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Kendlnt.I tlınımek ı.tlyor mueunud 

Kendi lcablllyetlnlal. kendi verlıOınıat, kett
dl hueu91yetlerlnlal tenımanın ve bunlert iyi 

yolde lnlllenmenın .. ,..,,., 1trenmek latly.,.... 

anız bu kitabı okuyuıuı-. ~ı. 75 Kr. 

Almanya ve Italycıda Ihtiliflar ! 
Neme Lazım 
Zihniyeti ve 
Neticeleri 

Atatürk Şehrimizde HITLER ORDUNUN BASINDA 
Ba!vekil~miz B. B~yar Alman. Kabinesi Değişti, 
Dun lsbrahat Ettiler H . . · N Ç k·ıd· 

ikhsat Vekili. Et Ucuzluğu arICIJe &Ziri e 1 1 
Meselesiyle Meşgul Oldu Londra Elçisi Von Rıbbentrop Hariciye Nazın 

Oldu, Hitler Orduyu Eline Aldı, ltalyada 
Faşist Partisinin Şefleri Aras:nda İhtilaf Çıkh 

Londra, 4 (Hususi) - Şimdiye ka- geçenlerde kendisine nisbetle çok 
dar Almanyaaa Harbiye Nazırlıjuıı genç olan katibi bir kadml• 
ve Alman ordusu başkumandanlığını evlenmesi ordu mahafilinde fena 
deruhte eden Mareşal Blumbergin tesir yapmış ve itibannı düşürmtlf-
vazifesine nihayet verilmif, devlet ve tür. Çünkü Mareşal ile kadının aevi-
hiık6met reisi olan Her Hitler Alman yesi arasında çok büyük fark gör(i. 
ya on1uı.rmm bqkunupıdanlığuu lüyor ve böyle bir hadisenin wku-
btzzat ~rine abmya karer vermit- bulmaması isteniyordu. Nihayet Her 
tir. B~Cien itibaren Her Hitler Al Bitler bu fena tesiri nazan dikkate 

_.------- ordulannın şefidir. al&rak Marepl Blumbergi oıdudan 
Alman kabinesinde daha başka de- uzaklaştırmıştır. Ordu mahfillerine 

tıtşiklllWlr yapılınıştır Almanyanın !,Ore gerçi Her Hitler ile doktor Göb-
lngiltere sefiri Von Ribbentrop. Fon bela. Marepl Blumbergin izdivaç me 
.Neurathın yerine Hariciye Nazırlığı- rastmlnde hazır bulunmuşlardı. Fa-
aa tayin olunmuştur. Ve Von Neu- kat Her Bitler, bu merasime Mare-
rath gizli kabine toplantılannda şalln davetini reddetmiş olmamak 1-
Her Hitleri temsile memur edilmiş- çin gitmiş ve Mareşalin Her Hitlerl 
tir. bu merasime daveti de aynca fena 

Kara. deniz ve bava kuvvet leri ku- tesir yapmıştır. Mareşal Blumbergin 
mandanlan da kabineye iftirak ede- evlenmesi Alman gazetelerinin hiç-
cekJerdir. biri tarafından da yazılmamıpı. 

Ba7ft:a1 Şubatm Jti'mlafnde top- Ortahkı,a clönen daha başka pyta-
lanmıla davet edllmiftir. lar da vardır. Bu P-yialara gore, or-
·~ on Blumbergin bu ~kilo du ile Nazi fırkasının arasını açan bir 

de muamele gormesinin sebepleri .- bldlaeler vukubulmutt-. Banla h..._ ... lfinlerde b~ şayta. Abnan,_,a ,.,.i .Wi nn biri 't•lnNIU... brfl tııtulecak 
lar dolaşmakta idi. Bu şayia- lıomi1eyc menuır edil.. hattıhareket yüzt1nffendtr Fu-ka için 
1arm birine göre Mareşalin General Girinw IDetxımı 6 mcıdaJ 

Prf. Akil Muhtar 
Parfs T• Akademisine 

Korsanlığa Karşı Harp ! 

Akdenizde Bir lngiliz 
Gemisi Daha Bahrıldı 
Londra, ' (Husus!) - lngilizlerln salibi tqldılun söylemlflercllr. 

Alcira adını tapyan vapuru da Ma- IHdiae İngilterede çok fena tesir 

1 

Jarka adumdaıı plea iç deıüa tay- yaPllllfbr. Ve bu hAdile üzerine tn
yaresl tarafından babnlmlftır. Va- giltere konanlık aleyhindeki te™r
pur kömür yüklü kit 25 kifklen iba- leri flddetlendirmtye karar 9'e1mlf
ret mürettebat Ue ademi müdahale tir. BUIÜJl Fransa 1efiri. İng[tıere 
servisinin müşahidi kurtanlmıfbr. Hariciye nazın Mister F.den Oe 86-
tnglliz gemisini batıran tayyareler ıiifmOf ve f'ranumn, İngiltere ile 
hakkında ifade veren mürettebat., beraber, kontrol mmtakhı dahilinde 
tayyarelerin Franeoya ait üç slym I Dnatnı fS mcıda] 

Şimal Kutbundaki Macera 

Kutuptaki Rus heyetine 
tayyareler gönderiliyor 
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t Ankaradan . 

Telefon ve Telgrafla 1 
·--- ........ ı 

Yazan: 

Ali Haydar Mithat • 
[Tercilme •• iktibas 

hatla mahi uadDr ,J 

Umumi Harbin 
Arifesindeki Endişeler 

Kırılmaz cam takmıyan 
Otomobil ve Otobüsler 

işten Menediliyor 

BELEDİYEDE : 

Şehir Meclisinde 
Dün Birçok 
Münakasa Oldu • 
Şehir meclisi, dünkü toplantısında 

Göztepedeki (Sahrayıcedit) adının 

(Yeni sahraya) çevrilmesine karar 
verdikten sonra yeni belediye zabıta
sı talimatnamesini müzakereye de
vam etmiştir. 

Balkan Antantı 
• 

Toplantısı 
Ankara, 4 (TAN muhabirindenl

Balkan Antantı Hariciye Nazırları
nın toplantısı bu ayın 16 sında An
karada bB§lıyacak, 4 gün devam ede
cektir. Bu toplantıya Yunan Başve
kili ve Hariciye Nazırı General Me
taksas, Yugoslav Başvekili ve Hari
ciye Nazırı Stoyadinoviç, Rumen Ha
riciye Nazırı Mikisk istirak edecek
lerdir . No. 67 

I ngiltere Bahriye Nazın 
Churchilin, Cavit Beyin 

ittifak: teklifi hakkındaki mektubu 
na verdial cevap şu idi: 

Bahriye Nezareti 

.LondTcı, 19 lkincitefrin 1911 
Muhim mektubunuzu memnuni

yetle aldım. Kıymetini tamamiyle 
kavrıyorum. Ne çare ki bitaraflığı
mızı ilin etmiş bulunuyoruz. Bu
günkü mücadeleniz esene karşıla
nacak bir hadise olmakla beraber 
bitaraflık kararımız ciddidir. Bu
nu bozarak ve politikamızın yolu
nu değiştirerek yeni kararlar ver
memiz beklenmemelidir. Bu cihet
le size vereceğim cevap şu olacak
tır: Bu sırada taahhütler altına gi
ıemeyiz, aiyasetimizi değiştireme. 

yiz. Fakat Türkiye ile Ingiltere 
dünyanın en büyük iki müslüman 
memleketi vaziyetindedir. Arala
ruıda büyük karşılıklı menfaatler 
vardır. Bunlar sıkı bağlarla bağ
lanmalıdır. 

Türkiye hükumeti, eski rejim -
de olduğu tarzda bir tazyik siste
mine dönmezse ve hakiki bir te
rakki yolunda ilerilerse bu müşte
rek emel pekila tahakkuk edebilir. 
Geçenlerde Ingiliz efkan umumi
ye1inde gördiığünüz niımayişler 

buna şahittir. • 

.. 

etmeye hazu L...!.man vatan evll
dına müracaatla şimdiden hakika
ti söylemeyi ve fU suretle de vata· 
nl vazifemi yapmayı isterim. Bqta 
Tallt Bey olduğu halde siz de bel
kide benden ziyade vatenmm -
verslnlz. Bunun için vatani vazife
me sizden başlamak isterim. 

Otobüs ve otomobillerde bütün 
camların tripleks "kırılmaz,, cinsin
den olması mecburiyeti hakkındaki ta 
limatname şubatın birinden itibaren 
tatbik edilmiye başlanmıştır. Fakat 
Daimi Encümen talimatnameyi vak
.cinde yetiştiremediği için bu hUIU8-
taki kontrollere ancak evvelld gün 
başlanabilmiştir. Fakat, hiç bir oto
mobil ve otobüsün bu camlardan tak 
madığı anlqılmıftır. 

Bu vaziyet k•rtı91nda, tallmııtn•meye 
gl5re, phlrdekl bDtUn otomobll ve otobUe· 
feri lften menetmek lcep etmlftlr. Bu d•, 
eeyrUMferl •tıl bır•k•c•Oınd•n beledlye, 
otobDelerln kıeım kıeım pllk•l•rını mokme· 
yl kererleftırmıftır. Her hetten 1, 2. 3, 4 
otobli.Un pllk .. ı •lınmıftır. Bunl•r, trlp· 
leke Hm takınca, ltlemek l9ln tekrer mU· 
.. •de edilecektir. On gUn eonr• bir kıeım 
otobDeltrln d•h• pllkaları alın•cak, bun
ların •ynl cine cam takm•l•rı temin edl· 

j ıecektlr. 
Belediye, bu suretle, bütün oto

biialerin tripleks cam takmalarını te
min edeceği zannındadır. 

,Otomobillerin kontrolüne ise US fU 
batta başlanacak, üç gün içinde biti
rilecektir. O zamana kadar tripleks 
takmış olanlar kurtulacak, ~rleri
nin plAkalan alınacaktır. Fakat, ya
pılacak bu kontrolde artık hurda ha
line ~eL-niş olanlara müsamaha edi
lecektir. ç\.inkü, bunlar, esuen, Ha-
ziranda yapılacak fenni muayenede 
kadro harici çıkacaklardır. Hususi O

tomobiller tripleko camı koymak ka
rarından hariçtir. 

Otobüsçüler Ne latiyorlar ? 
Diler taraftan otobüsçülerin, trip

leks cam kullanılması mecburiyeti 

Sizinle dostça olan konuşma

larımızı memnuniyetle hatırlıyo

rum. Avrupa devletleri arasında 
arazi gEmişletmek sevdasını besle
miyen bir tek memleket vardır ki H arbe girmek veya bunu za- DENİZ VE LİMAN : 
o da biziz. Bu devletler arasında ruri kılacak hareketlerde 

deniz silih1armda üetünl• ..ww ~~lınistfr.iikmJ.>aIHılmlze;..~1ç1n::..:biı:_:·yük::_uv~apur Tarifeleri ı~ın 
olan meml~et yine bi&lz. Ciddi eöy. bir e e · 3' 
lerim ki Türkiye ile Ingiltere ara- mıza gelen belayı unutarak, açı- Komisyon Toplanıyor 
Blll~ eski dostluğun ihyası ve lan bu yaralar kapanmadan daha 

muhafazası taraftarıyız. Bahri i1s- büyük, daha korkunç bir bellya Akay, Şirketi Hayriye ve Haliç va-
tünlüğümüz devam ettikçe size kıy atılmak bence d&ltllktlr. Mall, as- purlannın bilet ücreti tarifelerini tes 

keri, idari haller meydandadır. in- pit eden komisyon, önümüzdeki haf. 
metli bir yardımcı olabiliriz. 

Cevabımın gecikmesinden dola- giliz ve Fransız donanmalarına sa- ta toplanacaktır. 
Jl özür dilerim. hillerimiz açıktır. Ticaretimiz du- Komisyon, bu üç idareye ait vapur 

racak, memleketi kıtlık tehdit ede. ücretlerini de bir miktar lndirecek
cektir. Avrupada harbin ne suret- tir. Bilhassa Adalar hattı için mühim 
le neticeleneceği mal\lm dejildir. tenzilit yapılacağı anlaşılmaktadır. 
Almanyanın bizi ne dereceye ka- Kadıköy, Haydarpaşa hattında da bi
dar müdafaa edebileceği bilinemez. let başına bir kuruş indirilebileceği 

CHURCHIL 

Ç burchll'hı cevabı o dakika lçtn 
menfi olmakla beraber açık 

bir kapı bırakıyordu. Bu ifin üstü
ne dü§illseydi ve çalıpbilseydi bel 
ki de müsbet neticeler alınırdL Fa 
kat hidiseler memleketi aksi tarar 
fa aürükledi. 

