
PAZAR ~~Ca~~· 5 TBLGUP ı TAN. lsTANBtJL 
'.l'ELEl"ON: H311. H31S. H31t 

ATATORKON iKi CEPHESi 
Barlwl Cahlt 

ŞUBAT DOBDCMcO YIL - No: 1261 

lnktflp .. ,..,. •ılm1""9 beffnolehtl tefle" eClett ba ..., 91kwuttır 
lerlnln dllw dlrt kltlıbt Gazi Muetef• Kemal, • Madany .. Lo· 
zaa, Ankara, • lzmlrl• l'Olnarw. • Gazini• d6rt eDvarlal ada. .. ,. 
ıerdlr. aa kltaplantt tan..ı 50 karutttur. Kanaat Kltabnl. -~--1 __ 9_3_9 __ .::..... __ ~s __ ı_u_ı_u_ı ____ ~ GONLOK SiY ASI HALK GAZETESi 

Yugoslav Kabiiıesi 
Dün Hırvat ihtilafı 
Yüzünden istifa Etti 

Maarif Vekileti,ŞUra 
Toplantısı için 

Hazırlıklara Başladı 
Maarif Vekili, Maarif 
Meseleleri Üzerinde 

Gazetecilerle Gorustu 

l•tila etlen Y..,.o.Iaoya 
StlfVekili Dr. Stoyadinoo~ · 
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Derecesinde Temsil Edilmelerine Taraftar Beş 

Nazırm istifası Kabinenin Düşmesine Sebep Oldu 
Londra 4 (Hususi) Röyterin larak Hırvat meselesi hakkında kabl 

Belgrattan aldığı haberlere gö _ nede çıkan ihtilafı zikrediyorlar. 

re, Dr. Stoyadinoviç kabinesi is içtima Geri Kaldı 
tüa etmiştir. İstiladan evvel ka- Sto:ad~noviç ~abinesinin i~t!fası 
binenin beş azası Hırvat mese- netıcesınde hükılmet partısmde 
l . .. .. d k"l . l dir ikilik çıkıp çıkmıyacağı siyasi 
esı yuzun en çe ı mış er · mahafilde merakla bekleniyor. 

1 

1 - Olgunluk imtihanlarının kaldrrdacağı doğru değll 
2 - Ecnebi lisanı tedrlsah için esash tedbirler ahnacak 
3 - ıstılahlar, vaziyetin icaplarına göre_+adil edilecek 
4 - Mekteplerde meslekt ve teknik tedrısat yapllacak 

Bir haftadanberi şehrimizde bulunmakta olan Maarif Ve 
kili Hasan Ali Yücel, dün öğleden sonra gazetecileri Cümhuri
yet Jlalk Partisine davet ederek kendileriyle muhtelif maarif 
isleri üzerinde bir hasbihal yapmıştır. Maarif Vekili, bu toplan 
t;da evvela, son zamanlarda, olgunluk imtihanlarının kaldırıla 
cağına, Maarif Müdürlükleri teşkilatlarının genişletile
c-eğine dair ortaya atılan haberlerin mevsimsiz ve lüzumsuz ol 
duğuna işaret etmiştir. 

Bilhassa olgunluk imtihanla-
rının kaldırılacağına dair olan 
l.ıavadisler, tahsilde bulunan İstifa edenler• Hırvatlara va- Filhakika gerek parti reis vekil-

-------------. dolunan otonominin verilmeme lerinden olan Spaho gerek biz • Maarif Vekili Haarı 
Ali Yücel 

gençlerin çalışmalarına tesir 
yapar bir mahiyette olduğu için bu 
gibi uydurma şayialara kulak asma-

FAŞİST 
si yüzünden arkadaşları ile be - zat Koroşez merkeziyet idaresi •· 
raber olmadıklarını anlatmış - leyhinde bulunuyorlar. Dedikodu 
lardır. Çekilen nazırlardan İs _ Mebusan meclisinin bugün için 

N 1 Ç k · vetkovie yeni kabineyi teşkile ya~ması mukarrer olan içtimaı a s 1 1 ar edilmi . gen bırakılmıştır. 
m~~~~0..ı .. ~ır. b ll Yugoslav kabinesinin istifası hldl-

Frankistler 
lmak lazım geldiğini tebarüz ettiren 
Vekil, daha sonra diğer maarif me
selelerine temas etmiştir. 

Hasan Ali Yücelin bu hasbihalde 

Konseyi Dün 

Toplandı 

N 1 Y 1 
• ~ ..... .!!~ = -~~-;sesi, mühim sayılmakta ve umulma- G mezvuubahs ettiği meselelerden biri, • . 

ası ayı ırı grubunun reisi kü;; IOn tn;~pta dılı: neticeler verebllecell ttitımal da eronayı önümüzdeki yaz aylannda toplana- Roma, 4 (Hususı) - Faşıst Gra 

~-- i~~-~~-~-~~--~~=~~~~~~-~hl~H~n~rle~~ia~~~ıl~m~~~~~~~Jr~H~ı~"~a~~~~ c~~ bri~~~~ ~~~~.~~~~ )"' _.., iji!MlllıiiPiiii iiiiiii~:MllWJj;;"ııllıiliiıiir .,, ı1ıi•i11ııillliilniiCllliR'';- •tlıllt; )ile- beri ilk toplantw.nı yaptı. Sa 
,_. 'iL~~~ a----i.A-.&.- leleri arUıında41r Ba - 1 ı -ı.. arif Ş6nısınm -·-.--&ım f~ Jin llefl'OJ11n•cak tebllt ile Koruıe 

S anlanl X..... Ollll"U: ~wcur.• 444 
.. pi - ---·-- in .kararlan bilclirll .,. on zam a &su. gaze Seçim y enllenecek' U ve Hırvatlarm memnun edilmeleri müle edecek ve Ş4raya bu 7 ecektir. uç 

tesi (dedikodu) mat - Yeai kabinenin umumi intihabı memleketin no. rmal hayata b~ hususta ilham verecek eserler. bro- Konseyde bir nutuk soyliyecekt 
bu gazeteden fazla revaçtadır. istik x-1 U. c·• h • .Uırler ve raporlar hazırlatmaktadır. Haber verildiğine göre İtalya, Al derhaı ·en11emesı bekıenıyor. masına ve rarmın saa •m PD•· um unyet Hu··k"--eti ~ 
~~şvekilin. tatmin edicı,· bu- _ " rd ed-~'- h UITI Şura toplantıya ça""rılmadan evvel manyanın müstemlekecilik bakım 

Ç.a.-1.9 aab·'- '--bın" eden istı"fa e- sına ya ım c...~ sam yor. 6 • 
.... aa .. dan menfaatlerini kendi menfaati 

tün bu dedikodulara son veri- den nasırlar, Sırplar, Hırvatlar Belgratta Nimaylılw Figueras'ı Tahliyeye bütün bu eserlerin, broşürlerin, ra- yacak ve demokrasilerı istenen ar 
ci açık ve vazih beyanatına raf " Slovenlerin niabetleri derece- Belgrad, 4 (A.A.) - Bu akşam ek- M porlann tabı ikmal edilerek, Şura- ziye vermeğe sevk için çalışacakt 
men dedikodu devam ediyor. alnde te .... u olunmalarına taraf- serisi Üniversite talebesi olmak üze- ecbur Kaldı da hazır bulunacak zevata, hiç o' İtalya, Almanyanın Afrika gline 
Meclis . . d .. ~ı-.... tardırlar ve son umumi seçimde re müteaddit nümayi§Çi kafileleri l?lazsa bir ay evvelden tevzi edile- altında mevküni alması i.ızerine h 
y · şunun ıçın a6~ bir çok ıuliatimaller yapıldıiına şehrin muhtelif yerlerinde tezahü- ~ndra, 4 (Hususi) - İspanyada !cektir. Vekaletin böyle bir hazırl:k- zur duyacaktır. 
enı meclis şöyle olacalmu~ d 1 vazı·y· et fU merkezdedir: Frankistler 1 tan ınaksadı, Ş-'\ra mu··zakerelerı·n... * fal k ~ kani ir er. ratta bulunarak Hırvat lideri Maçe- u _ 

an imselerin suiistimali •-tifa eden nazırlar bir beyanna kı· ve Sırp h l f t rti t fi H bugun Geronaya girmışlerdir. Burası ~.,ürak edecek olan terbiyecilerle ""· Londra, .. (Hususı") _ Londra m 
dana .us - 1 mu a e e pa s e ır- Fr b d d ~ , u ~ 

~her ~anlacakmıı, filin me netrecferek, istifalanna sebep o- (Sonu: Sa. 10, Sii.. 4) ansız u u undan 34• ş~diki cum niversite profesör ve dekanlannın, hafili gerek Faşist büyük Konsey n 
gı ı. huriyet merkezinden 21 mıl mesafe- maarif müdürlerinin VekAlet umu- to lan k s · M r 

M aamafDı fiskos, yalnız Tür1d 
Yeye has bir hutabk delfL 

Blz matbuat hürriyeti olmayan yer 
lerde, matbu gazete il ...c -_ ener .. mum 
küıı olmayan lflmhı dedikoduya 
;rol açtıtuıı zaıuıecttyorduk. H,ıbu 
~bütün Avrupa payitahtlan de -

fkodu ile çalkanıyor. Oradaki de
dfkodular daha mühim ve daha zi
yade beynelınneı mahiyeti haiz. 
Öyle olduğu için de neticeleri da· 
ha gen· d ış ve aha vahim oluyor 

İngiliz gazetelerinden biri ~n 
zamanlarda çıkan bu dedikodular· 
dan birini men§eine kadar takip e
derek bunun nerden çıktıtını na
sı~ yayıldığını tahkik etıni§ ~ bir 
mısal olarak bunu ne tmiftir 
Dedikodunun nasıl doğu:-e nasıl y~ 
~ldığını anlamak için bu hiki ~ 
dinleyiniz. y .. J .. 

* Antoni Falkner altı yaşında bir 
çoc~ktur, mektepten evine dönmek 
tedır. Yolda kazayaııı.. vı; ... -. ~ a• ., - ... yuf ya-
pan bir asker kafilesine rast geli-
Y?r, ve sıhhatli bir çocuiun 19 • 

vınç heyecanı ile kop.rak eve geli
yor. Ve daha bahçe kapısını qma
dan bağırıyor, 

- Anne, anne .• 

Peynir tüccan Falkner fsvlçre
Avusturya hududu üzerinde bulu 
nan Bux kasabası yanında küçük 
bir köyde oturmaktadır. Hayatı ba 
sit ve sadedir. Çocuğunun ko§arak 
sevinçle eve döndüjünü gören ka
nsı soruyor; 

- Ne var yavrum? 
Toni heyecanla anlatıyor, 
- Anne, askerler çok çok u • 

kerler dağa kayak kaymağa gidi. 
JOrlar. (S-.: Sa. 10> Si. fJ 

dedir. Hüktimet merkezı Figureas 1 ül tti l "nin ~ kAl p ması, gere ınyor usso ı 
dün Franütler tarafından pddetl~ m - dn: 1 e . ! en ' .e et umumi nini.n nut~k ~öylemesi neticesind 
bombardıman edilmi§tir. Şehir halk ~u dur lertındınivel ariynı zamanda baş- y~nı bır surprız beklenmektedır Bi 

• • '1'1.a ev e a re e namına buluna- kıs Konseym ancak mutat meseteJ 
la dolu oldutu içm zayıatm (500) e ak - h 

Yediğimiz Etin Hikayesi 
-...ıı ~ bildir·l· c mute assıs zevatın, bu neşriyat- le me§gul olacağı, ve Sinyor Mu 

Yanda.. ı ıyor. ta istif d ed k rif · i ll · · 

B K T 
•• 1 .. .. n a e ere · maa sıstem • nmın hiçbir yeni ve mühim m 

azı Oyu Ucc Son bir habere gore, İspanya Cum- mize, modern ve ilini ihtiyaçlara uy- leye temas etmiyeceği tahmin ı n ar arı huriyet hüktimeti Figueras'tan çekil- (Sonu: Sa. 10, Sü 2) nuyor. 
0 

u 
meje mecbur olmu§tur. Bunun sebe- ===::=:=========================ıl 

Z. t K il bi, Frankist n•ri hareketinin yeni 
ıraa urumu e merkezi tehdit etmesidir. 

Barselonadan ve sair yerlerden 

1 Y k 1 t • ı naklolunan sanat eserleri, Cenevrede 

Ş apma S emıyor ar Milletler cemiyeti nezdinde muhafa-
za olunacak ve daha sonra İspanya 
hükumetine verJlecek, yalnız bu hü

Erzurum ve Bitlisteki Bir Kısım Tüccarlar, Sayım 

Vergisinden Kurtulmanın Yolunu Bulmuılar 

kumetin bunlan harp borçlan mu -
kabilinde satmaması ve bunlan mil 
letin malı tanıması istenecektir. 

Fransa Hariciye Nazın Bonnet bu 
(Et ifl / atanbulun aenelerthn akf81D ikinci defa olarak İngiltere 

beri aürllncemede kalllllf ve M- büyük elçisi Sir Eric Phipps'i kabul 
nüz halledilememif dertlerin • etmiftir. Hariciye Nezaı:ti m~8!ilin 
den birisidir. Eti ueuzlatmak l- den alınan malUınata gore, mulikat 
çin fimdige kadar yapıl.an bütün İapanyol muhacirleri meselesi üze -

• teşebbihler hep akim kalmııhr. rinde cereyan etmiştir. 
Bunun aebebleri nedir 1 Perpingnan'dan bildirildiğine gö -

TAN, bu ifin İf JIÜZünÜ mu • re, fimdiye kadar Fransaya sığınmış 
lıarrirlerine eaulı aurette tet • olan lapanyolların sayısı seksen beş 
kik ettirmif ve bl.r takım luıld. bin ~yi bulmuftur. 
lcatlere "Oar"llftır. Bu meaele,,e 
ait dün1c1ı nüa1ıamızda Derdlğl - H • • y k·ı· 
miz taf auattan •onra, bugün th arıcıye e 1 1 
hayvan alına 11t1tınu iflnln IJdnd 9••k G•d• 
llalluuını anlatıyoruz.) u reıe 1 ıyor 
Kanımla niP,,. İf yapılma? Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -

Balkan Antantı hariciye nazırlan bu 
Erzurum hayvan tüccarlannm Zl- ayın 16 aında Bükrefte toplanacak -

raat kurumile 1f yapmaktan ~ lardır. Hariciye Yeldlimil Şilkril Sa
melerine sebep olan h~lerden bl racofluna Vekalet erklnından bazı 
ri Ziraat kurumunun alacafı hayva - zevat da refakat edecektir. Vekilin 
natın sayım rusumunun verilip verfi önümüzdeki hafta sonunda tehrimiz 
mediğini tetkik etmesi ve evrakı müs den hareket edeceği ve toplantının i
Wte istemesidir. ki flç gün kadar aüreceji haber veril-

(Sonu: Sa. 10, Si. 5J mektedir. 

Gaz Yüklü Bir Gemid 
Binlerce Liralık 

Kaçak Eşya Y akaland 
Sandıklar, Gece Karaya Çıkarıhrken Muhafaza 

~ eşkilatı Tarafından Cürmü Meşhut Yapıldı 
-

' 

Limanımıza laari~ten gcu nalJeJen gemilnden biri 
.(Yazw 10 uncu aayfamızda) 



z 

P LE CEREMDEN ----3 Milyon Lira 
Yazan: M. Turhan TAN 

• 
ı snıet Jnönü devrinin başlnngı-

cında yapılıp yoksul halk ta
b~knsını scv.ndirnıiş olan işlerden 
bıri de nraz.i vergisine ait otuz lıeş 
mil~ on liralık af kanunudur. 

Taksimde Yeni 
istimlakler 
Yapılıyor 

Ilizim gazt-tcler, bilinmez neden 
bu kanunun kıymeti '\'e ehemmiyeti Mimar Gotyenin Taksim CCimhu
üzerinde pek durmndılnr. Gnlibn tay riyet meydnnının tevsli hakkında 
yare kaçakçılığı, Satiedcn mülk a-ı yapmakta olduğu tetkikler ikmal e • 
lmma, yeni vapur siparişleri gibi me dilmek üzeredir. Esasen şehir müte
sclelerin heniiz taze bulunduklnrı, hassısı Prost meydana ait planı ev
şimdiki eibi bayatlamadıklan günle- vclce hazırlamış bulunuyordu. Got • 
ro tesadüf ettiği için o kanundan yenin yaptığı tetkikler, meydanın ne 
- lılyık olduğu derecede - b:ılısa suretle tevsi edilebileceğine dairdir. 
z:amnn bulunamadı. Halbuki "Tuh • Plfınr.. göre Rum kilisesinin üze _ 
illi unkiınsız gôrtindüğiinden dolayı,, rinde __ bulunduğu müsellesin meyda
bükumetçe affına lüzum gösterilen na muteveccih dılı tamamile istimlak 
bu 35 milyon lira, en azından iiç mil edilrek yıktırılacaktır. Bundan baş
yon vatanda~ın omuzunda kümele • ka Türk sinemasından itibaren Ayas 
nen bir yüktü. Onun tahsil olunama- paşaya -doğru uzanan yolun sağ tara
ması borçlulardan istenilmediğini, fındaki apartımanlar da, Fındıklı -
tnkip işinin yüzüstü bırnkıldıl:rını ya inen yokuşa kadar istimlak edi
üade etmez. Biz, şahsi müşahedcle • lerek yıktırılacaktır. Bu apartıman -
rimlzle, pek iyi biliyoruz ki; beş on !arın yerleri öyle tesviye edilecektir 
) ıllık arazi '\'Crgileri bn l ılın her çe- ki abidenin Önünden bakıldığı vakit 
şit \ergisi gibi mükelleften sıkı sı - Marmara denizi görülebilecektir. 
kıya aranıyordu. Lakin, en kiiçük bir Meydanın üst tarafında bulunan 
tediye imkanı mevcut olıuadıiı için, Belediye Sulnr idaresine ait depo • ' 
alınamıyordu. 

Af kanunu, her gün tl!'Zclenmesi 
mümkün bir kübusa benziycn bu 
borçtan yüz binlerce yurtdaşı kur -
tardığı lçin Cüınhuriyet tarihinde 
parlak bir satır teşkil edecektir. nu
nu borçlu olup ta - bütlin arzulan
oa rağmen - ödiyeıni) en imanlar 
bilhassa takdir eder. 

Tnn7.lmattnn e\•e1ki devirlerde \'er 
gi borcu affedildiği ya vaki değildir, 
yahut benim göziime çarpacak kadar 
sarih sutette tarihlere geçmemiştir. 
Ben Abdülmecit zamanından evvel • 
ki gilnlcrde böyle bir muamele! \!U -

kun geldiğini tevsik edemedim. I•'n
kat o devirlerde \'ergi borçlarının 

af"cdilmemesini kendimce iki sebebe 
bağladım: 

lnr da yıktırılarak yeri meydana kal 

bedilecektir 

Avcdar Birliği Reisi 
Parise Gitti 

Memleketimizde avcılık üzerinde 
tetkikatta bulunan beynelmilel av
cılar birliği reisi Maksim Dukrok dün 
akşamki ekspresle Sofyaya hareket 
etmiştir. 

Sofyada kralın hazır bulunacağı 
bir kurt avı partisinde avlandıktan 
sonra Montckarloya "gidecektir. Mon
tckarloda bir güvercin avı müsaba -
knsı yapılacak ve bu müsabakada bi 
rinciliği kazanan avcıya 120 bin 
frank mükafatla bir madalya verile· 
cektir. 

Tramvay ve Şirketleri -
Mütehassıs Bir Heyet 
Tese lüm işine Başladı 
Bütün Memurlar Vazifelerinde ipka Olundular 

Ve Şirketle Olan Alakalara Kesildi 
HükQmetçe satın alınan tram 

vay ve tünel ıirketlerinin de\•İr 
ve teslim muamelelerine evvel
ki gilnden itibaren başlanmıştır. 
Devirteslim işlerini idare etmek 
üzere Nafia Vekaleti şirketler 

baş müfettişi ve elektrik umu • 
mi mildilr mua'\·ini Sururi Dev 
rimerin reisliği altında müte -
hassıslardan mürekkep bir he -
yet kurulmuştur. 
Tesellüm işi, bu ay sonuna ka
dar bitirilmi' olacaktır. Çünkü 
Nnfia şirketler baş müfettişliği, 
daha ev'\•el, her iki şirkete ait 
bütiln tesisatın takdiri kıymeti 
ni yapmış n müf.redatiyle tcs· 
bit etmiştir. 

İmzalanan mukavele hUkOm· 
leri mucibince her iki şirket de 
yılbaşından itibaren hlikumete 
intikal etmiştir. Bunun için her 
iki şirketin bütUn memur ve mils 
tahdemlerle alakalan kesilmiş
tir. Memurların teavUn sandı • 
ğındaki matlubatı işi de yakın • 
da halledilecektir. 

Her iki şirkette çalışan ecne
bi memurların vazifelerine niha 
yet \•erilmiştir. 

Şirketlerin idare şekilleri fi. 
zerinde kati bir karar alınmış 
olmamakla beraber, şirndiJik 

"Tram\·ay ve Tünel idaresi,, na 
mında tek bir idare altında top 
lanacak ve bilahare idare şekli 
tesbit olunacaktır. 

Devir dolayi~iyle, Tiirk me
mur \le müstahdemlerin vazife 
ve maa lnrında değişiklik yapıl 
mayacaktır. 

Herkes e ki vnzif esinde ay -
ni maaşla çahşacnktır. Iliç kim 
se hakkında da işten çıkarma 

meselesi mevzuu bahis değildir. 
Yeniden memur da alınmaya -
caktır. 

Son günlerde Şişbane yolu -
nun kazalara sebebiyet verdiği 
için, tramvay hattının ha ka ye 
re alınacağı ylounda çıkan ha -
herler etrafında şiındi1ik kati bir 
mali'ımat yoktur. Yalnız, yeni i
darenin ilk iş olarak şebekeyi 

ıslah edeceği bildirilmektedir. 
l\fevcut şebeke çok ihmal edil • 
miş olduğu için, ıslah işi ancak 
bir milyon lira sarfiyle temin e
dilebilecektir. 

Şi~hanedcki tramvay hathnın 
Perapalasın arkasındaki yeni 
asfaft yoldan dolaştırılarak 

Azapkapıya indirilmesi fikri ü
zerinde de fotkikler yapılacak -
tır. 

Denizbankta 
Teftişler Son 
Saf hada 
Maliye ve iktLcıat müfettişleri tara

fından Denizbankta yapılmakta olan 
tetkik ve te!tişlere dün de devam e
dilmiştir. Birinci planda tetkik mev-

1 
zuu olarak ele alınan 11 vapur slpa· 
rişi meseleslle Satie binasının satın 

alınması ~i tahkikatı son sa!haya 
gelmiştir. 

Denizbank umum müdür vekili 
Yusuf Ziya Erzin dairelerin tatil ol
masına rağmen, dün öğleden evvel 

1 
ve sonra Denizbanka gelerek muhtP
lif servislerin dosyalan üzerinde 
meşgul olmuştur. 

Yusuf Ziya Erzin dün kendtsile 
görüşen bir muharrirlmfze eski u
mum müdürün 11 vapurun ihalesi 
şekli hakkındaki beyanatına ve ban 
firmaların yolsuzluk iddialarına kar
şılık olarak şunları söylemiştir: 

"- Bu iş müfettişler tarafından 

birinci planda tetkik edilen btr nıe
scledir. Henüz tahkik safhasında ol
duğu için iki taraftan birinin fddinsr
nn hak vermek mümkün değildir. 

Maamafih tahkikat bugünlerde fit-
i mal edilecek ve hak.iki vaziyet tavaz 
zuh edecektir. 

Umum müdür vekili Denfzbımk 

bütçesinin ayın on be§ine doğru tas

dik edilmesinin muhtemel bulundu

ğunu ve umum müdürlük emrine a

lman eski idareden müdevver 51 me

murun dosyalannr da tetkik etmek

te olduğunu söylemiştir. 

Öğrendiğimize göre İstısat Vekili 

Hüsnü Çakınn verdiği direktif üze· 

rine Denizbankta çalışan memurla
rm sicilleri, memuriyet müddetleri 

ve maaş miktarları ayn ayn tesbit 

edilmiştir. Bu memur vaziyetleri tet-

5 - 2 - 939 

Kooper 
Hakkında 
Eser Var ? 

• 
S - Kooperatif cilik hak • 

kında yazılmı bir Türkçe 
eser tavsiye eder misiniz ? 
C - Vaktiyle Nasuhi Cevdetin 

neşrettiği Kooperatifcilik kitabım 

tavsiye ederiz. Onu bulamaz anız 
Suphi Nurinin çıkardığı eser de onun 
işini görebilir. 

* S - Fotoğralc1l1k 8anatı 
hakkında türkçc bir kitap var 
mıdır. 
C - Yedigün müessesesi böyle 

bir eser neşretmiştir. Ondan isillade 
edebilirsiniz sanırız. .. 

S - Evlenmek üzereylm. 
Evlilik Jzakkında beni tenvir 
edecek bir kitap tavsiye ede
bilir misiniz? 
C - İstanbulda İkbnl kltapha -

nesine müracaat edini%. Orada bu 
bahse alt bir kaç kitap bulablllnıiniz. 
Kanaat kitaphanesinin neşrettiği .. Be 
karlık ve evlilik" kitabı da tavsiyeye 
şayandır. 

* S - Jf eşhur pe1ıllvanımu 
Koca Yusufun kabri nerede
dir? 
C - Koca Yusuf Atlas okyanu • 

sunun dalgalan arasına gömülmüı -
tür. Kendisi Amerikadnn vatanına 

dönmek üzere bindiği Burgonyn va
puru ile beraber gark olmuştur. 

• S- Olimpiyatlar neden her 
dört senede bir defa yapılır? 

1 - Vergı1erln ~okluğu; 

2 - Vergilerin ilti:uım 

toplnnmnsı. 

usu tiyle 

Dukrok bava karlı olduğu takdir

de Bulgaristandak'i kurt avı partisi
nin çok enteresan ve heyecan ı o a 
cağm1 söylemiştir. 

