Ne ben, ne de Mi.i~ip mevzuu 
Trak, Sus, .Marakaz, Akay tipi Su- bahis şirketin mümessilliğini yap
vat ve üıev, İzmir tipi Efes ve Sur mış değiliz. 20P bin lirdlı.~ yolsuzluk 
yapurları menılekcte geldi. Niha- diye ortaya atılan bu mesc.:cye ismi· 

1 

' 

sirim. Mevzuubahis üç vapurun ınü- La Trlbuna, :Aınerlkanm imalat 
bnyaasının Deniz yolları idaresi ?.a· programının Avrupa milletlerini 
manıhda ve İktısat Vckületlnin Ra- harbe tcşvikç ~tuf olduğunu ve 
ran ile oldufiu malümdur.,, totaliter devletlerin *merika aley-* hine kıyam et.meslııe bais olacağını 

D · b kt Yatmhltlaaır. enız an a evvelce vazı.f ... siııe nl- 1 t: 
hayçt vcr\!en umum müdur wnı• ·nı A man ı-;azeteleri ae a§ağı yukan 
T h uf vı avni fildmedir 

a ir Kefkepin yerine Zinat l3an- "' T - "\ • 

kası eski umum müdiir munvirtl Avam Kamar smda sorulan bir 
halen byni bahkanın Jstanbul pb:S~ l ;u:ıle ccvab;n. Mister Butler Şarkt 
kontrolörü Suphi tayin edilmiştir .taly:

1
an Afrikasında yetmiş bin '.P.a-

• dar tal.yan askeri bulundu~nu söy-

Bizde şimdiye kadar esaslı bir 
tedbir alınmamıştır. Filvaki Ço -
cuklan Esirgeme Kurumunun 
delaletiyle munyyen yaşta çocük • 
lann sinemaya girmeleri ya~ e-, 

dllmi§tir. Fakat bu yasa~ın ciddi
yetle tatbik edildiği yer PeJC: na • 
dirdir. İki aylık çocuklan ile gece 
sinemaya giden analar çoktur. 

Türkiyede filim, ba§ka mem -
lcketlerde olduğu ~bi, halka gös
terilmeden evvel sansür edilir. Fa 
kat bu sansür daha ziyade kanu -

1- Bir defa çocuklartı mahsus 
flllın yapmış olan memleketler -
den çocuk filinileri getirtmek, 

2 - Sinemaya gidecek çocukla
nn yaşlarını tahdit etmek, 

3 - Gelen filimlerl çocüklara 
da ?öslerileceğini gözönüne alarak 
sansüre tabi tutmak lazımdır. 

Sinemanın çocuklar ve gençler 
üzerinde yapabileceği tehlikeli tc -
sirin önüne geçmek için şimdilik 

bundan başkn çare keşfedilınemi..,· 
tir. 
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MeŞhur Alman 

TARAFINDAN 

===============================================u TAN 

Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor E. WINTER 

Formülü Yapılan v us PUDRASI 
' Terkibi altın kremli 21 saat havalandırılmış 12 cazip renkli fevkalade ince ve hafif VENÜS Pudrnsilc tuvalet gören bir cild dünyanın en tnravctli glizclliğioi ifad eder;· 

Deposu: NUREDDİN EVLİY AZADE, fSTANBUL .. 
Güzelliğinin 

Sırrı Yo 
Sebebi var. 

-RAOYOLIN 
ı Dişleri mikroplardan, çiirükler

den, iltihaplard~m koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de min ılc
rinin bozulmasını ve sararması
nı menederek daimi bir gı.izel

likle muhafaza eden asrın en 
ku\:vetli diş macunudur. 

Her sabah, öğle ve 
akşam yemeklerden 

sonra 

RADYOLIN 
. .. ·: "~ " '·r . , ı.. • ·•!· 

azım Amirliği atan 
Alma Komisyonu llônları 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 4 gurup mal
zeme ve eşya her grup ayn a)7ı ihale edilmek üzere hizalannda ya
zılı gün ve saatlerde Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
açık eksiltme U!nilile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her guru
ba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işlere ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 75 adet hasta sedyesi, 13 adet hasta muayene masası muham
men bedelı 1925 liraı muvakkat teminatı 144 lira 38 kuruş olup açık 
eksiltmesi 27-2-1939 pazartesi gü..TIÜ saat 10.30 da yapılacaktır. 