Ufku tehdit eden kara bulutlar tahmin ediliyor. 
karşısında vazifemiz harpten uzak F ırtmadan Seferler Aksıyor 
kalmaktır. Kuvvetimizi sulhün ak- Karadenizde ve Ege denizinde bir 
tedileceği dakikalar için saklamak, haftadanberi bqlıyan pddetll hava
o zaman maruz kalacağımız tehll- Iar devam ediyor. Büyükdere önün
kelere karp bununla korunmak, de, havanın yatıpnasuu bekllyen va 
aldın ve hikmetbı icap ettirdiği yol purlar, henüz Karadenlze çıkamamıt 
dur. lardır. Boğazın Karadeniz aAzmı da 

Büyük bir mesullyet karşısında devamlı bir ıis tabakası kaplamıftır. 
bulunuyorsunuz. Harp cereyanları Menin postasını alan denizyollan
nın önüne geçmiye gayret edenle- nın Abu vapuru fırtınanın pddetln -
rln hepsi, devlete büyük bir biz- den Marmarise utnyamamıı ve bu
ınette bulunmut olurlar. rada biriken mallan alamamqtır. Va 

Bu mektup, millt samlmlyettmm purun çok yüklü olmuı, y(1zilnden 
ve kalbimden gelen hialerln tesiri- bazı Umanlara ujnyamadılı h•klnn
le yazılmıştır. Söylediklerimi dik- dald haber dolna dell1dir· Gemi, yal 
katinizden uzak bırakmamanızı di- nız bir Umana fırtına yüzünden utn-
ler, hürmetlerimi takdim ederim. Y•mamıftır. Abu, bugün İzmlrden 

Ali Hcıt1daT Mithat gelecektir. 
(Arkası var) 

hakkında bazı iddia ve dilekleri var
dır. Otobüsçüler diyorlar ki: 

- Alınacak cam, birinci nevi trip
lesks olacaktır. istanbulda 200 met· 
re kadar bu camdan var ve yalnız bir 
tek tiearethane satıyor. Metresi ZO 
liraya veriliyor. Halbuki bu camı, bi
zim yerli cam fabrikamız da yapabi-

Otomobillerin etrafa zifos saçma
malannın tabii olması itibarile tali
matnameye böyle bir madde konul-

Memurlar Kanunu 
Değiştirilecek 

lir. masına itiraz edilmiştir. 
Fakat, bazı şoförlerin mahsus, di- Ankara, 4 (TAN muhabirinden) -

istanbulda 180 kadar otobüs i~li- Memurlar kanununun bazı maddele-ğer ba .. lannın da temizlik amelesi 
yor. Şimdi 30 bin lira cam paruı veı: sokakları temlzleyinciye kadar dik _ ri değiştirilecektir. Bu arada, serma-
mek lazım. Eaasen bizim yollara bu katsiz davranarak etrafa zifos saçtık yesinde devlet hissesi olan müessese
camlar dayanmaz. Sarsmtıdan orta· lerde çalışanların maaşları hakkında 
mıdaki mikaam wa.nnı:fıncı hassası bo lan gözönünde bulundurularak bu 

,,__ madde de kabul edilmiştir. da bazı yeni hükümler konmaktadır. 
zulur. Cam ayrılır, kınlır. Yine mak Bu gibi mu---lerd al ....... 1 .... Otomobillerin durak yerleri dışın- .. ___. e ç ~ • ye-
ıat hasıl olmaz. Şimdiye kadar olan da müşteri alamamaları hakkındaki ni dejifildikten sonra, birçok bakım 
otobüs, otomobil kazalarınm hiçbl- madde münakaplara yol açmış, ne- lardan iltifade etmiı olacaklardır. 

rinde, kınlan eam parçalan ile ya- ticede bir daha tetkiki muvafık görü Adll Y k.al ti 1 T kdl 1 
raıanan, ölen kimse yoktur. Beledi- lerek encümene gönderilmiştir. ye e u e n n a r 
ye, tripleks eam koymak meeburiye- Ankara, 4 (TAN muhabirinden)-
ti için bir mühlet ermelidir. Zaten, Stadyomlarda halkın bajmp ça- Adliye Veklletl, meşhut suçlann mu 
birkaç stınde bfltfln otobüs ve oto- jırmasmın yasak edilmesi hakkın- hakeme usulüne dair olan kanun ta
mobillere ba eamdan koymak mad- daki madde "Oyun aahuma girmek kip edilen gayeye uygun bir sur'ette 

d oyuncuyu rahatsız etmek, hakeme tatb''- edildiği i · b sahad ·· te-eten mtlmldin delildir. Çfinkil, an- mildabale efmek __ ..._ -ı.u .. d 1& çın u a gos 
-L J_ .... ,,, ~ e ril h • 

c- ZOO metre eam vardır. Bu ela zs. kabul edilmiştir. ·en assasıyet ve muvaffakıyetten 
30 otobflse lift selebil~r.,, Yaya ka1dırım1arında •tıcılann dolayı Cümhurlyet Müddeiumumtllk 

Y anlıt Abeden Bır Haber bulunmasının yasak edilmesi hakkın !erine hlldm ve mahkemelere tefek .. 
Dlln üpm çıkan bazı gazeteler, daki madde de itirazlarla karplan- kür etmektedir. 

otobüs toförlerinden bir kısmının iş- mıştır Sakarya Pamuklarının 
lerlni bıraktıklarını Yazmı§lardır. oı Talir:ıatnameJ'f hazırbyan encQınen aza- Sat •• Temin Edilecek 
rendıii,ıpize göre böyle bir hadise ol- larından bazılan Hamdi Raaime hiddetle •~ 
maınıf'&l". ~ız, Kurtulut hattında- mukabele ederek, 1tendialnln her madd97e Ankara, 4 (TAN muhabirinden)-
ki arabalarda çalıp. IQ@rlerden iki- itiraz •ttllini, encümene ı.,tirak etmesinin Ziraat Vekaleti tarafından Sakarya 
si gllndeliklerinlıı b&ltılmütn. r ~a do)tru 01~ 8Gylemiflerdlr. Ham vadisi pamuklarının değer fiyatile sa 

• sim, ım. ım dt1tOndQIOnQ .ıs7ıe-olmıyarak vazifelerini ~- ınekte har ._ Ml"best ~l,U'lu. bnctteln!n tılması ve çiftçinin ihtiyaçlarının za-
dır. Bir Od toför de it dairesine ınii- böyle bir niyeti olmadıtuu, ~ Mblr manında temini için tertibat alınmak 
racaat ederek, patronlarmm haksız mUmessW ııfatile fe}ıirlileri yakından • tadır. Ziraat Bankası tarafından pa
yere, kendilerine yol verdiğini iddia kadar eden bir mevzu hakkında dilfündUk muı.. "1ahsullerine karşı çiftçiye mal 
etmiflerdir it dairesi ı1an .. Jerin1 anlatabilecetinl. buna karl1 hiddet üzerinden küçüJt kredi yapılmasına 

· • yap mu- ve uablyet ı&ıermenln prlp oJdulwıu karar veril""tbı'. 
racaatlan tetkik etmektedir. söylemiftlr. 

Vakit geç olduğu için, mün•kap- Tetkik Seyahatine Ç~ 

POLİSTE: 

Bir Cocuk Arkadasını 
Ağır Yaraladı 

Beykoz kundura fabrikası ifc;De
rinden birinin 10 J8fllldaki oğlu Ce
mil, arkadaşı Hikmetle oynarken a
ralannda kavga çıkmıştır. Küçük Ce
mil bir fırsatını bularak Hikmetin 
karnına tekme savurmuf, zavallıyı 

hemen yere sermiştir. Muayene eden 
doktor, Hikmetin vaziyetini çok ağır 
g5rmt1ş, derhal hastaneye kaldırıl. 

mıştır. Cemil, polisçe nezaret altına 
alınmı§tır. 

* Tophanede Bostanlçl mahalle
sinde 1 numaralı Naciyenin evinden 
dün sabah yangın çıkmıştır. Ateş, der 
hal söndürülmüş, yalnız, Naciyenin 
6 yaşındaki kızı Saadetin saçları yan 
mıştır. Yangının mangaldan sıçrıyan 
kıvılcımdan çıktılı anlq1mıştır. 

Kurtuluşta Akarca caddesinde Ma 
nike isminde birinin evinden de ev
velki gece yangın çıkmıştır. Bir oda
sı yandıktan sonra, ateı söndürül
müştür. 

*Kadıköyünde Kurbalalıderede 

oturan Mehmet Ali, komşusu Emine
yi fena halde dövmüı ve başını yar
mıştır. Kadın tedavi altına alınm•§
tır. 

nın hararetlendili bu aırada reis,•
hya toplanılmak here içtimaı tatil 
etmiştir. 

MUTEFERRIK : 

Bir Hastaneye 10,000 

Lira Veren HaJlrsever 
Raşit isminde 95 yaşınd,. bir ihti

yar, Gureba hastahanesine 10,000 li
ra teberrü etmiştir. Bu hayırsever 
zat, on beş gün kadar evvel, hastaha 
nenin sertabibi Omer Ltitüfiye bir 
çocukla haber göndermiş, teberrüde 
bulunmak istediğini bildirmiştir. B. 
Raşit, nihayet evvelki gün hastaha
neye gelmiş ve en mübrem ihtiyaca 
sarfedilmesi şartile sertabibe 10,000 
lirayı teslim etmiştir. Bu para, Evkaf 
veznesine yatınlmıştır. Nereye sarfe 
dileceği hastahane heyeti sıhhiyesi
nin bugün yapacağı bir toplantıda ta 
yin edilecektir. 

B. Raşit, çok tutumlu bir zattır, 
bu yardımdan başka ileride hastaha 
neye yeniden teberrülerde bulunma 
yı da vadetmiştir. 

Sanayi Müzeai Kurulacak 
Stlmer Bankm inşaat programı ta

mamlanınca Bankada bir endüstri 
müzesi tesis edilecektir. Bu müzenin 
en kıymetli hatıraları, fabrikaları a
çan altın anahtarlar olacaktır. 

Ankara, 4 (TAN muhabtrinden)
Ankara Hukuk Fakültesi talebelerin
nen 40 kisililr bir kahil .. , Berline ka
tıc.n .rw~n~~KC-~ • _ 

re Ankaradan hareket etmiştir. 

Ankartulan lnMI haberler: 
* Bu yıl açılacak olan 89 balkevinla 

sayısı 42 ye çıkanlmışbr. * Bu yı1 :rurdumuzda ekin vaziyeti eok 
iyidir. Yalan 7atmur mlktan geçen ııene
den fazladır. * Kız enstitOlerl ve sanat mektepleri 
sergisi ma)'IS a)'l içinde Ankarada Mrll 
evinde açılacakbr • 

Dahiliye V ekiletinin 
Bir Tamimi 

Dahiliye Veklleti umum! mnfet
tiflere ve valilere mühim bir tamim 
göndermiftlr. Bu tamimde, memur 
ve lmirlerin, olur olmu llebeplerle 
yerlerinin değiştirilmiyecejini, vali 
ve mtıfettiflerln, memurların yetit
mesl için çahfll'alan lbımgeldill, 
hilll 1ebeplerle, bir memur hakkın
da fena sicil verilmemesi bildirilmek 
tedir. 

~ .. YURTTAŞ;-• 
Kurbanını uqa tatannl 

Türle HGH Kanonuna uer. 
Biriken paralar Kgılay oe 
Çoeult Esirweme Karamla
" ara.antla payltlfllır. 

Harbin arifesinde kabine lçlnde
kl temayüller harp aleyhinde ol
makla beraber harbe sürüklenme
miz ihtimali çok kuvvetli görünü
JOrdu. Ben tehlikeyi hissediyor 
ve memleketin gözgöre buna doğ
ru ptmesinden dolayı derin bir ıstı 
rap duyuyordum. O zamanki ka
naatim, hükumetin bitaraflık ilin 
ederek harbin sonuna kadar belde 
mesi yolunda idi. Harpten IOl1l'a 

neşredilen vesikalar gösteriyor ld 
böyle bir siyaset takip etmek ko
lay dellldi. Rmya Çarlıjı ve Rm
larm emperyalist siyaseti bizi ya
ptmamak, istiklilimizi boğmak 1-
~n elden geleni yapacaktL Bunun 
~br seçilecek bir zamanda, seçile
cek bir zümreye karışmakta belld 
de menfaat olabWrdi. Fakat eli a
yalı bağlı bir halde Almanyanm 
kör bir ileti gibi harbe ilk günden 
.urtlldenmekte herhalde miDa yok 
tu. 

!otobüs T ahkikah 
IZMIRDE IOSTOMLO IALO : 

HAVA 1 

Olmut bltmlt bir vaka teklin
de harbe karıpnamız ihti

maline brp mücadele etmeyi en 
mühim bir vazife sayıyordum. Bu 
maksatla ittihat ve Terakki Cemi
yeti Umumi Kltibi Mithat Şükril 
Beye 25 Ağustos 1330 (1914) tari
hinde fU mektubu yazdım: 

•Dün Dahiliye Nazın Tallt Be
yi. bugün de ıizlnle Dr. Nizım Be
yi görmiye çalıştım. içtima halin
de bulunuyordunuz. Görüşmek ve 
maksadımı anlatmak mümkün o
lamadı. 

Ben büyük bir vicdani azap altın 
dayım. Memleketini, milletin seven 
ve onun uğurunda hayatını feda 

Mülkiye teftit heyeti, otobüs tah
kikatına dün de devam etmiştir. Mü
fettifleri tarafından dün, otobO. me
selesinde iaml geçenlerden Sabur Sa 
ml, komisyoncu Fevzi, Kara Eftirn 
ve Petraıd dlnlenmlflerdir. 

l ... _sı_RKA_ç_s_A_ r_ıR_LA_ı . 
S Gmerbank umum müdGrO Nurullab 

J:u.t Sümer, Sunadan fehrimize 
ıe1mltttr. 