BELEDiYEDE : 
~~~~-----

P~ O==L=IS::Tı::E::.:;:::.:-~----~~ kik edildikten sonra lüzwn görülUı-
- :-ı e i1l roo a !rı:.Il\.1u u..m-y 

C - Olimpiyadlar eski Yunan 
oyunlardır. Eskiden o oyunlar 
dörder senede birer kere tek -
rarlanırdı. Ayni fasılalar asri olimpi 
yadların ihyasında kabul edilmiştir. 
Bugüne kadar d tntbik edilegelmek 
tedir. 

Vergiler esns itlbarfle a~nr, hnraç, 
cizye gibi tcldiflere münhaslr gibi 
görünürse de bunlardan a~nam ade
ti resmi, ondalık, seliımet akçesi, gc· 
çit re:sıui, toprak bastı parası, a~ıl 
resmi, çit parası, otlak - yaylak -
kışlak resimleri, nğnanı bacı, knsap
hane - scrhnne, kellehnne, paı:aha
nc bnçlan, dem - balta, serçin\ 
derçin resimleri, deve - ramus -
manda - öküz - inek - nt - ka
tır, l'şek - domuz resimleri, dö· 
nüın - zemin - bnsma akçesi -· 
kovan - pamuk - ipek - şirn re
simleri - caba akçesi, gelin ''ergisi 
gibi sayısı sekseni nşan vergiler çık
tıi;'l gibi "örfi teklif,, adı altında da 
şu vcrg"ler vardı: 

Seferi "mdadi)'e, h:ızari imdadiye, 

cihndiye, mukabele, avarız, menzil, 
konak, han - hane - çayır kirası, 

nüzül bedeli, peksimet baha, zahire 

baha, uhde bnhn, kumanya baha, nan 
baha, katık baha, nevale baha, kü • 
rekçi bedeli, tersane bedeliye i, kal· 
yoncu bedeliyesi, ferman harcı, evn· 
mir harcı, b~ygir masrnfı, derbent 
resmi, selametlik akçesi ve aire ve 
saire ki, tam 97 çeşittir. 

Bu vergiler toptan tarh ve toptan 
ihale olunarak tahsil olundukları 

için elbette affolunamazlardı. Çiinkü 
"mal,. ı:ibi satılıyorlardı ve peşin pe· 
şin paralan alınıp sarfolumıyordu. 

Dukrok, memleketimizde bulun -

duğu müddetçe İstanbul avcılar ve 

at cılar birliğinin misafiri sıfatiyle 

muhtelü nv partilerine davet edil • 
miştir. 

Dün de birlik reisi Samt Ozan 

ve katibi umumisi Turhan ile birlik

te İstanbul gazetecilerinin bulundu
itu bir toplantıda kendisine veda ça
yı verilmiş ve Türk avcılığının inki
şafına, beynelmilel avcılık teşkilatı
na bağlanması mevzuu üzerinde has
bihal edilmiştir. 

Maksim Dukrok burada kaldığı 
ve Ankarada bulunduğu müddetçe 
memleketimiz avcılari1e ve alakadar 
hükumet er {uniyle yaptığı temas ve 
tanışmalarclan çok memnun olduğu
nu söylcmi~tir. 

Türkiyede ikameti esnasında gez
diği ve avlandığı muhtelif meralar -
da, muhtelif avların gerek kalite ve 
gerekse miktar itibariyle birçok mem 
leke+lere faik bulunduğunu söylemiş 
avctlığın inkişafı için tavsiyelerde bu 
lunmuştur. 

Kendisi 57 memleketi içine alan 
bir teşkilatın reisi bulunduğundan 
ve senede asgl\ri yinni memleketi gez 
mek mecburiyetinde olduğundan 
Türkiycye birkaç seneden evvel ge
lemiyecekt"r. 

Fakat Türkiye avC'llığının inki ar 
ettiği takdirde beynelmilel turistik 
bir ehemmiyet alacağı kanaatinde -

Kemal ve Enver 
Müddeiumumiliğe 

Verildiler 
Belediye müfettişleri tarafından 

hnkkındn tahkikat yapılan eski be -
tediye muhnsebecisi Kemal ile Fatih 
belediye muhasebecisi Enver hakkın 

dnki fezleke ikmal edilmi§ ve ikisine 

alt evrak vilayet idare heyetine gön 

derimeden doğrudan doğruya müd

deiumumiliğe verilmiştir. 

Kıymetli Bir Mermer 
Havuz Bulundu 

Belediye Yenicami önünü açarken 

yıktırılan cami abdesthanesinin için

de çok kıymetli bir mermer havuz 
bulmuştur. Havuz yekpare beyaz 
mermendendir. Üstünde çok ~ızcl 

çiçekler vardır. Müzeler idaresi bu 

taşı müzeye kaldırmıya karar ver • 

miştir. Havuzun eski bir Bızans lah

dından bozulmuş olduğu anlaşılmış-

tır. 

dir. Bunu göz önünde tutarak önü • 
müzdeki sene mensup olduğu birlik 

katibi umumisini buraya gönderecek 

bilhassa domuz, geyik, ayı avı hak· 

kında tetkikat yaptıracaktır. 

Bir Çocuk Annesin·n da tenziller yaprıacak ve yeni bütçe 

Ö 
bundan sonra tasdik edilecektir. 

l<oynunda lü 
Bu!undu 

Dün sabah Şehremininde Yıldız 

isimli 8 yaşında bir kız annesinin 

koynunda ölü olarak bulunmuştur. 

Kolcubaşı sokağında 66 numara

lı evde oturan Saminin karısı sabah

leyin uykudan uyandığ1 zaman Yıl

dızın ağzından ve burnundan bir mile 

tar kan geldiğini görerek onu uyan

dırmak istemiştir. Fakat hayli sars-

MOTEFERRIK : 

Ziraat Vekili 
Gidiyor 

Ziraat Vekili Muhlis bug{1.nkü 
trenle Ankaraya dönecektir. 

O İktrsat Vekaleti teftiş heyeti re· 
isliğinden istifa eden Recainin yeri
ne Maliye Vekaleti tetkik bürosu a
zasından Hakkı Kamilin tayin edile
ceği bildirilmektedir. 

masına rağmen çocuğun uyanmadığı-
nı gören anne biraz dikkat edınce ço • Şehrimizde bulunan Niğdelı1er 
c:uğun öldüğünü anlamıştır. 11-2-939 cumartesi akşamı Beyoğlu 

Çocuğu muayene eden belediye 

doktoru ölümü şüpheli gördüğünden 

Halkevinde bir Niğde Gecesi tertip 
etmişlerdir. O gece misafirlere Niğ
clcnin elmalarından ikram edilecelk 

ceset morga kaldırılmış, tahkikata ve milli oyunlarla eğlenceler yapıla-
başlanmıştır caktır. 

Dir Çocuk Mangalda Yandı o Halkevleri menfaatine 25 şubat-
Şehremıninde oturan Kenanın oğ- ta Perapalasta verilecek balo için 

lu 5 yaşında Haydar kazaen manga- dün Cümhuriyet Halle Partisinde bir 
la düşerek vücudunun muhtelif yer- toplantı yapılmıştır. 
lcri yanmıştır Yaralı çocuk Şişli Ço- O Birkaç gündenberi şehrimizde 
cuk hastahanesine kaldırılmıştır bulunan Emniyet Umum Müdürü * Topkapıda oturan Abdullahın Şükrü Sökmensüer bu sabahki tren· 
kızı 4 yaşında Zekiye tramvay cadde- le Ankaraya müteveccihen hareket 
sinden geçerken Alinin idaresindeki . edecektir. 
hlsikletin çarpmasına maruz kalmış- I O Müzeler müdürü Aziz dün, Ma
tır. Başından yaralanan Zekiye teda- · ari! Vekili Hasan Ali Yüceli ziyaret 
vi altına alınmış suçlu yakalanmış- ederek müzeler hakkında kendisine 
tır. izahat vermiştir. 

Tantlmat devrinden sonra çirkin 
bir bidat yOzgösterıniştir.llalktan top 
]anan vergiler için makbuz verilme
diği ve defterlere de tahsilat kaydı 
yilrlltillmedlği için hükQmet daima 
halktan alacaklı kalıyordu ve bir 
vergi Uç beş kere tah!'iil olunmasına 

rağmen yine mükellefin zimmetinde 
bekaya ıörllnilyordu. 

Gfirıürı R~slı:~~l~ri 

Abdülfızlz ile Ahdiilhnmlt devrin· 
de bir kaç kere işte bu beka) a (!) 

af'olunmuştu. 

Zonguldakta Sıhhat lıleri 
Zonguldak (TAN) - Havzamızda

ki tüo ve menenjit hastalıkları azal
mıştır. Ameleye ve çocuklara aşı tat 
bık olunmuştur. 

Zonguldak (TAN) - Burada mev
cut fırınlar, belediyenin müsaadesile, 
bir şirket halinde birleşmişlerdir. 
\)'ali, bu birleşmenin halkın zararına 

0ıınaması için na.zan dik.kail celbet -

~ 

• 
1 - İntihap haurlıklan ilerliyor. Kazalarda mtlntehlplerlıı llstelerl 1 

hazırlanıyor. \ 

Z - Maarif Vekili Basan Ali Yilcel, dllıı suetecllerle sörDınr-

S- ltalJ!alı futbokülcrlnln 
hepsi prof esyorıel midirler? 
C - İtalyanlarda muhtelit sis -

tem hakimdir. Amatör kalanların 
profesyonellerle beraber oynamalan 
mahzurlu görülmemiştir. 

* S - Spor tarihinde, bUhatt
sa son zaman vakaları ara • 
srnda en ziyade dikkati celbe
den hlidise hangi idir? 
C - Aslen musevi olduğu halde, 

kadınlar araSlnda en kuvvetli flöre 
şampiyonu olduğu için çıkarılan hu
susi bir kanunla kendine fahri arilik 
payesi verilerek kanının musevilik
ten tasfiye olunduğu ilan olunan Al
man tebaasından Helen Mnyer'in b1 

kayesidir. 

• S - Dünya ağır siklet 'bob 
şampiyonu zenci Coe Lıroiz 
kaç ya ındadır ve evU midir 1 
C - Dünya şampiyonu Coe Lu -

viz yirmi üç yaşındadır. Kendisi gihl 
çikolata renkli bir kızı almı.ştll. 

* S - Bugünün en mülifm 81 
lfihlanndan biri olan Tank'ı 
hangi millet icat etmiştir1 
C - İngilizler umumi harpte i-

ca t ettiler. 

1 TAKViM ve HAVA ı· 
5 Şubat 1939 
PAZAR 

2 nd ay GQn: 28 Krumn: 90 
Arnbl: 1357 Pumı· 1 ~5"' 
Zilhicce: 15 İkincl~nun· %3 
Güneş: 7 .08 - Ö~le: U 28 
İkindi: 15.12 - Akş:ım: 17.214 
Yatm: 19.02 - İrnsAk: 5.27 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Ye-şflk5y meteoroloji tstnsyonundan a

lınan rnalümata göre, bava yurtta Ka
radeniz kıyılarında knp:ılı ve mevzll ya
ğışlı, Doğu Anadolu ile Egede çok bulutiu, 
diğer bölgelerde az bulutlu geçmiş, rilr.· 
gArla.r umumiyetle şimall tsUknmetten Ol'

ta kuvvette, Ege denl:r.l.ndc kuvvetlice es
mlşUr. 

Diln fst:ınbulda hava ar. bulu tu gc-ç
mlş, rilzgfır şimali s:ırkld!?ll nlycd 2-4 
metre hızla esmiştir. Saat 14 tc hav taz
ylkı 771,3 mllımetrc idi Sühunet en yU :
ae '1.1 ve en düşük sıfırın nltında 1,6 san
~t olarak kaydedil.mişUr. 
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f BUGüNI 
Taahhüdün 
Hedefi 

Yazan: Oma Raa DOCRUL 

H er Bitlerin Rayiıtaid.a ıWyle • 

Amerika Ayan Azasından lngil~~re. 
I•k. • R I . B Ye Fılıstın 

Yazan: B. FELEK 

E ıki Tiiik misafırlik tlbirleri 
arasında günü birliği ve ıece 

yatısı diye iki söz vardır. Bunlardan 
birincisi alelade ziyaret manasına ge
lir. İkincisi de - hani söz aramıs
da - musallat olmak demektir. Çün 
kü eski şerait altında ıece kalan bir 
misafiri ağırlamak hayli müşküldü. 
Kadın ise erkeklerden kaçar, erkek 
ise barem dairesine ıriremez. Yemek, 
yatak, hala vesaire bir çapraşık işti. 

diki son nutukta, harp çık
llgı takdirde Almanya ile İtalyanın 
yan yana görüleceği hakkındaki söz. 
leri., ve bu sözlerin bir taahhüt ol • 
ı~ak. b~nıından mahiy.t'ti ve kıyme
ti, sayası mahfilleri alakadar etmek· 
te ve bu sozlerin adeta m.ik.r08kop al
lına alınarak tetkik ve tahW edil • 

iSi _ OZVe tın eyanatınt Konferansı 

mcsine sebep olmaktadır. 

.• He~. ~.itlerin dedikleri ıunlardı: 
Bugunku ltalya aleyhinde her ban· 

ıi sebeple harbin, Almanyayı dostu 
~~nına davet edeceğini bilmek sulh 
ıçın ancak faydalı olur 

Fak.at bu cümlede, ı":rcnmest er· 
babınca çok güç old .. x- - 1 b' "b' KfiU soy enen, ır 
ti ır kullanılmıştır. Bu tabir Von 

Teyit Ediyorlar 
Alman ve ita/yan Gaze 1 eJerinin 
Rozveit Aleyhindeki Neşriyatı 

ve ithamları Devam Ediyor 
Londra, 4 (Hususi) - Amerikanın demokrasilere müza· 

heret edeceğine dair söylenen sözlerin akisleri devam etmekte 
dir. Bngün Almanya hariciyesinin organı sayılan lnformatin 

Diplomatigue, Mister Roosevelt ile acı.acı istihza eden bir ma
kale neşretmiştir. 

Zaune gebrochen'dir. Bu tabirin har· 
bi "'tahrikn kaydiyle bağlamıı oldu· 
fa söyleniyor. Ve onun için Her Bit
ler tarafından verilen taahhiidiin ta· 
arruz harbine değil, fakat İtalya ta
ra~ından kışkırtılınıyan ve İtalyayı 
mu~~~aa7a sevkeden harpten bah • Alman gazetesi, miste~ Roosevel tin, üç gün geçtikten sonra vazivetl 
&ettiği, bu yüzden taahhüdiin, ttal • anlıyarak beyanatını tekzıp ettiğini ve bütün sözleri ismi meçhul bir A 
1'1lY~ Akdenizde ihtiyatlı hareketi yan azasına yüklemek istediğini yazıyor. Amerika Hariciye Nazın Hol 

--o-

Suriye, Filistin ve Amma· 
nın lngiliz Nüfuzu Altında 
Tele Bir Devlet HalindeBir
leıtirllmesi Düıünülüyor 
Londra, 4 (A.A.) - Yakında top-

lanacak olan Filistin konferansı hak
kında siyasi mahafilden alman ha • 
berlere göre İngiltere Suriyenin bir 
kısmı ile Filistin ve Ammanı İngiliz 
nüfuzu altında tek bir devlet halinde 
birleştirmek fikrindedir. Yahudiler 
bu devletin içinde muhtar bir l<iare
ye malik olacaklardır. 

Fransanm vaziyeti henüz belli de
ğilse de, Ak.denizde Fransa lehine 
bazı tavizler mukabilinde Fransanm 
da tavizlerde bulunacağı zannedil • 
mektedir. İngiliz hariciye nezareti 
konferansın mesaisinden Fransız ha· 
riciye nezaretini haberdar edecektir. 

Bele iti yüzsüzlüie vurup yazlık· 
taki bir dostuna çoluk çocuğiyle ıe
lip haftalarca kalan ve yas mevsimi
ni yüzünü kızartma pahasına belf!f
ten geçirenlere de çok tesadilf oha· 
nurdu. 

Zengin aı1elerin rerek bu kabil, 
gerekse hakikaten candan sevdikleri 
adamlan atırlamak için misafır ~ 
tihatı vardı. 

Selamlık dairesinde misafirler 
için yatak odaları olduğu cibi ha • 
remde de kadınlar için yataklar mn 
cuttu. 

Bu, gece yatısı bahsinde muhtelif 
hikayeler naklederler. Tuhafı, ince
si, hazini ve acaibi vardır. 

Şu anlatacağım §e1 iDcelerhuleD-
tavsıyeyl taıammwı ettiii anlatıh • Gazete, "Monroe prensipi Ameri- -----
Yft. ka politikasının temel taşı idi., dedik 1 ------------------------

. ner mtıer balyaya kup taahhG. ten sonra Amerikanın umumi harbe Almanya Hava Tehl.ıkes· 
dilnil hakh röstermek için İtalya müdahalesinin ''bu ananenin ilk in- 1 ft e 

İngiliz kabinesi azası, arasında da 
ihtilaflar olduğu söyleniyor. Harici
ye nezareti, Amerikanın tazyiki al
tında yahudilerin menafiini koru • 
mak istediği halde müstemlekit ne
zareti Araplan tutmak fikrindedir. 

dir: 
Deniz apn bir yerde oturan 1ıir 

zat, dostlarından birinin Nipnppn
daki konajuıa ziyarete g:itmi1- Laf 
sohbet. Derken n sahibi ile aa~ 
oynamağa baılamışlar. 

mahvedilirse, sıranın Abnanya7a ıe- klrını., teşkil ettiğini kaydediyor ve 
ıeeeğini söylemi" daha sonra bdtüıı diyor ki: Karş y db. 1 Ald iktısadt &11çlüklerin "yenislikten,, 1- "Fakat bu harbcu siyaset millet 1 e 1 r er 1 İngiltere hükumetinin teşriki me

saisiyle mültecilere yardım eden A· 
merikan ofisinin vücude getirmiş ol
duğu bir komisyon, yakında İngiliz 
Guyane'ına Avrupalı yahudi mülte
cileri yerleştirmek im.kanlannı tet -
kik maksadiyle bu müstemlekeve gi
dec.ektir. 

Satranç oyunu da - oynıyanlar 
bilir - bir ömür törpüsüdür. Helıe 
ustalar arasında ilç oyunluk bir pa
tinin üç dört saatten evvel bittiii ~ 
ki değildir. 

leri geldiğini iktısadt vuiyetin i.hra- tarafından tasvip edilmemiştir. Mil _ 
cat ile değil, y~ bulmakla zail ola· 1et Vervay muahedesini tasdik etme
cağını anlatmış, n böylece, Alman· mi§ ve Amerika milletler c~miyetine 
topraklarının istilıaal edemediii ipti· girmemiştir'" 
dai maddeleri n ~ela maddelerini Gazete, Roosevelti daha 1937 de 
7eti§t.irecek topraklar isteditlni l:ÖS· muhariplerin harp malzemesi satın 
ternıiştir. Avrupadaki Almanların almalarına müsaade ederek kanunla 
birleştirilmesi esas itibarile tamam • bitaraflık hükümlerini ihlal ve son • 
lanb dıktaıı sonra Nazil.iiin propıamı ra "İspanyol bolqevistlerine müza • 

ud y " 
m. heret etmekle itham eylemekte ve 

te A~ umanda Der IDtlerln, mOa- "Amerikalılann kızıl İspanyol ordu 
m ekeler meselesi 7fizilnden harp suna kaydedildiklerini bildirmekte 

çıkınıyacatım, kendisinin mım bir dir. " 
~h devresine inandıtım söylem-1 Nihayet gazete İngiltere ne Al • 
alakadarların :_~esele yok!,, diyerek manya tarafından Fransa ile İtalva-
m. •llhnr - --· - ....... ·;, .... UA • nın :ı.raauu bulmak ~ sarfettiklefi 
ile = tewı ...ı.ra ........ 79la meeaiyi baltalayarak yahudf bolfeviz 
wnniftb. etmelen fırsatım mi siyasetini güttüğünü, fakat Ame-

* 
rikan halkının bu siyaseti tasvip et • 
mfyeceğinl söylemektedir. 

St)'aSI mftşahedelere r&re, nutuk Romada da, Rooseveltin tekzibi a
Av~padaki r~cinliği tahfif edecek cı acı ka.qılanmıştır. 
mahiyette değildir. Fakat H Bit· 
~r ~ütün nutkunda Almanya:.. ye- Rao.eoelt'in natlnmJan se>nTa 
~~ har~ke~inden bahsetmemiştir. Vqington 4 (A. A.) - Ayandan 

yenı hır ikbaadi hamleve i-... B. Pittman, B. Roosevelt ile görüş • 
ret etnıi J ...,.... 
tarı f ve Romayı vaziyetin anah- tükten sonra fU beyanatta bulunmuş 

olarak Kösterınipir. O halde Al· tur: 
~a:a İt~l~ayı iefvik etnıit, ve onu •- Bence Avrupada bir harbin 
~ ettiği sırada 7enl bir vaziyet çıkmuına ve bu harbin Amerikaya 

k
ak,istveya Yeni bir h..-ekete seç • sirayet etmesine mani olacak yegane 

me ediği · ı.ı __ tb. nı .u.qeettinnek istemiı • çare, her devletin bir hezimete uğra 
malt tehlikesini göze almak isteme-

~annnuı, ltaın11 tetvlk et • mesini temin edecek fekilde askeri 
nıe ten ı:naksadı ne olabilir? kuvvetler arasında muvazene vücu • 

<TaYDıia) in Berlin muhabiri ba da getirmektir.., 
~en~ temas eden bir •uuında, iki 8yan izanna göre 
aı7or ...i; "Makaa # 
ya karp ta t, İtalyanm Fransa Nevyork, 4 (A.A.) - Herald Tri-
7enidea d l~pleri ile müstemlekeleri bune gazetesine göre, Ayan azasın -
tirmektir agı~ esasını kabul et • dan ild zat, Roosevelt'in ayan ordu 
kurtuluş· Çiinka kendisi iktısadi encümeninde Amerikanın "İlk mü • 
ima ~:cak bu •uretle \-anlaca- dafaa., hattının Fransa ve lngiltere-

B .. de olduğunu söylemiş bulunduğu id-

t 
ul sözler, Alman1Uon kendi ma.. dia etmektedirler. 

em eke İJİnl de ı ... h 
hallet . . . talya71 tefrik ile Ayni gazete, '*" yaz akkında 
Belki ınek ıatedıiini röstermektedir. sıkı bir ketumiyet muhafaza edilen 
. de bu nokta, b11..n-1-n. mih .... bir hava müdafaa topunun İngilte-

aıyaseti • -Ol&U&U ,.,_ 
nın hedefidir. reye satıldığını ifşa ediyor. Bu iş 

al Ac;ba hain, Alman davumm ela vaktiyle o kadar gizli tutulmuş ki, 
llzee:narlığuıı 7apacq Ye talepleri yalnız iki kongre Azası topu görebil-

de ısrar edecek nıl? mifler. 
b!:1;- nziyet daha halka bir isti- * 

O 
alacak nu? nıJM. taraftan Senato ordu komı. 

nüınUzdeki -"-1 ..,'"6_ 
kip ol AUU erin merakla ta- yonu ıiz1i bir toplantı yaparak Fran 

uııacak en nıiUıim u 1 hak.it daki den biri b .uacl.belerba- saya tayyare satı muı ın 
Delk· d udm. vesikaJ.arm. neşri meselesini görü§ • 

ku bu ~ol~ tta!ya B8fVeldJlnln nut - müştür. lngiltere tarafından siparif 
rnln edece a ~ıssolUJıan merala tat· ecıumif olan 200 bombardıman tay-

k sozler söyllyecektir. yaresiniıı ilk kısmı dün akfaJD va • 
pura konulmuştur. 

Mebus Ser.·ım·ı tkılnci tısım da yarın tnıutereye 
3' sevkedilecektir. 

Hazırhkları tngilterenln yeni sipariş ettiği Loc 
Ank tted keşif tayyarelerinin miktan 250 

Ankar a~a, 4 <TAN Muhabirinden)- ye ve Harvard mektep tayyareleri
cak rn:h allı;ıebus seçimine esas ola- nin adedi 200 den 400 e çıkanlmıftır. 
rek t f .a at defterleri tanzim edile- ' 2!2!!S 

tiş h: tı~ heyetine verilmiştir. Tef- ;2am olunmaktadır. Bu arada Ağn, 
lunrn Yetı tetkikatına başlamış bu • Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, E
f d aktadır. Heyet bir iki gün zar- IAzıl ıtastaJDOni. Konya, MUf, Siirt, 
ın a bu tetkiklerini ikmal ederek Sino~ villyetlerinden defterlerin ik
:;mı 10 şubata kadar defterler asıl- mal edildiğine dair haberler gelmiş
kö 1 ~ulunacaJrtır. Memleketin her tir. Yarın bütün villyetlerde bu 

fe&nıde aeç.im hazırlıklanna de • defterler bitmif olacaktır. 

Zehirli Gazla Doldurulmuş Sabit Balonlar 

Patlatılarak Hava Zehirlenecek ve Düşman 

Tayyarelerinin Mürettebatı Öldürülecek 
İki ahbap oyana dalıp rftmlıler. 

Parti bittiii zaman, misafir saaU. 
bakmış ve ~önniq ki; köprüden 90ll 

vapur çoktan kaçını§. Ne yapsınlar? 
Tanrı miaafiri. Sokaia atacak deiü-

Berlinden 111transigant gazetesine yazılıyor: 
Alman ordusu yüksek kumanda heyeti tarafından neşre

dilmekte olan Die Wehrmacht mecmuası ilk defa olarak İsviç
re hududundan Felemenk hududuna kadar imtidat eden hava 
müdafaa mıntakasının fotografilerini basmıştır .. 

Macaristanda 
•• ler ya! 

Or/i idare - zuan yok efendim! Gece bt.-
de kalırsınız. Der ne kadar rahatsa 

ilan Edildi olursanuda... Bu fotojrafilerde geni§ beton sı-1 tmaklar, sabit balonlar, ve eeda ile 
M e t tOhlikQnin oi.hetinL&österlı moo.ern a-

~Clilen Eşyanın ::"ı:rn=.- .,, ... toı>Jari 
Diye atız yaptıktan sonra, tabll 

Buda ~e 4 tA.A.) - Dokuz ya -~ miı:.afi • • _1.ı..- __ 1 •• 
hadi Badapaft8cle Jıa"ll'l'lldan 9lkar - ------" yemece auau)'JD...--

keıı, meçhul kimseler tarafından a. Yemektea 90.ILI'& "hbet deyam-. 
tılan Od bomba ile yaralanmıştır. mft. Resimler, dola mmtakası hava Is 

Macerası tihklmatı kumandam ıeneraı Kitzin 
ger'in yazılarlle tefsir edilmektedir. 

Yapılan suikast neticesinde hwru- Uyku nkti pllnce; " nhlbi ._. 
met bütün Macaristanda örfi idare mıq: 

Bu Eıyalar Suriye 
Hududunda Toplanan 
Gümrük Kaçaklarıdır 
Ankara, 4 (Tan Muhabirinden)-

Gümrük kaçakçılığı suretile memle
kete sokulmak istenilirken yakala -
nan ve bugünlerde Ankarada müza
yede ile satılacak olan eşya işi et • 
rafında yaptığım tahkikata nazaran 
mevzuu bahis eşyanın buraya gelişi
nin sebebi şudur: 

Suriye hududunda gümrük kaça· 
ğı olarak yakalanan muhtelif eşya 
nın gümrük kanunu mucibince sa
hipsiz eşya gibi müzayede ile satıl . 
ması icap etmiş, fakat Suriye hudu
dunda bu eşyaya değer fiyatını vere
cek müşteri bulmak imkansızlığı kar 
şısında eşyanın lstanbula gönderil -
mesi zarureti hasıl olmuştur. 

İstanbuldaki satış komisyonu bu 
eşyayı müzayedeye koymu§, fakat 
mezada iştirak edenler tahmin edi • 
len kıymetten çok aşağı fiyatı ver • 
mişlerdir. Baska müşteri ve daha iyi 
!ıyat bulunamadığı için de satı§ ko • 
misyonu kanuni muameleyi ikmal e
derek eşyayı bulunan fiyatlarla ta
liplerine ihale etmiştir. 

Müzayede emasında mala fazla 
kıymet vermiyen, fakat pek ucuza 
satıldığını da gören rakiplerden bir 
kısmı bu ihaleye itiraz etmişlerse de 
ihale kanunun bütün icaplanna uy • 
gun olarak yapıldığı için bozulama· 
mı§ ve keyfiyet Ankaradan sorulmu§ 
tur. 

Ankarada yapılan tetkikler neti
cesinde ihalenin kanuni olduğu gö • 
rülmekle beraber eşyanın değer kıy
metinden çok ucuza satılmış olduğu 
da anJaşılmı§, başka talipler de bu
lunduğu göz önüne alınarak hazine -
ntn menfaati bakımından ilk müza
yede ve ihale feshedilmiş ve kırk 
sandık dolduran bu eşya Ankaraya 
c-elbedilerek burada tekrar müzayt!'
deye konulmuştur. 

İşte birkaç güne kadar yapılacak 
olan ve yaprak sigarasından dudak 
boyasına kadar her nevi ve her cins 
e§Yayı ihtiva eden bu müzayede ma
cerası bundan ibarettir. 

General hav.a kuvvetlerile kara lruv 
vetleri arasında el birliğile hareket 
etmenin ehemmiyeti üzerinde tavak
kuf ettikten sonra, alınmış olan mü • 
dafaa tertibatınm Ruhr endüstriyel 
sahasını tamamen koruyacak kuv • 