2 - 40 kalem muhtelif ebatta demir perçin çivisi muhammen be
deli 854 lira. muvakkat teminatı 64 lira 5 kuruş olup açık eksiltmesi 
27-2-1939 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

3 - Pamuk şilte. küciik ve hö..ıvük baş yastıği ile yatak ve yorqan 
çarşafı ve küçük ve hüviik yastık yüıünden ibaret 6 kalem muhtelif 
miktarda vatak eşvası muhammen bedeli 2719 lira 85 kuruş. muvakkat 
teminatı 203 lira 99 kuruş olup açık eksiltmesi 28-2-1939 salı günü 
saat ıo.:rn na yapılacaktır 

4 - 150 adet maaşapka katar tathiratçı gömleği muhammen bedeli 
930 lira muvakkat teminatı 69 lira 75 kuruş olup açık eksiltmesi 28-
2-19':!9 ı:;alı ı;inü saat 10 ~O da yapılacaktır. <823) 

ik ısa+ Asistanlığı 
Siyasal Bilgiler okulunda 35 lira asli maaşlı iktısadi ilimler asistan

lığı açıktır YüksC'k mekteplerden mezun olan askerliğini yapmış bulu
nanlar arasında martın on be~inci çarşamba günii imtihan yapılacak ve 
ınuvaffak olan seçilecektir. Taliplerin nihayet dört gün zarfında el ya
zılarile hal tercüme1erini bildirir bir istida ile okul direktörlüğüne 

(1218) 

T 
GEL D 1. 

AS İTİ 
Sah! Merkezi: GILKRIST VOKER ve Ksı. Ltd. 
Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir Han 5 nci kat 

Telefon : 44915 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 
1 - Okulumuzun muhteJi! bölümlerine müsbaka ile talebe alınacak

tır. 

2 - Müsabaka imtihanları 1/3/939 tarihinde okul binasında yapıla-
caktır. 

3 - İsteklilerin bclg~lerile birlikte okula başvunnalan. (1182\ 
aı ton :leytın tanesı alınal!aktır ·~~~~~~~~~~~!!!...!!!....~~~~_!!~~~~~~~~~~~~· 

Kapalı zarfla eksiltmesi 1 mart 939 
çarşamba gtinü saat 15 de Topha· 
nede levazım amirliği satınalma 

komısyonunda yapılacaktır. Tah -
min bedeli 5760 lira, ilk teminatı 
432 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber teklü mektup· 
lannı ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(515) <936) 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek İsterseniz : 

İZI\liRtN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercili edini7.. • A 

kA YIP - Eminönü Malmüdürlü
ğünden 369 No. lu cüzdan ile almak
ta olduğum tekaüt maaşında kullan
dığım tatbik mührümü zayi ve ye
nisini hak ettirdiğimden eskisinin 
hiikınü olmadığı. 

İstanbul Sıhhnt Müdürlüğünde 
müstahdem Hasan Basri Şenhuy 

D 1 K KAT! 

APIKOGLU 
SUCUKLARINI 

Tcrdh ediniz 
llnlls koyun ve sığır etinden ma

ınuı.µur. BUtün bakkallarda satılır. 
Taklldlcrinden sakınınız.. 

·- İmalfıthnne: M;ılte"'illQ•t:•••I 
Talefon: 24340 '• 

Büyük Milli Roman 

YAL iZ DÖNÜYORUM 
Yazan: Şükufe Nihal 

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

1 "TAN,, okuyucularının gazetemizde seve seve takip ettik-
' leri bu roman, kitap halinde çıkmıttır. Fiyatı 75 kuruftur. Bü-

1 tün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

~ .~~iiiiiiiôiii~---~~---~--~~~~~~~~~~ıı~~ 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
ı - ı, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı motörler için alınacak 19 kalem sterling 

kost gart marka yedek makina parçalarile 40 sayılı motör için alına
cak 5 kalem MH - 260 modeli Buda marka yedek makina parçalarının 
2/3/939 perşembe günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2·- Şartnamcsile cins ve miktarını gösterir listeleri komisyondadır 1 

görülebilir. 
3 - Tahmini bedeli (8059) lira ve ilk teminatı 605 liradır. 
4 - isteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanunun tasrih ettiği veçhile hazırlıyacakları, teklif mek
tuplannı Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona vermeleri. (955) 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
J0.3Jl39 cuma gupü saat (15) de Kırklarelinde Nafıa Müdilrlüğü 

binasındaki inşaat eksiltme komisyonu odasında (30910) lira 21 kuruş 
keşif bedelli Kırklareli hükumet konağının birinci kısım temel bod
rum ve zemin kat duvarları inşaatının (10000) lirası 938 v~ (20910} 
lirası da 939 :mali senesinde tediye edilmek şartile vahidi fiat esası 
üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 938 senesi ga
yesine kadar (10~~0) liralık iş ya~malf; Hizımdır. Şartname'. plan ~.e 
buna müteferri dıger evrak her gun Kırklareli Nufıa daircsınde go
rülebilir. 