* Y UıoalaV)'UUn TOrkf7e Matbuat A-
tqat, Lukosaviç, ,.arın Ankaradan 

,ehrimJze dönec:ektlr. .. 
Romanya Matbuat Atqesı ı>ragu, ,... 

nn, Ankaradan dönecek, Roman
YQ& lidecektir. Drqu, Roman7a Haricl-
7• Nazırın.\D refakatinde olarak 111batta 
tekrar İııtanbula ıelecektir. 

İzınlrde mevsim balolan biribirlnl takip 
edi7or. En son olarak balkevtnde verilen 
kostfimlQ balo, çok allka görmflJ, İzmirtn 
hemen bQtün tanınm11 aileleri baloya aeı
miflerdir. Salda umumi meclis azasından 
avukat Ekrem, zqrbek kıyafeUnde. Ortada 
baloda kofiümlü bayanlar. Solda kıyafet 
mQsabakasında birlncllili kazanan bayım. 

ITAKVIM ve 

5 Şubat 1938 
CUMARTESi 

2 ind ay 
Arabi: 1156 

G&n: 28 Culm: 90 

.tfH 
Zilbicce: 4 Jldt: ıs 
Gilnef: 7,08 - Olle: 12,28 
ikindi: 15,12 - Alqam: 17,28 
Y•taı: 19,02 - lmtlk: 1 

YURITA HAVA VAZiYETi 
Yurdumuzun Trakya Koca 1i 

Cenubi Anadolu mıntak 1 ınd ha 
pah vt mevzii yağı lı, dı r mıntak 
bulutlu geçmt,tir. RUzyArlar E e ve 
bl Anadoluda cenup d t r yerlerde- tmal 
istikametinden orta kuvvette esml Ur 

DUn İstanbulda hava alq ma k d r ka· 
palı ve saat 17 den sonra hafif çisintlll eeç 
mittir. Rüzglr, fimalf şarki 1 tikamettnde 
saniyede 5 ile 'I metre hızla esıni r Saat 
1 barometre 670 milimetre idi. Hararet 
en 10,9 ve en az 8,7 aanti&l'llt olarak 
kaydedilmiıtir. 
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j~UGU~J 
Açık Şehirler 
Bombardımanı 

Omer Ru.a DOGRUL 

H abe§istanda, İspanyada ve 
Uzak Şarkta açık tehirle. 

rln bombardımanı yüzünden si
'\'il halkın çektiği ıztırap nihayet 
yeni bir teşebbüse yol açtı. Teteb
büs İngiltere tarafından hazırlan
makta ve İngiltere hükibneti, A
vam Kamarasının ittifak ile ver
diği karar dairesinde hareket et
mektedir. Beynelmilel hukuk, •
~ık şehirlerin bombardımanım me 
neder. Fakat beynelmilel huka
kun birçok kaideleri gibi bu kaide 
de tamamile ihmal edilmit ve unu
tulmut bulunuyor. 

İngiltere hariciyesinin yapaca
lı yeni teşebbüsün hedefi, devlet
leri açık tehirleri bombardıman
dan alıkoyacak bir paktın im.:ası
dır. Bu pakt sayeshıde açık tehir· 
ler bombardıman korkusundan ve 
felaketinden kurtulmuş olacak, 
t.,ayyareler de bombalanm ancak 
harp cephelerinde denemek ve 
kullanmakla iktifa edecektir. 

İngiltereye bu itte de Franunın 
herkesten evvel müzaheret göster
mesi bekleniyor. Fakat İngilterede 
hWrilm ıüren kanaate röre Alman· 
~ da bu yolda vukubulacak tefeb
bilsleri iyi karplıyacak ve bu te. 
pbbtlsün muvaffak olmasına yar
dım edecektir. Almanyanm coi· 
rafya bakımından Avrupanm tam 
ortasında gibi bulunması, yani bir 
kaç cepheden tayyare tecavflzleri
le kartılatmasmm muhtemel ol • 
ması onun son teşebbüse miizahe
retini temine kifi görülmektedir. 

F akat Alman matbuatı henft• 
bu zannı teyit edecek bir 

88z söylememit bulunuyor. Bili
kis' Alman razeteleri içinde .,,_. ... 
re1mi mahiyette olan di .. ı-ııatışe 
Konespondans, b•• ~·ada bu teşeb 
hüsün ma~-- ıspanyadaki Asilerin 
hu.•.. ...ll'nlak için vukubuldutunu 
ııeri sürmekte- ve bu maksadın ln
Ani bir maske ile ....Wtiiila• .... 
Jatmnlr-f•dt1" f/ı. ,~t aA7A••Vf' R'Öre 
vaktı e Almanya da böyle bir tekllf 
te bulunmut ve açık tehirlerin 
bombardımanının yasak edilmesi
ni istemitt.i· Fakat o zaman Alman 
7anm hava kuvveti hiçbir ehem • 
miyeti haiz olmadığı için Alman 
teklifi hasıraltı edilmitti. Bucün 
Almanya hava bakımından en 
kuvvetli devletler sırasına sfrdl· 
ii iç.in vaziyet detitmit ve kal'fl ta 
raf insani hisleri coşturacak ma
hiyette olan bu teklifleri ileri ıtlr
IDİye başlamıştır. 

Bu mütalealar, Almanyaya açık 
şehirlerin bombardımanı aleyhin
de teklif sunulduğu zaman onun 
bu teklifi reddedeceğini ifade et
ınes. 

Amerika Birletik Cftmhuriyetle
ri Hariciye Nazırı Mister Cordel 
llull'de bu teşebbüs hakkında mtl
aait mahiyette telakki edilecek mü 
talealarda bulunmuttur. Mister 
ilan açık şehirleri bombardıman 
etınenin nekadar çirkin ve acı bir 
ley olduğunu anlattıktan sonn hu 
tefebbUsü neticelendirmiye yanya 
ea]t bir çare bulunabileceğini söy
leınittlr. 

1 spanyada harbeden lld ta
rafın noktai nazan da dik

bte llyiktir. Cümhuriyet İspan
>'aaı teşebbüsü çok iyi karşıladığı 
•e •çık şehirlerin bombardımanı
Ilı istemediğini anlattığı, hükô
lllet tayyarelerine intikam hareket 
lerinden vazceçerek yalnız eephe
de çalışmalarını emrettiil halde 
Asilerin Salamanka hüktimeti na:un• söz ıöylemiye salahiyettar 
h zat, tayyare akınlanmn tesirli 

olnıası Yilzünden bu hattı hareke
tin litizaın edildiğini ileri sürmüş 
:: isi İspanyanın açık tehirleri 

ınbardınıandan geri JuWmyaca -
iını anlatmak istemittir. 

Çinlilerle Japonlann bu teşebbtl 
afi nası) kal'fıladıJdarını henüz bil
iniyoruz. 

Fa.kat f ngiltere hükumeti ile o
na müzaheret eden devletler bu 
te bbUsü ciddiyetle hazırladıkları 
" takip ettikleri takdirde pek ha· 
7ırlı işin muvaffakıyetle batanl· =:-1 kuvvetle muhtemeldir. Bu 

1 da kuanılaeak muvaffakıyetin 
... nlılı; ve medeniyet hesabına 
llıilhJlll bir kazanç teşkil edecetl 
ttiphe ıotürmez. 

TAN 

Şimal Kutbunda : 

Buz Adasındaki Heyeti 
Kurtarmak İçin 

Tayyare Gönderiliyor 
Moskova, 4 (Radyo) - Gar.eteler, 

Şimal Kutbundaki Sovyet ilim heye
tinden gelen haberleri geniş mikyas
ta neşrediyorlar. illin heyetinin, ÜT.e 
rinde bulunduğu buz adası parçalan 
dığı için heyet avuçiçi kadar bir buz 
parçası Ur.erinde kalmıştır. Fakat Pro 
fesör Papanin ve arkad~lan, bütün 
tehlikelere rağmen bu adacık ÜT.erin 
de de tetkiklerine devam ediyorlar. 

Heyetin üzerinde bulunduğu küçük 
buz parçası, hızlı bir seyirle ve Gro. 
enland kıyıları boyunca cenuba doğ. 
ru yllıilmektedir. Murmanets buz kı
ran gemisi, Papanin grupunun bulun 
duğu yerden 350 il& 400 kilometre me 
safededir. 

Taymir buzkrranı, Uzerinde Qç tay 
yare ile dün Murmansk'dan hareket 

ARNAVUTLUK : 

Kralln Evlenme işinde 
Dint Engel Var mı 'l 
Tiran, 4 (A.A.· - Arnavutuk A

jansı): 

Budapeştede çıkan Azest ~esi, 
Apponyi ailesinP ~·ıehsup bir şahsi
yete 8~:.ıcn bir mülikat neşretmek 
ı,.,aJ&. 

Bu mülikatta kralın yakında vu
kubulacak olan evlenmesine dini ve
ya sosyal mahiyette bazı engeller 
mevcut olduğu bildirilmektedir ki, 
bu iddia tamamen asılsızdır. Arna
vutlukta, muhtelü dinlere mensup 
ldmeelerin evlenmesine mAnf oları 
tlh·~ _.,. •<>oJ cıl uu .. hi;ycth: hiSblr ka. 

nun mevcut değildir. 

ALMANYA: 

Müstemleke lıinele 
Londrada Bir Karar 
Londra, 4 (A.A.) - iyi haber a

lan mahfiller, Almanyaya mUstemle 
ke meselesinde yapılacak imtiyazlar 
hakkında Ingiltere hükumetinin nok 
tal n.azarmı bi~dirmesi için Ingiltere. 
nin Berlin sefiri Sir Neville Hender. 
son 'a hariciye nezaretince emir veril 
eliğini beyan etmektedirler. 

IRAN: 

lngiltereye Yeni Bir 

Protesto Verildi 
Cenevre, 4 (A.A.) - İran hükılme

ti, Milletler Cemiyeti umumi katibi 
B. Avenol'a, İranın Bahreyn adaları
na müteallik olarak Tahrandaki İn
giliz elçisine yeni bir protestoname 
verdiğini, bunda İngiliz memurları-

etmiştir. Kronştaddaki fabrika işçile. 
ri, Ennak buzkıranını tamir . etmek 
ve harekete müheyya bir hale koy_ 
m.ak Uzere gece gündüz çalışmakta. 
dır. Ermak, ancak sekiz günde hazır 
olabilecektir. 

Profesör Otto Şmit, Ermak ile ha 
reket edecektir. Diğer taraftan Mos 
kovada hazırlanmakta olan iki tayya 
re de 7 şubatta tamamile hazırlanmış 
olacak, bunlar 9 veyahut 10 !fllbatta 
Murmansk ve hattA, doğrudan doğ
ruya Jan M.ayen Norv~ adasına uça 
caktır. Jan Mayen adası. tayyareler 
için deniz üssU vazifesi görecektir. 

Profesör Papaninden gelen yeni bir 
telgrafta tehlikeli vaziyetten eser kal 
madığı bildiriliyor. 

DANTZIG: 

Alman Kanunları 

Kopye Edilecekmiı 
Dantzig, 4 (A.A.) - Mah · nazi 

Sifi B. Albert Förster.. .nıtimi bir 
toplantıda beyanatta bulunarak ser. 
best.:.a-hrlii "Dantzig'in tamamen na 

zi olduğunu dünyaya karşı ispat eL 
mek için,, bundan böyle kanunlarmı 
Alman kanunlarına benzeteceğini söy 
}emiştir. 

Hatip, bu projenin tatbfkf tarihini 
tasrih etmemiotir. Yalnız Dantzig'in 
Almanyaya dönmek hususundaki de 
rin &rZWIUJ>.>1D tahakkuku zamanmm 
henüz gelmemi§ oldufU!lu beyan ~ 
=~tir. 

MACARIST AN : 

Müfrit Sağcılar 
Kuvvet Kazartd.lar 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Maarif müs 

teşan. Partihin müfrit sağ cenah gru 
pu ile çıkan ihtilaflar UT.erine istifa 

eden B. İvady'nin yerine, hükumet 
"Milli birlik., partisi reisliğine seçil
miştir. BaşveJVl B. Daranyi, partinin 

şefi olarak kalacaktır. Bununla be
raber, kendisi bulunamadığı zaman
lar yerine vazife görmek üzere Maa
rif Nazın B. Homan seçilmiştir. 

B. Tasnadi Nagy'nin intihabı ve 
Homan'a verilen vazüe müfrit sağ 
cenah grupunun hükumet partisin
deki nüfuzunu kuvvetlendirdiğine 
delil olarak telikki edilmektedir. 

nın İranın hükümranlık haklarına 
muhalif hareketlerde bulunduklarını 
işaret etmiş olduğunu bildirmiştir. 

Protestonamede İranın bu adalar 
üzerindeki meşru haklarına işaret e
dilmiştir. 

SINGAPUR IAANEVRALARI: 

' 

jıalya 

Silih yarışı devam ederken bugünkü 
deniz ve hava kuvvetleri vaziyetini 

ıu krokilerden mukayese edelim 

FiLiSTiN: 

Bir Çete MağaraSI 
Berhava Edildi 

Kudüs, 4 (A.A.) - Askeri kıtaat 
Cenin mıntakasında tethşiçiler aley
hindeki mücadelesini takibe devam 
ederek asilere melce hizmetini gören 
bir mağarayı dinamitle berhava et
miştir. 

Bütün kasabalar belediye reisleri
n ~Üp\~o\i thOSl d("Tha\ haber Verme 
leri için talimat verilmiştir. 

Kudüs, 4 (A.A.) - Harp divam, 
27 KAnunuevvelde bir arap otobüsü
ne ateş etmiş olan bir Yahudi polis 
muavinini ölüm cezasına mahkum 
etmiştir. 