vette olduğunu yazıyor Bu mıntaka
daki sabit balonlar zehirli gazla do
ludur. Bunlar istenildiği zaman pat
latılarak hava zehirlenecektir. Ve 
geçecek düşman hava filolannm mü 
rcttebatı bu suretle öldürülecektir. 

ilan etmiştir. - Size bu odaya mı bir yatak 78P 
Gerek bu gibi tecavüzler gerek tıralım. Yoksa bebeğin odasında ma 

' t , 
askerlere ve zabıtaya itaatsizlik ya arsınu. 
mücrimleri divanıharplerce muhake Misafir, külfet olmasın dlyec 
me olunacaklardır - Aman efendim! Zahmete • 

Eski başvekil Kont Bethlenin ga- hacet? Ben ıu sedirin üzerine ma • 

zetesi olan Oraiusag dört hafta müd- nırım. 
detle ve nasyonalist mebus Hubayın - Yok, 7ok! Öyle te:r olmn. &. 
gazetesi olan Magyarsag sekiz hafta ra;ra bir :ratak serdirelim. 
müddetle hü.kUmet tarafından Jr_ıat>a· Hakikaten oraya bir 7atak :Jllpa-
tılmıştır lar ve misafiri yatınrlar. 

Çinliler Yeni 
Zaferler 

Kazandılar 

Bu aletlerin nerelere komnası mü 
nasip olacatım tayin için. yıllarca 
mmtaka mıntaka hava cereyanlan 
hakkmda statistikler tutulmuştur. 

Bütün müdafaa tertibatı toprak altı 
telef on slstemlerile birbirlerine rap
tedilmiştir. Telsiz istasyonlan da ta
arruzun vaki olaeağını peşinen bil • Hongkong, 4 (A.A.) - Şansl vil&-
dlrecek surette tertip edilmiştir. Ha- yeti içinde ve Hupeh vilayetinin P
va toplan motörize edilmiş, ve bun- malinde Ta-Bi,..Şan gehrinde §iddetli 
lara göre yollar yapılmıştır. Öyle ki muharebeler cereyan etmektedir. 
tehdit edilen mıntakaya sfiratle ba- Çin kıtaatı Ta-Bi-Şan havalisinde 
taryalan yetiştirmek mümkün ola • 7 bölgeyi işgale muvaffak olmuştur. 
caktır. Çin ileri hareketi Ma-Çenge doğru 

Zaten bütün müdafaa tertibatı be devam etmektedir. 
ton, ve çelikle mahfuz olduğu için Sorl-Kiang ve Şanghay'da da lan-

ı lı muharebeler cereyan etmektedir. karadan gelen müteamz, aşı maz mü 0 .. dafaa tertibatile karşılaşacaktır. Ba- uşman takviye kıtaatı istemiştir. 
zı yerlerde müdafaa mıntakalannın Çinliler Fuhu'da düşmana 300 ölü 
derinliği altmış kilo metroyu bul - verdirmişler, 3 saha topu ele geçir-
maktadır. mişlerdir. 

SolyaJa alınan tedbirler Japon tayyareleri Şanst vilAyetin-
Sofya, 4 (Husus!)) - Müstakbel deki Hoa-Ying fehrini bombardıman 

bir harpte Sofyanın tayyare - gaz ediyorlar. İki düşman tayyaresi duş-ü 
...... rülm ··şı·· H " bombardımanlanna karşı müdafaası u ur. upen vilayetindeki Tun 

için tedbirler alınmaktadır. Bu cüm- çeng civ~n~a cereyan eden muhare-

ıed lmak 
_ b d Sof beler netıcesmde Japonlar 500 ..... ..n "t en o uzere un an sonra . rd. _, _ 

yada inşa edilecek binalann bodrum vennişle ır. 
katlarında sıtınak yerleri yapılacak- ---o---
tır. Ani han hücumlarında ev ve et- lnglliz Genelkurmay 
raf halkı bu sığınaklara saklanacak- B~ıkanının Teftiıleri 
tardır. Sofya belediyesi de umumt Kahıre, 4 (A.A.) - İngiliz genel 
sığınak yerleri yaptıracaktır. kurmay başkanı B. Gort, tayyare ile 

Bu meyanda Rakovsld sokağının Mersamartuna hareket etmiştir. Mer 
altında, hava tehlikelerinden mfida· samartun, lskenderiye ile Libya hu
faa için bir tünel de kazdınlacaktır. dudu arasında yan yoldadır. B. Gort 
Gittikçe adedi arttınlmakta olan oradan yine tayyare ile ve yanında 
Sofyanm park ve bahçelerinde de sı Mısırdaki İngiliz kıtaatının kuman
ğınak yerleri yapılacaktıT. Sofyanın danı general Gordon Finlayson ile 
bu seneki bütçesinin yüzde ikisi de birlikte garp sahrasında bir tefti§ tur 
havadan gelecek tayyare ve gaz ta- nesi yapacaktır. Bu turne üç günsü
atruzlan mildafaasma lıasredilmiftlr. recektir. 

Adamcaju eeceyi fena ~lrmes. 

Fakat her misafirlikte olduiu sibl 
erken uyanır. Aradan bet on dakika 
ıeçer. Kapı açılır. İçeriye fe-vkallde 
ıüzel bir kıs si'rer: 

- Efendim, kahvaltınızı retire;yba 
mi? J 

Diye sorar. Biras da zen4'st ol • 
dutu anlaplan misafir sormıq: 

- Kızım senin adın ne bakayım! 
Kızcağız cevap vermit: 
- Efendim ,benim adım Bebek! 
Bir rece evvel kenditd için odaa-

na yatak yapılması teklif edilen "Be
bek" in bu oldutwıu anlıyan mı.. • 
fir dayanamayıp: 

- Benim de etek! demt1o 
LAldn wıutm.ıyalım ld· ne e19kler 

böyle bir nedamet duy~a du;ru
lar, ne de böyle teldiflere mana ka
lırlar. 

Parla, 4 (Husus!) - Fransa hQk1lmell 
bucnn istihsali arttırmata hizmet edecek 
beı kararname neşretmiştir. 

e Berlln, 4 (Hususi) - Şahtın arka• 
daşlanndan olan Rayhbank mQdürlerln• 
den ikisi de bugQn çekilmlılerdlr. 

• Samda Polis. talebe tarahndan bU· 
ıf1n itin tertip edilen nümayişe mAni a· 
labilmlştlr. 50 kişi tevkif edibniş ve bQtiln 
mağazalar tekrar açılmıştır. 

• Parls Siyas! Bilgiler Memteblnde 
dQn mllll mildataa dersi başlamıştır Ders 
iki aene sürecek ve imtihana tAbl ola
calctır. 

e Yunan Veliahdl Prens Paul kansı i
le birlikte Londraya gitmiştir. 

e Tonl Gabento, boksör Brawnı dör· 
dQneQ ravuntta nakavt etmek ıruretfle 

mallOp etmlıttr. Tonf Gabento, yakında 
şamptyonlul için Joe LouJs ile karşılap
caktır. 



' 

afirlikte Şarap içip 
okakta Yalpa Vuran 

a·r Kadın Mahkemede 
Fatihte Atpazan eaddestnde ottı- nasında içtik. Fazla kaçırmış olaca _ 

ran Bayan Rukiye Manzur evvelki ğlm ki yolda biraz sendelemişim. 
akşam sarhoş olarak sokakta dolaştı- Kimseye bir fenalık etmiş değilim. 
ğı ve yalpaladığı iddia edilerek meş- Bir davacım da yoktur. 
but suçlar müddeiumumiliğine veril- Bundan sonra şahitler dinlendi. 
miştir. Sultanahmet sulh ikinci ceza Bu arada suçluyu yakalıyan polis 
mahkemesi dün duruşmasını yaptı. memurunun da üadesine müracaat 
Rukiye Manzur temiz, ve muntazam edildi. Hakim bilhassa şu sualinin üs
giyinmiş, evli bir kadındır. Hüviyeti tünde durarak cevabını istedi: 
tesbit edildikten sonra hak.im sordu : - Bu bayan ne yapıyordu da ya-

- Siz sarhoş olarak sokakta do- kaladın, birisine çatıyor muydu, re -
laşıyor, yalpa vuruyormuşsunuz, öy- zalet çıkardı mı? 
le iddia olunuyor, ne diyeceksiniz? Polis bunu şöyle karşıladı: 

Suçlu utanarak önüne halcb - Yürürken yalpa vuruyordu. 
11q K' sonra cevap dl· unseye çatmış ve rezalet çıkarmış 

ver · değildir • 
tik So:yrarndı Mlsanrnge gıtTmş - ı Ha.kim bundan sonra Rukiye 

da şarap vardı. Yemek es- Manzur hakkında berat karan verdi. 

Tablada Zarla 
Kumar 
Oynuyormuş 

• • 
Kocamustafapaşa bekçisi İbrahim 

evvelki gün Bayram yerlerinde ge
zerken Muzaffer isminde bir deli • 
kanlının bir tabla üstünde zarla ku
mar oynattığını görmüştür. Bekçi 
Muzafferi yakalamı~ tablas1nı ve zar 
lanın .kırmış ve iddiaya göre Mu • 
zaffer de kendisini ywnruklamıştır. 

Bekçi İbrahim vazüe halinde döğül
düğünü iddia ettiği için poJise şika
yet etmiştir. Hadise meşhut suçlar 
çerçevesi içinde görüldüğü için dün 
asliye dördüncü ceza mahkemesine 
intikal etmiştir. Mahkeme Muzaffe -
rin duruşmasını yaptı. O berşeyi in
kAr ediyor ve bekçi İbrahimin tab -
lasmı kırdığım söylüyordu. Şahitler 
dinlendt Bunlar bekçinin iddiasınt 
teyit ettiler. Fakat bu hadiseye bek
çinin tablayı kırmış olmasının sebe -
biyet verdiğini de söylediler. Mahke
me MuzaI!erin suçunu sabit gör dü. 
Kendisine bir ay hapis cezası verdL 
Bekçi .lbrahlmin Muzafferi tahrik 
etmiş olmasını hafifletici sebep saya 
rak cezasını 8 gün hapse indirdi 

On Gün Hapis 
Cezası Alan 
Bir Çocuk 

Evvelki gün akşam Antalya an
bannın yük arabalanndan birisi Sir 
keci araba vapur iskelesine giderken 

Kemal isminde bir çocuk arabanın 
arkasından yavaşça bir otomobil ya

yı almış ve kaçarken görülmüştür. 

Arabacı hemen yere atlamış ve ar -

kasından koşarken de tutun! diye ba

ğırmıştır. Çocuk elindeki yayı yere 
atmış, bira2: sonra da yak..,lanmıştır. 

Sultanahmet ikinci ceza mahkemesi 

dün bu iddiayı tetkik etti. Suçlu ço

cuk kendisini şöyle müdafaa ediyor

du: 

-- Ben araıba01n arkasma takıl -
mıştım. Arabacı beni kırbaçladı. Ben 
korkumdan kaçıyordwn. Kaçarken 

de o parça yere düşmüş, ben hırsız

lık yapmadım. 

Hakim şahitleri dinledi. Şahitler 

davacıyı teyit ettiler. Hfild:m suçu sa
bit gördü Kemale on gün hapis ceza
sı verdL 

Bisikletle Dünyayı 
Dolaşan Bir Gazeteci 
Kız Şehrimize Geldi 

' 

Lily Sergueiew, V sküpte bir ~rnavut köyünden geçerken 

Dün Bulgaristandan şehrimize bl
siklctlı bir gazeteci Matmazel gelmiş

tir Pariste çıkan Figaro ve Pöti Jur

nal gazetelerinin muhabiri olan bu 

Matmazel n adı Lily Sergueiew'dir. 

23 Eylulde Tott 38 isimli bisikleti ile 

Parısten çıkan Matmazel şimdiye ka

dar 4335 kilometre yol geçerek ve 
Almanya, Yugoslavya, Yunanistan 
ve Bulgaristana uğrıyarak dün şeh
rimize gelmiştir. Lily'nin bisikletine 
Tott 38 ismini tayyaresci Hilsz koy
muştur. Lily buradan Bağdada gide
cek, İrana geçecek, Siyama ve Hlndl 

Çiniye uğrıyarak Saygona gidecek o
radan Parise dönecek ve bu seyaha
tinde 14 bin kilometre yol katetmiş 
olacaktır. 

Seyahatinin hedefi bir kitap net
retmektir. Fakat seyahati esna3mda 
da her uğradığı ~irden mensup ol
duğu gazetelere ropörtajlar gönder -
mektedir . 

Lily Türkfyede Dd ay kadar ka • 
lacak, Ankarayı da ziyaret edecek • 
tir. Türkiyede uzun müddet kalına
smın sebebi havaların bozuk ve yol
ların karlı olman, bisikletle seyahat 
imkanlarının güçlüğüdür. 

TAN 

TYRONE POWER 

5 Mayıs 1914 de Cindnnati'de do~mmı
tur. Kestane rengi saçlı, kara gözlüdür. B~ 
yu 1,86 metredir. 

FIİ.M LERI 
Brovn Tom, Kız mektebi koğuşu, Londranm 

I.Joydları, Sevgi müjdedir. Metropol kahvehanesi, 
Seyredilmesi güzel, ikinci balayı, Eski Şikagoda. 

NELSON EDDY 

Thode lsland'ın Pro..,·idenre şehrinde 29 
haziran 1901 de doğmuştur. Sarı saçlı, ~akır 
gözlüdür. Boyu 1,86 metı-edir. 

FiLM L ERi 
P erde kalksın, Oynayan kadın, Talebe seyahati, 

Yaramaz Marietta, Rose Mari, Bahar zamanı. Rosa
lie, Sarıdoğunun yavru.su. 

MEVLOT 
Geçende irtihal etmiş olan 

Jandarma müfettişliğinden mft
tekait kaymakam Ahmet Vefık 
Agar ruhuna ithaf edilmek 11-
zerc 6 şubat pazartesi günü öğ
le namazını müteakip Fatlh ea-

iki Yangın Baılangıcı 
Taksimde Lamartin caddesinde 

Billıir sed apartımanı ile Uskürarda 

Musluk sokağında Pavliye ait 11 nu

maralı evde yangın başlangıçları ol

muşsa da ateş büyümeden söndürül

müşlerdk 

Meıhut Suçlar Azaldı 
Son zamanlarda meşhut suç vak

aJan azalmıştı.r. Dün akşam saat on 
yediye kadar müddeiumumiliğe an -
cak üç meşhut suç vak'ası intikal et-

miştir. Bunlardan birisi beratla neti

celenmiş, ikisinin suçluları muhtelif 

cezalara çarptınlmışlardır. 
•""1 MiL.& _.___. ._l A___. 
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RADYO . . ~ - (' ~ ~ 

"ANKARA RADYOSU 
Tilrkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyos• 
Dalga Uzunluğu 

1839 m. 183 Kes. ı-zu ~· 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 ıt• 
T. A. P 31.70 m 94!'iR K~ 20 ıt• 

Pazar, 5. 2. 1939 

12.30 Proıtram, 12.:ıo Mü:ıfk. Kilc;ilk ot 
kestra (Şef: Necip Aşkın). 12.35 Var!~ 
programı, tang• lar, valsler, çfgan vesait' 
13.00 Memleket saat Ayan, ajans, meted' 
roloji haberleri. 13.10 Müzik (Küçük of 
kestra devamı). 13.45 Türk müziği. CI 
!anlar: Vecihe. Ruşen Kam, Cevdet J{t 

zan. Okuyan Necmi Rıza. 1 - _ Nih' 
vent peşrevi, 2 - Nuri HaJ.JJ.. Nibaved 
:,arkı: Bir ıtoncal terdir o, 3 - Haeı AJ4 
Nihavent oarkı: Ben buyi vefa bekler. 
- Hacı Arif, Nihavent şarkı: Şarap 1 
gillteminde. 5 - Hacı Arif, Nihavent ~af 
kı: Saçlarına bağlanalı. 14.15 - 14.30 I{.t 
nuşma (Ev kadını saati). 

17.30 Program, 17.35 Müzik (Pazal' r:I 
yı - Pl.), 18,15 Konuşma (Çocuk sa.adi 
18.45 Müzik (Şen oda müziği) İbra.hl' 
Özgür ve Ateş böcekleri (Fantezi), 19· 
Türk müziği - İnce saz heyeti (Ferahıı
faslı), Çalanlar: Hakkı Derman. E~ 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, B~ 
Uner. Okuyan: Tahsin Karakuı,. 20.00 ~ 
jans, meteoroloji haberleri, 20.15 Tnıi 
müziği. Çalanlar: Refik Fersan, Ruşef 
Kam, Cevdet Ko?.an. Okuyanlar: Marun1' 
Karındas, Semahat Özdenses. 1 - peşref 
2 - Bimen, şarkı (Yüzilm şen hatırıtf 
şen). 3 - SalAhattin Pınar (Erlşern), 4 
- Ruşen Kam (Kemençe taksimi). 5 ,,; 
İbrahim efendi (Yanar derdi firakınls) 
6 - Salllhattin Pınar , şarkı (Sormad1' 
hallini). 7 - Faiz Kapancı, şarkı (B01" 
lüm büklüm sırma saçın). 8 - Aril bd 
şarkı (Düşer m.1 şanına). 9 - Civan ol' 
ta, şarkı (Her kimde vardır aşk tptUAsı) 
10 - Etem efendi (Saz semaisi). 2ı.ol 
Memleket saat Ayan. 21.00 Neşeli plA1" 
lar R. 21.10 Müzik (Riyaseti Cumhur Batı' 
dsu, Şef: İhsan Künçer). 1 - SeTientcJ 
(Hint marvı). 2 - Rlchardy (İspanyO 
rapsodisi). 3 - Fauchet (Senfoni). 4 -' 
Glazounow - Stenka Rabine (Senf~ 
parça). 22.00 Anadolu ajansı (Spor serVf' 
si). 22.10 MQzik (Neşeli plllklar). 22,45-2' 
Son ajana haberleri ve yarın.ki program. 

• SEN FON 1 LER: 

11.45 Berlln kısa dalgası: senrorux ıroıY 
ser. 

HAFiF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Musrırnı pazs' 
seljmlan (8,15: Devamı), 8.30 Prag: ~ 
ker bandosu (8.30 Bratls!Ava: Pl.Ak). ıo.sf 

edileceğinden merhumun ehlb
ba ve 8.ştnalarınm huzurlartnı 
dileriz. 

,,- Bugün 
- ------· gam: Halk mus1kiSL~13 ·bernn'Kı.Si-aafi9' s A K A R y A Sinemasında• sı: Hafif musiki (14.15: Devamı), 13.1' 

Ahmet Vefik Agarm 

Ailesi ve evlatları 

Konferans 
l'1ttnı Halk:evtndea: 
Evimiz.de a rubat m ~t>a IQn.Cl 

muallim ve muharrir Reşat Ekrem Koçu 
tarafından (Türkiye ııeyabatnameleri) 

mevzuunda bir k.on!erans verilecektir, 

en aiizeı Dorothy 
)'Udu: Lamour'un en biiyiik 

muvaffakıyeti 

MA N U E L L A 
ilaveten : M E K S I K A GECELERi 

Fransızca sözlü mükemmel ve mtıhteşem filim 
Hollvudun en büyük yıldızlan tarafından temsil edilmi' tamameıi 
renkli ve eğlenceli f ilim. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

'---------------------------~ 
Bugün T A 1( S İ M Sinemasında 

RUDOLF VALANTINO 
VE 

V 1 L M A B A N K Y tarafından 
Fevkalade bir surette temsil edilen Aşıt, İHTİRAS ve MACERA f"ılmi 

ŞEYHİN O G L U 
JORKÇE ŞA'RKILI 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

, .................................................................. ~ 

BOkreş: Dinfku orkestrası (14.30: Deva" 
mı). 16.15 Brafülllva: Şarkılı kanşık kon" 
ser. 16.15 Berlln kısa dalgası: Orkestrf 
konseri. 16,15 Bükreş: MiW dans lıavY 
lan. 16.20 Prag: Halk musikisi. 17.20 Bra" 
tlslAva: Kan;pk musiki, 17,45 Berlln kıs' 
dalgası: Neşeli musiki (19,10: Devamılı 

18.10 Prag: Halk rkestrası. 18.45 Ber~ 
lan. dalgıuıı: Bando mOzfka, 19,25 ~ 
Eğlenceli musiki 19.35 Bükre,: .Emtri1" 
mantal konseri. 20 Berlln kısa dalgası: Pf 
zar konseri. 20.15 Bükreş: Karışık pIAI 
muŞJ"ldsl. 20,20 Prag: A.Vı:er bandosu. 2a. 
45 Bratislava: Kabare musiklst. 22,10 B~ 
tlslAva: Halk konseri. 23.30 Muhtelif .AJ
man postalan: Karışık musiki. dana. 

Sinir Hekimleri 
Toplantısı 

Sintr h ekimleri 9erlelilc toplantJsun afJ' 
tederek yeni idare heyetini intihap etm.11' 
lerdlr. 1 1nd reisliğe Prof. Mazhar ()sn8' 
Uzman, 2 nd reisliğe Prof. NAz:ım Saldfıı 

umumt kAtlpllğe Dr. İhsan S!lkril Abelı 
veznedarlığa Dr. Kenan Tükel, celse kt" 
tipllğine Bn. Dr. Leman Tüzemen ~ 
mlşlerdlr. 

Cemytet tik ~ !G pıbat m -' 
ma .l(bıtl saat cm btrde Balarlı:&7 Hmrtr 
nesinde aktedecelt n (Erken banamıı4I 
şokteriı.pl) hakkında muhteın mütehasll"' 
!.ar tara1mdıı.n tebliğler yapılacakbr. 

;Tepeb•I' o,..... K ...... 

M E L E K •. •. ~1r110 
Bug{1n saat 15.30 • 

Bu akışaın saat 20,30 4' 
Bi R N llA P l ll 

• GELD i 
lstlklAI C•dde.ı 

Komedi Kı.rnt 

Bugthı saat 15.30 d9 
Bu akşam saat 20,30 dl 

YA N L 1 $LIKL All 
K OMEDYA81 

Bugün saat 11 ve 12,45 detenzilatlı halk matineleri IJJI 

SARAY ve İPEK 

Bugün Saat 11 ve 12.45 te TENZİLATLI 

Sinemalarında 

Şimdiye kadar 
Memleketimizde yapılan 

EN GOZEL 

VE 

EN MUAZZAM 
filmi 

Matineler. 
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TAN, 
Gündelik Gazete 
~ 
TAN'ın hedefl: Hıbft'• 
de, fikirde, he"1•.Yd• 
temiz, dDrOst, aamlmt 
olmııc:. kulln gın:eteal 

Olmty• ~alıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

14.00 Kr. ı Sene !800 lü. 
750 ,, 6 Ay 1503 • 
400 • 3 Ay 800 • 
150 " 1 Ay 300 ,, 

Milletlerarruıı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30. 18. 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş
hık pul llAvesi IA~ımdır. 

f il .................... . 
lGONON MESELELERi f 
•••••••••••••••••••••••• 

Tütüncülüğü 
TeşkilCitlandırma 
İşi Üzerinde 
H ükıimetimlzin en mühim. dil· 

şüncclerinden ve flliyatına ge· 
çilmi~ eserlerinden biri de hiç şüp
he yoktur ki; ihracatı teşkilAtlandır
ma dairesidir. 

lktısat Vekaletine merbut olan 

bu teşkilatın vücude getirdiği ku • 
rumların adedi her gün artmakta ve 

muvaffakıyetli işler başarmaktadır. 

Bizzat hükOnıetimizin müzahereti 

ve l\lilli bankalarımızın maddt mua· 

venetiyle vücude getirilen bu teşek

küller ve birlikler bugün müsbet ne 

ticeler vermekte ve iktısadiyatunızm 

da yüzünü güldürmektedir. 

Tütün ise umum ihracatımızın he· 

men üçte birini teşkil eden ve bütün 

diinyada "Türk tütiinü,, 3öbret ve 
unvaniyle millt mahsulatımızın en 

önünde giden bir meta olması iti • 
bariyle bu kıymetli mahsulümüzün 
do teşkilatlandırılması gayet tabii -
dir. 

- - ... •--;ı- --•-••w- -·-••••..,••w• •".t.&.&.& ~ v-

kudretli teşkilitları karşısında uı -
tüncülüğüınüzün başı bo~ kolması ve 

teşkilatsız bırakılması hiç şüphe yok 

tur ki tütüncülüğüınüz için b~ nok
sandır. 

Bizde her meslefin bir cemiyeti, 

bir birliği, bir teşekkülil olduğu hal

de, en mühim milli aervetlın.b olan 

tütünlcrimizin ve tütüncülüğümiizün 
teşkilatsı:ı kalması ve bir tc~ckkül
den mahrum bırakılması doğru ol
madığını düşünen tütün tüccarları, 
ilıracatçılan, ınüstahsnlcrl, bir ara· 

Ya gelerek aralannda bir birlik vÜ• 

eude ~etinni~Ior ve birliğin masraf

laruu da keneli aralarında takarrür 
ettinnişler ve taahhnt etmişlerdir. 

Maksat ve gayesi, Türk tütüncü • 
lüğiinfin ınenaiünj korumak, yani 
tiitünleriınizin nefaset ve kıymetini 
arttı.rnıak, tUtUtnlcr.l.mizi daha ziya

d~ ıslah etın.ek_ tlltiitnlerimizi hariç 
pıy~alarcJ.. in fiyatlarla sattırmak 
~deki ınübayaalarda nazımlık va 
~esini yapmak, Türk tütünlerinin 
dünya piyasalanndaki ki" . yük 

1 mev 1m -
ae tnıek için esaslı reklAm ve pro • 
P-~~~~~larla hakikati anlatmak gibi 
tütunculütümüzfin inkişafını temin 
e~ekten ibaret olan ''Türkitye tü -
tüncüler b · li ~ · . .. ır gı,. ni vücude ıetiren-
lenn gosterdikleri bu hüsnü niyetle 
hük""'- . \Ulletinıizin de milzaheret ve mu 
a\'eneti inziınaın edecek olursa tntiin 
c~UtümüzUn çok yakın bir atide in
kişaf edecetı ınuha.kkaktu. 

Hükfunetirniz., ihracatı teşkilAtlan
~ak için hiç bir yardınu esirge • 
mıyor. Türkiye tütüncüler birliği 
de Yapacağı işin ana hatlarını tesbit 
ederek iş programını lktısat Veka -
letine verd.'ği zaman birliğin, tica -
ret kaııdiyle teşekkül etmiı bir mil· 
e~s~se olmayıp doğrudan doğruya 
tutunlerirnizin ihracatını arttırmak 
ve bu nıallarınu:zı hariçteki müşteri· 
lerinıizo arattırmak ve dahilde de 
müstahsilin blalını, alıcılara tam 
fiyatla sattınnak için nbunlık vazi· 
fesini yapmak ~bi hüktimetimizin 
siyaseti iktısadiyesine tam mAnasile 
Yardırn edecek bir teşekkül olarak 
nıeydana çıktığını ispat ve orasım 
ikna edecek ollll'Sa hük<unetimizi.n 
de bu birliğe her türlll yardum &ös
tereceiine tamamen eminiz. 

TAN 
Muharrir, aşağıdaki yazısında Türkiyeye ait büyük ideallerin 

idari, iktısadi ve 

hareket 

gerçekleşmesi için, önümüzdeki yılların 

içtimai hayatımızda yeni ve cüretli bir ilerleyişe 

noktası olmasını istiyor ve bu hususta düşüncelerini anlatıyor 

a a a 

Hamleden Plana Ve 
Teşkilita Doğru 

C üret, cesaret, hedeften 
aşma zbir sevk ve ida 

re sayesinde planlı bir çalış -
madan ne gibi verimler alına 
bileceğine canlı bir örnek a -
rarsak en yamanını Türk istik 
lal mücadelesinde buluruz. 
Hiç bir milletin tarihinde bu
nun daha güzel bir örnegi yok 
tur ve olamaz. 

ra ir milletin tehlike, engel, im 
ıg kansızlık karşısında geçire -
bileceği imtihanların en ağnm 
Türk milleti istiklal mücadelesin _ 
de geçirmiş, tarih karşısında taın 
numara almıştır. 

Muvaffakıyetli mücadelemizden 
sonra evimizin ilk defa olarak sahi 
bi olduk. O zaman bizi türlü türlü 
yaralar, harabeler, noksanlar, ihti 
yaçlar karşıladı. Dünden kalma mi 
raslanmız hep menfi ve nakıs ta -
raftandı. Cılız gelir kaynakl~nmız 
büsbütün kurumuştu. Karşınuz -
da düşman bir dünya vardı. Ken
di iradesine karşı istiklale kavuş -
mamızı, kendi hesaplarını ve ümit 
!erini boşa çıkarmamızı affetmi • 
yordu. Bize varlığımızdan ve lstlk 
Lilimizden başka· hiç bir bedel kar 
şılığında el uzatmıya, kredi açmı
ya razı değildi. 

Bir tarafta hududsu.z müşkül 
ve ihtiyaç, diğer tarafta yokluk, va 
sıtasızhk, teknik noksanlan durur 
ken, esaslı plıinlar yapmıya, işleri
mizL hazırlıklarımızı onlara VÖl'e 
tutmaya ve sıra amaya ne zamanı 
mu vardı, ne de imkan ve vasıta -
1ar böyle bir gidişe uygundu. 

O 
stiklal harbine nasıl bir çete 
mücadelesi şeklinde başla

mışsak, etrafımızdaki müşkülle -
re de çete harbinin usulleriyle ve 
tam bir cüretle saldırdık. PlAnları 
mızı hazırlayacak mevkle gelmek 
için evvelA tutunmak. vakit kazan 
mak, kaynaklarımızı akar bir hale 
getirmek 18.zı.mdı. Hamle, hamleyi 
takip etti. 
Böyle bir gidiş içinde çok para, e
mek ve zaman heba olabilirdi. Çok 
şükür olmadı Günü kurtarmıya ça 
!ışırken, isabetli yollardan şaşma
dılt. İhtiyaç karşısında günü günü
ne başarılan işlerden çoğu. yarının 
planlı çalışması içinde de yer dol
duracak faaliyetlerdir. 