MU\·akkat teminat (2318) liradır. 
tsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme gününden {8) gün evvel 

Kırklareli vilayetine müracaat ederek bu işi için alacakları müteah
hitlik ehliyet ves:kası Vf! 2490 sayılı kanun mucibince verilmesi la
zım gelen diğer vesaik ile birlikte (10.3.939) tarih cu~a günü saat 
(14) de kadar Kırklareli Nafıa müdürlüğü eksiltme komisyonuna ver-
meleri Uızımdır. (1060) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

ı _ Gümrük muhafaza teşkillı tı için 40 tane altlı üstlil demir kar-
yo.lr.nın 2-3-939 perşembe ~ünü sa at 11 de o.çık aksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Tahmin tutarı sop lira ve ilk tenıinatı 60 liradır. 
3 _ Şartname ve evsaf komisyo ndadrr. Görülebilir. "' • 
4 _ İsteklilerin gün ve santind e illt teminat ma\tpuzları ye \mnunt 

veslkalarile birlikte Galata eski itJıaliıt gümrüğü binasındaki komis· 
yona S?elmeleri. (903) 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabü meyva usare-
'erinden yapılmıştır 

1 
Taklit f>diJmesı kabil olma -

yan bir fen harikasıdır. 
lNGİLİZ KANZCJK ECZANESİ 

BEYOÔLU fSTANBUL 

Harici Askeri 

Kıtaat llônları 

Ankara Birlik ve müesseseleri 
ihtiyacı için 28000 kilo zeytin ya
ğı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Tahmin bedeli 16800 lira
dır. Eksiltmesi 27 /2/939 pazar
tesi günü saat 15 dedir. Eksiltme
ye gireceklerin eksiltme günü 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar temi -
nat ve teklif mektuplarını Anka • 
rada levazım amirliği satınalma 

komisyonuna vermeleri. (765) (811) 

* Kiliste iki paviyon inşaatı ye

niden eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 76.238 lira 31 kuruş
tur. Eksiltme 1-3-939 Çarşamba 

günü saat 14 de Kilis Alayı Satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname plan ve modeller Anka
ra ve İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Ko. }arından ve Kilis, 
Gaziantep, Maraş, Adana, lslahlye, 
Kayseri Askeri satınalnla Ko. ların 
dan görülür. Taliplerin 76,000 li
ralık işi yapabileceklerine d:ıir 

vesaiki haiz olmaları. Taliplerin 
mühendis veya mimar olmaları. 

olmadıktan takdirde ayni evsafı 

haiz olan memurları inşaatın so
nuna kadar bulunduracaklarına 

dair noterlikten musaddak taah

hüt kağıdı ile temin etmeleri ve 
ihale tarihinden sekiz gün evvele 

kadar Ko. dan ihaleye iştirak için 

ehliyet vesikası almalan lazımdır. 
İstenilen evrak ile beraber 5.050 

lira muvakkat teminatlarını havı 
mühürlü mektuplannı ihale saa
tinden bir saat evveline kadar 

Ko.na \•erilmeleri IS.zımdır. İnşa-
• 

at müddeti 1. Teşrin 939 nihayeti-
ne kadar uzatılmıştır. Ka'ti kabul 
muvakkat kabulden altı ay sonra 
yapılacaktır. İstihkak raporlnn 

ayda bir verilir. Son istihkak mu
vakkat kabul raporu iledir. 