ROMANYA: 

Seçim Meselesi 
Bilkreş, 4 (A.A.) - Bazı gazeteler. 

hüktımetln yeni bir secimde ekseriyet 
temini için matbuat kanununu değiş 
tireceğini haber veriyorlar, 

··························: 
KISA HABERLER ı 
* Yunan hilkılmeti. Belgratta dal

ını bir Yunan mahsu14tı sergisi tesis 
etmiştir. * Avusturyada mecburl hizmet o
larak bir senelik sllAhsız askerlik 
vazifesi ihdas edllmıştir. * Parls, 4 - Kalay levha karteli
nin konferansı, fiyatların indirilme
sine karar vermlstir. 

* fngıllz ana kraliçesinin kardeşi 
Lord Athlone, Kral İbnissuudu ziya
ret edecektir. * Lehlstanda blr komünist merke
zi keşfolunmuıı, 17 kişi tevkif edil
miştir. .. ..... ....................... . 

Ja.ponyanın Uzak Şarkla giriptiii i.ıila ve genifleme hareketi, lngillereyi doludizgin harekele 
gcçİrmİf bulunuyor. /ngilizler Singapur deniz ününün takviyuine büyük ehemmiyet veriyorlar. 
Şimdi de oralarda lngilıerenin Hint lilo•u büyİk bir deniz manevran yapmaktadır. Bu müna· 
•betle Singapurdan yepyeni bir raim veriyoruz: Bu, Singapurdaki modern tayyare limanıdır. 

FRANSA: 

Yeni Zırhlı!ar 
Yaptırmak 

3 ---

flfK 
Allaha Kalsa lcll ! 

[ Y cızan: B. F ele'] 
Çinlilerin kendilerine mahsus bir

takım seneleri val'Dllf ki, devridaim 
olarak döner ve on iki isim abrlar
DUf. Bu isimleri aptıya yazıyorum: 

Sıçan, ökilz, kaplan, tavpn, ejder, 
yılan, at, koyun, maymun, tavuk, do-

Kararın da muz. ~ö~k. • • 
Bu ısımler tıpkı hızım aylar clbl 

Paris, 4 (A.A.) - Bahriye· Nazı-1 bittikçe yenisi batlamak üzere deY. 
n, yakında parlamentonun deniz ve ı rediyormuf. 
maliye encümenlerine,, diğer devlet Gelen haberlere göre birkaç sGa 
lerin deniz yapılarını karşılamak ü- evvel Çin senesinin birincisi olan • 
zere donanmanın takviyesi için yeni çan yılı bitmit. öküz senesi bqlamq. 
bir takviye plaru verecektir. Çinliler bu isimden bir mukavemet 

Oğrenildiğine göre Nazır, 1938 de- manası çıkanp falihayır addediyor
niz programının 35 bin tonluk ikı larmıf. it senelerin isimlerine kal
zırhlı ile takviye edilmesini ve 1939 dıysa vay gele hatlarına! (Maamaflla 
da ayni hacimde diğer iki zırhlının geçeli senenin de biçare Çinliler için 
tezgahlara konmasını lüzumlu addet- hakikat ismine uyrun kötü bir yıl ol-
mektedir. doğunu kabul etmemek te habızhk 

Kabineye Yine itimat olur.) 
Paris, 4 (A.A.) - Parlimento bu Eier Çinliler baflanna örftlmekte 

sabah toplanmış ve harici siyaset hak olan çorabı bertaraf etmek için ..... 
kındaki sual takrirlerinin müzakere- lerin isimlerine ve bu isimlerin ...._ 
sine 18 Şubatta devam edilmek üze- lUllerine gilveniyorlana balleri ha • 
re 11 Şubatta başlanmasına karar raptır. 

vermiştir. Maruf bir hkrayı burada, bu mtl-
Parlimento bundan sonra el kal- nasebetle yumadan geçemiyeceibm 

dırmak suretile ve hemen tam bir Başımıza musallat olan belllan c1 .. 
ittifakla hükılmete itimat beyan et- fetmek için kendimiz çalışmayıp iti 
miştir. Allaha ve maneviyata bırakmak ftlr,. 

MILLETLERARASI : 

Açık Şehirlerin 
Bombardımanı 
Meselesi 

rinde olanlann kulatında ktipe oi-
sun. 

Birinin kansı kocasını mahalle ea. 
mlinin mftezdnile aldatınnq. llldl
se o kadar açığa vurulmut ki. en IOll 

duyması anane icabı olan koca da a 
nsının hıyanetini öirenmit- Batta it 
daha ileri giderek delikanlı yaplMI .. 
ki oilunun kulağına çalınm•t-

Çocuk, anasının kötlllflttlndea ft 
babasının vurdum duymubimdaa 

Londra, 4 (TAN) - lngilterenin, dolayı pek muazzep oluyonnUf. Nlı
açık şehirleri bombardımandan ko- hayet dayanamayıp işi babama q. 
rumak için beynelmilel bir anlaşma· mış: 

yı temin yolundaki mutasavver te- - Baba! Anamın mllenhıle olaa 
tebbil8ü bupn birçok muhitlerde mü münasebetinden bahsediyorlar. Bere 
talealarla karplanmıftır. Amerika kesin alanda. Sen de artık koeahk 
Hariciye Nuın Mieter Hun .Ameri. hakkını kullansan! Falan demlf ...,. 
ka bükilmetinln gayri muhariplerin ma ıulb ve af1k6n taraftan oı.. .. 
bombardı::nan edilmelerini şiddetle dam: 

takbih etmekte olduğunu beyan et- - Ben onları Allaha havale ettim. 
miştir. Mumaileyh. bu takbihin Allahtan bulsun. Sen tınma! .U,. 
Frankistler tarafından bir Amerikan 

1 

işi savuttururmuş. 
hastahane treninin bombardımanına Çocuk bir müddet daha belde&llk
ait olmadığını, söyliyeceği sözlerin ten sonn bir rece mtieuinin ~
ispanyadaki iki tarafa ve Çinde Ja- ezam okudutundan istifade ederek 
ponlara raci olacajuu söylemiştir. B. arkasmdan minareye çıkınlf ve beri
Hull sözüne §U suretle devam etmi§- fin haberi olmadan •Yatım çeldMe 
tir: bllf8'8tı minareden atmıı. 

Bu gibi hidlseler, bütün medeni Tenha bir yerde vulnıagelen hMl-
memleketlerin teessüfle k&r§ılıyacak- seyi ancak ertesi rttnü öirenen halk 
ları hAdiselerdir. Bu hidiseler, insani arasında vaka hemen filyu bulmap 
mülahazalara muhaliftir ve askeri - Müezzin minareden dfltilp iil
sevkillceyşe müteallik hiç bir milli- müt! diye haber ağızdan ağna dolaf
haza ile bunlan muhik göstermiye mıt. 
imkAn yoktur. B. Hull bu gibi hidi- Çocuk ta, g(aya itftmlt gibi bp-
selere bir nihayet verebilecek herhan rak babasına gitmit: 
gi bir çarenin bulunacağı ümidini iz- - Baba! işittin mi mDeuinln ... 
har etmiştir. tma gelenleri? 

Londra gazetelerinden Deyli Te
legraph'a göre Fransa ile Ingiltere 
bu iş ü:r.ertnde mutabık kalmışlardır. 
Gerçi ,harbi insanileştirmek imkan
sızdır. Fakat batan gemiden birşeyler 
kurtanlabllmesi muhtemeldir. 

c ON OAKllC A: 

Bir Kamyonet 
Uçurumdan 
Yuvarlandı 

- Ne olmuş? 
- Ne olacak? Minareden dBpalf 

ötmu,. 
- Ya! evlldım ben sana Allahtma 

bulsun demedim mi idi? Bak. .. 
Daha sözünü bitirmeden çocuk eli

lip babasının kulatına: 
- Ah baba! Eter lt Allaha ~ 

dı, müezzin daha çok nan okurda, 
bereket ki, ben ayatım çeldim... ... 
mı, ... 

İtte o kadardır ol hlklyet! 

Türk Hava Kurumuna 
Bir Arsa T eberrüü 

İzmir, 4 (Tan muhabirinden) - Akhisar 4 (Tan muhabirind ) _ 
Demirct - Salihli yolunda bir kanıyo Şehir mec'lisinde Türk Hava ~ 
net kayalardan aşağı yuvarlandı, bir muna §Ube binası yaptınlmak üzere 
gene; kız da ağır surette yaralanarak bir arsa temini görüşülüyordu. Aza. 
hastaneye kaldınldı. dan B. İbrahim Kolsoğlu, 400 metı. 

Ege Bölgesindeki 

Seylcip FelGketf 
lzmir, 4 ( Tan muhabirinden ) -

Aydın ovası 9U altındadır. Bir köprü 
yıkıldı. hayvanlar boğulmaktan kur
tulmak için dağlara kaçıyorlar. NU. 
fus zayiatı yoktur. Zarar 500 bin u. 
ra tahmin ediliyor. 

Atatürk Filmi 
Bursa, 4 ( Tan muhabirinden ) -

Atatürkiln tehriına.e 19ref verdiği 
giln parti tarafından aldınlan sesli 
film bu gece sinemada gösterildi, ye 
niden sevinç tezahilratma vesile ol. 
du. 

lik bir arsa teberrü etmek suretile 
hamiyet gösterdi. 

lzmirde Bir Cinayet 
İzmir, 4 (Tan muhabirinden) -

Servilimesclt mahallesinde Hacı Ali 
sokağında oturan Hasan oğlu Salih 
kıskançlıkla kansı Muzafferi taban
ca ile ağır surette yaralamıştır. 

Mecdibaf- parkı civannda da şo
för Reşat isminde biri. sarhoş olduğu 
halde elindeki bıçakla oynarken. sol 
memesi üzerinden ağırca yaralanmıı 
tır. 

Erzlncanda Hava iyi 
Erzincan, 4 <Tan muhabirinden) -

Soğuklar geçtl Havalar güneşlidir. 
Böyle giderse eldm yapılabilecektir. 
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TAN 

Filim Sanayiinin Hôrikalar Dizisinden Btrt: 
Olmez kahramanların ... Yılmaz şövalyelerin ... Asırlardan asırlara ..• Ne. 

sillerden nesillere ... gelen şanlı zafer teraneleri ..... 

- ALEXANDRE DUMAS'ın Şaheseri 

UÇ SiLAHŞORLAR 

!S-2-938 --

Bugünkü program: 
ISTANBUL RADYOSU: 

OGLE NESRIY ATI: 

Rizeli Sait'i Vuranlar 
Dün Adliyeye Verildi 7 Şubat 

itibarw 

TÜRKÇE 
Pamrtesı akşamından S A K fe,ıkaJade müsamere ue A R Y A Sinemasında 

12,30: Plikla Türk masikisi, 12,50 H 
vadis, 13,05: Plkla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plik neşriyatı, 14,00: Son 

AKŞAM NI<:SRIYATI: .. •••••• Yerlerin 'imdiden kapatılması tavsiye olunur. Telefon: 41341 Cinayeti Üzerine Alan Mehmet te, 
ihsanın Katil Olduğunu itiraf Etti ..,._ .. BLıgilrı Türk sinemasmda 2 Büyük 

18,30: Plakla dans musikisi, 19,00: Ba 
yan Nihal ve arkadaşları tarafından Türk 
masikisi ve halk ıfarkıları. 19,30: Kon 
ferans: Selim Sırrı Tarcan (Omrümü.n 
kitabından) 19,55: Borsa haberleri, 20,00 
Sadi ve arkadaşları tarafından Türk mu 
sikiıi ve halk' prkıları, 20,30: Hava ra 
poru, 20,33: Omer Rıza tarafından arap 
ça söylev 20,45: Semahat Ozdcnses ve 

Fransızca film birden •••-.. 

FAKIR TALEBE 
Herkesi hayran eden Fransızca muazzam operet 
MARİKA RÖCK - JOHAN - NES • HEESTERS -

İDA VUTS Seans: 2,30 - 6 Suvare 9,15 

BAŞKASININ KlllGINDA 
2 saat kahkaha attıran fevkalade neşeli komedi 
ARl\lAND BERNARD - ANDRE LEFAURE 

Seans: 1 - 4 - 7,30 

arkndnşları tarnfındnn Türk musikisi v• 
halk şarkıları (Saat ayan) 21,15: K ldsU 

Türk musikisi: Okuyan Nuri Halil, Le 
man Reşat, Kemençe Kemal Niyazi, Taı 
bur Dürrü Turan, Kanun Vecihe, Nısfiyı 
Salahattin Candan, Ut Sedat 21,50: OR ~-ônümüzdeki ÇARŞAMBA akşamı GALA olarak 

MELEK SINEMASI 
Pek ya.kında: lstanbul afakında 
kahkaha frrtıınalan çmla.yacak; 

KESTRA: 1 - Liszt: Rhapsodie No. : 
2 - Frlml: Indian Love, 3 - Lehar: Vo 

die lerche singt, 4 - Pousslgne: Noctur
.ne Slave, 22,45: Ajans haberleri, 23,00: BERNSTEIN 'm eseri ve MICHELE MORGAN ile beraber 

CHARLES BOYER 
nin 

rMEYERLINGıı den sonra Fransada fransızca olarak çevirdi~ 

Suçlu olarak Adliyeye ven1en Ihsan ve Mehmet Yegane mua.zzam BORA filmini 
.... ve enualsız gösterecektir. 