~~~~Y azan:·~~~!!!iil 

Ahmet Emin Yalman 
· Hamle devrinde çok muvaffak olduk. İm.kansız iş

leri mümkün hale koyduk. Şimdi de bizi yeni çalışma 

usulleri bekliyor. İşlerimizi esaslı planlarla teşkilatlan
dırmak, artık hamlelere ihtiyaç göstcnniyecck hale ge
tirmek, devamlı şekilde işleyecek bir teknik kurmak, 
tam manasiyle inkılap ve inkişafın tohumlannı ekmek ... 
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Dünya buhranı en zayıf dakika 
mızda karşımıza çıktL Zaten az 
mıktarda yetiştirdiğimiz, pahalıya 

mal ettiğimiz mahsuller müşteri -
siz kaldı. 

O zaman bir defa daha belli ol -
du ki hamle devirlerinde Türk ya 
ratıcı kudretlerinden geniş verim 
alabilmek için en çetin müşkülle
rin bir araya gelmesi liizımdır. Böy 
le müşküller, Türk azminin hızını 
kesmiyor, aksine olarak arttırıyor. 

IE5) uhran karŞlsında ezı1ecek yer 
lg) de buhrandan daha fer ahlı, 
üstün ve muzaffer bir halde çıktık. 
Nesillerdenberi açık veren Türk 
iktısacll muvazenesi, tam buhra -
nın ertesi günü lehimize döndü. Dı 
şartlan tedarike maddi imkan bula 
mıyacağunız ilk istihlak eşyasını 

memleket içinde yapmak için çar
çabuk bir sanayi sistemi kurduk. 
}'. enı ıntısaaı varlığırnn:daıct=piŞda 
lık: vazifesini yapmıya muvaffakı
yetle devam eden Türkiye İş ban
kasından sonra sırasiyle yedi, se
kiz milli banka daha yarattık. Dev 
let sermayedarlığı için bir çoğu ras 
yonel bir takım prensipler ve ana
neler vücude geldi 

Fakat bunlann hepsini günnn 
fbtiyaçlannm taze tazyiki altında 
başardıktan sonra gene hayretle 
görüyoruz ki olmuş, bitmiş, tamam 
lanmış işler karşısında değiliz. Ra~ 
hat nefes almıya, çubuğumuzu ya 
kıp keyfimize bakmıya imkan yok. 
Yapılan işler diğer türlü türlü ihti 
yaçlan ve işleri ayaklandırmıştır. 
Bütün bu işleri planlaştırmak, u -
mumt gayelere uygun bir hale ge 
tirrriek, sıraya koymak, boşta işli

yen bir çok çarkları birbirine bağ
lıyarak toplu bir çalışma manzara 

sı, tam bir el birliği kurmak, her 
bir işe bağlı olan türlü türlü icap
lan yerine getirmek zaruretinde
yiz. Bütün bu işleri başarmıya ken 
dimizi adeta mahkUın etmiş bulu
nuyoruz. 

H amle devrinde çok muvaffak 
olduk. İmkansız işleri müm 

kün haline koyduk. Şimdi de, bizi 
yeni çalışma usulleri bekliyor. 

İşlerirpizi esaslı planlarla teş
kilatlandırmak, artık hamlelere 
ihtiyaç göstermiyecek hale getir -
mek, devamlı şekilde işliyecek bir 
teknik kurmak, tam manasiyle in
kılap ve inkişafın tohumlarını ek 
mek... \ 

Bir çete harbinde han"kalı kah
ramanlıklar gösterilebilir. • Buna 
hiç şüphe yok .. Fakat ancak erka -
nı harpli, planlı, yetişmiş unsur
lu, maksada göre teçhizatlı bir or 
dunıuı ~ş t.abile<:eii kati netice .. 
lere, hamle yollariyle varılamaz. 

Önümüzdeki yıllar, idari, iktı
sadt ve içtimai hayatımızda böyle
bir manada planlaşmanın ve plan -
lara göre yeni ve cüretli bir ileri ha 
rekete atılmanın hareket noktası 
olmalıdır. 

G eçirdiğimiz tecrübeler şunu 
gösteriyor ki böyle bir plana 

Yarmak, bunu devamlı bir surette 
yürütmek ve bundan geniş verim 
almak ancak bir şartla mümkün 
olabilir: O da kırtasiyecilik, mer
keziyetçilik, vasilik, emniyetsizlik 
gibi gerilik ve verimsizlik amilleri 
nin sığındıkları cepheye karşı açık 
ve kati bir vaziyet almak ve bu cep 
heye kök salan usulleri, itiyatları, 
zihniyetleri temelinden yıkmaktır. 

Türkiyeye ait büyük rüya ve 
ideallrin gerçekleşmc,si, inkılabın 

tam yürür bir hale gelmesi ve Türk 
milletinin dünya yüzünde ]Ayık 01 
duğu. mevkie az zamanda kavu~ -
ması, bu mücadeledeki ciddiyete ve 

cesarete bağlıdır. 

O 
lk bakışta ortalıkta hiç bir en 

gel ve mukavemet g?rül -
müyor. Rejim bütün kuvveti!le va 
zi.yete hAkimdir ve tam bir inki -
pf programı bakımından neler yap 
mak 18.zım geliyorsa hepsini yapaı
cak bir mevkidedir. 

Fakat işi derinleştirecek olursak 
manzara değişir. 

Şunu görürüz: tnkıUbm bütün 
muvaffakıyetlerine rağmen akıl 
serbestçe hız alamıyor, ortalığa ha 
kim olamıyor, kendi alemini kura
mıyor. Çünkü dünkü usul ve iti -
yatların otoritesi her adımda kar
§lStna çıkıyor ve kara kaplı k~ta -
bın bir sayfasını göstererek şoyle 

diyor: 
_ Filan fş şu ~eki1de yapılır. 

şu usullerle filan ve falan muame 
lelerden geçirilir. Bwıun başka yo 
lu olamaz. 

Kara kaplı kitabın eski şarkın 
hareketsizliğini temsil eden ölü bir 
alemi vardır. Burada bir takım çark 
lar fırıl fırıl döner, birçok faali • 
yetler sarfedilir. Sağa, sola koşu -
lur. Fakat niçin uğraşıldığını, ne 
reye varılacağını kimse bilmez ve 
düşünmez. 

Bu alemi ıslah etmiye, akhn can 
lı alemiyle bunun arasında köprü 
kurmıya imkan yoktur. Nitekim in 
kılabm muhtelif hamlelerinde mu 
vaffakıyete varmak için yangın -
dan mal kaçırır gibi hareket etmek 
modem teşebbüsleri kırtasi usul -
!erin istibdat ve tahakkümünden 
kökünden kurtarmak ihtiyacı du -
yulmuştur. 

U mumi hayatta her işin kestir 
me yoldan görülmesine ve 

hakiki verimle çalışılmasına taraf
tar insanlar s1fatiyle ilk işimiz, 
kırtasi sistem deyip geçtiğimiz ö
lü sistemin mahiyetini iyice kavra 
mıya çalışmak olmalıdır. 

Karakaplı kitabın dünyası yüz 
de yüz mükemmel ve emin iş çı -
karmak iddiası üzerine kurulmuş
tur. Bu sistemin gözünde insanla
ı:ın hepsi, fena, namussuz \'e aciz
dir. Yüzde y üz mükemmel iş çıkar 
mak i e i h iç bi 
rlne emniyet edilemez. Bu rnesul
yet derece derece bir çoklarına da 
ğıtılmalıdır. Her işte ne neviden 
olursa olsun, pürüz olup olmadı -
ğı uzak ve yakın salfıhiyet ve b.i.lgi 
sahiplerinden birer birer sorulma 
lıdır. En küçük bir tereddüt ve şüp 
he yeni bir havaleye ve sorguya 
mevzu yapılmalıdır. Her işin pü -
rüzsüz ve mahzursuz başarılması 
gayesinden hiç bir fedakarlık ka -
bul edilmemelidir. 
fi§ -tasi sistem, her ferdi akıl ve 
~ idrakten ve dürüstlükten 
mahrum fnrzettiği için tutulacak 
yolları iptidadan tarü eder. 

İş istediği kadar uzasın, asıl mak 
sat isterse kaybolsun, memleket ha 
yatında bu yüzden en büyük zarar 
lar hasıl olsun, fertler sıkıntı çek
sin, canından bıkar hale gelsin ... 

Bütün bunlar karakaplı kitap 
dünyasının umurunda değildir. Kö 
rükörüne usullere riayet eden, işi 
uzatan, yerden yere havale eden 
memura "aferin!,. der. Fakat aklı 
m kullanmıya cüret eden, "devle
tin hakikt menfaati korunsun, halk 
sıkıntı ve zahmet çekmesin, zaman 
gibi geri gelmez bir kıymet israfa 
uğramasın .. .,, düşüncesiyle usulle . 
re saygısızlık gösteren memur, sis 
teme kar~ küfür ve imansızlık i~ 
!emiştir. 

Kara.kaplı kitnp, atılgan memur 
lan, teşebbüs sahiplerini, mesuli • 
yet yiikü taşılabilenleri her vesile 
ile amanSlz surette ezer. Maksat 
aramadan usullerine saygı göste -
ren cansız ve hareketsiz tipleri üs 
tün tutar, İyi niyetleri yavaş yav~ 
afyonlıyarak ve teşebbüs damar • 
Iannı dondurarak kendi istediği 
düşkün seviyeye indirmiye uğra -
şır. "Adam sen de! Bana mı kaldı 
diyebilen memur, karakaplı kita~

1 

bın ölçülerine uygun bir hale gel
ml§ demektir. 

Kırtasiyeciliğin bugün devamı 
şn demektir: Eski rejimlerin yeni 
rejimimtzt için için kemirmesi meın 
leketin karşısındaki IODSUZ inı -
karuan körletmesi, ana gayeleri u
nutturması, kendi karakitabiyle 
aklın aydınlığın ısöndürmesi, ölü 
Alemini, hadiselerin ve ihtiyaçların 
yarattı~ canlı Alemin yerine geçir 
mesL 

Ka.rakaph kitaı> kırta.st bir iş görme 
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"Kara T 
Pırlantal 

r 
1 

Yazan : Şükule Nihal. 
Vitrinlmde, pembe kristal bir ta

bak içinde pırıl pırıl pırıldayan irili 
ufaklı bir avuç ta~ vardır. Camın ar· 
kasından bu mini mini pırlantnlan 
görenler, merak ederek sornrlar: 

-Bunlar ne? 
Gülünısiyerek cevap veririm: 
_Bunlar, karatoprağın pırlanta 

lan- Ve birşey nnlanu) arak yüzüme 
bakanlara anlatırım: 

_ Karatoprnk, Akdeniz kıyıların 
da bir köydür. Bir çok köylerimiz gi
bi geri, fakir, kirli lıir köy_ Yol~ar, 
kocnman meydanlar bir damla mık • 
ropsuz hava almndnn geçilemez. ~er 
yer toz, süpriintü, giibrc içindedır
Evler her türlü sıhW şartlıırdan uzak 
birer öliim yatağı; sular kirli kırla
rın her köşesi bir abdesUıanedir •• 

Köytiiler biitün bu süprüntülük 
ortasında, bezgin bakıştan ile, bağlı 
kollan ile sabahtan akşama kadar 
bir kahve çitinin gölgesinde pinek -
lerler .. Ortadn kadından eser yoktur. 

İnsanların to,Plandığı çevreyi aşa 
rak tnbinte doğru açılacak olursa -
nız bal,'Tından hayat fışkıran yemye 
şil bir toprnk \'e öbür ynnda i~a~a 
en bedii riiyalar ilham eden, mavı bır 
deniz görürs\iniiz. Köyfin kirli etek • 
}erine kıyı boyunca mini mini pırlan 
talar serpilmiştir; ~u nemli ta~lar 
giinün ışıklarını binhir renkte akset
tirerek gözleri büyiilcr-

İşte, bu pırlantalan o kmruuıld~ 
aldım. Dünynnın hangi yerinde bo7 
le cennet renkli gı1ze1Iiklcr vardır? 
Ne nzık ki ne o yeşil tabiat, ne bu rG 
yal; deniz (Karatoprnk) da yaşayan
İan u:randıramamış. Onlar, ebedi biı 
narkotik almış gibi ... Bir gün omm • 
tarından sarsarak kendilerini uyandı 
racnk eli bekli~ orlar. ,,.. 

Bir gün genç bir mnamm kendi
.sine verilen vazifeden memnun olm 
dığını söyliyordu. 

- Bir miiracaat ediniz, belki d 
ğiştircbilirsiııiz, dedim. 

Bana hi~ ummadığıpı bir eeft 

verdi: 
- Aman. amnn, :z:nrar yok. bn h 

le razıyım; sonra bir de Anndoluya 
falan atmnya kalkarlarsa .•• 

Nasıl derinden içlendim. ynralan 
dım. Sanki Anadolu üv~y evH'ıt •. O 
da değil; bir menfa, bir düşman ya
tağı .. 

Genç muııllime bu hnsmıta !Azım 
gelen şeyleri söyledim ve kendi ken 
dime, vitrininıdeki pırlantaları ha • 
tırlıyarak: 

- Ey kara toprnklnr, size ı~k ta 
tncnk eller dalıa yetişmedi mi? de· 
dim. 

* İki üç yıl oldu, gnzctcler: (mlill 

cdebiynt) mevzulu bir anket nçımış • 
lardı. Ben de bir şeyler söyledim. 
Bir gün bunları okuyan hir arkadaş: 

- !\filli edebiyat ynpnhilmck i -
ı;in Anadoluda yaşamalı, memleketi 
tanınıah, diyorsunuz; hııyatı, cemi -
yeti olmayan bir yerin; boş çölleri.Dt 
kuru, çatlak kayalarm arasında ede
biyat mevzuu aranır mı? Edebiyat. 
mevzuunu ancak bayatı, hareketi o
lan yerlerden alır, dedL 

- ı~nnhş, dedim, Hayatsız, cemi 
yetsiz sandığınız yerlerde herkesin, 
sezemedii:-i gizli, körpe, içli bir ha -
yat çağlayanı vardır; o kurak çöller, 
o çatlak kayalar duyabilcnlere ne ri1 
yalar, ne nınsnllar, ne efsaneler, ne 
hakikatler ne knhrnmanhklar anfotır. 

Karatopraklarda pırlantalar keş -
fetmenin sırrına erehilmişsek Ana .. 
doluyu o zaman anlnnz. 

usulünden ibaret değildir. Geriliği, 
renksizliği, plansızlığı devam etti
ren bütün bir alemdir. Kendi man 
tıkıyle, zihniyetiyle, darlıklariyle 

her köşeye kol ve k ök salmıştır. 

İlerisini açlk bir gözle görme
nin ve normal şekilde yol almanın 
ilk şartı, bu kollan ve köklen her 
tarafta aramak, bulmak sokmek, 
akıl ve bilgi mekanizmasının cnn· 
lı ihtiyaçlara göre serbestçe ışlı • 
yebilmesine tam imkan haz.ırla -
maktır. 

İnkılabm bir mana~ da: göre -
nek ve itiyat tes iriyle boşuna dö • 
nen çarkların yerine, mıisbct, can 
lı, verimli bir tı.lem geçirmek, aklın 
serbest icaplarını her sahada hii • 
kim kılmaktır. 



e.ıün el ere 
Gidebilirsiniz 7 

Tlbt ..... 78Dl ft p ....ıı 
bir ......... bu1Ulima1r:ta • 
dJr • ...,. War nal ...... 
,.. ...,.. ..... bir t.911d'llt • 
lillde .... .uun- ......... 
Jet tıı 'ıWblbı eDwr'911 . .,... 
11ı..--.11a1...,....11a ... ... 
Ulla bmla "*1-bd w ........ .. 
rllııl -lplıWde .... clellJls. ~ 
.,..... ....., ....... dlnk*l .. 
badi fclk'M'•• atsemrstt~ 
WlmatJmm 'fltlrbloeye • Whlııdnilft 
bulraa .... itler 8l)tll ... i-
dare ............ TOdl apor laı-
nama _.,., JMl'kd Jtıırılne Beden 

lll•iM•••=ı ~ Gw1 Dlıekt&rlillll kaim 

Gazetelerle 
ŞAKALAR 

~......,_, 

1 
---cekleri 

ları 
Tamim 

• 



5 - z -939 TAM 

Gurbet----------------

fakat Dil Encümeni, 16gat, 
terim, akademi, teori bahsi 

değil! 

Canınız sıkılmasın! Bize eski .; 

den öğrettik • 
leri arapça ile 
arapça konu • 
şulan memle • 
ketlerdeki ll • 
san farkından 

ve iyi dil bil • 
memenin tu • 
hafiıklanndan 

bahsedecec e 
ğinı. 

Lübnanda bir ev tutmuştum, bh 
de yerli hizmetçl.. Canımın "çıl
bır., istediği bir gün kadıncağızı 
karşuna aldım. 

Yumurtaya "beyza,, denildiğb>' 
bilirdim. Galip Dedenin: 

CY ek beyze ve ıadhezar dan) 
sıııdan dolayı bunu öğrenmiftim ya. 

- Beydan beyze, dedim, qen 
beyzet 

Afal afal yüziıme bakıyordu. 
Neden sonra kelimeyi benim teW
fuzumia tekrar etti: 

- Beyze! Beyze! 

Anlamıyordu. Bir yer de mi oh 
muştum, biri mi nakletmifti, hatı
rıma geldi: 

Seyyahın bfrl yumurtayı anla
tamayınca hemen yere çökmÜf, bir, 
iki ÇlrpllU!Uf, "gıd gıd plak! Gıd 
gıt gıdak!_ Bu 111retle istediğini 
getirtimı1- Fakat ben dilşündüm: 
Ya bunu tavuk anlar, tavuk geti
rirse? Onun için hem çökmeli, hem 
gıdaklaınalı, hem de ellınl altıma gö 
türüp yerden bir fe1 alır llbl yap 
malı, o aldığım ,eyi de, gösterdik 
ten sonra aynca bir kenara koy • 
mak taklidlni de ustalıkla becer -
meli,_ Yahut uhan•, güya, kırma
h: Çıt! çıt! 

Bir süıi1 palyıçoluklart 

Hatıraları 

Dil Bahsi 
•••••••••• Yazan •••••••••••••••••••• 

Refik Halid 
Süt kelimesini bilsem, belki yo 

turdu anlatmanın yolunu bulmuş 
~urdum. 

Neft, Nlbl, Nedim, Ruhil Bağ • 

dadl, Vuıf Endurunt, Hersekli A
rif beye kadar zihnimden geçti -

ler. Divanlanndan gazeller okuya 
ra.k." Süte rast gelmedim. 

İnek gibi böğiireylm mi? Me • 
me ipretleri mi yapayım? Kadı -

nın göpüne mi hapını koyayım? 

Hepsi münuebetliz §eyler! 
.. Edebiyatı cedide., ellere de 

lcızmap bafladım: Arap, Acem dl 
llnde ne kullanılmaz, ne lüzum -

suz, ne süslü kelimeler almışlardı 
da sütü ihmal etmif].erdi! O sıra • 
da hatınma bir hiklye geldi, gü-
10.mledlm: 

Alezandr Duma, Alınan İsviç • 
resinde bir lokantaya girmiş, ca • 

nı mantar istemi§, garsonu çağır • 
ID1f, m•qnın üatüne kocaman bir 

mantar resmi çtzmi§. Bakını§, gaı 
IODUD a6zlerinde anladıiuu anla
tan bir parlaklık. Koprak gitmff, 

biraz sonra dömnilf: Elinde bir ıem 
dyeyle! 

Onun lçtn resme, bilhassa res
amlıtıma da güvenemem Hem sii\ 

De J'Olurt resmi yapmak değil be 
nim, delme ressamın bile kan de 

IU! Haydi tabağı çizdik, içine sü
tii ... rotunfa. nasıl koyacaksın? 
Bwılar da klğıt gibi beyaz.. 

- Leben! Lebenl 

Ben bu kelimeyi tekrarladıkça 
garson yoğurt tabağını gözüme so-

kuyordu. Nihayet mesele anlapl -
dı: O havalide yalnız yoğurda Le
ben derlermif, ıüdün adı: 

- Halib! 
İmit- Halep adı da, akıllannca 

oradan gelirmiş! .. 

Onlar bana bunu anlatırlar • 
ken içimden diyordum ki: 

- Şu Halfb kelimesi kulalı -
ma pek de yabancı gelmiyor. Sık 
sık kullandıjımız buna benzeyen 
bir kelime olacak ama neydi? 

Birden hatırladım: Muhallebi! 

M uhallebicl denilen bir İltan • 
bul çocuğunun bu kelimeyi unu -
tur gibi olması affedilir pşkınlık
lardan değildir. Fakat dilini bilıne 
eliği, yahut bilirim sandığı yerde 
mer11.mını anlatamayan bir adamın 

~ baflllda kalmıyor ki... 

M esell, yultardald cümlemin 
bapnda kullandıtım .. fa -

kat,, m da bir garabeti vardır: A
rapçada bu edatın büsbütün ba~a 

manada kulla
nıldığını nere. 
den bilece -
ğim? Bir ber
)er dükklnı lev 
ıasına rastla
dım : "Lissey-

Şu Garip Dünya: 

20 inci 
Asrın 

Ehramı 
Amerikalı siya -

silerden B. Barvey 
20 inci asrın ba -
şmdan beri gayet 
büyük granitten 

~---~ bir ehram inşa et-
.., ____ ...,. tirmekteymiş. Bu 

ehramın murabba teklinde olan ka
idesinin bir dılı 12 metredir. Bu bü -
yük granit ehra~m içerisi eski Mı-
111' mezarlan gibi bo§ olacak ve ha -

riçle teması 500 metre uzunluğunda 
tünellerle temin edilecektir. 

Ehramın içerisinde harici hiçbir 
tesirin nüfuz edemiyeceği bır şekilde 
yapılacak sandıklarda 20 inci asrın 

bütün Jdtaplan muhafaza edlecektir. 

* 
Kocasının Yüzünü 
8 Senede iki Ay 
Görebilen Kadın 

Avustralyalı kA 
fil Herbert Vil -
kim kansı Le -
eli Vilkina dün -
yanın eıı münze
vi yaşıyan insa -
nıdır. Çünkü ka -
dm, kocasının mü 
temadiyen tetkik seyahatlerine çık -
mumdan dolayı evde yalnız kalmak
ta ve kocasının bu uzun seyahatler
den sağ salim eve dönmesini bekle -
mektedir. Evleneli 8 sene olduğu hal 
de kocası. evinde karısının yanında 
ancak iki ay kalabilmiştir. Ledi Vil
kins, gazetecilere bulunduğu beya -
natmda artık yalnız yaşamağa ta -
hammülü kalmadığını ve bundan 
aonra kocasile beraber seyahat ede
ceğini söylemiştir. Odada benden ve ondan batn 

kimse olmamakla beraber atan • 
dun. İnsan ecnebi diyarlarda mil- Çılbır ade 7UJD111'ta ve yofurt 

la da bitmez, urmsak ister. 

yidat takat,,. 
'Takat,, De biten bir cOmle-

Tercilme ettim: Xa~ fakat! . Baktı: - Senin anlayacağın, 

( MERAKLI RESiMLER J 

Ç ilrük dişlerin vücutdaki zararlı tesirleri muhteliftir. Bunlan )'11-

karki tabloda takip edebilirsiniz: 
Bir çürük diı dimağa tesir eder, deliliğe sebep olur. Gözleri bozabi· 

lir kulağı sağır edebilir. Burunda tahri~ seb2p olur. 
' • ••L d' t t lan ı'rin apan.ficitl pat· Hançerede iltıhap yapar. Çilrwı. ış en yu u 

latır. Barsaklarda ülseri, pazılarda atrılar ve mafsallarda da artriLe't 

sebep olur. 

liyetine karp ~ hassas oluyorJ 
80)'tan1dr ha1d1etııne 1IJ'IDlldı. Da 
ha ciddi bir tekil buldmn: Yanıı. 
da bir Larousse ltlgati vardı, 111 • 
murta kelimesini aradım, belki rr 
miyle anlatırdım. 