(820) (934) 

, .... iHTiRA ILANI 
r 
1 "Yağları kil ile muameleye 

mahsus cihaz11 hakkında alın -
mış olan 11. 12.935 günlü ve 
2042 snyıh ihtira beratı bu de
fa mevkii fiile konmak Uzere ~
hara aev:rüferağ veya \car edil 
ceğinden talip olanların Galata
da İktısat Hanında, Robert Fcr
riye müracaatlan ıliın olunur. 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 
lzmir Vilôyeti Daimi Encümeninden : 1 Eksiltmeye konulan iş: İnciral.tl plaj yerinde lokanta, gazino, 

yu.nma yerleri ve müte!erriatı inşaatı. 
Keşif bedeli: "70388,, lira "31,, .kuruştur. 
Bu işe ait şartnameler ve evrak aşağıda yazılıdır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projes~ 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umumi şartna· 

mesi, 
D - ·Hususi fenni Şartname, elektrik ve sıhhl tesisat ~amcleıi. 

projeler. 
E - Keşif cetveli. 
İstekliler: Bu evrakı lzmir, Ankara, lstanbul Nafıa Müdürlüklerin· 

de görüp inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 2/Mart/939 Per

şembe günü saat 11 de İzmir Vilayeti Daimi Encümeninde 'kapalı Zarf 
usuıne yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Mühendis veya mimar olma
sı ~eya bu saıaiıiyette kimselerle te§riki mesai eyliyeceğine dair no
terlikten tasdiki bir taahhütname ve bu gibi işleri muvaffakıyetle ik
mal ettiklerini tevsik edecek evrak ile lznrir Valiliğine müracaat ede. 
rek alacklnn ehliyet vesikasını ve 939 yılına mahsus ticaret odası ve
siknsmı ibrazı lizımdır. 

Muvakkat teminat: (4945) liradır. 
. T~klif mektuplan: isteklilerin 2490 sayıh yasanm 31, 32, 33 ve 34 
üncü maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektup
Jannı ~arıda 5. inci maddede yazılı saatten 1 saat evvel İzmir Vi
layeti Daimi Encümeni Başkanlı~a makbuz mukblllnde verilecek ve 
postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. (1098) 

G~_la!asaray lisesi Direktörlüğünden: 
Uçuncu taksit 2:llmam l/Mart/939 dır. Taksitlerin vaktinde yabnl· 

ması lüzumu ilan olunur. (956) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cinsi Miktarı Vah. Beheri Tuta. % 7,5 Eksiltme 

Muh. B. Teminatı. 

Gaz yağı ·16000 Kg. 
Göz taşı 18200 ., 

L K. L. K. L: K. Şekil S. 
147 ~O 2360.- 177.- Açık ek.14 

Göz taşı serpme mnki-
16,5 3003.- 225.22 " " 15 

nası (Vermeral marka) 110 adet 15 
Kükürt için serpme ma-
kinası (Superba veya 

1650.- 123,75 u 15,30 

Vezilv marka) 104 ; 15 1560.- 11? . ..:: i; r, 16 
1 - Şartnameleri mucibllice Yü kıirCla ya%ili "4,, kafem :nUilzeıne ay

n ayn ııçık eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminattan hlzalannda ~ 

terilriiiştfr. 

nı - Eksiltme 1313/939 tarihi ne rasthyan pazartesi günü hizala
nnda ynzılı saatlerde Kabataşta kain şubelniilli nlıiii komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnnmeler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için taylıı edilen gün ve saatte % 7 ,5 
güvenme parıilnnle birlikte meikt1r komisyona gelıiieleri ilan olunur. 

(1081) 

Türkiye Yünlü Dokuma ve Yün ipliği 

Fabrikaları Anonim Şirk'etinden : 

Türkiye Yünlü dokuma ve yün ip- müzakerat ruznameslle: adiyen içtima 
liği fabrikaları anonim şirketi hisse- edeceğinden hisscdaranm içtima gü
daran heyeti umumiyesi 939 senesi nünden on gt\n evvel hamil bulun

martının on altıncı perşembe günü duklnn senetlerini idare meclisine 
snat on beş buçukta Galatada Sil- tevdi ederek içtimada hazır bulun • 
mer Bank İstanbul şubesi binasında- mak üzere dühuliye varakaları alına
ki dairei mahsusada a§Bğıda yazılı lan ilan olunur. 

Ruznamei Müzakerat : 

1 - Meclisi idare raPQrunun okun- 4 - Şirketin 3460 numaralı kanun 
ması ve 1938 senesi bilanço ve kar hıucibince her türlü hak ve vecibe
ve zarar hesabının tetkik ve tasdiki. 

2 - Murakıp raporunun okunma
sı ve idare meclisi a:zalarile mura
kıpların ibraları. 