,.. LORETTA YOUNG • TYRONE POVER , 
ve A D O L P H E M E N J O U 

tarafından calibi dikkat bir tarzda yaraWan JAOQ UES DEV AL'in 

Plakla sololar, opera ve operet parçaalrı, . 
23,20: Son haberler ve ertesi gunıin proır 
ramı, 23,30: Son, 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 

13,30-13,SO: Muhtelif plll: neıriyatJ 
13,50-14,1~: Plik: Türk musıkisi ve halk 
ıarkıları. 14,50-14,15: Dahili ve harici ha 
herler, 16,30 dan itibaren Muzik Oğret 
men Mektebinden naklen Cümhur Başkan 
lığı Flarmonik Orkestra heyetinin kon 
seri Şef Praetoriuı 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Kanunusaninin 20 inci gecesi Kur
tuluşta ensesinden tabanca ile vuru
larak oldurülen Rizeli Saidin, sabı
kalı Ihsan tarafından öldürüldüğü ta 
mamile tesbit edilmiş ve hadisenin 
esrarlı mahiyeti aydınlanmıştır. An
laşıldığına göre; maktul Sait, Istan
bulda muhtelif soygunculuklar yap
mış, geçen sene de Ri.zede birisini öl. 
dürmüştür. Sait, Anadoluhisa.rında 

yaptığı hırsızlıklardan dolayı aranır. 

Kara Ali, son işlediği bir suç üzeri
ne dokuz sene evvel tevkif edilerek 
mahkemeye sevkedilmiştir. Fakat, 
hastalandığı için serbest bırakılması 
ve geri kalan cezasının affi için mü
racaatları vardır. 

ÖLÜME SEBEBİYET: 

Suçlu· Şoförün 
T 

parlak komedisi 

POL B RI SP~H IBALLABI 
18,30-18,35: Plak neıriyatı, 18,35-

19,10: Çocuklara Karaıcöz (Küçük Ali) 
1$9,10-19,35: Türk musikisi ve halk pr 
kılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları) 19,35 
19,50: Saat lyarı ve arapça nefriyat, 

19,10 - 19,35: Türk musikisi ve halk şar
kıları, (Servet Adnan ve arkadalları) 
20,15-20,30: Hukuki konuşma: Hukuk 

ken nasılsa kaçmıya muvaffak olmuş Muhakemesi Başladı 
tur. Bundan sonra, Feriköyünde Ayaz 
ma caddesinde fırıncı Maksudun yanı Ortaköyle Beşiktaş arasında, Ömer 
na sığınmak istemiş, 0 sırada yine Ri kızı Huriyeye çarparak ölümüne ve 
mil Mehmet isminde birine rastgel. Şah?ndenin 4 aylık çocuğunun düş-

. tir mesıne sebebiyet veren şoför Ali oğ-
Jlll§ • lu Hayrinin muhakemesine dün ağır 

Mc.hmetle Sait kahvede otururlar- ceza mahkemesinde başlandı. 
ken, Said.in bu civara geldiği ihsana Evvela son tahkikat aç l hak-
h ,._a .... ı..+ı .. Ihsan Sa"tten. tL ı ması 

aber v ... ~..u • • ~. •• ın kındaki kararname okundu. Burada, 
tam alın.ak k.ararındadır. Çunk~, da- suçlunun tedbirsizlik ve dikkatsizlik-
ha evvelı, Saıt, ihsanın yakın bır ak- le b k b ld w k ded" 

b ··ıd ·· .. .. Ihsa S 'eli u azaya se ep o ugu ay ı-

FrruıslZ<'.a sözlü f"ıhn.iıni göstcrmclde • 

MELEK SiNEMASI 
Daima mUntahap, ZENGIN, EGLENCELl, NEŞELl ve ZA.RIF film

ler gösterdiğini bir kere daha ispat etmiştir. 
llaveten: MISIR KIRALI FARUK'un evlenme merasimi ve 
SlLL Y SENFONi. Seanslar: Saat 2- 4,15, 6,30 ve 9 da 

ERZİN CANDA: ....................... 

.. EDDIE 
İlmini Yayma Kurumu tarnfındnn) 20,30 

21,00: Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Salihattin ve arkadaşları) 21 ,00-21,15 
Ajanı haberleri, 21,15-21,55 Stüdyo Sa 

lon orkestrası, 1 - Massenct Le Rol de 
Lahore, 2 - Vohanka: Mamie Valıonı 
3 - Leopold : Vindobona, 4 - S Franck 
Piece Herok, S - Offenbach: Orphee a 
u:ıı. 'lrlf~rı, 21,55-22,000 Yarınki proirUD 
ve Istıkıi.l .Marıı. 

* Günün Prograın Oztı: 
HAFiF KONSERLER 

ra asını o urmuştur. n, aı 0 liyor ve suçlunun 455 inci maddenin 
gece takibe başlamıŞtır. "'Mehmet 11 Thfnc1 Tl1'f~ a ... R , • 

Sait kahveden beraberce çıkmışlar, lerek cezalandınlması isteniyordu. 
dere içinde dolaşırlarken, ~n. ~- Bundan sonra, şoför Hayri sorgu-
k~larınd~ yavaşça gelerek Saıdi ol- ya çekildi. Hayri, dedi ki: 

Beledi~e ve Vilayet 
Mec is eri To la dı 

rBERLITz' 
373 IsfiKiiil ca(ldesı 

Al<şam Lisan Kurları 
Fransızca - İngilizce v. a. 

ALi HADA 

'1,10 Berlln kısa dalgası: Karışık mu
alki (8,15: Devamı) 12 Bcrlln kısa dal
gası: Sen hafta son~~onscri. 13 Berliıl 

~ sesu film plfıklan. 14:uri>~ris-Ko
ıoııyaı: Konser. 14.25 Bllkreş: Romen 
muslldsi. 15,15 Berlln klsa dalgası: .A.
keri bando. 17 Uypzlg: Orkestra, sop.. 
rnn, tenor vesaire. 17,15 Vnr&ova : Ko
ro konseri. 18 Peşte: Çigan orkestrası. 
18,02 Bükreş: Romen musikisi. 20.20 
Prag, Brüno, bando muzika. 22 Varşova 
Küçük orkestra, 22,30 Peşte: Ciıcan Ol' 

kestrası. 22 Biikre;ı, Konser nakli. 

durmuştur. - Ortaköyden Beşiktaşa gidiyor-' 
Erzincan, 4 ( TAN ) - Belediye 

ve Vilayet Umumi Meclisleri açtldı. 

Yeni plana göre, istasyon caddesi. 
nin 25 metre genişliğinde açılması 

kabul edildi. 
• Erzincan, (TAN) - Şehrimizin 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 

..................... ,. 
1 

BiNDiSTANDA Hadiseyi knnştırınak maksadile, dum. Birdenbire fren bozuldu. Bjr 
Mehmet, bir muddet evvel zabıtaya kazaya sebebiyet vermemek için oto
müracaat ederek, Saidi kendisinin ol mobili kenara yanaştırmak istedim. 
dürdüğünü iddia etmiş, fakat sonra- Tam bu sırada beş kadın, kaldınm -
dan Saidin Ihsan tarafından öldürül- dan yere indiler. Ve birdenbire önü
düğünü itiraf etmiştir. Her ikisi de me çıktılar. Bu hareket, ikisinin ya
evrakile birlikte Adliyeye verilmiş- ralanmasına sebep oldu. Benim kaba-

kurtuluş yıldönümü yaklaştığı için Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Büyük Şark Filmi -
OPERALAR, OPERETLER 

kutlama hazırlıkları yapılıyor. D R A M K I S M l 20,30 Viynnn: Sandauer'in (Bir Nis oar 
kısı) opereti. 

tir. hatim yoktur. Onlar kaldırımdan a-
Kara Ali Hakkindaki şağıya inmeseydiler, bu kaza da olrm 

Saat 20,30 da. 

SÜRTÖK 
3 perde 

ODA MUSİKİSİ 
9,30 Berlin kısa datcaaı, Lutz kuarte 

Karar T asikten Geldi 
yacaktl. 

Y eşildfrek yangını tahkikah 

Yeşil direkte bir bakır fabrikasının 
yanmasile neticelenen son yangın et
rafındaki tahkikata devam ediliyor. 
Dün yapılacak ikinci keşif, bugüne 
bırakılmıştır. Fabrikada, sigorta edi
len rnikdardan çok daha iazln mal 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Yazan: l\lahmut Yesari 

ERTU~RUL SADİ 

fEK TlY ATROSU ti. 19,20 Graz, Viyana: Ev musikisi. 
RESİTALLER 

Gebze ve civarında birçok soygun
culuk ve cinayet suçlarının faili o
lan Kara Ali hakkındaki karar, Tem 
yizden tasdik edilerek gelmiştir. Ka
ra Ali, 18 sene hapse mahkumdur. 

Şoför Hayrinin bu ifadesinden son
ra, birkaç şahit dinlendi: Şahitlerden 
Mustafa, Şoför Hayrinin sözlerini te
yit etti, muhakeme diğer şahitlerin 
de dinlenmesi için başka bir 2\ine 
bırakıldı. 

* 
KOMEDi KISl\11 

Saat 20,30 da 
SÖZÜN KISASI 

Perde Komedi. Yazan: 

Pazartesi (Kadıköy • 

Süreyya) sinemasında 

ÇİFTE KERAMET 

Vonschonthan. S. Doray 

19 Viyana: Hnlk 88J"kılan. 19.15 Vllf\oo 
ıova: Plikla prkılar, 20,35 Bukree. 
Şarkılnr. 22.35 Viyana: Keman resitalL 

DANS MUSİKİSİ 
23.20: Viyana. 23,30: Peşte. 23,35: 

Prag, Brüno. 

Fahir ağabey bİr kahkaha attı; benim bu isyanıma 
yengemle amcam da gülüştüler; ben fena halde kız. 
dım: 

- Neye alay ediyorsun Fahir ağabey, benimle? 
Fahir ağabey ciddileşti: 
- Sen gerçekten acayip huylu bir kızsın! Bir şlın

§ek çakışından di.ışüp bayılıveren; bir silah sesinden 
ödü kopan kadınlar arasında o kadar bambaşknsın 
ki!.. Bu yaşta, şu boyda böyle şeyler düşünmek! 

LNIZ 
NUYORUM 

Avrupadan getirttiği nota ... (Bize) nin matem havası. 
O hikayeyi yengeme anlatmıştım, notasını da ver
miştim. Yengem onu bana birkaç defa çalmıştı. 

Piyano sustu; karşı kıyılar söndü ... Karanlık su
ları yara yara Karadenize doğru bir gemi geçti; ar
kasında beyaz bir köpük buakarak kayboldu ... 

- Ben de bir akşam böyle gideceğlın, Yıldız!.: 

- Bu yaşta, bu boyumda ne var ki? On dört yaşın
dayım. 

Fahir ağabey, daha ziyade ciddileşti; bir dakika 
gözlerime baktı: 

- Seninle alay edilir mi, Yıldız? En küçük duy
gun, tek bir sözün bile benim için mukaddestir. 

Ben yine atıldım: 
- Neden bütün yüksek duyuşları, kahramanca iş

leri kendinize Iayik görüyorsunuz? Bin türlü yalan
lar uydurarak askerlikten kaçan; orduda bir iş bece
remiyen; evdeki kedi pıtırtısından bile ürken miskin, 
erkekler az mıdır sanki? Sen de başta olmak üzere 
hiçbir erkek benim duyduğum vatan sevgisini duy
mamışsınızdır. Hiçbir erkek o ateşle benim kadar 
yanmamıştır ... 

Şrk, zarif yengem söze kanştI: 
- Kadın, kadındır; erkekte erkek .. kadmm da ya 

pacağı vazifeler var, Yıldızcığım, sonra onları kim 
yapar? 

Annem yengemden yüz buldu: 
- Ya, dedi, söylüyqrum da inanmıyorsunuz; bu 

işte boyle acnip bir kız ... Hiç ötekilere benzemiyor; 
Allah rahmet eyle in, onu böyle babası alıştırdı. 

Ben yengeme cevap verdim: 
- Memleket tehlikede iken kadın, erkek ayrılmaz, 

yenge! Bir kadın her işi yapabilmeli; lazım olduğu 
zaman silah başı, Lazım -Olduğu zaman da beşik başı! 

Bu sözüm amcamın hoşuna gitti galiba ... Gülümse
yerek, yengeme: 

-14-
- Aldın mı karşılığı, dedi; bu kız yaman· şey 1 

Hemşirenin .söylediği gibi, Allah rahmet eylesin, tam 
İhsanın eseri ... Sağ olsaydı da §imdi görseydi! .. 

Amcamdan yüz buldum: 
- Ben daha sekiz yaşından beri Makedonya dağ

larında esen kahramanlık havasını kokladım. Bu top
rağın bağrından sızan kanlan daha o zamanlar gör
dlim. 10 temmuz beni, dokuz, yaşında bir çocuk 
değil; bağrına vatan sevgisi dağlanmış bir küçük kah
raman halinde buldu. Hakkınız var; bu fikirleri ba
na hep babam aşıladı; bana Kemalin kitaplarıl\ı o
kuttu, ezberletti, hatta Celalcddini Harzemşahı bitir
diğim zaman bana keman alacaktı; Yüzbaşı Refikten 
öğrenecektim, değil nıi anne? 
Boğazım bkandı; sustum. 
Babamın bahsi geçince herkesin de yüzünde bir 

yas dalgası uçtu. 