~-~So~,ğanın araP:Çasını önceden bi 
........... ~ 'ö1d' w ti7ftl' 

dedi, Kunduracı! 
Ey "'-,l)tesi ! tesi~o;;k~'rt' t:~: =ı~ .... llıiiıiriiiiliiıiiil•iii!:Miiililiiil9lliiii~t~ 

ra, libt fht17artai, , fllD _ Kunduracı böyle mJ yazı -

Aksi gibi karpma bir ymnur -
ta maktaiyle alafranga bir yumur 
talık çıktı. 

İkisinde de yumurtayı hatırla • 
tacak ufacık bir benzeylf yok. Ba

ri Çocuğun oyuncaktan arasında, 
hani içiçe, renk renk, tahtadan yu 
murtalar vardır, onlardan olsa.. 

Haydi yumurtayı anlattık dl • 
yelim; sıra yoğurda gelin • 

ee ne yapacaktım? Eski edebiyatta 
kebaba ait çok mısralar, kebap teı 

kırmızıdır. 

blhll pek Ajı -
kane gazeller 
bulunur da 
yoğurtlu ke -
baptan hiç bah 
sedllmemiştir. 

Şiirde kebap, 
aksi gil>l, yo • 
jurtlu yani be 
yaz delildir de 
hep kanlıdır. 
.. pürhun,. dur 

Nasrettin Hoccİya 

ma fıkradan do 
layı: Şamda bir 
askerlnıiz 80 -

lan almak iste 
mff, 1e>ğancs 

dükklnı önün
de durmut, e • 
llyle tezglhı 

göstermif. Sa -
tıcı öğretme 

menttısı olacak: 
- Bual! demi§. 

Nefer, memleketin tembel oldu 
tuna biliyor ya. buna: 

- Bul Ali 
Manasını vermif, tezglha bas • 

mıt. 1e>ğanlar yuvarlanmıf, ilA ... 
O gün. çılbır yiyemedim; fakat 

atpm• franaızca bilen bir papaza 
müracaatle çılbıra !Azım gelen nes 
neleri öğrendim: Meğerse bizim 
Beyze diye okuduğumuz kelimeye 
Bayda ve cemine Baydat, süte Le
ben, yoturda Leben zebadl, sarm
•I• Tum demekliğim lAzıınmış. 

On ,nn 90nra Halebe gitmiştim. 
Otel pnonundan süt istemek ica
betti; maıtımatıma güvenerek: 

-Leben! 
Dedim. Gitti ve bir tabak yo • 

ıunıa aeJcll. Ku.dım: 

lar, bunlar da ıtreblllr,, gibi cilm- hr, decllm, "'kef,, yerine "lr.af,. is-
leyi tamamlayacak bazı IÖzler lA temez mi? "vav,, istemez mi? 
zım delil mi? Güldü: 

Değilmlf. - Bura arapçasında ''kaf,, var 
Arapçada .. fakat,, l>ızdeklnden uda okunmaz; ecnebi asıldan ke-

limelerde bu harfin okunması la -bilsbütün başka manaya gelirmtt. 
zım gelince ''kef,, kullanırız. 

"Yalnız, katiyyen,, demekmif. Fa- _Allah Allah! "Kamer,, de 
kat, bu "fakat,, yerine arapçada ay "kaf,, yok mu? Bunu siz kamer di 
nl manaya geldiline bWmıettlll - ye söylemez misiniz? 
mlz •'Katiyyen,, l IÖylesem ve yaz - Hayır, ona "Amer,, deriz. 
sam kimse anlamn:mıı, belld de ~te Arapça öğrenemediğimin 
ters anlarmı§! blnbir sebebinden bir kaçı! 

Beyrutta dolaftığım ilk gün • Zaten hem A vrupada, hem şark 
terden birinde, ayakkabı satılan ta dikkat ettim, ecnebi konuşma • 
bir mağaza camında fU levhayı e>o IUU Türk kadar güzel sezen, yan-
kudum: Kendlrcl. lışlan içinde anlayan millet yok. 

Bir yabancı lisanımızı ne kadar fe 
Kendir de nedir? Kenevir kendir de na, bozuk, acayip, hatalı telaffuz 
nilen ve ip yepmağa yarayan otun etse biz yine ne demek istediğini 
elyafiyle ayakkabının ne milnase- idrak ederiz. 
beti olabilir? Hem arapçada bu el Halbuki bir garplı ve şarklı ec 

yafa bakalım kendir denilir mi? nebi, ufak bir ıive hatası ile söyle 
Sanırım, denilmez. Fakat sondalı:! diğimiz kelime karşısında, ne ka-
"ci,, ne oluyor? O, muhakkak, türk dar kafasını yorsa, yine içinden çı 
çe? kamaz; afal afal, bön bön yüzü -

Dillmlzi bilen bir tanıdığa rast - mibe bakar, kalıt. 
gelince "Kendirci,. yazılı dükkln Uzun seyahatlerim neticesinde 
!ardan birini ipret ederek dedim vasıl olduğum .kanaat tudur: 
ki: Lep demeden leblebiyi anlayan 

- Şu yazıyı okusana! tek millet biziz! 

Fut bol oynarken, insan, vilcudilniln her taraf anı korumak. ken .. 

mak mecburi7etindedir. Amerikalılar, futbol oyunculan ~111, 
fhndi de şöyle bir kıyafet tasavvur etmitler. Fakat, bu elbise ile koşmak 
ıilç olacak diye timdi daha hafif bir kıvafet dflsUnüvorlarmıs. Rabi .. 
ortaya ne çıkaracaklar? 

I litlboı Haiiı Mahfuzdur I 
Ve1»en: SALiH 

- Hocanı sen herkne ... u..t verilr 
Ctırursua. •• Bilhusa kadıalarm tqiab 
işlerle nıeHU) olmalarım, ha,ulı pyler 
için toplantılar 1apmalanaı taftiıe .._, 
ahı_ 

• • • • Bele bir kadın evinin itini b~ 
t1rmedea 10bia çıkmamalı ... 

.... Dedikodu yapmamalı, .ldm.se)'i 
~.ldıtirmemell denin amaJ f11 senin lıa
tana bir söz ıeçlremediğlni, hor rün kom 
p ko1Df11 dolaftljuu aö7lilyorlar baaa .. 
di7elim? 

Nurettin Hoca - Saaa kim aöylemit 
ise yanht aöylemJ1-.. Batuncatınm eter 
~ezen bir kadın olsaydı, bi&im eve .. 
alrardı! .. 
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azar eSI, • • Senfoni op. 9, Nr. 2, mi bemol majör, Al- Kemençe taksimi, 7 - Refik Fenıan, Hicaz Ayan. 21,00 Konuşma. 21,15 Esham, tah- Necip Aşkın), 1 - Lincke: Eğlenceli marş, (Küçük orkestra, Şel: r-:.ec~p Aşkın): l -
legro Andante, Tempo dl menuetto, 3 - şarkı: Göğsümden kaçıp gittin. 8 - Refik vilAt, kambiyo - nukut borsası (fiat), 21, 2 _ Yvain: (Dudakların! .. ) operetindP.n Brechet: Bir hlk!'ıye (K~çuk parça), 2 -

12 30 Pragram. 12.35 TUrk mQzlği (Pl.), N. Miaskowskl: Concertıno, Andante mo- Fersan, Hicaz şarkı: Ey benim gonca g(l- 30 Müzik (Saksfon sololan, Şükrü Sarıpı- potpuri, 3 _ Pachernegg, Viyana cazıöesi Fetras: Halk şarkıları su iti, 3 - Br~~ 
13.00 Memleket saat Ayan, aj~°.5· mete_- notono, Allegro giocoso. 22,13 Müzik lüm, 9 - Türk(l: İndim yarın bahçesine, nar tarafından), 21,40 Müzik (Melodiler (Vals), 4 _ Leuschner, Mazurka (Fante- Macar dansı Nr. 17, 4 - Moszkowskı .. İs 
«~ih~~~13,10-14:M~(~(~~M~~~d~~~~~=================================zi), 5 -~~(~~~~~~~~~~~~5-~~~fu~ 
uvertürler ve fanteziler - PL). dan), 22,45 Müzik (Dans plAklan), 23,45- operasının uvertürü, 6 - Lincke (Venüs) Pasman komik operasının balesi. 8 -

18.30 Program, 18,35 Türk mQzlği, halk 24· Son ajans haberleri., yarınki prog- ~~Q K u Y u C u ~~r \~ vals, 23,00 Müzik (Dans müziği), 23,45-24 Lincke: Olur olur olur <Sen parça), 7 -
havalan. 19,00 Konuşma. 19,15 Türk m!l- · _ ~l_ _ Son ajans haberleri ve y.arınki program. Amadel: İvano (Serenad), 8 - Bnıssel-
ı.iğl (Fasıl heyeti: BestenigAr saba fash), ram.Çarcamba, S. 2. l939 MEKT u PL AR 

1 2 1939 mans: Felemenk süitinden (Aşk g5lü), 23. 
20,00 Ajans, meteoroloji haberleri, riraat s Cuma, 1 O. • 15 Müzik (Cazband), 23, 15 - 24 Son ajaDS 
borsası (fiat). 20,15 Türk müziği (KlO.sik haberleri ve yarınki progrnm.. 
program). ı - Osman Giray Han - Baya- 12.30 Program, 12.35 Türk müziği - Pi.. 
tiaraban peşrevL 2 - Sadullah ağa: B:ı- 13,00 Memleket snat Ayan, ajans, meteo
yatiaraban birinci beste. 3 - Sadullah a- rolojl haberleri. 13.10 - 14 Riyaseti Cum
ğa: Bayatiaraban ikinci beste. 4 - Sadul- bur Bandosu (Şef: İhsan Künçer). 1 -

Buz Dolabı için Tenzilat Yapmıyorlar 
12.30 Program, 12,35 Tilrk müziği (Pl.), 

13.00 Memleket saat Ayan, ajans, meteo
roloji haberleri, 13.10 - 14 Milzik (Küç{lk 
orkestra, Şef: Necip Aşkın) Varyete prog
ramı (Tangolar, Valsler, çlgan vesaire). 

Bilmecem izde 
Tefke _ Eski dostlar (Ma.a.), 2 _ Maquls, Blgada mtısklrat bayllytm. Halka buzlu 

lah ağa: Bayatiaraban ağır semai. 5 - Re- ., i ki · ı 
şat Erer (Keman taksimi). 6 - Arif bey, Güzelim!- (Vals), 3 - Suppe - Vlyanada ç temın I\)aksadı ile bu sene bir buz 
Muhayyer ıarkı: Humarı yok. 7 - Lemi, sabah, öğle üstü ve akşam. (Uvertür). dolabı aldım. Civar ka1.a ve vllAyetlerde 
Bayatiaraban ıarkı: Bakasız hüsnün. 4 - Leroux Flilt verobua için fantezi. bu gibi Aletlere nısıf terızllAtla elektrik 
8 - Dede efendi, Bayati: Karşıdan y:ır 5 - erdi, Maskeli balo operasından pot-1 cereyanı verilmekte olduğundan Biga be
güle güle. 9 - Lemi, Bayatiaraban şarkı: purl. l lediyesinin bana nısıf ilcretle elektrik CC7 
ÇC'Şmanı o mehveşin. 10 - Mahmut Ce- 18,30 Program, 18,3ı5 MQtllı: (Keman ~:.aı:ı ver;;csi için müracaat etti.""!l. Be
lftletUn paşa, karcaar şarkı: Vahı meyull'. solo: Enver Kapelman): Keman resitali: ıy en ana tebliğ edilen kararda kl-
11 - Sadullah ağa, Bayatiaraban: Yürük Enver Kapelmım,l - Langer, (Seybold) lovatı yirmi kuruşa verilm.~kte olan t'ere
semal. 12 - Etem efendi, Bayatleraban: Ninecik! (Landler). 2 - D'ambroslo, Kfi- Y_andan buz dolabı için dortte bir tenzl
Saz semaisi. 21.00 Memleket saat Ayan. çük şarkı (canzonetta) opus 8, 3 - Lalo, lat yapılaca~: nısıf yapılamıyacağı ve fa
k:unb!yo - nukut borsası (fiat). 21 .. 30 Mil- İspanyol enfonlslnin Andantesl, 4 - Cho- ka~ bu tenzılatı yapabilmek için de evvel 
zik (Oda mOziği) Piyano: Cemal Reşit, Ke- pin, Milstein, Gece müziği (Nocrurne) do emırde lO lira resim vermekliğimin kara
man: Orhan Borar, viyola: İzzet Albayrak, dlez minör. 19.00 Konuşma, 19,15 Türk ra alındığı ynzı1ıdır. Bu karara istinaden 
Ccllo: Edip Sezen. C. M. Von Weber - Pi- müziği (Fasıl saz heyeti: Sultaniyegah ayrıca elektrik saati de taktırmadığım 
yanolu kuartet (Si bemol majör, opus 8) fııslı) 20.00 Ajans, meteorolopl haberleri, hald~Y•benden on lirayı istemekte ve ver
Allegro, Adagio ma non troppo. Menuetto ziraat borsası (fiat). 20,15 Türk müzl~i. rı:edıgım takdirde haci.% yapacaklarını 
(ııllegro), Finale (Presto). 22,00 Müzik Okuyanlar: Mustııfa Çağlar Safiye To- soylemektedirler. 
(küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın) ı - kay. Çalanlar: Cevdet Çağl~, Refik Fer- . Bütün bunlardan bahııne kaymakama 
Şubert - Moment musikal (fa majör mi- sa~, Fahire Fersan, Eşref Kadri. 1 - Os- bır istida ile müracaat ettim. Kaymakam 
nör, opus 94, N.3) 2 - Nesvadba - Lorley rnan bey (Şataraban peşrevi), 2 - Tan- rnüracaatlmi pek haklı buld11 ve uzun uzun 
şarkısı üzerine fantezi. 3 - Nielsen - Mas- burl Fafae (Bade! vuslat içilsin), 3 - Ka- derkenarla buz yapan hiçbir makinenin 
karade komik operasından İspanyol dons- zım Uz (Gam seni terketmezse), 4 - $em m:mlekette bulunmamış olduğuridan ve
ları, 4 - Lehar - Libellentanz orepetin- settin Ziya (Ey gonca açıl), 5 - Refik saıreden bahs!le verilen kararın doğru ol
dcn potpuri. 5 - Mozart _ Re majör 1i- Fersan (Tanbur taksimi), 6 - Birnen Şen ma~ığından kaldırılması için istidamı be-
vertimentodan menüet dansı. 7 - de Ml- (Gül olsam), 7 - Saz semaisi), 8 _ Re- ledıyeye havale etU. Belediyece ist!dam 
cheli - Buseler serenadı. 8 - Johann Stra 
uss - Şark hikfıyeleri. 21,00 Müzik (caz
band - Pi). 23.45 - 24 Son ajans haberle-
ri ve yannki program. 

Sah, 7. 2. 1939 

fik Fersan, Rast şarkı (Yaktı cihanı ate- zahnna: Belediyece encümen kararlan -
şin), 9 - Ali Galip bey, Süzinfık şarkı nın kaldırılması için müstedinln Şürayi 
Her 11'hza !:eni görmek için) lO _ Aziz Devlete müracaat etmesinin kendisin,. tef
e!endl (Yegnh saz semaisi). iı.oo Memle~ himi, diye meşruhat verdi ve istidam ba
ket saat Ayan. 21.00 Konuşma (Mizah sa- na geri verildi. 
ati), 21,20 Esham, tahvil~t, kambiyo - nu- Blgada mllsklrat bıvn 

M edayln Bayer 

Kozanhlar Ortamektep 

istiyorlar 

Fakat; sapanı hakkiyle lrullanmalt usu
lünü acaba blllyorlar mı? Çok bereketli 
olan topraklar bir kere k~tırılm akla a
caba umulan mahsulü verir mi? Şüphesİ.7 
vermez. İşte bu sebeple yurt ve ulus bu 
çocukların zıek~sından istifadesiz kalıyor. 

Çok sayın vekilimizden. bize bir ortnmek
tep vermesini rica ediyoruz. · 

Kozan beledlye lzaarndan ve 

C. H. P. lıçe sekreteri 

Emin Kurdoğlu 

Otomobil Taksimetreleri 

18,30 Program, 18,35 Müzik (Operetler 
_ Pi.), 19,00 Konuşma (H:ı:ftıılık spor ser
visi), 19.15 Türk müziği (İnce saı. faslı: 
Muhayyer makamı), 20,00 Ajans. mete
oroloji haberleri, ziraat borsası (fiat), 20, 
15 Türk mü1.iği, Okuyanlar: MuzaCfer tı
kar, Radife. Çalanlar: Vecihe, Refik Fer
san, Cevdet Çağla, K. Niyazi. 1 - Tan
burl Cemil: Mahur peşrevi. 2 - Eyübi 
Mehmet efendi: Mahur ikinci beste, 3 -
Utlf ağa, Mahur şarkı: Telif edebilı:ern 

feleği, 4 - Rahmi bey, Mahur prkı: Esir 
ettin beni ey dil, 5 - Vecihe: Kanun tak
simi, 6 - Dr. Şükril Şenozan, Mahur şar
kt: Bu sevda ne tatlı, 1 - Rahınl bey, 
Mahur şarkı: Servil nazı seyret ı:ıkmış, 

8 -Şemsettin Ziya, Mahur şarkı: Şu gü

zele bir bakın, 9 - Sadettin Kaynak: Çı
kar yiicelerden haber sorarım, 10 - Sa
dettin Kaynak: Meğer çok sevilenler var
mış, 11 - Yesari Asım: Bu :raz geçen 
günlerimiz. 21.'JO Memleket saat Ayan, 
21,00 Konuşma, 21,15 Esham, tahvillt, 
kambiyo - nukut borsam (flat), 21,30 Ko
nuşma (Brahms hakkında: Cev~t Mem
duh), 21,45 Müzik (Riyaseti Cwnhur tlA.r
monik orkestrası, Şef: Praetorlus) 1 -
Joh. Brahms: Büyük orkestra için Sere-

Kazanan r 
21 K~nunuı::'lnl 939 t.."lrihli "Çocuk 

TAN,, dakl bilmeceyi doirnı halledenler
den hediye kazananların listesi: 

Birer dolma kurgunkaleml kannanlatt 
Eyüp orta okulu 641 Yaşar Çavdar., 

Erenk~y hat boyunda Mellha, Yenikapl 
orta okulunda birind sınıl KAmn Tekb:. 

Birer MOrel<kepll Kalem Kazananla..: 
Kasımpaşa erkek orta okulu 100 N~ 

diın Akol, Kartal Maltepes!. Cam ıııokalc 
il numanda Raif Kop, Kınalıada ilk okul 
14 Snhika Sesslz. 

Birer AlbOm Ka:ranııınla.-: 

İstanbul Aksnray SWüklll etıaaes 2" 
numarada Süheyl.A Dündar, DOzce arta 
okul sınıf 2. Şube A. Cah!t Osttlner, Zon
guldak Namık. K~al ilk okulunda be-ı 
şlncl sınıf 415 Nlzam Kır. 

Birer Reıılm Model! Ka:r:ananrınt 

Bursa 19 uncu ilk okul 4 tbıcd aml 
135 Neriman Gürtuş, Fatih 40 mcı ilk o-. 
kul 228 Yakup Odana, İzmtr Kız I1aeıd U 
Nalıne Başaran. 

Birer Suluboym Kımınanlart 

Bergama Beh:z:at Balay oğullan .,.... 
taııfle Muattar Bala:r, KrrklareU Camffkebtr 
mahallesi Erlkll caddesi 13 mmuırada Bq 
rtye. Yozgat Gazipaşa ilk okulu '14 Cahlt 
Yıldınm. 

kut borsaııı (fiat), 21 30 Temsil (Bir va-
12.:10 Program, 12,35 Türk milz!ğl - Pl. ka). Yazan: Ekrem Reşit, Söyliyen: Ne-

13,00 Memleket saat Ayarı, ajans, meteo- şet Berküren. 22,00 Müzik (Küçük orkes· 
tra, Şef: Necip Aşkın) 1 - ZiC!hrer (Der 

rolojl haberleri. 13,10 - 14 Müzik (Kiı- h' · ' 
sc atzmeıster) operetinin valsleri, 2 -

çiik orkestr~. Şef: Necip Aşkın) varyete Stolz (Viyanada ilkbahar), 3 - Lincke, 
programı (Tangolar, Valsler, Fokstrotlar, Darılma: (Fantezi), 4 _ Llncke, Kapri 
saire). 

(Serenad), 5 - Llncke, Olimpiyatlarda 
18.30 Program, 18,35 Müzik (soll ve 11- (Mar~), 6 - Kalmann _ Kontes Mariça 

ederler - Pl.), 19,00 Konuşma (Türkiye operetinden potpuri, 7 - Johann Strauss, 
postası), 19,15 Türk müT.iği (İnce saz tas- Şen Viyana (Vals), 23.00 Mü7Jk (Cazbant 
lı: HlcazkAr) Safiye TolGıym lştlraklle. - Pl.), 23.45 - 24 Son ~ haberleri ve 
20,00 Ajans, meteorolo)ı mıb.:nt!ft9 a ..... m ')'erınk1 proı;rarn. 

borsası (f!at). 20.15 Okuyanlar: Radife 
Neydik, Sadi Hoşses. Çalanlar: Vecihe, 
Rcşt Erer, Cevdet Kozan, K. N. Seyhun. 
1 - Osmn beyin Seba peşrevi. 2 - De
denin: Güş eyle gül bülbülleri, 3 - Hüs
nü efendl: Çok sürmedi. 4 - Aşık Musta
fa: Bir esmere gönül verdim. 5 - Reşat 
Erer: Keman taksim. 8 - Sadettin Kay
nak: Durup ta blr bakıllll, 'l - Salt efen
di: Şevkefza aaı. aema1sL 8 - Sadettin 
Kaynak: Ell gözlerine kurban olduğum. 
9 - Sadettin Kaynak: Batan gün kaaa 
benziyor. 10 - Refik Fersan: Kız bürlln de 
şalına. 21,00 Memleket saat Ayan. 21.00 
Konuşma (Hukuk ilmi yayma kurumu), 
21,15 Esham, tahvllAt, kambiyo - nukut 
borsası (fiat). 21,30 ?.~zik (Radyo orkes
trası, Şef: Praetorius) 1 - Fr. Barsanti: 

Dan btr ziyaret için Cerrahpa~a hasta
nesine gitmek istedik. Beyazıta geldikten 
sonra bir taksiye atladık. Taksimetresi 
indirilmiş ve ilk açış rakamı olan 20 y1 
göstermekte bulunmuş idi. Taks1metr~ 
gözümüzün önünde sıtıra irca edilmesını 
ve yeniden açmasını söyledik. Taksimet
re koluna bir iki hareket yaptı. 20 raka
mı yerinden silinmekslzln tekrar 20 yi 
gösterdL Bunun sıfıra irca edilmemesi na
zarı dikkatimizi celbetti. Şof<lr taksimet
resinin sistemini ve s1hhatini müdafaa et
ti, diğer meslekdaşlarının hilelerini ve 
hırsızlıklarını i7.ah ile yola devam etti. 
Hareketten az sonra takıılmetre 30, 35 ve 
48 rakamını buldu. Ben taksinin numara
sını aldım. refikama arabadan inmemesi
ni söyliyerek arabayı durdurtturn. Az fie
rideki Aksaray polis karakoluna müraca
at ettim. ŞikAyeUeriml kaydettirdlm. O 
sırada refikam da geldi. Şoförün kendisi
ne yalvardığını, beyefendi galiba beni şi
kAyete gitti, git te merhametini celbet ve 
kmruruınu atfeylesin dediğini ve ar:ıbada 
yalnız kalmadan korkarak inip ;ranıma 
keldiğlnl ve kendisinin arabadan iner in
mez arabacının arabası ile derhal kaçtı

ğım söyledi. istanbulda mükerreren nı.st
geldiğimiz bu srıhtekarlıklann önüne ge
çilmesi için belediyenin nazarı dikkatin! 
oelbe~ dilerl.tn. 

Xoznn, Krıdirll, Feke ve S::ılmbey!l ka
zalarının transit merkezi sayılan ve eski 
vilA.yet merkezlerinden birisi olan ve dört 
kaza ile birlikte 96.500 nüfusu bulunan 
Kozan kasabasında bir ortamektep yok
tur. Bu dört kazanın ilk okulundan me
zun olanlardan zenginler, çocuklannı yur 
dun her hangi bir yerinde orta tahııillerinl 
yaptırıyor. Yüzlerce fakir, köylü ve :ıu.
siıbalılar lse yo1r~uz1uıc yüzırnaen ço zekl 

nat Nr. 1, op. 11, Re majjör, Allegro mol
to, Scherzo, allegromnon troppo. Adagi:> 
non troppo, Menuetto 1 ve 11, Scherso, ııl
legro; Rondo, allegro, 2 - J'oh. Strauss: 
(Zigeunerbaron) operetlnJn uvertürO, S -
Joh. Strausr. !yana ormanlan efsane!f.. 
22,45 MQzik (Cazband), 23,45 - 24 Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 

Cumartesi, 11. 2. 1939 

Birer Kalem Boyat Ka:rananla" 
Galab Okçu MU3a ayni sokak !15 -

marada Mordo Duenyas, İsUmbul Gul 
Osmanpaşa orta okulu 475 Ahmet Ay -
dınlı, Eskişehir 1$5Yon caddc:d 43 mı .. 
martıda Selçuk Ayman. 

Birer Pergel Kazananla~ 
Üsküdar Ağahamam Çıkmn ~ S 

numarada Nedret, Şeh:ıadebafl Mahmud! 
13.30 Program, 13.35 Müzik (Tangolar - ye çeşmesi sokağı 1 numarada Mahir Te)ı: 

PL), 14,00 Memleket saat ban. ajan,, şen, Haydarpaşa lisesi 2694 Arl.t Alper. 
meteoroloji haberleri, 14,10 Türk :nüziğl. Birer Kaı-t Kazananla~ 
Okuyan: Haluk Recai. Çalanlar: Vecihe,\ UskOdar Sultantepe ServfIDr eatM~ 
Cevdet ~la, Refik :r_,,., K-1 N. it- ~!J.:....:.81 numara<İa 'M'usta a !lhan DDmaç. 
14,40 - 15,30 Müzik (Kanşık program Pi). Alpullu ilk okulunda 26 Halli Özergene, 

Perıembe, 9. 2. 1939 olan yavnılannı okutturamıyor ve sapanın 
sapını eline vermekte tereddüt etmiyor. 

Divanı Muhasebat mOrakıbı 

fOkrli Süleyman Dun• 

12,30 Program, 12,35 Tilrk müziği - P1. 
13.00 Memleket saat Ayarı, ajaruı ve mete
oroloji haberleri. 13,10 - 14 Müzik (Uver
türler ve bir konserto) PL 

. . . .,.. .. .. . . ~ .... ~ - .. 