!erile ve bütün mevcudat ve matlu

batile Sümer Bank Birleşik Ytin ip
liği ve dokuma fabrikaları müessese-

3 - Temettüiln teVzil hakkında sine devri dolayısile ~rketin vaziyc-
teklif. ti hakkında karar ittihazı. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler :Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Çocuk, doğum ve balolll evleri için kapalı zarfla cksiHmeye konu
lan lki grup takım cihazı için istekli çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla e~iltmiye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 25.2.939 cumartesi günü saat 11 de Cağalo;ı;lundn Sıh
hat ve İçtimai Mua\'enet müdürlüğü binasında kurulu komfsyonda ya· 
pılacfilrlır. 

2 - Muhammen fiyat 7000 lira muvakkat garanti 525 liradır. 
3 - istekliler şartnam~1 her gün komisyondan p.labillrler. 
4 - İstekliler ca.ri seneye ft ticaret Odaşı v~siknsile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu ı~ yeter muvakkat garanti makbuz ve
ya bahka mektubu ile birlikte tek lifi havi 2aıilarmı llıale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 824) . 



, 
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bciyat 

çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsımz. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapllmış 

/jezefya 

Turlü 

P \ \ 
ırınc 

B'ugrlay 

· Pala t~s 

Ç 0t.vclar Yulaf 

Boci.em 

Çocuklarınıza yediriniz. En vüksek evsafa 
' malik o lan bu özlü unu 

dünyada mevcud çocuk gıdalannın en mükenımelidir. 

Pirinç, 

Patates, 

Yulaf, Mercimek, Buğday, 

Mısır, Türlü, Bezelya, 

irmik, 

Badem, 
Çavdar Ozü Unlar.ını Cocuklarımza Yediriniz. 

Şose lnıaah ilam 

Erzur um Vilayetinden : 
1 - Trabzon - Iran transit yol~un takriben 48 + 748 kilometre 

uzunluğundaki "Şeyhbop - Iran Hududu,, kısmının tesviye, sınai 
imalat ve şose inşaatı birinci eksiltmede yapılan teklifler haddı la
yık görülemediğinden tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl-
mıştır. · 

Keşif bedeli "615841 lira "88 kuruştur 
2 . " " . 
~ Eksıltme 6 Mart Pazartesi günü saat "15., de Erzurumda 

Transıt Yo~u ikinci Mıntaka Başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. 

k 
3 - Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri evrak "30 lira ''80 
uruş uk bil" " " m a ınde Karaköse'de Nal M'"d" ı··v .. d E da T ·ı y ıa u ur ugun en ve rzurum-

ransı olu !kinci Mıntak B ··d·· l" v •• d 1 b·1· 
4 _ E . , . a aşmu ur ugun en a ına ı ır. 

ksıltmeye gırebılmek için isteklilerin "28383 lira "67 ku-
ruşluk muvakk t t · 11 

" 
hl' a emınat vermeleri ve Erzurum Valiliğinden alın-

~~ş ek 1!
1
et ve:sikası göstermeleri lmmdır. "Bu vesikanın istihsali 

ıçın c sı tmenın yapıla v •• d 
ile istekl"l . E cagı gun en en az sekiz gün evvel bir istıda 

1 erın rzurum Valiliğ" ·· 
bir kalemde iki üz bin . ıne ~uracaatlan. ve istidaları~a en ~z 
işi yaptıran idar~lerden ~a kıymet~de. ~~a ınşaatı yaptıgına da1r 

.. dd t f d . ınmış vesıka ılıştınneleri muktazidir. Bu 
mu e zar ın a vesika talebinde bul 
yeceklerdir.,. : unmıyanlar eksiltmeye giremi-

5 - istekliler teklif mektuplarını ihale günü 1 6 M p . 
g.. ·· t "14 k d . 0 an art azartesı unu saa " e a ar eksıltme kontisyonu r · ı · ~ · 
kabilinde teslim edeceklerdir. eıs ıgıne makbuz mu-

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(730) 

ı 

TAN 

T. L. 

24 - 2 - 939 

Bildiren· fiatlar lstanbüTda,.te;~ 
içindir. Taşra için bu....!iathu.!ak.' 
bir fark ilave.edilir,.. 