Fahir Ağabeyin gözleri ateş içinde, gözlerime dai
mıştı. Yanıma geldi; kocaman, sıcak ellerile ellerimi 
tuttu; ağır, düşündüren sesile kalbime birkaç unu
tulmaz kelime işledi: 

- Beni korkutuyorsun, Yıldız! 
Bir dakika durdu, sonra başını sallıyarak ilave 

etti: 
- Seni anlamıyacaklar, sana yazık olacak, diye 

korkuyorum. 
'•' •• 

Evdeki dersler beni doyurmadı; mektep, diye tut
turdum. Başa çıkamıyarak o yıl içinde beni Çapadaki 
Kız Muallim Mektebine verdiler ... 

Annem ablalarımı görmek için Anadoluya gitti. 
Daha doğrusu ben gcceyatısı mektebine girince o da 
ablalarımın yanında kalmak istedi... 

Beni öz çocuklarından ayırt ctmiyen yengemle am
cam bu ayrılışa çok üzüldüler. Fahir ağabeyle ben de 
epeyce üzüldük. Ne vakitten beri biribirimize o ka
dar çok alışmıştık ki.-

Mektebe gitmem karan verildikten sonra bir ak
şam yalının denize açılan büyük tarasında oturu
yorduk. Karşı yamaçlarda menekşe kayalar gittikçe 
koyulaşıyor, kıyılar gittikçe alevleniyordu. Yengem 
aşağıda piyano çalıyordu. Fahir ağabeyle konuşma
dan, biribirimize bakmadan yanyana oturuyorduk. 
Birdenbire dolgun, kederliye benzer bir sesle uyan
dım: 

- Demek artık gidiyorsun, Yıldız! 
Fahir ağabey bunu söylerken yüzüme bakmıyordu. 
Neden olduğunu bilmediğlın halde birden bire göz-

lerim doldu; kalbimde sanki birşey koptu, derinden 
derine bir yer sızladı. Demek bu gidişte bir acılık 
var! ... 

Yengem ne güzel çalıyor ... Bu parça, bu parça ne
dir? Göklerden yer yüzüne ağır, büyük bir siyah ka
nat alçalıyor gibi. .. Anladım; ben çocukken babamın 

Başımı kaldırdım, donmuş gözlerimle ıuzun uzun o. 
na baktım; donmuş gibi, görmeden bakan gözlerim
den kocaman damlalar yuvarlandı. 

Fahir ağabey, akşam gölgeleri içinde esrarlı bir kA
inata benziyen gözlerine gözlerimi çekerek haykır
dı : 

- YıldıZ\ 

Bu seste hayret, bu seste dostluk, bu seste üzgün
lük, bu seste şefkat, bu seste herşey vardı_ .. ... 

Mektep hayatına biraz güç alışbm. Ora.da ne ba
bama benzeyen hocalar, ne Fahir ağabeye benziyen 
arkadaşlar vardı. Birden bire tek başıma kaldım. 

Fahir ağabeyle ders kitaplarından daha başka ~ 
ler okurduk; o, bana ders kitaplarının basmakalıp 

malumatından daha başka şeyler anlatırdı. Bu mek
tebin hocaları öyle klasik, öyle kuru ki... Fizikten, 
hendeseden, cebirden vazgeçtim; felsefe, edebiyat bi
le ağızlarında bir avuç çakıltaşı kesiliyor. Ateş yok, 
heyecan yok. 
Arkadaşlar da biraz gözü kapalı, çocuk! .. 
Bunlardan sıkılınca dertlerimi yine Fahir Ağabeye 

dökıniye başladım. O bana hafta aralarında mektup 
gönderirdi; ben de karşılık yazar, biraz avunurdum. 

İşte, onun mektuplarında birkaç satır: 
" ... Her hayat tek başına bir tarihtir; hayatın yilzll 

bir tarih gibi" değişik, kilı acıklı, ki.h gülünç, kilı 
duygulu, kah duygusuz ... Bunu sanınm ki sen de an
lamışmdır, Yıldıi 

(Arkası var l 
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TAN'ın hedefi: Hebercle, fikirde, her· 
.. yde temiz, dOrUet. aamlmt olmak, 
karlln gueteal olmıya çalıınıaktır. 
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ABONE BEDELİ 

TOrklye l!cnebl 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

750 • 6 Ay 1500 • 
400 • 3 • 800 • 
150 • 1 • 300 • 

14illetıerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
liıtlrmek 25 k\ırultur. Cevap için mek· 
tuplara 10 kuruşluk pul llivest lAzımdır. 

1 G0Ntl'N MESELELERi 1 

Almanya ela 

M ektebin en büyük vazifesi Türk Cüm
huriyetinin arzu ettiii hür ve f azi-

letkir iman tipini yetittirmektir· Mutlakiyet 
devrinde aranılan iman, aclece paditaha 
merbut ve aultanm hayatına dua etmekle 
vaktini aeçiren bir tipti. 

O devrin mektebinde hürriyete tabiatile yer ve
rilemezdi. Hocanın rolü sadece söylemek ve söyle
diğini istemekten ibaret kalıyordu. 

Talebe dersini dinlemez. Yahut emre aykın ha
reket ederse bunlann sebebini araştırmak bittabi 
düşünülemezdi. Derhal otoriteyi sağlamlaştırmak 
emelile ceza verilir, izinsiz bırakılırdı. O devirde 
pbsiyet sahibi gençlerin yeri menfadır. Cezası sür-

gündür. Osmanlı İmparatorluğunda ilin edilen Meş
rutiyetin mektepten istediği insan mutlakiyet dev
rinden mahiyet itibarile farklı değildir. Derece far-
kı vardır. • 

Mektebin dahlll bOnyesinde sa-

Hırc ,n 1 
KOŞE 

lstanbul Y ClllCJllİI 
lstanbul Musluğu 
lstanbul Kahramanı 

[Yaon: ~ka Giimliiz] 

On hı yıl öneesine kadar İstanbul· 
da plwı 7an11nlan ıize taaııif edive
reyim: 

% 38 - Patlıcan YllJl&PDI 
% 10 - Maııcal YaDllDl 
% 10 - Şahsi kaza~ yansını 
% 10 - Şahsi kasit yanpnı 
% 10 - Siyul kutt yanpnı 
% 10 - Musluk maddesi yaııgım 
% 20 - Gerçek kaza Janpll 

Patlıcan 7"lllflnı ı Neler Oluyor? 
[Yasan: M. Zekeriya] 

Almanyada biri satıhta gi>rilnen, 
lldnelsl içteniçe ifllyen lk1 nevi hot
nutsusluk vardır. 

dece biraz yumuşaklık müşahede 
edilir. Mektep müdürü icabında 
gençlerin cezasını affetmek, bazan 
nasihat. ile istediğini yaptırmak ba 
zan de okşamak suretile dersleri 
belletmek ve ezberletmek metodu
nu tatbik eder. Her ild devirde de 
ğençlerin gördüğü muamele tebaa 
muamelesidir. Bunun tabil icabı 

Yeni Terbiyede Esas: 
Her 711 patbcaa menlmhıde ~ 

dı. Alt katta lmartmıya Upmir. Maa
cah misafir edasına Çlkanr, hem 
kOlnf'lllUD yelloama W yetlftir1ni7e 
çahpr, hem tavada patlıCan lmart-

Satıhta glrtlnen hoşnutsuzluk 

Nul Uderleri arasındaki ihtilif pk· 
lbMle kendisini göstermiıtir. 

Bu OıtilAf, tlç noktada toplanmlf· 

maddl cezadır. İzinsizdir. 
Cümhuriyetin mektepten istedi

ği insan her iki devirden de mahi-

~ _ Uderlerden bir kısmı itidal, yet itibarile ayndır. Milletin men
ltir kmaı pddet taraftandır. Harici- faatlni kendi menfaatinin fevkin-

Hürriyet ve ş h 
. mıya alrapr4ı pllık. Bltlainhı ...,. 

t sirtlmeelinla taldidinl yapmıya çaJı-a sıye ~==:=:=Na:: 
bir yanım havanm haline ve mahal-

• lenin vasiyetine ltaih)'dı. Blpml• 
me Mdl8esfne 1ebep nedir\ Ne su gire, eli ski 7•ttili kadar pbr, 

de gören, milletin idare mekanlz
ye Jıfearetl erkim ve bazı ordu er- masmda kendine de bi8le ve mu-
klnıharblye azası mutecliller arasın· kabilinde mesullyet kabul eden, 

da:..d.cunerle pddet taraftan lider- doğruluğu, güzelliği, iyiliği mfile.. 
ler arumdaki ihtlllf son defa olarak tine y~ymak için beraber çabpna-

nın, umlml tenkidin, araştırma, 
Yahudi meselesinde patlak vermi1- diifiinmenfn 8188 olduğunu kabul EtildUn diğer kısımlan diğer 
tir. Yahudi dtlpnam Streicher'in eden hür vat.mdq Cümhuriyetin gençlere tetkik ettirilir. Böylece 
Der Stuermer adında bir gazetesi aradığı, bejendiği ve istediği tip- bahsin muhtelif cepheleri, bazırla-
vardır. Bu gazete, son zamanlarda tir. Bugünün mektebi i§te bu tipi nan vazife üzerinde bir defa d 
Yalaudllere karşı daha ziyade şiddet bazırhyacaktır. gözden geçirilir. 
~i lüzumunu ortaya atmı§- _ -~ ____ ___,,..-
tir. Bunun &zerine gazete kapatılmq, J stediğimfz V~~nu 
fakat p.ıdet taraftan olan polis mtl· vatandPr<a fer alatittinesi onra sınıftan evvelce bi-•.a..a-... tekrar ıuetenin -"-asına için ~yet mektebi linmiyen, söylenmiyen meçhul, bir 

-
41

- ~ ~u, hangi disiplin yolunu ta- talebe muallim kürsüsüne kaldırı· 
m11..ıe etmiştir. Liderler arasında-
ki llw kavga Bitlerin canını ,,_....Oş, kip edecektir?" .ır. 
ve -Propaganda Nazır- 40ebels'in Mutlakiyet, Meşrutiyet sadece Evvelce ahnan neticelerle bera-

nüf. ka körükörüne itaat eden bir köle is- • ber, - ... ~ tarafmdaıı ders tekrar i. matbuat üzerintl..>' uzunu Y· •-• 
httifbıj. _..4lfana çıkarmıştır. tiyordu. Bu devrin tedrisatında aa- zail edilir. 

_....... Alman ordusu ile Nazi Parti dece muallimi faal, talebeyi dinle- Bu izah esrıuuıda diler arbdq-
liderlerl arasında iitedenberi lhtlllf ytct, hareket, fBhsiyetten mahrum lan sadece dinlemezler, her ~ 

__ ~ı-J .. _,, . : ~"-- -1,..,ı..;ndP. vas~a yer altfııstr. Dünifn ö'!ret?ne- vardır. Bu ka~tlar:"Oes ~ 
.. ...,._. .. .,.. •Yam edip giden ih- sn! *ıı!ında gö2!16r1nl bir noktaya dl tenkidini hocanın uzaktan göre-
tiWvlzerine HH18t, G'l4tty11 tama- diketek söyler,-~ töy- ceği fP)llJde büyülr harflerle yar.ar. 
men Partinin eline vermek ltlzumu- lerdl... Talebenin bu söylev kar- Talebenin önünde yazılan ten-
nu lıissetmiı, Harbiye Nazırııuıı, psında düşüncesi nedir?... Tenkit kitlerden, orijinalleri, fikirlerin çok 
daktilosu olan cenç bir kıda evlen- etmek ihtiyacını duyuyor mu?.. kısa ifade edilmesine dikkat et-
mesini vesile ittihaz ederek onu mev- Kendilerinin huırladıjı etüt var mek şartile bizzat öjretmen tara-
ldhıtlen naklaıtmnıya karar ver- mıdır?·· fmdan çocuklar arasında meydana 
mittir· General Blomberg, yeni ka- Suallerine karp cevap vermek gelecek m0nakaf8 sahneleri bütün 
nn ile .... ~ ptirmek tbıere İtal- ihtiyacını duyamaulı. canlılık1arile yqattınıır. İlk za-
)'ada Kaprl adasuaa citmlt ve orada Hafızaya dayanan bu tedrisatta manlarda can sıkıcı tenkitlere, ~-
._ iatlfaya davet edllmittlr. arqtırma, bulma, yaratma, kalite- cerikstzliklere phlt olunacaktı:•. 