17,30 Procram., 17,35 Müzik (Dans saa.- Aeşiktq Akaretler 47 numara ff lnC1 (!alre 
ti, Pl.), 17,55 Türk müziği (Sıvas halle mu- Erdoğan Gürkan, Bursa Allpaşa mahalle
sikisf), Sıvi1slı Aşık Veysel ve İbrahim. si Yüceyer cadde.si 9 nwnarada Ali Mu-
18,15 Tilrk mnziği (İnce saz faslı: Acem zaffer Ank. 
aştran faslı), Tahsin Karakuş, Hakkı Der- ================ 

18,30 Program, 18,35 Müzik (Hafif pr
kılar - Pl.), 19,00 Konuısma {Ziraat saati), 
19,15 Türk müziği (İnce aaz faıııl takımı.: 

~--.. ;;. .• . . .• ~ .. "'· .• ,..,_,,,~ ·-'·. '" ·1• -.···~K' ~ '"· . ; "l~; man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi To- YENİ NEŞRlY AT: 
kay, Basri Ufl.er. 19,00 Konuşma (Dış po
litika hAdlseleri), 19,15 Ajans, meteoro!oJl 
haberleri, ziraat borsası (fiat), 19,30 On 
altı ve on yedinci asırlarda: 1 - Şark ve 
garpta m<Wk, (Orkestra yaylı sa:zl.ar ve 
ktırne okuyucuları), 2 - Temsil (Molyer, 
Ahmet Vefik paşa: Zor nlkAr, 1 - Şark 

ve garpta müzik (Orkestra, yaylı sazlar 
ve küme okuyuculan), (Vlvaldl, Kassam 
zade, Purceil, Hafız post, Palestrlna, Seyit 
Nuh ve._) Tertip edenler: Mesut Cemil, 
E. Reşit, C. Reşit. 21,15 Memleket saat A
yan, 21,15 Esham, tahvilAt, kambiyo - nu
kut borsası (fiat), 21,25 Müzik (Folklor), 

Kürdillhicazktır fnslı), Safiye Toyakın iş
tiraklle. 20.00 Ajans, meteoroloji haberle
ri, ziraat borsası (flat), 20,15 Türk müzi
ği. Okuyanlar: Necmi Rıza. Semahat Ö:r.
denses. Çalanlar. Vecihe, Fahire Fenıan, 
Refik Fersan, Cevdet Çağla. 1 - Osman 
bey (Uşşak peşrevi), 2 - Ali efendi, şar
kı: Dalma seni ben arıırım. 3 - M. Cel!
lettin Pş. Şarkı: Nan firkat şule paş. 4 -
Şekvi bey, şşak şarkı: Turuldu damı zUl
fiyare. 5 - Suphi Ziya, Uşşak prkı: G!l-

· RADYO Li·N : 
Conserto grosso trompet, lld obuva, tem
bal ve yaylı sazlar için, op. 3, Nr. 10, Re 
majör. Adgto - Allegro, Largo, Allegro, 

I AKA GÜNDÜZ 

- lnatçılığını size söyledi mi? 
- Evet. sizin çok açık konuştuğunuzu da söy-

ledi. Onun için açık davranıyorum. Darılmıyacağınızı 
umarım. Meli bir macera kadını imiş. Şimdi bir iş 
kadını oldu. Sizi reddedişi benden çekindiği için de
ğil, teklüini reddettiğiniz içindir. 

- Ben, size sadakat göstermek istediğini sanı· 

yordum. tııı • .. , ı 

- Onun hiç kimseye sadakati yoktur. Benim e
vifnde, benim gölgemde oturup yaşadığı halde ha!tar
da bir kaç sevgili değiştirir. 

- Siz de tahammü edersiniz! değı1 ml? 
- Iş icabı. Ben Meliyi konserve yapıp ömrüm 

tdukça saklıyacak değilim ki İşlerimiz yolunda 0 ittiği müddetçe bir battaniye altında uyuyabiliriz. 
~ir kadın bir bekarın evine kendi isteğile gelirse 
onu reddetmek mükemmel bir budalalıktır. 

Vurgun içinden Iozardığını hissetti Sustu. Lo
vtnski fimdi daha aamiml konufUyordu: 

- Ben Meliyi barda tanıdım. Sonra birkaç btı
yük salonda gördüm. Projeme uygun olduğunu an~ 
ıad.u:n. Anlaştık. Neden budalalık edeyim! 

- Şimdi ondan nefret etmeğe başladınL 
_Bu nefretinizin artması için elimden gelecek 

her türlü hizmeti sizden esirgemiyeceğim. Bana ina

nınız. 

- Nefret etmeklilUm isinize m1 ~Dyor? 

ile 
Her 

SABAH, öGLE ve AKŞAM 
yemekten sonra muntazaman diılerinizi fırçalayrmz. 

~,, ... ' . . ~ . .. . . .. • - ~:r--· ,~ . . . .. . . . . -. r; 
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- Hayn". Sizin temiz, doğru bir insan olduğu
nuzu anladım. Bu karakterinizi kaybetmek istemez
seniz o kadını yanınıza yaldaştırmayını.z. Bana bak
mayınız. Ben bir yabancı iş adamıyım. Meli bir af
von dumanından daha zehirlidir. 

- Onun kadınlığından ve sizin hizmetinizden 
nefret etmeğe başladım. 

- Duygularınızda, kararlarınızda serbestsiniz. 
Sinirli sözlerinize darılmıyorum. Namuslu, doğru 
bir insan başka türlü konuşamaz. 

- Onunla projelerinizde devam edecek misiniz? 
- O olmazsa başkası olur. lş iştir. Hem Meli 

bu tarzda hareketlerile etrafında antipati uyandır&• 
yor. 

- l§inizl bozmağa kalkışmıyacağıma emin ınt
alniz? 

- Evet. Stz MeUyi çok seviyorsunuz. Bunu ona 
vldetmlpiniz Şövalye adamlar verdikleri aözü tu
tarlar. 

- SözQmtı tutacağını. FFakat size Myle kan. 
f1lt işlerden vazgeçiniz dersem ne cevap verirsiniz'(? 

- Dünyada karı~ olan hiçbir iş yoktur. Her 
!ş!n kendine ınalısua bir yolu, tarzı vardır.. Bu işi 
veya şu işi ben yapmasam başkası yapacak. Meliye 
karşı olan sevginiz de bir gönül işi değil mi? Onu 
sevmeseydiniz, bir başkasını sevecektiniz, yahut o
nu bir başkası sevecekti 

- Onu artık sevmlyece4fm 

_Bundan en çok memnun olacak benim. Ina
nınız buna. Meli size layık bir kadın değildir. Meli 
sizin için bir afet olabilir. Siz bana bakmayınız, ben 
sadece iş adamıyım. Ne şöhretim var ne şerefim. 
S · z öyle değilsiniz. Hayatınızın son demlerinde bir 
yıkılırsanız bir daha doğrulamazsınız. 

Vurgun kıpkırmızı, sonra sapsarı kesUdi. Lehli 
serserinin her sözü bir şamar tesiri yapmıştL Böyle 
bir soysuzun ağzından çıkan her nasihat kelimesi bir 
hakaretti. Dinlememek için kısa bir selam verip 
döndü. 

Havanın güzelliğine, serirnliğine rağmen içinde 
derin bir üzüntü vardı. Avuçlan, yanakları yanıyor, 
dudakları kuruyor, şakakları zonkluyor. Melinin bu
lanık hayali kirpiklerinin arasında kımıldar gibi o
luyor. Ondan ettiği nefretin ölçüsüzlüğünü takdir 
ettiği halde, yine sevmekte olduğunu hissediyor. Me
li bir damla kan olup şiryanlarına girmiş, dolaşıyor; 
bu damlanın nerde olduğunu nerden geçeceğini bil
se delip atacak. 

Apartımaıun zilini başkası çaldı. Vurgun çala. 
mn farkında değildi. Kapı açıldı ve bir ses duyuldu: 

- Buyurun hocam! 
Vurgun bunu söyliyenin Nazlı olduğunu hala 

farkedemedi. 
- Ne kadar üzüntülü duruyorsunuz. 
- Bana kendi evimin içinde kar!şan sizi tam-

mak isterim. 
- Ben küçük d~tluğumuzu esirgemediğiniz 

Nazlıyım. 

- Afiedersin kız, sana kabalık ettim 
- Asla Sadece dalgınlığınız vardı. 
- Hep o yezit kadının yüzünden. 
- Bayan Melikeyi bu kadar mı seviyorsunuz? 
- Sen ne biliyorsun? Yoksa dillere destan mı 

olduk? 

- Danlmaısanız (ona yakın) diyeceğim. 
- lyi amma sen kimsin kız? Küçük dostum, an-

ladık. Hocan, bunu da anladık. Ben sersemliyorum 
yavrum. Hiç değilse beynim sulanma,2a başladı. Meli 

BEKARLAR - Fran~nm har'J) ıııon
rası muharrirlerinden Mon1herlant'm • 
muvafiak bir eseridir. Üniversite doçent
lerinden Tank Arten tarafından dillml
ze eevrilmiştlr. Remzi kitabevinin ~kM'
makta olduğu '°Dünya Muharrirlerinden 
Terc\lmeler Serisi,, nln 27 inci kitabı oı.. 
rak intişar ebnlştlr. 

STEPTE - Edebiyat tnuıtmml Mha:t 
özan t:ara1ından türkçeye ~en Gorki-o 
nin Stepte adlı eseri Remzi ldltftphmıeııl 

tarafından iklnd de.ta olarak bas~ 
tır. 

Nazlı, Perihan, llki, Birim.- Daha ne bileyim beaJ 
Ben bir şey anlamıyorum. Benden ne istiyorlar? Bo: 
ni niçin bırakmıyorlar. 

- Size on beş damla nevrol Cemal vereyim ~ 
Evde yolma hemen gidip alayım. 

- istemem. Kısa bir sinir. Geçti. 
- isterseniz babamın ilacından alıI11%. Babam 

sinirlendiği zaman soğuk soda ile viski içer. 
- Bu ilaç daha ho~ gitti Madama aeslea 

getirsin. Kız! Sen ne kadar kanı sıcak bir çocukma,.. 
sun. Beş dakika geçmeden evin kızı oldun. 

- Bana bunu çok görmeyen hocama teşekkfir 
ederim. Ben bu evin en sadık, en yumuşak çocuğU 
olmağa çalışacağım. 

- Senin annen sinirli mi? 
- Birazdan biraz ziyade. 
- Onun için sen yumuşak olmuşsun. DoktOl"-

lann aksinedir, sinirli anadan yumuşak evlat çıkar. 
Viskisini içerken daha çok dikkat etti. Nazlı ne 

kadar ince bir kızdL Bir fil dişi kürdandan farkı 
yoktu. Lacivert eteğinin üstüne İngiliz biçimi bir 
cirgü bluz geçirmiş, saçlarını tam bir aile kızı saçı 

gibi toplamış. Sokaklarda dolaşan süpürge •saçlılara 
hiç benzemiyor. Bacakları da paytak def,ril. Konu
turken (R) leri yutmuyor. Yıhşmıyor. Goz süzmü· 
yor. Marlen Ditrih gibi baygın baygın bakmıyor. 
Serbest, konuşkan, samimi, yumuşak bir aıle kızı. 

Bir aile kızı ki insan sevdikleri için böyle birer ev· 
lat sahibi olmalarına dua edebilir. 

Bunun gözleri de bambaşka. 1rl ve simsiyah. 
Kirpikleri devrilt, devrik. Burnunun kanatalrında 
bir ledeflik, yanaklarında bir gül kuruluğu var. 
Vurgun gittikçe açılıyor, konuştukça ferahlıyor. 

- Gözlerime çok dikkatli bakıyorsunuz; ho-
cam! 

- Çok güzel de ondan bakıyorum.. 
- Masanın tahtasına vurunuz, gözükmesin. 
- Korkma, kötü gözle bakmıyorum. Sen on 

yedi yaşında var mısın? 
(Devamı 11ar) 
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S · z Beni Hasta mı Sandınız ? 
GeC1 1911 de Çara Suikast Yapmak içi;, de Böyle 
Bir Makyaila Hasta Kıhğı~a Girmaş, Vazife Almıştım 

Garip değil mi?_. Bu kız -
cagız da benim bu bahisleri 

n:ıe hiç de alaka göstermiyor, biı 
zım meşrutiyet inkılabım.ızm na
sıl yapıldığı, Rumelide Bulgar 
ve Rum çetelerinin nasıl çalıştığı 
hakkında sualler soruyor ve Ça
n*kalede yapılan kanlı muhare
blllere dair malumat istiyordu. Ben 
~· znuhatabım..ı bu bitkin vaziye
tınde böyle kanlı mevzularla he
:fecanlandırmaktan kaçınıyor su
allerine kısaca cevaplar ve~rek 
b~si değiştiriyordum. Fakat o, bir 
munasebet buluyor, yine acıklı 
mevzulara geçiyordu. Dayanama · 
dun artık. Ve: 

- Matmazel. Dedim. Müsaade 
e:Seniz de bu gibi macera ve ha
diseler hakkında görüşmesek. 

Kız hayretle gözlerini açtı ve 
sordu: 

-Neden?_ 
- Belki sizi heyecanlandırır, 

azer ve sıhhatiniz üzerinde fena 
tesirler yapar. 

Angelika alaylı bir kahkaha a~ 
tı. Ve: 

- Ay. Dedi. Siz beni gerçek
ten hasta mı sanıyorsunuz kardeş. 

Bu itiraf karşısında, ben afal -
laınış ve kendimi tutamamıştım. 
Şaşkınlıkla kemirdiğim dudakları
mın arasından: 

- Değil misiniz? .. 
Suali fırlayıvermişti. Angelika 

bir sinir buhranına tutulmuş gibi 
artsız arasız gülüyor, belli ki saf
lığımla eğleniyordu. Gülmekten 
yaşaran gözlerini sildikten sonra 
b iraz ciddileşir gibi oldu. Fakat 
cinsi şimanklığı, fıkırdaklığı yine 
üstun gcldL Biraz daha güldü, gül 

dü, nihayet sakinleştL Berrakla -
şan gözlerini yüzüme dikti Dişi 
bir kaplan tavrile: 

- Sadık kardeş ben basta de
ğilim ki. DedL Bu rolü, Petresbur 
~a kadar uzıyacak seyahatinizi, za 
Ilın Çar hükumeti hafiyelerinin 
~~m gözlerine özürlü göstermek 
ıçın aldırn üstüme. Siz sahi mi sa
nıyordunuz veremliğimi?.., 

Bu dişi komitacının enerjik kuv 
veti ve hele artistik maharet ve 

k~dreti beni büyülemişti. Koyu 
bır komitacılıkla çok ince bir sa
natkarlığı h _ .. şa sında toplıyan bu 
ulku semb 1 

. 0 unun karşısında say-
gı ile eğilmiş, çok küçülmüştüm 
doğrusu s.. .. 

· oz soylememe meydan 
bırakmamıştı bu Yaman yaratık. 
Kuş cıvıltısına benziyen bir tat· 
lılıkla yin ö . e s ze başlamıştL 
k - Bılmem hatırlar mısın Sadık 
ardeş? .. 1911 yılı ik' 't . 

yım ıncı eşrın a-
m n ~~disi, hem de hiç unut -
~· gunlerden de pazardı. Bizim 

zalun Çara Padişahınızın selamı
~ı,. hediyelerini getiren bir heye
tinız H ·d· . amı ıye kruvazörün üz le Yal 
ta lımanına gclm·c-1-ı" B' . "'. ızun aza -
rnetli Çarın heyetinizi Yalta nhtı-
ınında bağlı duran "St d d -
tınd k an ar ,, ya 
k ~ abul edeceğini haber alan 
. omıtamız, rıhtım üzerinde bir su· 
ikast. tertibatı almıştı. Çar vapu· 
ra gırm k ·· e uzere nhtımdan ge-

çerken koynumda saklı bulunan 
bomba'" . . . 

J • savurmak vazüesıle benı 
o:aya göndermişti. İşte bir de o 
gu~, bugilnkü gibi, güzel bir mak 
YaJla kendimi sarartıp sold·.ırmuş 
veremin - ·· - ' uçuncu devresini ya-
şıyan bir hasta halini almıştım. 
Ah, 0 insafsız felek o gün bize yar 

dolsay~ı, Çan, validesini, kızlann
::ın u .... 

çunu, dam donörleri ve sa-
~~v .;;·s·:i Prens CDolgoriki) ile 

1. ., c• .. d '-b , • ' e gon crm"n. ıştcn 

lı Anl ıynmndı • ıımz b:r 
1 r b tde>n dcf'işti. Ça -

rın n · ı · . . ' 
ı r nı ILıvaclyal sara • 

Yınc1 ı ı . -
.a. •<ıuul cdcccğ anlaşıldı. 

Y 
Bız,m tl!şebbüsümüz de tabii su 

ad" . uştü. Kazanacağım büyük şe-
?'efı 0 ·· 
d gun benden esirgiyen ka • 
~r~ hala küskünüm. o gün de, 

lebu~un Çarlık polislerini, hafiye -
rın· aı 1 datmış, verem 'bir kızca -

ğız olduğumu hepsine ınandırmış
tını. 

B u haşan komitacının he -
yecanlı maceralarını dinle -

mek zev)ti, Odesa ile Moskova 
arasındaki yolun uzunluğımu ba -
na hiç hissettirmemişti. Mosko -
vaya varmıştık. İstasyonun bekle
me salonunda Moskovaya gidecek 
treni bekliyorduk. Karşımızda ih
tiyar bir papaz belirdi. Yavaş ya
vaş yanımıza geldi, Angelikanın 

önünde eğildi ve fısıldadı: 

- Kızım, dedi. Ben papaz (Zi

novefski), sizi tanıdığım bir kızca
ğıza benzetiyorum. Acaba pederi -
nizin ismi (Belomore) mi? .. 

Angelika gülümsedi. Boynun .. 

da takılı gümüş zincirin ucundaki 

salibi üç defa öptükten sonra ar
kadaşlarımla bana baktı ve: 

- İyi tanıdınız beni, dedi. Belo 
more, Belomore. 

Papaz güldü. Angelika ile be • 
.alın arama çöktü. Beş dakika ka
dar baş başa görüştüler. Papaz çö 
meldiği yerden kalkarken kulağı
ma eğildi. Rusça fısıldıyarak: 

- Türk kardeş. Sana selamet 
ve muvaffakıyet dua eder Mosko. 
vadaki kardeşlerin. 

Dedi, eteğini toplıyarak kala .. 
balığa doğru yürüdü. 

On dakika sonra Pctersburg tre 
ninde, yine hep beraber bir kom -
partımandaydık. 

- KULAKYA 
Yaşmm altmışı geçkin olduğu

nu • pek te isabet gi:istcrerck • ha· 
her veren iki defa sayın, bir oku
yucumuz kulağındaki uğultudan 
şikayet ediyor ve buna bir çare 
sOTUyor... Ba ka okuyuculanmTZ 
ara<ı;nda da kulak uğnltu<ıundan 
:r.ahmet ('ekenler bulunduii'ıınu 
tahmin t . ,.~imden mektubuna 
burada cevap verme'ti faydalı 
gördüm. 

Vakıa ku1nkta nğlıltn yalnız alt
mı<ımı geçkin olanlara gelmez. 
Daha genç, hatta pek genç olan· 
Jann da kulaklarında uğultuya tu
tuldukları vardrr. Bu sa:vm oku
yucumuz da, kulak uğultusunun 
her yaşta gclebi1cceğlni bildiği i
çin • kendisindekinin yaı;ından İ· 
teri geldiğini hatmna getirmek 
lstemiyerek • klağını yıkatmı~, 
halbuki • kendisinin de dediği gi· 
bi • bir faydası olmamış. 

Yaşlılara ve gençlere gelen U· 

ğultular arasında - )'tı<ı farkından 
baska • biraz da <ıes fa~kı ''?rdrr. 
Genderde. me.<ıeln knln~n kırlen-

eslnden ,·ahut kn1Amn 01'fıt lcı<;. 0
\nda mii7min h ·r iltihaptan ileri 

::-ten ııi!nltu 1•'7ıtk•ım ,..rlrn hil' rs
hk scsfnr. ,,ahut dl'n·z hı~ırtıs•na 
benzer. IJtiJııın k11lnğın orta kıs-
ıntlan lre,.lcf"kl kısm'"a t!c>riı·u·e 

~ğultu sidrletlc:-nir ve frrhnah bir 
gecede ağarl:ınn çıkarrhk.Ta;ı hı· 
1 tı yahut buhar makinesının ka-
ş r v 

zanmdan çıka!' b.uharı.n raptıgı 
gibi bir se~ işıttir~. Kımisı de :ı· 
catp musiki seslerı, madcnlenıı 
birbirine çarpmasından hasd olan 

ahut kilise çanlarfnm çıkardıkfan gür.iiltiiler gibi se~ler duyar; 
O man da kulağın ta lçerdeki 

k zmıa nda bir iltihap var demek. 
ıs 1 ld v ti Bir de insan nez e o ugu va-

ı:ı··kulnktan ı .. ~tilen su hışırhsı se· 
sini herkes 1'ilır. 

B 
ı ,. .. lrsı,.,.,l·k. v.,.,ı~,., ııltmı-

1'" R " l l'J J • k 
ki- ,.ı .. ,,hr•n <ıİi" r• ı < rr• u 

~· rrrr n " • • • 

lak il;;.,, fıırn rl:ıh:ı 'I ":ırl(' l.:nntf? 

le ~"""1 .. 1.,r•nın c:('rf ""r1 v11rnr-
an . n· il ·1 

kC'rı r•knrıf f<lnrı """ı.r. ır e erı e 
lı 1 rını ıutup cfikkat C"lrlPrler

na •:ıo: a ~ l d diki rl se kulaklarında u~gu tu e c 
i ahız vurdugu 7.Rman daha 

ses n n k dil . d 
kuvvetli olduğunu en erı e 
farkederler. 

Kulak uğultusu. gençli!<te ol· 
yaşlılıkta olsun haylice sık:'iw bir şeydJr. Fakat yaslılıkta 

T ren hareket ettikten, biletle
lerimiz kontrol edildikten 

sonra "Angelika,, nın da çenesinin 
bağı çözüldü, cıvıldamağa başla -
dı: 

- Bu papazı ben de tanımıyo -
rum, dedi. lsmini ve teşkilatımı -
zın en cesur bır fedaisi olduğunu 
evvelce işitmiştim. Petersburg'da 
karşılıyacaklara vereceğimiz pa -
rolayı getirdi bize. 

Tren adeta kanatlanmış gibi u
ça uça bizi Petersburg'a yaklaş • 
tırmıştı. Angelika, çantasını aç -
mış, makyajını tazelemişti. Küçük 
el çantasını yerleştirirken bana da 
şunları söylemişti: 

- Petersburg istasyonunda çok 
dikkatli davranmanız lazımdır. He 
le rusça bilmiyen bu arkada§ların 
şaşırıp ta türkçe konuşmağa kal • 
kışmalan hepim iz içia büyük bir 
tehlikedir. İstasyona inince benim 
soluma geçeceksiniz. Arkadaşları • 
ruz da ardunızdan ayrılmazlar ta
bii. Karşımıza çıkacak papazı gö • 
rünce ben hafif bir baygınlık ge -
çireceğim, yanımıza sokulacak pa
paza siz, Belomore Sadık parola -
sını vereceksiniz. Arkadaşlarınız 

da hemen beni kucaklıyacak, pa -
pazın kapısını açacağı arabaya ya
tıracak ve o anda hepiniz arabaya 

atlıyacaksınız. Bütün bu hareket • 
lerin bir iki dakika içinde yapıla • 
cağına göre şaşırmamalarını da 
arkadaşlarınıza iyice tenbilıleyi -
niz. (Devamı var) 

UGULTU 
olnnt'n ondan biraz da memnttn 
olmahdır: ÇUnkii kulaktnki uğ'td· 
tu dnmnrlarda tansiyonun artmış 
olduğunu. hclki damn1'lnrlll hem 
de ertlesmis bulunduklanını hn· 
her verir ve hu tansiyon artması 
ile damar sertlec:mcsi, daha bii
viik ve daha ziyade can sıkacak 
bir marifet yapmadan önce da· 
marlmrı tedavi ettirmeğe insanı 
da,·et eder. 

Gerci - bu <ıaym okuyucumu
zun dediği gibi • uğultu yaln1z 
bir tarafta olunca, yas altmışı 
get'kin bulunsa da, hunun yaşlı
lıktan ileri gelmesi imana biraz 
at'aİp ı:röriiniir. İn•mn yalnı:ı; hir ta· 
rafından ihtiyarlamaz ya, der· 
ler. İnsanrn bir tarafından mı, 
yokc:a her tarafından mı ihtiyarla
dığı derin hir hahistir. Fakat her 
tarafı ihti)·arlamış olmasa bile 
yalnız hir kulağının damarlan da· 
ha ziyade scrtlc~mls hnlunnr d:ı 
uğultu rıkarır. Bir tarafın daha ra 
buk ihtiyarlamr<ı olma~ı ıfa öteki 
tarafın genç kaldığına delalet et-
mez. 

Ül"un irin vıı<ı nltmı<ıı ıreekin o
lup ta hir tnr:ıftnki kn'n«a ui!"ııltu 
rfa e'<'lm'o; hn'""""":'I hrklmı> l!'iıi;n 
dnmarlarla h;rrk tP hiitiln viirnıHi 
munvcne ettlrıner1f'n önel'. l~rarı 

anali7 cfti1'ernk hfr de rapor alı
nırsa hiç te lüzumsuz bir iş ot. 
maz ... 

Rirrok yerlerde halk arasında 
kulak uğultusunun meşhur bir İ· 
lacı ''ardır: Uğultu olan taraftaki 
kulağın i<:erisinc, çocuğ'unu emzi
ren hir kadının siitiinden birkaç 
damla sağdrnrlar ve çocuk anne
sinin ilki ise ilaç daha tesirli olur, 
derler. Kulak iln<"ıoın hu türlüsü 
ya<ıı altmrsr gerkin olanların U· 

ğultuc:una ;,,ahsns olsa gerektir ... 
Bir de, hir fare vuvnsrnın için

deki farelerin hensini tutup. diri 
diri 7evtin ,.a;nnın irin,. c:okhı'ktan 
sonra """';•n:nr..ın1 f·lnr fıkn kııv
nafa,.nk :-1f• a'' <;nklnvıp on.tan 
c;orıra ııi!tılıln"an kulA:Tn o zevtln· 
Ynfrındnn hf.·kll<' damla akıtmak 
usnlii vardır. Ru da . tahli • alt1 ay 
heklemeğe vakitleri olan gençler 
irin ... 

Bence en doğrusu, kulak oğul
tmn hangi yac;ta gelirse gelsin 
hekime muayene ettirip uğultu
nun sebebini teşhis ettirerek ona 
ıörc tedavi ettirmektir. 
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Viyanayı Muhasara E e 
Kara Mustafa Paş 

Sebili P erişa Bir Ha d dir 
Dünı Türbeden, Sedefcilere, 

Çarşıkapıya doğru ilerll • 
yordum. Gün~ş. üstünde bıraktığı 
pamuk bulutları kızıla boyayarak 
Marmaraya kayıyordu. Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa camiası hende
senin en zor şekillerinden dokun • 
muş parmaklı.klarile, narin sütun
larile, irili, ufaklı kubbelerile, a· 
lemlerile, çitlenbik ağaçlarile bu 
kızıl ufka yaslanmıştL Bu manzu
me her vakit guruba müstesna bir 
haşmet ve azamet verir. Piyerloti
yi de bu semte bağlıyan bu tablo 
idL İstaınbula gelen seyyahlar Di
vanyolunun gurubunu seyretmez
lerse bu füsunlu şehir hakkındaki 
intıbaları gedik kalır. 

* Sebil, türbe, medrese, mektep ve 
mescitten müteşekkil bu camia Al 
man topraklarının göbeğine kadar · 
sokulan ve orada kırılarak gerili
yen son Türk savletinin haziın bit 
hatırasıdır. 