Taksitli satış yaln-ız Merkei: Ş~ 
be ve acentalarımız tarafından ya
pılır. Şube veya acentaınız bulun
madığı yerlerde satış hususi iskon, 
to ile yalnız Qeşın_y~Qılır~ ; 

-

~CA..n yelii otOrilatik buluşlu ahizeleri her müşkülü bir çırpıda halletti. 
RCA'nın p iy asa ya yeni ~ıkardığı ahizeler radyoculuğun şaşılacak icatlarından biridir. 
'Bir havadisi dakikasında arayan, bir programı zamanında kollayan radyo amatörün ün isfe'diği isfasyonu buTmak İliİn 
ne kadar titizlendiği malumdur. • 
Şimdiye kadar bir düğmeye basmakla arzu edilen istasyonu buiabilen makineler için 250 lirayı gözden çı~arma~ la
zımdı. 
3u9ün RCA'nın her keseye elverişli ve beş otomatik düğmeli yeni ahizeleri piyasaya csıktı. Bu makineler fiatı ve mÜ1 

kemmeliyeti itibarile meraklıları hakikaten şaşırtıyor. 
,95 modeli beş la~balı_uzun ve orta_ dalgalarda otomatik buluşlu yeni RCA'lar ka~ liravadır biliyor musunuz? 

VERESiYE: 
7 O. - Liraya 

Yeni senenin n ucuz fiatlı " yeğane otomatik makinalarını dinlernek_...-e revia·• 
ladeliğini anlamak üzere hemen koşunuz. - - - =--

Sonra geç kalırsınız. 
Çünkü 95 modeli otomatik RCA'lar kapışılıyor. 

BDU~L~ 
B i R AD E R L E_R 

İ S T A N B U L • A N K A R ~ Z _M f ~ 

o 

,,ı ......... ~C~o•c•u~k~l•ar•1~nı~za ............ ~ .......................... İllı .............................. ~ İstanbul asliye mahkemesi ikinci 
ticaret dairesinden: 

Günde 1 veya 

Çol.!ı.JW •.. ra-. ı1t.All.:ııı.llk, buy u.n:.e 
tevakkuiu, Lenfatizm, Skrofülo~ 
gibi bünyevi ve umumi hastalıklar-

da kalsiumun azalmasının tt:sirin- ~··· 
dendir. Diş çürüklüğüne, diş çıka-
ran ki.içük çocukların suhuletle çıkarılmasına yardım eder. f 

Her e<:zanede satılır. 

~----------·-----!-------------~ 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul şu-
1 besi tarafından Yedi.kulede K.azlıçe.ş
j ınede bi~inci caddede Debbağ Hacı 
Hakkı oglu Salih Zihni alP.yhine bir 

1 k~ta emre :nuharrer sen.ede müste-
1 niden 750 lira ile 1367 kuruş protes-
1 to masrafının hulülü vade tarihinden 
' itibaren yüzde dokuz faiz ve yüzde 

üç komisyon ve ücreti vekalet ve ma
sarüi muhakemenin müddaaleyhten 
tahsiline mütedair açılan davanın 
cereyan eden muhakemesi sırasında: 
. Mü~d~al.eyh Hacı Hakkı oğlu Sa· 
l~h Zı~nı ıkametgfillının meçhuliye
tın__e bınaen ilanen yapılan tebliğata 
ragmen gelmediğinden hakkında hu· 
kuk usul muhakemeleri kanununun 
ıo .. bıcı rnadde~me tevfikan gı ap 

1 • . 

Ka .. r ... ~· ı ıttınc.z ,.e ilc..nC!11 tc.oii" irıc ,.c 
tr.ı.lınix ... LL.u :!;;.:s.9~9 •JU.:>e ... o~ "Ull~ 

" • o 
saat 14 de talikine karar verilmiştir. 
Mezkıir gün ve saatte gelmediği ve
ya bir vekil göndermediği takdirde 
tahkikatın gıyabında devam edeceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
na.n ı 

iNKIBA71 
Defeder. 

MjDE ve BARSAKLARI 
kolaylıkla ve mülayim bi!" şekilifo 
boşaltarak rahatlık ve ferahlık 

verir. 
HAZIMSIZLIK, ŞİŞKiNLiK, 
bulantı, gaz, sancı, mide bo
zukluğu, barsak ataleti, iNKI
BAZ, saralık, safra, karaciğer, 
mide ekşilik ve yanmalarında 
ve bütün mide ve barsak bo
zukluklarında kullanınız. 

o ' ııp ) rini ı uı.;,ı ıı ı v;. ı mı irı ı "J ı i ı;:, 

t.ihzarlaraan dauer. ı.;amık, daha ko

lay ve daha kati bir tesir icra eder. 

..................... ...ıı 
Sahibi ve Ne~riyat l\füdiirii Halil LCıtfü DÖRDÜNCÜ GMctccilik \ ' C 