1 - l'akat en btlytik lhtiW Goe- leri "lflr alamadL Fakat ruh itibarile çocuklar dersi 
l'lnCle •tlytik sanayiciler arasmdaki 8 ug(bı artık hAfızaya daya- ezberlemlyecelder, vazife yapar· 
anJepmamazlıktır. Goerhıg, eski mlarak tatbik edilen tedrf. ken kitaptaki muhtelif fikirltri 
Maliye Num Şaht'ı devirip bfitiin sat metodu maziye karıftt. Moc:lenı tahlil, terkip, mukayeseler yapa-
lld.adl itleri harp ihtiyaçlanna uy- tedriaatta öjretmen vereeeğl bah- rak bahsi yeniden yapacaklar, ya-
...._ braruu verdi. Şaht'm adam sin esaslannı çocuklanna kendi ratacaklardır.. Sınıflannda her 
...... ne ktpyl işinden çıkardı. kitabından yahut muhtelif kitap. dend, muhtelif veallelerle J&!&tı-
.. , ... mayti kendi kontroll altına lardan istifade ederek ders ver
ahaak llfıedl. l'akat dört senelik ildı- meden önce, yazılı bir vazife yap
.... plhm tatbildndea dolan bot- ma1annı istiyor. Bu vazife kitabı 
..._aslülar saten artJk elle tutula- kısaltan bir hülAsa değildir. Ço
eilk Wr Jlale selmittl. Btlytik sanayi cuklar, okuduklan bahsin üzerinde 
.. Geulq'in aleyhine seçince dart dÜ§iillerek, fikirleri tahUl ederek, ._,Uk plin tehlikeye girdi. Bu se- tenkit ederek, küçük bir etüt yapı
..... Bitleri en çok lmdiran ihtilif yorlar .. Hatti bu etüdü kendileri-
• ..... nln ve sizin kontrolünüzil kolay-

t.ldeıoler arasmdaki 'bu lhtllAflar Iaştırmak emelile, her fikir biti
,..._._ Bitler seçen ayın sonuneu nünde o fikri en güzel bir fekilde 
dal Raylftaiı toplamaktan vazgeç- ifade edecek başlangıçlar hazırh
tl. Bn.ıa bu ihtilafı halletm.iye ka- yorlar .. Hoca sınıfına lirdiği za
ftr ...U. man talebesinin önünde vazifeler 
h itte, .Ahnanyadan plen laa'berler, hazırlanml§tır. Sınıfına giren öğ-

..... lerden dolan ieraatm akis- retmenin ilk yapacalı şey beı, al-
....... ibarettir. q gence dersin ilk fikirlerini o-

B.lr .. Almaııyada 1~ için kaynı- kutturmaktır. Bu esnada taleb&
~ Mr lıopıutsmluk vardır ki, o he- nfn kullanabileceği ve bayatta ken 
-. ..._..leriııi göstermlye 'başla- dlaine lbmı olacak esuı bulup buL. 
......... Onun için bundan bahset- madıfmı daima tetkik etmektir. 
~ tbndiUk mevsimaizdir. Bu .... kaldınlan talebe tarafın-

• * dan bultınmamJfll& -itretmeıı bil-

.... .. tanda ::S-n!:r:~.çocuklarm dik-

IWlstlyanlaıtmlan 
Miislumanlar 

ralan bilealer pek&ıa •Wrler ki, •un 
lar p...- delil, ..... Tilrkttlrler. 
Nitekim pomaklan da ıiatematik •ir 
nretie lurlati7anJatümıU dyMeti· Ce.._ din deiiftirtıaek usulü ar- nl taldp ederler. Pomak çoeukları 

ilk Mltan medeni memleketlerde ar- Bal8ar mekteplerine cöHerilenk 
~ -..W.... Wr Ortaçai anane- eebrea luristlyaa )'aptmhyorlar. 
-...-. Y6ua Bulcar komşularmwı bu Ekalliyetlerba haklullla, 'rict1an 
••-.. Mla terketmenüt sörihıtl- ve din serbe9tllerlne htlrm.et etmek 
,.._ ... plea Utro adıııdald Bul- bldbı memleketlerin b•ul •ttlldeJI 
... , ........ Vraca kmbam.... en basit prensiplerden biridir. Bui-

INGIUZ ICARllCATORO: 

lan fh~!ana -.ıunda ctolan ~· 
ratıeı_,-a ile bahs1n derinlikleri· 

üfuz edecekler ve tedrisatta 
faal rol oymyacaklardır. 

Artık belllyen, ezberllyen, bel 
lediğini veren, korkak, mu

ti köleler yerine, tetkik eden, dü
ıünen, anlıyan, kullanan ve yap m 
gençler sınıfta yer alacaktır. J..r
kadaşlannı muallimin kontrolü al 
tmda tenkit eden geçler hocalan 
nm samfmt fekilde lnanmadıkbm 
fikirlerini de derhal tenkit edecek 
Jerdir. Bu tealdderln 88Dunda tıt
retmerıla ~ wreeelf ce
vıfıplar ~deierinl onlara g6s1;e. 
recektlr. Mutlakiyet öğretmeni er 
toriteaini izinsizd.en, maddi cm a
dan ahyordu. Cümhurlyet öirvt
meni otoritesini çoculdaruıuı ten
kitlerine verdiğ1 cevabm azametin
den, orijlnallteslnden aJacaktuo. 

D isiplin meselelerine gelin.. ... ; 
bugünün mektebi, meyda

na p1en b.Adi8eyl tetkik ediy.ır. 
HAdiMnin aebebi nedir? .. Gen91 kö 
tü telWd edilml hareketi niçin 
yapmıftır? Mua11imtne karp 
geldiyse niçin ve hanıt saikle bu 
harekete tefebbiil eımifUr? .. 

Cümhurlyet öiretmenf kendisi
ne talebeııbı karp plmeli gibi gay 
ritabil hidil8ler karşısında ceza 
vermiye kalkmaz "Bu karp gel-

... '• 110.lfhnan)arm luriadyan- pr komt'Dlllnun da 1Mı premipe ri· 
~"':*411 luu sa.teren 1uı ve ıesim- ayet etmsinl, Ye Mtltltlmaa Titrkle- IJllletlel' Oemlyednl _, ha• • r••1Jnıı• ~ 

..., rilf ettik. GaefeJ'e Sin, k ıi Jmiltlyaalaftırmaldaa vaqepae
••-...nıu c-......ır1er, fabt • .mı iltemek •akkw••Mlr. 

Dolııor &l• oe Del6- - SıNtati pelt 7'8rinde •iılıuftil7or 
anama, ,..,... iıniılimiai ...... ,,,.,qw .. 

retle bu ~ bertaraf edilecek· saneNL 
tir?.,, Şeklinde tetkikler yapar ve 
buldufu p.relerle bllg181nl artmr. 

Modern metot üzerine teclrlsat 
yapan bir arkadapm t&yle bir va
ka nakletti: Bir g(in llDlfta vazif• 
ler ilzerlnde IDeflUl olurken taJe.. 
hemden birinin Ü2en8rek çalıpna
dılını hayretle gördüm.. v azifad
ne çok bağlı oldulunu, vazifeleri
nin temiz, gil7.el ve ltlnah yapılı
pndan anlacfılım, dijer bir gencin 
vazifesini göstererek: 

- Böyle çalıpnız ... Çok fayda
sını görecekainiz, dedim .• 

Çocuk benim bir arkadaşım ken 
disine tercih etmekliğimt bume
demed.L 

- ..... VUfleln ......... Beıa 
bunu blSyle yapa_70!'WD .. Beteııml
yebilirlbılz, decll. 

Hiç sinirlenmedim .. Bakınız, na
sıl hareket ettim.. 

- Peki. Her iki ftllfe hakkın
da 'tt!1 vermelerini lllllfa terkedi-
70nım.. 

Derhal h• tıd vazifeye beyaz iti 
kllıt llnel«lhn Berbliiıl dilediı
il klğıda n11 vermem lclD naife. 
ler auralarda dolaprken, ben de dl-
ler talebe ile m.etıul obmya bat
ladım. 

Tahmin edersiniz n. DUımı 
talebe benim terc1h ettiiim 

vazifeye r., verdi... Hayır.. (14) 
rey benim belenmedllim, 81 rey 
de benim bejeadtthn talebe b .. 
zandı. Reylcin eonunda her Od ve
zifayl de uhlplerine iade edtırkeıı: 

- On dört arbdapn ıdze rey 
vermeleri gösteriyor Jd, vazifeni> 
de tam mlnuile bir ihmal yoktur • 
Bu ntyler ıdze tam bir ihmalci 1ftk 
Hnde hükflm vermemde tam•mile 
haklı olmadılımı gösteriyor. Biraz 
daha gayret bekliyorum. Bu ki • 
lıtlar tahsil hayatınızda bir hatıra 
olarak k•l11n, dedim. · 

Ertesi ders, daha en.t den, da
ha ertesi den bu c6ı'etkAr talebe, 
beni daha çok l89dl. baha iyi ol
du. Bundan IODJ'&, .,._ ihmal • 
dilmit bir tek vazife vermedi. 

Her cflmhurtyat fertleri na. 
1111 ldaN mebnll!IQMlnda 

mesul bir mevki lgal ecllyorm ve 
itaat etmek zlhnlyetlnl mensup ol
duldan wyetentn umumi niaam• 
içinde bOtOn feraptlerile kulm
,wlana, talebe de ayni ma,..t ba
yatın bütOıı kıymetleri folncle ken
di ferdl,.ılndell mynlank o .,.. 
lullllun badine temla tıelwll de
lerU bir fllhal,.t d9stellne claya
wat harebt1eitn1 omm. ni•mı
na göre u,durmlya plıfllCBktır. 

Bu prtlar içinde~ cOmhurt
,. çocutu itiraf edelim ki; terbl
,_m amprik tddla1arını çerçeve.. 
Uyea, dayat, tmım gibi maddi ce
aları bir an d6fflnmlyecelf gibi 
banludan dolu korkunun encU
fBBlnl duyamaz. Çünkü cümhuri -
yet çooulunun en p korktulu, ttt 
Ndlll ve •elite ~ 191, 1-
P.ıde bulundulu m8f8d hayatlil 
kedisini befenmemelll w anla -
rmdU 'llZÜlqbrmü umlmnm 
cohlmuıdır. 

Patlıean ,...11nmdan hiç ldmle 
mesai edllmemlftlr. Çtlnktl kuqa 
nsa Mthnlne vaelptl. 

M11116ol 7«11P11 : 

Ya kedi devlrlrdi, ya zom koca 18-
hut emekll7ea çocuk. Nuıl parlana 
pulum. Zaptiye gelir 10rar, bekP 
sider anlatır, ikdamla Sabah yuar, 
iane toplamr, olar •iter. MJucal yu
pundan hiç kimse meni edilmemit
tir. Çfbıldl glrblr slrtlnmes ..... 
yı, olmadan ince keşfe blkwpnü 
evllyahk tulamaktt ki, maaallah 
pek gtinahtı. Yangına sebep oldap 
lcla tutulmadı .. evliyahia )'elt.
llili 1c1a hapsolunurdu. 

ş,,w --.., )Wft8llll : 

Ya kedi devfrlrdf, ya zom koca,,.. 
hut slıortacı ile ortaklaşa. Teşebblllfl 
phsiye sOvenerek fapnupa, .ta-.., 
liprtaeı ile aJaplM!lya kadar ilıer, 
ondan sonra kapanırdı. Bu ara .. ..._ 
kulm Amme denilen eey dmua oı.., 
pderdl. 
ş.w ..., 70JIPll : 

laJısl klnleNea, Mvda laskan~bJD,; 
larmdan, mirutaa malınmıiyetı.. 
den, estektea klstekten •tef abr, kea 
dillllnden siner, bir lk1 dava vekill
'1 'bet on lfb m8fl1ll eder pderdl. 

sq.; lmıt ,....na : 
Bu yaııgmlarm siyasi bir ındkaet 

oldutaDu bile söyliyemesdlk. Çlnldl 
kapltülhyonlar vardı. Zabıta mat. 
easiri veya prçek kuitçiyi bilirdi 
amma çalınmazdı, komolOll lmak
mudJ. Bu hayal)'lltaizllll 8rt1Nis ... 
mek lpa de 'blse llyletmederdi. Son 
em Jil ·~de lstaabul- •tlylk 7D• 
pnlaımda ini sipsi nlbstler apa
pktno. 18 temma llT tarihinde ml7· 
.. - lstanbalda blyfik 1dr ,....... 
olm111tu. Siyasi oldala yhde )'ble. 
(CIJıat) admda Jbdeltk bir gazete p
layortla. Orada •ir fJkra yazar 8'hl 
ohwjtaa. Rem s~ kapadılar, 
1ıem 'heni teMit ettiler. h ,...... 
Jum da m8lall • tabD • 70kta. 

11..ırı1ı ~ : 

tat..lnd 'boru ile celen 111 Jiist1 
girdfiil .aııdeaberl maaluk yanpu 
vardi. Alıl yupa ya bir iki evi ya
brch. Fakat mualuia aaalıtan ba
lu•ma-. anahtar 'bulunu su balma-
mas, ıu balunur, 'bol'llÜD fqlmmas. 
Bu muluk 1U.._ 7llDpl dal bu • 
dak lalardı. Su plmedi dl)te ~ 
mmluk akıta.adı diye maal'ap Jlap. 
lldecek Mil"'• ya. CaM1z, eamü 
maddeleri --1aatlmnak ta Molltel
kb-•• ıalaaJlrnomdalne 1l7JDU. .. 
firketl, bpitfiliayonlara dayaDDUf 
yaban, pbreminleri arkalı adamlar, 
Kont Ziçni Pap hem 1mk )'l)llk 
Tilrk eJmaeiile 0.manh Paşa, hem 
Uiklerlne kadar eeııebl. Tutabilinea 
tat. 
ICIUl4 ,,,.,...,.. : 

• dolru dtlrlst, • edep ._ tenı
,.e11 1UIJll]ar bmılarü. Oerçekta 
....... Od bre lld Jedi buçuk 
ettfll llW ..., ..... oldatta ....,_ 

f Arbm 10 uncuda) 
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SPOR: 

Yugoslav Takımı Geldi 
o 

llk Müsabaka Bugün 
Pera ile Yapılacak 

Hitler Ordusunun 
Başında 

[BQ.§ı 1 incide] 

de bir grup, Alman ırkının safıyetini 
ihJ.al edecek Yahudilere idam ceza
sı verilmesini istiyor, diğer bir grup 
bu hareketin aleyhinde bulunuyor. 
Anlaşılan Mareşal Blumberg de a -
leyhtarlar grupunu takviye ediyordu. 