Eğer bu manzume Türk mimari· 
sinin, Türk taşçılık, oymacılık ve 
dökıneciliğinin erişilmez örnekleri· 
ni vermeseydi, kötü günlerimizi 
unutmak için, buınları ortadan kal 
dırmakta zerre kadar tereddüt et. 
mezdim. Bu suretle hem o hazin 
hatıraları siler, hem de İstanbullu
ları her an tehlikeye sokan dar ber 
zahtan kurtarmış olurdum. Fakat 
bunlar üstlerine titrenmesi lazım 
gelen pırlanta yadigarlardır. 

Ben üç günümü vererek bu ea-

tündeki şu dört mısralık kitabe 
Viyana muhasaracısının feci akı

betini de bize söylüyor: 
Kazayı mübremi tedbir ile tagyir 

miimkün mü 
O Tirin def'i kabil mi ki rami der 

kaza kavsi 
Ziyaret eden ahbabı desinler fevti· 

ne tarih 
Vedilda Muı.tafa Paşaya ihsan eyle 

Firdcvsi 
1095 

Büyük Köprülünün damadı, 
Dördüncü Mehmedin sadra

zam ve serdarı Kara Mustafa Pa
şa Viyana hezimetinden sonra 1095 
H. yılında Belgradda öldürülmüş 
ve koparılsın başı bir kıl torba için
de Edirnedeki padişaha getirilmiş
tL Bu talisiz baş sonra Edirnedeki 
Saruca Paşa camii mezarlığına gö
mülmüştür. Bu vakur ve kahraman 
Türk çocuğu kıskanılmasaydı Vi· 
yana bir daha eski sahiplerine dön
memek üzere Türklerin eline 
geçecek ve Türklerin garplılaşma
ları daha iki buçuk asır evvel baş.
lamış olacaktı. 

Ordu hezimete uğramıştı. Fakat 

kafas1 kop:ınlmasaydı Kara Mus
tafa Paşa bu mağlubiyetin acısı

nı yine çıkaracaktı Mağ tip Serda
rıazam; hez metin amili saydığı İb
rahim Paşayı öldürtürken o padişa
ha şöyle vasiyet etmişti: 

"Eğerçi bu adam hala benim he
lakime müsaraat üzere olmak ha· 
sebile hasmı canım ve aduvvü bi
amanım olduğu muhtacı beyan de
ğildir. Lakin devleti aliyenin bu 
anedek müstağraki namü niamı ol
duğum ecilden hukuku bendegiyi 
eda için padişahımızdan rica ede
rim ki, töhmeti inhizam ile 
bir böyle kuvvet ve mek -
net sahibi vezirin katil ve 
idamına ikdam etmeyip bu işin hüs 
nü suret bulmasını yine anın gerde
ni iktidarına tahmil eyliye ... Bun
dan ~avri bir vezir bu l!ailevi ref 
ve dameni milkten desti taaddiyi a 
dayı reddedemez. ( 1),, 

Sekiz köşeli inşaata parlak bir 
nümune olan mescidin ka -

nısındaki şu 14 mısra bize bu kül
liyenin ne vakit başlayıp ne vakit 
ikmal edildiğini gösterirken tari -
hin bir çok karanlıklarını aydınlar
tıyor. 

Karamustalapaşa sebilinin bugünkü hali 

azan: 

ı
/b-rahim Hakkl 

Konyalı 
.............................. 

Mustafa namio veziri bam, sahibi 
hayrın 

Cayin ey bari Hüda ravzai ndvan 
eyle 

Bu .makamı ki bina etmiş idi. Nıs
fına dek 

Dediler kuşci azmı dari mennan 
eyle 

Kimseye baki değildir bu sarayı 
Gerdlın 

Ayni ibretle bakıp dikkatü im'an 
eyle 

Ali bey yan• ki Ferzendi dedi 
Hamdiye (2) 

Pedcdm hayrına gel sayı firavan 
eyle 

Mektep ve mescit ile darı hadisi 
tekmil 

eyle 
Ol dahi eyledi ikmaline himmet. 

Ya Rab 
İki §lemde anın ıniişkülün asan 

eyle 
Bu makamın dedi itmamına hatifi 

tarih 
Ruhu banisme gel Fatiha ihsan 

eyle 1102 
Kara Musafa Paşa bu caminin 

inşasına Viyana seferinden biraz 
evvel 1093 yılında başlamış ve se
fer münasebetile yarıda kalmıştL 

Sonra oğlu Ali Bey bina emini ve 
yahut mimarı Hamdiye tamamlat
mıştır. Müessese dokuz sene sonra 
ikmal edilmiş oluyordu. 

Müessesenin bugünkü hali yü 
rekler acısıdır. Mescidin ö

nünü ravaklayan ve dört mermer 
sütun üstünde yükselten üç küçük 
kubbe tamamen yıkılmış ve direk
leri ölü dişi gibi sırıtmıştır. Mabe
de iki mücevher ka.ınat gibi takılan 
yanlardal<l müselles kubbeler de 
yerlere serilmiştir. Sağ kıble tara
fındaki kanadını da elektrik şir -
ketinin hoyrat eli yıkarak yerine 
muhavvile merkezi kurmuştur. 

Mektebin yalnız dört duvarı kal
mıştır. 

Sağ tarafında dokuz sütunun üs.
tüne binen on ravak kubbesinin ar
kasında on da medrese odası var • 

dır. Ortada eski ihti~amına ağlı -
yan kırık ve çarpuk bir şadırvan 
var. Örtüsü tamamen yok olmuş
tur. Dokme parmaklı.klarile, zarif 
sütun başlı.klarile müstesna bir du 
rum arzeden sebil Türkün yüksek 
zevkini ve içtimai yardım teşkila
tındaki ileriliği.ni gösteren şahe

ser bir örnektir. Yüreğim burkula
rak söylüyorum. Bu pırlanta ese
rin perişan kubbesi de bir çayırlık 
olmuştur. Sağındaki açık kubbeli 
ve parmaklıklı mezar da bu sebile 
başka bir asalet vermektedir. 

Buradaki kıymetli mezar taş
ları ve lahitler ihmalimiz 

biraz daha devam ederse yok ola
caklardır. Tarihcilcrin ilerde ya -
pacakları tetkikleri kolaylaştırmak 
için burada yatanları taşlarındaki 
ölüm tarihlerile beraber aşağıya sı
ralıyorum: 

Kara Mustafa Paşanın torunu 
Kaptaını Derya Kaymak Mustafa 
Paşa 1143, Kara Mustafa Paşazade 
Sfüıhşör Mehmet Beyin oğlu mü
tevelli Mustafa Bey 1210, Kara 
Mustafa Paşa evlfıdından kaptan 
elçi Mustafa Paşazade Meh-
met Sait Bey 1208, silahşöı 

Mehmet Sait Bey 1208, silahşöı 
Mustafa Bey 1241. Kara Mustafa 
Paşanın kızı Abide Hanım 1153, 
Kara Mustafa Paşanın torunu ve 
Hacı Kara Mehmet Paşa zade Kap
tan elçi Mustafa Paşanın küçük 
oğlu Mehmet Sadık Bey 1181, Ne-
1179, kardeşi Mehmet Mesut Bey 
1207, Kara Mustafa Paşanın torun 
larındaın Sait Bey 1210, Kara Mus
tafa Paşa evladından Ahmet Beyin 
oğlu Bevvahini dergahı filiden 
Abdi Bey, 1208, Elçi Mustafa Paşa 
zade silahşör Mehmet Sait Beyin 
oğlu Mehmet Sadık eBy 1181, Ne
dim Bey 1253, Kara Mustafa Pa
şanın kızı Fatma Hanımın kızı E
mine Hanım 1181. Bcnane Hanım 
1184, Kara Mustafa Paşa evkafı 
cabisi Ali Efendi 1270. mütevelli 
Mehmet Sait Bey. 1269. mütevelli 
Mehmet Beyin dadısı Dildade ka· 
dın 1248. Kara Mu~tafa Pasa za 
de Mehmet Beyin kızı Abide Ha
nım 1182. 

(1) Raşit tarihi. Cllt 1, sayfa 433. 
(2) Ali bey Ka1'a MusUıfa paşanın oğ

ludur. Ferzend kelimesi şiir zaruretinden 
dolayı kullanılmıştır. Sicili Osmanı sahibi 
de (Clld 4. Sayfa402 de) böyle diyor . 
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Gaz Yiiklii • Gem1c1e Maarif V ekileti ŞU.ra Dedikodu Yediğim iz Etin Hikayesi 
Kaçak Eıya Yakalancll 

nm~"!::ı':.~ Toplanbsı için Nasd Çıkar : Bazı Koyun Tüccarlar 
::_.::;~_;: Hazırlıklara Başladı NasllYayıllr? Ziraat Kurumu ile 
na çıkanlımf. ca,mü meoJıcS ,aprı. (Bap ı Mcide) 

dığl mU& tayfalar, birçok 88nctx\:.. fBGf' ı taddeJ ~re tedrisat yapmayı lSfı:enmek Her P-alkner Bile yemeğine en ı y k ı t • ] 
lan denize yuvarlamıflardır. Vapur- gun t>fr ft'ehe teteeek tekDf ve teb- üzere bir kursa BeVketmiştl'r. Bu dlSndüğ(l zaman bu haber ona da ş apma s emıyor aı 
dald araftırmalar henüz bWriJem&. lıllerde bulunmalarma imklD. ver- kurstan çıkan muallimlerin, hazır- veriliyor. Fakat kan koca bu ha· 
miştlr. Tahkikatla mcwul olan he- nıek lçJnc:Ur. 1anan kitaba göre yapılan tedrisatın bere ehemmiyet vermiyorlar. (Btlf' J ncide) ,..de Suriye ve Iraka gönderllm~ 
yet, bugün de isttcvaplara devam e- Vekciletin laarrlılrltll\ muvaffakiyetli neticeler verdiği gö- * Emırumdaki bir kısım hayvan tedir. Beytülfebap Irakın ve Nusay• 
decektir. Kaçak eşyanın binlerce ll- Maarif Vekiletinhı b husustaki rülmüştür. Ayni usule göre beş sene B 11 mrada sabahleyin Tonl ve tüccarları ise ıayım aylannda ellerin bin Suriyenln adeti ithalit kap 
ra kıymetinde oldutu anlqıb:yor. hamr1*1armı - le bir ~e tabi evvel İstanbulda da, yine ayni '8- arkadqlannm geçtiğini gör- de hayvan bulundurmamak, hayvan hükmündedir. 

Bu hMlse etraımda dim ,.apt:zlı· tutabiliriz: IOY kilde tecrilbeler 1apılımf ve muvaf- dükleri hudud civarındaki Alman toplama işlerinl dalına sayım mua - Sayım oergr.i kaçdçılığı 
am tahkikatın netk:Nini apiıda • 1 _ Cilmhml,.edn DAm tarihin- fakiyetli neticeler elde edllmiftir. Bu piyade bölüğü erferi, çavuşlannın melesinden aonraya bırakmak, satış 
kuyacaksmız: d 1 k d EbedA Ş noktadan hareket eden Vekalet, bu kumandası altında dağa çıkıyor ka işlerini de bu zamanlara hasretmek Erzurum.da olduğu gibi bu hava-

C!-'--...a V-'-- ...._ __ • en ll01l zaman ara a ar, ı e- usul tek kutulm -'-talimleri vapıvnrlar Hatıl Zü ..l.l 
~ -- --.......-,,- _. fim1s Atatilrkilıı Relsicihnh sıf • ü ve kitap o uı mese- y-. " " - • suretiyle kendilerini sayım ver6 .... n- Ude de sayım vergisi kaçakçılığı mn 

oaeG Bong • Koaı mi& caz aemial ur 8 ~esini bütün orta tedrisat mekteple- rihe yapılan bir telefon neticesin· den kurtarmak yolunu tutmuşlardır. cuttur. Vergi alındığı aylarda bütün 
btyramm lkhıcl ıtmtı Umamnnza tDe, MllU Şeflmts İsmet İnönünün rine teşmil etrneğe karar vermiş bu- de adedlerinin arttığının bile far- Gerek denizden, gerekle karadan hayvanat (lmadiye) taraflanna geçi-
gelmif n lmmpu.yamıı Servtbur- Bafvekll ve Cilmhurrelli llfatlle lunmaktadır. Bu tecrübeleri gözö- kına varmıyorlar. sevkettikleri hayvanlan ayni sayım rilir. 
nundaJd depo iskelesine Jll:Dıllfmllbr. ~uhtellf uman ve muhtelif yerler- nünde bulunduran Vekllet, İstanbul Fakat 0 arada, Falknerden 81 • makbuzu ile vapur veya trene bin - Kebolzade Rızanın Çapakçurdald 
~muhafaza tefldl'tı birkaç e, mllU Jdllttlribl )'ilbeldlmesi, ve Ankaradald yerli ve ecnebi fran- kerlerin dağda kayak talimleri yap dirmek suretiyle iş görürler. Bu hu- işlerini Rıfat ağa adında bir tüccar 

defa bçakÇllık tesbiı ettlll bu ge- meehart tedrisat, maarif kaıllanma- sızca muallimlerinin tştirakile btr he makta olduğunu öğrenen köyün şa susta Erzurun\ tüccarlan ile İstanbul idare eder. Bu ıube Hozat, Yalo, Lice, 
milerl her zaman koatrol altlnda bu- il, mautf alyuetl, tedrisatın rasyo- yet toplatarak, yine Foset usulilne rapçısı Zürihe, toptancıya telefon alıcıları arasında kendiliğinden doğ- Çemişkezek, Arapkir, Kebat tarafla 
lundurmaktadlr. !'.olen vapurunda nell91tlrllmesl ılbl amumt maarif sJ- göre fransızca tedrisat programı ile la iki fıçı p.rap ısmarlarken biraz muş ve işlemekte bulunmuş olan bir rında hayvan toplar. Bu havaliden 
pne ldlll1yetli mlktaıda kaçak et)'& 1aetlmb hakkında söylemiş olduk- her sınıfa mahsus olmak üzere bir da havadan bahsediyor, ve köye anlaşma vardır. Bu suretle de her toplanan hayvanat münhasıran Eli-
"9 içki bulundutu lhJ>ar edllnıesl il- lan nutuklar ve vermiş oldukları kitap hazırlatmıştır. gelen Alman askerlerinin o anda sene yüz binlerce lira kaybolmakta- zıj ve Malatya iatasyonlan vasıtaai-
adne tıqkflAt bradan w denbden direktiflerin kitaplar halinde bastı- Millt dil biinyemtze gl5 - dağda kayak talimleri yaptığını ha dır. Halbuki mezbahaya gelen hay- le cenuba ve iç Anadoluya gönderi • 
lllkı bir tanmsut tedlJlııl aJm:ıttır. nlmuı. re yazrlmı' bulunan bu kitan • ber veriyor. Zilrihteki şarapçı bu vanatın adet itibariyle sayım vergisi lir. 
Bayramm ildncl gfbıtl .. t altı)'a ka.. D - MullteDf samnalarda memJe. ders senesine kadar yetiştirilecek- telefon muhaveresini o sırada dük nin makbuzlan istenilse bu kaçakçı - Bitlis piyasuında da Erzurum pt. 
dar pıml hamulesl olan ıazr kum- ketlmhe ıelmlt bulunan, terbiye i- tir. kanında bulunan üç müşterisine an lığın önüne kısmen olsun geçilebile- yasasında olduğu gibi komisyon ve 
pan,.. depo1arma bopltmıf ve ak- leminde b;t,h bqma birer mekt~p Almanca tedrisatına gelince: Ve- !atıyor. Bu müşterilerden biri bor- ceği tabiidir. çoban bahfişi usulleri caridir. Bu ha
pın ohmca faallyet tatil ediJmiftir. lahlhl olan Con Davey, Omer Boız kalet bu dil için de yerli ve ecnebi sada bir memur, ikincisi belediye lşte bu sayım vergisi meselesi de , alide de hayvan milbayaasında .s:A· 
Mulultaza meımurlan flddetli fırtı- ılbl beynelmilel f8hrete malik .. ~ almanca mualllmlerini Ankarada b~r meclisinde muhasebeci, üçüncüsü Erzurum tüccarlannı Ziraat Kuru - ğıt paradan z yade altın para teda • 
naya raımen, ayni gece sandalla ge- dyetlerln vermlt olduklan raporla- heyet halinde toplatarak meseleyi de bir gazetecidir. Borsa memuru mu ile iş yapmaktan menediyor. Bu- vül eder, bu suretle bu bavalide, 
anhıfn yenmda bulunan tamandrran mı nepl. (Gerçi bu raporlar kısmen bunlara tetkik ettirmiştir. Bu heyet derhal telefonu açıp Amirini bu te nun için Ziraat Kurumu namına ya- memleketin altınlarını Suriyeye çe
kadar yak1aprak tarusuda devam eski harflerle nefl"8clllmlş bulunu- yine Foset usulüne göre bütün ~r- lefon muhaveresinden haberdar e- pılan iş tekliflerini bu tüccarlar ya ken bir muamele vardır. Bu havali 
etmtıler, diler taraftan kandaki ta- yordu. Vekllet bu hazırlıklar meya- tamektep smıflan için tek bir kitap diyor. Belediye muhasebecisi yol- el}erinde hayvan bulunmadığını ve- birçok ihtiyaçlarını İrak ve Suriye
rmut tertlbatım da mklqtrrmqlal'- nmda bu raporlan eksiksiz olarak okutulmasına karar vermiştir. An- da tesadüf ettiği valiye haberi nak yahut da eldeki hayvanatın (pey) al- den altın para mukabili temin .eder. 
dır.. Gece yanmna dolnı gemide bir tekrar neşreclecektir.) cak ortamektebin ikinci ve üçüncü lediyor. tında bulunduğunu söylemek sureti- Bu sebeple Bitlisli Rıza iş yapabılmek 
banıbt baJlamq. 1>fr mdddet IODl'a, m - tktuat Veklletlnln, mllU ik- sınıflarında bu kitaplardaki bahisle- Borsacı zaten kulağı tetikte ya le reddediyorlar. için ya dahilde altın tedarik etmek 
l"'J1kle.n mneleler tarafmdan chpn- taadlyatımn hakkında tetldk\t yap- rin ne şekilde tevsi edilerek okutu- şıyor. Zaten Zürihe gelen Alman ikinci 08 mühim aebep veyahut aş!1'etlerin ihtiyaçları. olan 
~ Mndıtlar tafmdılı g6rillmfiftilr. tlrmak here Amerika lktuat profc- lacağına dair de rehber hazırlanmış mültecileri her an Hitlerden bir sür eşyayı Surıyeden celp ve temın et· 
Bu 8m"et1e ~ parti andık dıpn p- llrlerlnden mtlrekkep olarak retlrt- bulupmaktadır. Bu tek kitap "ve reh- priz beklenebileceğini işae etmiş- Ziraat Kurumunun Erzurum ha • mek mecburiyetindedir. 
bnbrbn nmhafua memurlan Is- tlil heyetin vermiş olduta raporla- her de yeni ders senesine kadar ye- !erdir. O gece derhal Paria ve Lon valisinden hayvan mübayaa edeme- An'-ra oe haoali.i için 
hıe,. ~ eOrmt meflıut yap- rm nepl. (Bu heyet lktısadl mesele- tiştirilecektir. dra borsalarındaki ajanlarına. da mesi sebeblerinden biri de para işi-
~. Kartı1armda muhıfara ter hakkında tetkikat yaparken o yeni hazırlanacak kitaplar bu haberi yetiştiriyor. Vali Dahili dir. Şark vilayetlerimizde bugün da- Bitlisli Rizanın bu işlerini Mu-
memurlanm ı&-en ameleler landık- vakit maarif meselelerine temas et- ye Nazınna telefonla malCimat ve- hi kağıt ve altın para meselesi mev- sulda (Caferi zade Kamil) Çelebi 

-4· -n. Ae doA-· giden "'"•or E k h t' t' Acıı' ve Halepte (Seyit Riza Eddevri) ida lan blrabrak ıaz depolarma dol- &U"9t laDa.JueJl'llea 15a.. Maarif Vekili, gazetecilerle olan .... ., • cuttur. n ço ayvan ye ış ıren • ... 
ra taç:mı:ya baflamtflardır. Onlan maarif siyasetinin takip etmesi müsahabesinde ilkmektepler için Dostlar dostlara telefon ediyor. retler daima altın parayı tercih eder re eder. 
tü:fp eden memurlar, depolarm ~ lhmı olan veche hakkında.~ en~e- müsabaka ile yazdırılacak tarih, yurt İş adamlan ortaklarını haberdar ler. Erzurumun Abdürrazakı müba- İstanbulun tanınmış tüccarların • 
atinde Jmm,.un•-- İstanbul _.ı..-._ resan nokta! nazarlar ilen surmuş- bil'"-~\. ve kiraat kitaplarından da ediyor. Borsa oyunları yapanlar ha yaatını ekseriyetle altınla veyahut dan bazılan hayvan alı!n satımı işin-

r-o1- ............. 
0~ b · k · 'n ellerinden gele- ld··.,·l h h de Bı'tlısli Rıza ile sıkı temas halın· ıd 'lltldtıril Maklamare ile karplaf- til.) • bahsetmiştir. (Dünkü nüshamızda ~u erı yayma ıçı aşiretlerin muhtaç o UA an er an-

~ eb- =it " tz h ı km t 1eww :vardııa.> ai DNorlar. ~bJI: ~- f!11 w. ..,. .. mlucW•tırla ~ ..Bu ~ler k l" ~rlara Kayseri ha -
Mnıdı1rlarda phsı için geti.rttlği iç.;. iii1i maarifi hakliında tetkikat ya· Vekalet bu kitaplardan başka or- dra ve Paris, Hitlerin İsviçre aşiretlerle Abdurrazak arasında mü valisinden gelen koyunlar Bitlisli Ri-
tnerln bulundu"'"-u söyl-•~-. pan Amerlkah pedagog bir kadının tamekteplerde okutulmak üzere 'ki iizerine yürümekte olduğu ha - tekabll bir emniyetle devam eden a- zanm bizzat veya bilvasıta malıdll' 

6~ ~~ -•· ld ğu beri 1 1 Pek on b Ankara ve havaliaine sevkedilen Bu esnada karadaki tarassut me- ba husasta v ... uw9 ° u raporun cilt te gramer kitabı hazırlatacaktır. Ye uyanıyor ar. az s • çık bir kredi hesabı da vardır ve u 
.-a b h b r N vyorka da varıyor tl'di Ç" kü' b kesı'm hayvanlan da Bitlisli Riza ı1e amr1an da ıskeleye gelmlşlerdlr. Ge- n~.. Bunun için de ayn bir müsabaka ra u a e e · da çok ehemmiye ı r. un u 

mideJd adamlar iskelede gümrük V - G~rek kendi profesör ve ilim yapılacaktır. Bu müsabakanın şart- Nevyork, Parls Londra borsaların- havalinin büyük ve küçük hayvan onun iş adamı olan Bıtlisli Şak ritı 
nıemurlarmı gartıııce içerilerinde iç- adamlarlODISID, prebe memlekette lan yakında ilin edilecektir. da esham düşmeğe başlıyor. Bir toplayıcılan, müstahsilleri umumi. birkaç hayvan tüccan ile teşriki me-
tiden başka etYa dolu oldulu tah- vazife almq bulunan ecnebi ilim a- Hasan Ali Yücelin noktai nazarm:ı çok kimseler lflis ediyor. bir çok ai yet itibariyle büyük tüccarlara borç saisi neticesi temin edilir. 
ada edilen 1.4-~ ......aı1rlan denize damlarıınm, maarif siyasetimiz ve göre, bu müsabakadan maksat, hem leler mahvoluyor. Yüzlerce, bin - ludurlar. Katiyen başkalarına hay. Ankara havalisindeki hayvan ah-

-~va. ~---- __ ... --'- ed....._ h LL. d 1 ı--- 11o"ru"yor -· .. ·- mühim bir kısmını hemen h3'-atmışlardır. fazla nunatmllDU t nısat aıuun a mesleğin içinden ve dışından muhar- erce &WNln zarar a • van satamazlar. uw.uu 

Memurlar dedıal remfye girerek veırndt olduldan raporlann neşri. rlr yeti§tirmek ve hem de çocukla- Aradatı yirmi dört saat geçme- Bu hususta gerek Erzurum, gerek men yalnıZ bir tek İstanbul tücca-
llV& atılmamıa meydan bırakmadık- VI - Son samanlanla, program runıza, ana dilin inceliklerini öğrete- den Almanya ve İsviçre hükıimet se Bitlis gibi hayvan piyasası addo - rınm tavassutu ile yapılır. Alman 
~ glb( anbarlan - depolan da mn- meseleleri ve tedrisatın rasyonel o- cek iyı' bir gramer kitabı temin et- leri bu haberi resmen tekzip edi - lunan mahallerin kesim itlerine mü hayv,nların çoğu Ankaraya ve bırazı 

"""' u d "'t rlf 1 F k t rtık ı'ş işten geçmiş rül Zi da Adanaya gönderilir. Buralardan 1ıfir1-4~lerdir. V•...4..-6 merlLeze ha- larak 7aptınlmur hakkın a, " aa mektir. yor ar. a a a • dahale ve iştiraki fuzull gö · en • 
~ -.J""• A Ü 1 lm t B" kt İzmır' Ve lstanbu\da istihlak edilmek t>er '9erilmlt oJdutuncian d rha1 bl Vekllednln sorduğu suallere, nl· Bu ders senesi başından ituöaren o an o uş ur. ır me ep çocu - raat kurumu ve emsali müesseseler 

ıtahk!k 't'e araftlrma heyeti etefldl : venlteye ballı alakadar fakültelerin mekteplerde okutulan ıstılahlara d:ı ğunun bir müşahedesi bakınız ne- aleyhine yapılan propagandalann da, ::y:~~~:ı:k ~::~ ~::::nı::~~ 
-dllmlttlr. Bu ar&fbnna 80nunda vermiş olduktan cevaplar ve bu }ıu- temas eden Hasan Ali Yücel, Veki- lere sebebiyet veriyor. hiç şüphesiz ki, büyük tesirleri ol. tstenllirle, muhakkak surette evveli 
•ubtellf eins içkiden 'bafka binlerce s1111ta verdikleri raporlar. letin bu ıstılahlar hakkmda al.ika- * maktadır. mütavamtlarla anl•pnak mecburi • 
bıık daha birçok kaçak eua da bu VD - Vekaletin, muhtelif dere- dar muallimlerin, gerek ilmi kıymet Dedikodu ve fiskos aile yıkan Bitlüte laayoan ticareti yetindadirler. 
lannuqtur. ~en mekteplerde tatbik edilmekte o- b*1mmdan, gerek tedris noktasın- cemiyeti içinden yiyen bir * 

Gemi Sen1banm Wtele91nde mu- lan mftfredat pro&ramlan ve okutu- dan mütalealarını aorduğunu, önü- mikroptur. Bu sırada gazete ida - Diğer taraftan Bitlis phrl de 
Waza tefldllt.ıın nezareU altında- lan ldtaflann nıahlyed hakkında, müzdeki hafta içinde bu mütalea- rehanelerinl, bUJusi meclisleri dol- hayvan işlerinde Erzurum kadar e • D ~ diler ..tha1armı da ,.._ 
Cr. tl'f g(indenberl aemlde tahkikat mahteUf Veklletlerden sorduğu su- larm mektep müdürlükleri tarafın- duran, fakat meDfel ve hakikate hemmiyeti haizdir. Bitlla, cenubu nnld yazımızda anlatmağa devam e-
-yaplımuına ralmen henüz ikmal e- allere ıelen ~evaplann neşri. dan Ankaraya gönderilmiş olacağını, uygunluğu derecesi belli olmayan şarki villyetlerimizin hayvan ttca - deceğiz. 
&lemedftir. Emniyet ve ıtımrilk VJll - Dtlnya maarifi hakkmda bu mütalealann Vekaletçe tetkik e- bu dedikodulara kulaklarınızı ka - reti merkezi addolunabilir. Hatta mu Hüıeyİn Subapmn mektuba 
ıtıeşldlAtı memurı.n dün aabah saat son ıenelerde toplu bir halde neşn- dilerek ileri sürülmilş bir noktai na- payınız. Çilnkil dedikodu zararsız am,ele itibariyle son zamanlarda Er- Dünkü yazıda ismi geçen ~ 
.ondan gece saat Jirm1 bire kadar dlhnlt laulmum Jdtaplamı tercüme- zara tesadüf edilirse bunun nazarı bir gevezelik olmaktan çıkmış, bir zuruma bile takaddilm edebilecek bir dar çiftlili sahiplerinden HiiMJyia 
cıemtnhı kaptan ve ~alarmı l8tlc> le!I. dikkate almarak kolaylaştıncı ve çok kimselerin haysiyet ve ferefle- faaliyet göstermektedir. Buna sebep Sutaap, bize gönderdili bir mektupta 
'ftP etmWerdlr. Ba tahkikat esnaan Bu smette Vekllet, pmdiye ka- düzeltici tedbirler alınacağını söy- rini tehlikeye koyan zararlı bir hal de; Ellziğ, Diyarbakır, Mardin iatas diyor ki: 
da lnmıpanyamn Türkiye umumt dar, memleket maarifi, hakkında 1 işti almıştır. Dedikodunun hu zararım yontan vasıtasiyle, Diyarbakırdan "Koyun tşıerlle allkam, tencll 
'Vekili Safa da hazır bulunmU§tur. gerek yerliler, ıeretşe ecnebiler ta- ;;len~ teJrüat tahdit etmek, ona ehemmiyet ver daha kolay ve seri bir surette garbl çtftltllJnde· beslemekte olduğum btr 

1 rahndan temas edilmiş ne kadar me. memekle mümkilndür. ve cenubi Anadoluya aevkiyat yapa kaç yilz damızlık ha1Wnın mewl • 
ftCJİlferede aeleler varsa burılan bastırarak ata- Maarif Vekilinin noktaf nazarm1t bilmek imkanlarının huıl olmasıdır. mhıde lmzulannı latmak gibi JIUlb.. 

kadarlara teYzi edecektir. n..._-.u.1. Yoka 

B b 1 d göre, maarifüniz, bütün tahsil kade- y 1 Bltllse Mallzglrt, Erclf, Van, Hak dut bir abf verişten •Jann""· om ac:ı ar an Ecnebi dil tedrüata melerine muvazi mesleki ve teknik UCJOS av kiri, Şirvan, Sürt, Çapakçur, Hozat İstanbul piyasasını hlldm bir 'ftZl -

B·ır·15•1 Tutuldu bir tahsil sistemi kurmak gayesine Kab·ınes·ı ve havalisinden külliyetli mıktarda yette butunmaldığıma maddeten c1e 
Maarif Vekili, bir aralık ta l1ae ve doğru gitmektedir. Devletin tatbik hayvan gelmektedir. Bitllateki hay· tmkln yoktur." 

Londra, 4 (Hususf) -tngflterentn orta dereceli melltteplerde ecnebi etmekte olduğu sanayileşme progra- · (Bllf\ J ir&e!deJ van ticareti de Kebolzade Rıu na - o 
trıandadan kA:milen çekfimesbd ve :! ~ temu ~tmiftir. Vaki- JDJ, büyük teknik mekteplerden tu- vat partisi arasmda aktolunan klnu- mında bir zatın elindedir. Bu zat, Siyasi Ziyaretler 
~rt gün içinde buna karar •eımesl- tedrlatmda nua: gore, ecnebi dll tunuz da, köylerdeki biçki ve dildf nuevvel anlapnasllnI fiddetle alkış.- Surlyede koyun krah olarak tanın • 
ıd ıstlyen bir tehdit mektubu bu- çe sıkıntı ve ka7- kunlanna varıncaya kadar pratik Iamışlardır. maktadır. Paris, 4 (A.A.) - B. Bonnet. ya· 
...ftft Lord Hall!aksa """"nderflmleH. dedllen muvaffakiyetaizlikleır, mu.- bayata ha la " 1 k y ..... 

1
• L-1..an• ... L...ruJ.-r Kebolzade Rızanın bu havallde kında Berlln'e gidecektir· Maamafih, e-- •" 9...... allimlerln tatbik etmekte olduklvr ru Z1l' yıcı muessese er u- ..... ,.." so 1111 _,,_ 

Mektup, zabıtaya ftrllmiştir. tedris usul1 rlnin lmas lma1DU leap ettirmekedir. Memle- Belgrad, 4 (A.A.) - Birleşik mu· büyiik bir hayvan toplama ve sev • Hariciye Nazınnın yakımnda bulu· 
1938 birinci teşrinde ve 1939 Ddn- _ e . a~ ayn ° ın- kette sanayi ve ihÜau baflıyan ha- halefet Sırp ve Hırvat partileri bu ketme teşkilitı vardır. • nan zevat dün akşam bu haberi tek· 

el kAnundakl suikastlere iştirak et- dan ve muteaddit kitap kullanılma- reketi karfılanıağa bafka türlü bir akpm bir içtima yapmıştır. Bu tefkilitın merkezi Bltliste ve zip etml§lerdlr. 
ıntı olmakla evvelce itham edilmiş sından ilerl gelmektedir. Vekalet bu imkln tasavvur edilemiyor. MezkClr mahafilde kaydedildlli. şubeleri de Sürt ile Çapakçurda bu· JI. 
olan bir delikanlı, Manchesterde tev- mahzurlan ortadan kaldırmak içm Bu gaye, gerek para gerekse el~ llf' göre, memleketin menfaatlerine lunmaktadır. - Varşova, 4 (Hususn - ttalya H• 
kif olunmuştur. Bu delikanlı, fU llS> çarel rineler ara~k~ bafkabulliaan b~n- man cihetinden, imkAn, elde edikllk- tamamile uygun olan Stoyadinoviçin Silrtdekt işleri Seyit Hacı Suley riciye Nazın kont Ciano'nun. Varşo-

_.. l i..+ı- ye e gore yaZLm'f unan ıl'U çe --ı..1--..a..ı1--k - 1-L d d b' dam 'dare eder Bu . areti mıbat sonlarına do:iru ya-leri suy em 'i .. ır. üteadcilt ldıta lan ortadan kaldıra b- ~-· ., .. .._,w.-u-... ..... me111 -etin harici siyasetine karşı katıyen mu - man a ın a ır a ı . va zıy ...- .. 
"'Bizi yakaladmn ama. mfteadele- m P • utun ekonomik dunmıun.a uyar e- halefet mevzuubahls değildir. tsıent- IUbe lran ve Irak bududlan üzerinde pılacakur. 

mtz devam edecektir._ raık bütiln mekteplerde okutulmak sub bir PJ'Olfam ham-lanacaktır. Bu len 181 Hırvat meselesinin halline bulunan Küvar, Şemc:Unan, Beytill - Bu hususta Polonyanm Roma el-
Llverpool pollst de ber!ertnde i1zere tek bU kitap kabul etmek n programda, umumi tO.ltiır Yenn b6- bJr çare bulunmuıdır ft'babe kadar kol u.1mıftır. Garzan, çial DlulfOVBki Kont Ciano 1le go -

elektrik telleri ft bdyak btr ehem • mevwt tıech1s usullerinden en fayda. tün orta tedrisat mft•111elerbıde, Ô7le annllClillyor ~ istifa eden Şirvan, Çölemerik, Hakklrl, Şlrnak rüpniiftilr. 
uıiyet atfedilen bazı 'ft9aDı: bulunan hllm ten6 etmek saruıetlnl duJ"- bul~utdan yerlerin ihtiyaçtan na- nazırların eberisint ihtiva edecek ~ gibi koyunlannın çokl\\lu ile meşhuı"' * 
iki kişiyi tevkif etmiştir. Bunlan mtıflUr. ~lA tedrle metodlan ~- zan dikkate alınarak ayni zamanda lan bu bitaraf kabinede eski başve- yerlerin ıüriileri Seyit Hacı Siiley - Belgrat, 4 ı:H~ - B. Stoya • 
h'çbir şey söylememişlerdir. Bugün kik ve tecrübe edilen Foset usulünün mesleki ve teknlld meınurlar ilzerln- kil Stoyadinoviç ya hariciye neza- man vuıtuiyle )aep Rızaya bağbdır. dinoviç, Rumen Harıciye Nazın Ga
b' ihtiyat tedbiri olmak i1zere Avam daha iyi olduğu neticesine va- de de tedrisat yapmalan g6zöntlnde rettnl )'ahut ta ma117eJt deruhte ede Bu havallden satılan hayvanlar fenkou ,.eftne verdiii bir akşam zi
; Lordlar kamaralan kapılanna zl- rılmJf, bu mule tevtıkan bir fnglıtı- tutulacaktır. cektlr. Bırvatı.r, vazi7et almak için, Diyarbakır ft Mardin ftSltuiyle Ilı- 1afetlnde, TGrldyenin. Yunanistaıı 
,_retçilerin 7AJapnalan mened11 • ee den kitabı bazırlamnq, Ankara- Maarif Veldl, ba ldqam Anbft.. ,.m bblnenbı tefü)dllbtı ft ~ raf edlUr. l'akat bu UnUnln ba7Tu ve ÇekoelCnıakJanm Belgrat elçileri 
IDfJUr. - daı1d tn-ı- mualUmlerlnl, ba mD- ,.. dönecektir. nmmı dk6-tle ~ lan prb1 w emubl Anecfolgdg d- bull' buhmmUflaıdır. 
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Çünkü ASPİRiN seneferdenberr 

her türlü soğukalgınfıkfarına ve a~·· 
~ r ~ 

rılara karşı tesiri şaşmaz_bfr. jf§~, 

olduğunu isbat efmişfir 

A S P İ R İ N in resırıncıen emin ormak fçi~ 
lülfen ffi markasına dikkat ediniz. 

• 

ANKARA KUTUPHANESi 
Kanaat Kitabevi tarafından neşredilmekte olan Ankara Kütnpha

nesi serisinden şimdiye kadar çıkan kitapları sıra ile dercediyoruz: 

1.--. ROBENSON KROZOE. 2.- AVRUPA ANKETi. 
3. - DOKTOR MORO 'nun ADASI. 4. - DELi PETRO. 
5. - ESRARLI ADA (Hava kahramanları). 6. - FEN BIL
GlSlNlN FAYDALARI. 7. - KANDlD. 8. - GORlL AVCI
LARI. 9. ve 10. - TIMUR DEVRİNDE, KADISTEN SEMER
KAND' A SEYAHAT. 11. - DENiZiN HOCUMU. 12. - KO
LONEL ŞABER. 13. - BEKARLIK VE EVLiLiK BILGISl 
ve öGOTLERI. 14. - ESRARLI ADA (Yalnız Yllf&yan a
dam). 15.-ATATORK.16.-DEFlNEADASl.17.-MER
CAN ADASI. 18. - ESRARLI ADA (Adanın esrarı). 19. -
ANADOLU. 20. - ATALAR SöZU. 21. - EDEBlYATÇl
LAR GEÇiYOR. 

Bu kitapların hepsi ayni şekil ve hacimde büyük bir itina ve emek 
,arfile meydana gelmiş ve tabılannda nefaset temin edilmiştir. Herke 
11 alakndar edecek mevzulari ihtiva ecten bu j[itaplarııı tanesi 00 ku 

uştur. 

Bazıları kazanmış oldukları rağbet dolayıslyle tükenmek Ozere olat 
.m kitaplardan serilerini ikmal ve ciddi bir kütüphane elde etmek isti 

enlerin istical etmelerini tavsiye ederiz. 

••rıwı KANAAT KITABEVlı---•---.. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Üç çifte bir sandalın 7 - 2. 939 salı gO.nü saat 14 de pazarlığı ya
pılacaktır. 

~ - Tasınlanmış tutarı 210 lira ve ilk teminatı da 16 liradır. Şartna~ 
mesı komisyondadır görülebilir. 

3 - İsteklilerin ilJt teminat makbuzlarile Galata eski ithalat gümrü-
ğündeki komisyona gelmeleri (678) 

1 
~m 
~ ı Sermayesi: ıo.ooo.OOO lnglllz Lirası 

1 
ihtiyat a~çesı = ı.2so.ooo lnglllz Lirası 

~: T . • 1 Şehirlerinde , Gr\uyemn baş ıca 

~m PARIS, MARSILVA ve NIS:~: 
LONDRA ve MANÇESTER flllSTI~ 

a~1 MISIR. Kll3RIS, YUNANiSTAN, IRA.~ •• tRAK. 
9~ ve MAVERAYI fRDUN de 

aif, Merlcez ve Şubeleri 
'.in: YUGOSLAVYA, RUMANVA. VUNANISTAN. SURIVE. LOBNAN 
fil~ ve HATAV'da 1 f'ilvalleri ve bUIUn Dnnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

a~ Her nevi Banka Muameleleri yap-ar 

g!P Hesabı cari ve mevcluat hesaplan l<üşadı· 
;}x1 Tıcari krediler ve vesaikli krediler k_üşadı .• d senedat isl<ontosa. 
~1 furkıve ve Ecnebı memleketler üıerıne kesı e 
~Ifi Borsa emirlerı. 
9 ~ Esham ve tahvilat, altın ve emtaa Qzerine avans. 
~~ Senedaı tahsilatı ve saire. . 

~ 
haiı kiraht 

En yüksek emniyet şartlarını 
Kasalar Servisi vardır. 

~ •1 ( kumbarah veva 

1 

1 
1 

Pivasanın en mQsait tartları e tarı açıhl' 
kumbarastz) tasarruf heUP 

~ ~ 
~---------_ -

TAN ===========================================n 
Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

Deruz okurlarının tüysüz laci
vert şayak ve deniz eratının tüy
lü lacivert şayak elbiselik kumaş
lan ile paltoluk tüylü kalın laci • 
vert şayak kumaşlarının evsaf ve 
tipi yeniden tetkik ve standarize 
edilecektir. Bu nevi kumaş imalA
b ile meşgul fabrika ve ticareti 
ile meşgul müteahhitlerin bir met 
reden aşağı olmamak üzere Anka
rada Vekalet binası içindeki de -
niz levazım şubesi müdürlüğüne 
ibraz ve tekili edecekleri kumaş -
1arın ayrı ayrı tetkik olunup bun
lardan bir veya bir kaçının intihap 
olunarak buna göre standart bir 
kumaş kabul edileceğini ve bun -
dan böyle deniz ordusu kumaş mü 
bayaatını.n bu kumaş tip ve evsa -
fı üzerinden yapılacağını ve talip
lerin nümuneler ile birlikte en 
son 20/Şubat/939 tarihine kadar 
müracaatlan lüzumunu bildiririm. 

(335) (696) 

( 
Saç bakımı l 

Güzelliğin en birinci şartL 

I• ~:!!~! .. ~!~~!?.uu •edavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

,=li arasında en güzel ve 
şık mobilyalar sata:ıı 

(Eski HA YDEN} Yeni 

BAKER Mağazaları 

Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımları 

zengin çeşitler her yerden iyi 
şartlar ve ucuz fiatlarla 

bulursunuz. 

~--------------------·-......... 
TLl 
Büyük Piyan9osu 

Dördüncü keıide : 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O • O O O Liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 lira.Irk ikramiyelerle 

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

1 
:.aın&tan-:Mühaııunen beoelJ !!' 15 

Beheri Tutan teminat 
Kr. s. Lir Kr. Lir. Kr.: 

Çul 10214 kilo 6.50 663.91 99.58 
j Çuval 2700 ., 10.50 283.50 42.53 
1 Kanaviçe 2921 " 12.- 350.52 52.58 
Kola çuvalı 350 adet 9.- , 31.50 4..73 
İp 6531 Kg. 13.50 881.68 13'2.25 
Kınnap 4828 Kg. 13.50 651.78 97.71 

1 - Yukarda cins ve mıktan yazılı Iskarta !argı ve ipler ayrı .,.a 
pazarlık usuliyle satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri ile muvakkat tcmlnatlan hfzalarmda 
gösterilmiştir. 

III - Arttrrma, 8.2.939 tannine rastlayan ea!"Şamba glirrll saat l.ıl 
de başlamak üzere Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde müte
şekkil satış 'komisyonunda yapılacaktır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ih
mal etmeyiniz. Siz de piyan9onun mes'ud ve bahti-
yarları arasına CJİrmİJ olursunuz. 1 

IV -Nümuncler hergün sözü geçen ~bede görülebffir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve satte y:tızde ıs 

.. d!Ell!!l!!ıep$mlNl!ll•••~ teminatları ile vukarda adı geçen komisyona gelrneleri ilan olunur. 

Keşi:f veya tahmin 
bedeli 

Daire adı İşin cinsi ve mahiyeti Mik tan Lira K. 

Kadıköy Osmanağa mahallesinin 
İhlas sokağında Depo inşası 1 ---· 
Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinin Şe-
fikbey sokağı adi kaldırım tamiri ve 
inşası 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinin 
Muratbey sokağı kaldırım tamiri 

Kadıköy Rasimpaşa mahallesinde 
Reeaizade Ekrem sokağı kaldırım. ta
miri 
Hasköy Osmanağa mahallesi Iblas 

304 54 

461 00 

610 50 

1332 00 

tık teminatı 

Lira K. 

. 22 84 

34 57 

45 78 

99 90 

So. kaldınm tamiri 651 00 48 82 
Dairesi adı, cinsi, miktan, keşif veya tahmin bedeli yukarda yazılı 

bulunan işler ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 9 - 2 -
039 Perşembe günü saat 14,30 da Da'mt encümende yapılacaktır. Ke
şif evrakı ve şartnameler Levazım müdürlüğiinde görülebilir. İstek
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen Iş. Müdürlü
ğtinden alacakları fen 'ehliyet vesikalarile hizalannda gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
14,30 da Daimi encümende bulunmalıdırlar. (549) 

İnşaat Mühendisi 
Alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar um.um mttdOrlllğilnden: 

Alınacak inşaat mühendisinin her türlü. statik hesaplarda betonar 
me ve mimaride mütehassıs olınası şarttır İsteklilerin şimdiye kadar 
ne gibi işlerde çalıştıldanm gösterir vesikalarile Nafia VekAletinin 
nıhsatnamelerini birer istidaya bağlıyarak umum müdürlüğe müraca-
atlan lüzumu Uln olunur. (173) 

(444) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
1 Komisyonundan : 

Diyarbakır Nümune hastanesinin 24 kalem madeni eşyası açlk ek.. 
siltmeye konulmuştur. 

1 - Eksilt~e ~/2/939 çarşamba günü saat 16 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve lçtımaı Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyon
da yapılacaktır .... 

2 - Muhammen fiat 1658 liradır. 

3 - Muvakkat garanti 124 lira 35 kuruştur. 
4 - İsteklileri şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. 

5 - İstekliler cfri seneye ait ticaret Odası vesikasile 2490 sayıh 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbm ve

ya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komısyona gel-

meleri (478) 

Bir Demiryolu lnıaat Mühendisi Ahnacakhr. 
Orman Umum Müdürlüğünden : 
Umum Müdürlüğe bağlı Devlet Orman Işletmeleri Revirlerinde 

dar demiryolu ve diğer inşaat işinde istıhdam edilmek üzere yerli 
veyahut yabancı bir mühendis alınacaktır. 

Talibin Nivelman .. ve .. güzer.gah tayini ile dar demiryolu inşaatına 
ve dar demiryolu koprulerlnın yapılışına müteallik bilumum teknik 
işlerde çalıştığına ve muvaffak olduğuna daır ves kalarla birlikte ni
hayet 26 Şubat 1939 tarihine kadar Ankarada Orman Umum · Mü
dürlüğüne bizzat veya tahriren müracaat etmesi lazımdır. 

Müracaat edenlerden aynca şu vesikalar ıstenır. 
1) Hüviyet cüzdam, 
2) Orta ve Yüksek tahsil diplom.alan. 
3) En son ikamet ettiği yerde mahalli zabıtasından alacağı tyi ha1 

ve tezkiye vesikası, 

4) Tam teşekküllü resınt bir hastaneden umumi sıhhat raponı, 
5) Halen çalıştığı ve evvelce çalışmış bulunduğu müessese veya 

resmt bir daire varsa bunlardan alacağı durum vesikası ve bon
servisi, 

6} Kendilerini tezkiye edebilecek tanınmış zatların sarih adresle-
' rini gösterir muhtıra. 

'1) Gelirlerini ve en son kazanç miktarını (irat veya maal' olarak] 
ıösterir bir not varakası. (677) 



Bir tek kaşe G R 1 P 1 N bazan 
Baş, dit, &inir ve adale ağnlarmı dindirerek gününüzü kurtarır. 

B da Nezle, bronfİt, grip geçirerek bmıla.rm doğuraca
GZGn iı büyük hastalıkları önler ve hayatı:ımı kurtarır. 

Kunammz. 

icabında günde l kaıe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat, taklitlerinden aakmmız. 

MÜHiM BiR TAVSiYE : 
Baş, Diş ve Romatizma Ağrılarına, 

Nezle, Grip ve Soğuk Algınlığına 
liarJı tesirini en çabuk gösteren en mühim ve kat'i ilciç 

1 e o . . r i n crır. 

Çocuklarınıza 

" Günde 1 veya Z 

Çocuklarda iştahsızlık, büyüme 
tevakkufu, Lenfatizm, Skrofüloz 
gibi bünyevi ve umumi hastalıklar-

• 

BQtQn •in ve sızılara kar$ı en mQessir ve mOteklmil kaşe 

SJNGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S t N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 
- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S l N G E B SAAT MAGAZALARI - Istanbul Eminönü. Tel: 21964. 

İstimlak dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Samsun Belediyesinden : 
Şehrimizin 250 lira ücretli Elektrik munenaıs ve ışıetme müdürlüğü 

münhaldir. Taliplerin vesikalarile belediyemize müracaatları. (638) 

GOZElLIGINIZ 
ICIN . 

Bütün dünyaca takdir edil- A 

miş sıhhf güzellik ~re~lerid~. ı 
Gece için yağlı, gunduz ıçın 

yağsız halis acıbadem çeşitleri 1 

hususi vazo ve tüplerde satıl!r. 

tNGİLİZ K.ANZUK ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOÔLU 

da kalsiumun azalmasının tesirin- c·ıd 1 
dendir. Diş çürüklüğüne, diş çıka- 1 unsuru o an 

~an küçük çocukların suhuletle çıkarılmasına yardım eder•.•H.e•r•ee-zan-ed••esa•t•ılır•.•-----••rıi B i o c EL 'in 
Baylar 1 1 
Dünyanın en saQıam 
Sıhhi lastikleri olan 

Prezervatlflerlnl 

daima tercih ediniz. 

SPORCULARI 
• 

Daima yaralanmaya mahkfün
sunuz. Düştünüz, ve bir yeriniz 
sıynldı mı biraz 

VIROZA PATI 

1 
Tesiri şayanı hayret 

1 

olduğunu beyan 
Marcilb 

d.ivar.: 

5 - % • 939 

Dcit'J!/arı.uı en oU.yd ra<işo fabrt4ası o~ 
FHILCO 'nvn _g_!J.arı ,hoz ulmaz 
rfte.TJJ T40PiK moden ge/mistir 

• ":' .ı. .... . 

• 
T .. C. ZiRAAT BANKASI 

Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 

Şube ve ajans adedi: Z6Z 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleled 

Para Biriktirenlere 28,800 lira~ 
ikramiye Verecek 

I 

, sürünüz. 
Mikrobun yaşamasına üremesine 

kat'i ve muhakkak rnaru olUJ' 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasanuf hesaplannda en a1 

50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki planr 

A 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua Ye 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılIT. 

TAN Matbaa.sı - latanbul 

Telefon: 24310 

hır güzcll.k kremi değildir, mütehassıs kimyagerler tarahndan, fenni 
~ sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

.Adet 

• 
• 
• 
• 
• ,. 

&öre ikramiye da!ttılacaktır. 
,,000 Liralık 

soo • 
250 • 
100 
so 
40 
zo 

• 
• 
• 
• 

.f,000 
Z,000 
1,000 
.t,000 
5,000 
.(,800 
3,200 

Lira 

• ,.. 
• ,. 
• ,.. 
• ,.. 
• ,.. 
• 

Her Eczanede Bulunur. DİK.KAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
.. ~irkaç gün zarfında yüzümdeki düşmlyer.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20• fazlasiyle verilecektir. 

k_uç~k buruşukluklarımın ve çizgile-- Kuralar senede 4 defa, 1 Eylftl. ı Birindkinun. 1 Ma1't VR 1 Razi-

1 
_.- D C - runın kaybolmağa başladığını gör- ran tarihlerinde çekilecektır. 

·~------------.. .,.-- r. evad Sargın ~ düm ve birkaç hafta sonra ıo a •-... --------• 1 1 d h ·· ·· a·· Y ş -. ZOhrevf ve cilt h•-•11ktırı mOtet-aas0 Cilt Hastalıklan mütehassısı a a genç gorun um. 

ı Dr. Hayr·ı o·. mer Aııkara caddesi 47, hergün 4-7 
1 

.. ~iocel, ~ü~ük bir Viyana profesö.. 

a ,,. , ------------ runun keşfıdı.r. Pembe renkteki To- lhtiyarhl( tedricf zehirlenmektir, ~ 2 ~leden sonra Beyoğlu Ağaca.uı J kalon kreminin terkibinde Biocel var-

HA Fi z CEMAL .... mımnA "'ln 1~~ -rpıprnn ·4~!1i~ ~• Dr Suphı· Şenses dır. Her akşam yatmauıan evvel bu n::~a:=:!:~n;a~~!ın~~i:~nb~ar:: D ,,,,. 1 4 kremi ve sabahlan da beyaz renkteki r · 1 Tokalan kremini kullanınız Bu hülasalariyle yapılmış 1 draryollart h11tılıklırı mOtehıaaıaı • su-
Da hiliye Mütehassısı Sahibi .. Neşri1ot Mildilrll Bam S.yoflu Yddtt .ınem•m • .,..,. Lek- ,retle en esmer ve en sert bir cilde ça- KISSINGA MÜLEYYiN Hapları 

d (1 ,. 30 dan ter ıınıırtıman. Fakirlf''"P ""''""'~'7 !bucak bir gençlik parlakJıgı· ve canlı 0

azardan maa 
8 

saat ... LLl.tffl DÖ
0

D"' ..... TC"'" G••etecilik ve k 11 ak ü l · · tan · ed ' · Ak a 1 ı .~ d fi u " t.J.ı.ıı ..., .... TeL 43924 bir tazelik vererek Vl•mu~atacak ve u anar vaz e erını zım ınız. ş m ar 18 e' Salı, Cumartesi 12 ye ka ar - - -~ :r t k 1 2 d t lınır H d b 1 Neşriyatı T. L. Ş. Basıldıiı yer TAN beyazlatacaktır. · ya ar en - a e a . er eczane e u unur. karaya. Divaoyolu No • . lOL · -