Rayıştağın 20 şubat pazar günü 
toplandığı sırada vaziyetin tavaz
zuh u bekleniyor. 

Atatürk 
Şehrimizde 

[BQ.§ı 1 incide] 
kile izahat vermişlerdir. 

İktısat Ve~li B. Şakir Kesebir de 
dün bazı tetkikler yapmış ve akşam 
Ankaraya dönmüştür. 

İktısat Vekilimiz, öğleden sonra 
parti merkezinde vali Muhiddin 
Üstündağla etin ucuzlatılması işi et
rafında görüşmüştür. Vali, Ankarada 
ki toplantıdanberı yapılan hazırlıklar 
ve alınan kararlar etrafında izahat Von Blumberg, Mareşal Hindenbur 

gun ölümünden birkaç saat sonra or- vermiştir. 

: ........................................................... . 

f İlim . Dünyamızda ·--·.... ------· 
Prf. Akil Muhtar 

Nasd Yetişti, 
Neler Yaptı ? 

İlk oyununu bugün göreceğimiz 
Yugoslav takımı yarın da Galatasa
raya karşı çıkacaktır. Bu ecnebi ta
kımın tehlikeli oyuncularını, müda
faa ve hücum tarzlarını bugünkü o
yunda tetkik edebileceğiz. 

Bugün yapılacak olan Pera maçın 
dan edineceğimiz kanaatlerle Gala
tasaray takımının ne şekilde bir kad
ro ile m isafirlerimiz önüne çıkması 
icap edeceğini Pera - Yugoslav ma
çının tafsilfıtından sonra bildireceğiz. 

duya B. Hitler için sadakat yemıni B. Şakir Kesebi~, P~rtiden aynldık 
J ettirmişti. Ve B. Hitlere sıkı bir suret ~n sonra akşam uzerı saat 17 .30 da 

t b t b l akt .d . s· l b" tıcaret odasına gelmiş burada. Iktı-
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l YAZAN : REŞAT FEYZi ı 

Fakat muhakkak olan bir şey var
sa. yani şimdiden söylenebilecek bir 
iikir olarak şunu hatırlatmalıyız: 

Oldukça vücutlu olan Yugoslav ta
kırruna karşı Galatasarayın muavin 
hattının zayü kalacağı muhakkak
tır. 

Hücum hattının dalıcılığıru w de
rin lemesıne oynayış tarzını dı...rak

laştığı muhakkak olan sağ için de 
zannederiz ki, bu karşılaşmada yeri. 
değiştirilmelidir. 

Dün saat 10,30 da konvansly<.nel 
ile şehrimize gelen Yugoslav) a klü 
büne. bu seyahatte. Afyon inhi.;arın 
da Yugoslav delegesi olarak Şl!hrimi
de uzun zaman bulunan B. Miahilo
viç riyaset etmektedir. 

Gelen sporcular 15 futbolcü 2 ida
reci olmak üzere 17 kişilik bir kafile 
halindedir. 

Haftanın Maçları 
Bugün Beş ktaş stadında Kara. 

gümrük • Davutpaşa, Vefa • Top. 

Yeni Japon 
Taarruzu 
Başlarken 

[Başı 1 incide 1 
Bir Çin fırkası Pengpu cıvarında 

tamamile ihata edilmiştir. Bu fırka 
mahvolmaktan kurtulmak içın Japon 
çemberini yarmıya ugraşmı.ş ve kuv
vei külliyes ini Pengpu'dan çekerek 
Kuchende tahassün ettirmiştir. 

Şanghayda bu sabah Amerikaya 
ait olan Evening gazetesi binasına 

bir bomba atılmıştır. 

Bomba patlamış, bütün camlan 
kırmış hölün dıvarlannın bir kısmı
nı tahrip etmiştir. Kimseye bir şey ol 
mamıştır Mütearriz kacm1stır. 

Japon Mecli inde 
Japon mebusan meclisinde bir su

ale cevap veren Harbiye Nazırı, Çin
Japon ihtilafının başındanberi ordu
dan zabit ve nefer olarak 20 bin kişi 
öldüğünü ve maamafih bu rakamın 
asgari bir tahminden ibaret bulundu
ğunu söylPmiştir. 

Çin ve Japonya 
ara•ında bir mukayue 

Paris, 4 (A.A.) - Büyük Okyanus 
meselesi hakkında bir konferans ve
ren meşhur iktısatçılardan Lucien 
Renich Çinin ve Japonyanın başlıca 
vasıflarını tarif ederek demiştir ki: 

"- Dört yüz elli milyon nü-
fusu ile muazzam iktısadi bir 
kütle olan Çinı felsefe ve an'anesi 
dolayısile şimdiki ilmin harlcinde 
kendi arzusile yaşamakta ve asırlar
danberi her türlü inkı18ba mukave
met etmektedir. Bilakis taşkın, ihti
raslı bir faaliyet ve yorulmak bilmi
yen bir tecessüs ve hararetli bir ta
assupla çalışan Japonya ise adaların
da hiçbir iptidai madde mevcut ol
madığı halde bir garabet eseri olarak 
dünyada üçüncü derecede bir sanayi 
imparatorluğu haline gelmiştir. 

Bu memleketlerden hangisi diğeri
ni parçahyacak? Çin terakki etmiş ol 
saydı Japonya mevcut olmıyacaktı. 

Fakat Çin başka bir oyun oynamak
ta ve fsu daima ateşe r.alebe calar) 
diyen feylesofun bu sözünü tatbik e
derek yutucu kudretine güvenmek
tedir." 

KANADA: 

~nahlanma için 

Tahsisat Kondu 
Ottova, 4 <A.A.) - Kanada hüku

m eti milli müdafaası için 34 milyon 
dolarlık tahsisat kabul etmiştir. Ka-

Sol açık Do:-., ivoy 

kapı B takımları karşılaşacaklar
dır. 

Yarın da Beşikt~ stadında Beyler 
beyi - Galata gençler, Fener Yılmaz _ 
Altmordu, Kas:mpaşa • Beylerbeyı. 
Hil8.I _ Boğaz1çi takımları. Fenerbah 
çe stadında da Anadolu - Ortaköy, 
Fenerbahçe • Anadoluhisar takımla· 
n çarpışacaklardır. 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

Neme Lazım 
Zihniyeti ve 
Neficeleri 

[Başı 1 incide] 

reketc geçmek, yalnız ıçtımai bir va
zif eyı yerme getırmek değildir. Ayni 
zamanda kendi mesleklermi ve fer
den kendi geçınme ımkanlarını ko-
umak demektir. 

E skiden kalma itiyatlar dolayı· 

-;iyle bazı vatandaşlık vazife· 
lerinde babayanilik o derecedir ki 
Istanbul şehrinde yalancı şahitliğin 
bazı nevileri bir meslek diye yaşıya
biliyor. Modern bir Evliya Çelebi çı
kıp ta Istanbuldaki meslekleri kay
detse yalancı şahitliği de bir meslek 
diye saymıya mecbur olacaktır. S1rf 
bu yüzden geçinen adamlar vardır. 
Hatta yalancı şahitliğin bazı nevileri 
nı iş sahibi de, memur da kırtasi u
sullere karşı zararsız bir kolaylık di
ye karşılar. Mesela kadastro dairele
rinin koridorlarında ücretli şahitler 
emre müheyya beklerler. Ucretleri 
muayyendir.. Hiç pazarlık edilmez. 
Memurlar bu şahitleri tanırlar. Ba
zan bir iş sahibini: • Şahitlerinizden 
biri sabıkalıdır, bir diğerini bulu
nuz.ıı diye nezaketle ikaz da ederler. 
Kanunun mesela bir muamelede şa· 

bide lüzum göstermesi, bir hakikati; 
bilen. anhyan vatandaşların yardı

miyle aydınlatmak içindir. H'çbir 
şey bilmiyen bir adam, ücret muka
bilinde şahit diye kullanılırsa haki
kat aydınlatılmış olmaz, aksine ola· 
rak karanlığa sevkedilir ve kanunun 
"ıakiki icabı boğulmuş olur. 

Işte bu yalancı şahit mesleği de 
sırf vatandaşların nemelazım zihni
yetinde olmasından ve umumi vatan
-lnşlık terbiyemizde noksanlar bu· 
lunmasından dolayı yaşayıp gidiyor. 

Cümhuriyet Müddeiumumiliği bu 
sahaya el uzattığına göre, öyle ümit 
ederiz ki, tam bir temizlik yapa
cak, kanunların hiıkmünü ve manı:ı
c:ını hiikümsüz bırakmak maksadile 
iş gören şerir uns~rlara cdmhuri. 
yet Adliyesi karşısında kendilerine 
varlık hakkı ve imkanı nlmadığ"ını 
fiilen ispat etmiye muvaffak olacak
tır. 

Ahmet Emin YALMA.N 

nada, büyük Okyanus sahillerinın 
müdafaası için Ingiltereden 75 tane 
yeni tayyare ile 2 muhrip satın ala
caktır. 

e mer u u unm a ı ı. oy e ır • 
şahsiyetin istilası pek tabii olarak. sat Vekaletine bağlı dairelerin bir 

· · · · d "dd" b buh · t 1 araya toplanması meselesi etrafında reJ ım ıçın e cı ı ır ran ışare ı . ! .................... ··--.................... . 
olarak tefsir edilmektedir. hır toplantı yapılmıştır. 

H 'tl · · l • Denizbank Umum müdürü 
ı erın emırname erı 

Yusuf Ziya Oniş, oda ikinci reisi Berlin, 5 cA.A.J - Führer aşağı-
daki emirnameyi neşretmiştir: v~ denizbank idare meclisi reisi Ziya 

Taner, oda umumi katibi Cevat Ni-Ordunun başına bizzat ben geçiyo-
rum. Harbiye Neazretindeki askeri zami. İktısat Vekalet! teftiş heyeti re 
büro, askeri genel kurmay mahiyeti- isi Hüsnü Yaman. sanayi umum mü
le. doğrudan doğruya benim emrim dürü Reşat. bu toplantıda bulunmuş
altına konulmuştur. Başkumandanlık !ardır. B. Kesebir. Denizbankın ku
genel kurmay riyasetine, Alman dev ruluş hazırlıkları etrafında ayrıca de
let nazırı ve ordu başkumandanlık nizbank umum müdüründen izahat 

almıştır daire şefi sıfatile. ordu dairesi reisi 
Iktısat Vekilimiz, dün kendisile 

geçecektir. Başkumandanlık daire şe 
fı. benim namıma Harbiye Nazırı va 
zifesini görecektir. Başkumandanlı

ğın vazifesi, benim emrim altında. 
her sahada milli müdafaayı organize 
etmektir. 

görüşen bir muharririmize, derhal 
Ankaraya döneceği için bu defa uzun 
boylu tetkikler yapamıyacağını söy -
lerniş, vekalete bağlı daireleri birer 
birer gezmiye devam ettiğini ilave et 
miştir. 

P rofesör Akıl Muhtar, kitap 
dolu çalışma odasında. kü

çük, mütevazı masasının başına 

geçmiş. kalın bir cildin yaprakları
nı kanştırıyordu. Beni büyük bir 
nezaketle karşılıyan üstat. bulun
duğu heyecanın verdiği zevkle gü
lümsüyordu. 
Şu dakikada. Paris Tıp Akademi

sine ilk Türk aza olmak şerefini ta
şıyan doktor Akıl Muhtar. Fakül
teden yeni diploma almış bir deli
kanlı hekim kadar neşeli idi. 

Akıl Hocayı - talebeleri kendisi
ni bu isimle anarlar - tebrik ettim: 

- SPrefli bir ilmi oavPvi Ti.irk 
bilgisinin de kazanabileceğini ispat 
etmiş olmanız dolay1sile memleke
tim namına gurur duyu:ı.torum, de-

K l 
dim .. 

orsan ığa Akıl Hoca, küçük bir mektep 

Karşı Harp çocuğu gibi, ezildi, büzül-

Bertin, 4 (A.A.) - Führer, aşağı
daki ikinci emirnameyi neşret

miştir. Harici sıyaset ışlerinde mu
şavere ıçin., kabinemde bir hususi 
"gizli - komite - konsey" ihdas edı
yorum. Bu konsey reısliğine Alman 
devlet bakanı B. Von Neurath tayın 
edildi. Konsey azalıklarına da Hari
cıye Nazırı B. Von Ribbentropu. Prus 
ya Başvekili ve Hava Nazırı Mareşal 
Göringi. Alman devlet bakanı Dr. 
Hess'i. propaganda nazırı Dr. Jozef 
Göbbelsi. devlet bakanı ve Başveka
let dairesi şefi Dr. Hans Lammersı. 
ordudan General Von Brauchitchz. 
Bahriye Başkumandanı Amiral Rae
deri ve Başkumandanlık dairesi şefi 
General Keiteli tayin evlenim .. 

dü. Pembeleşen yüzünde adeta bir 
[Başı ı incide] mahcubiyet vardı. Konuşmak iste-

yip te, heyecandan dudaktan titri· 
gotiilccek tahtelbahirleri batırmayı yen toy bir lisansiye kadar müte-
kabul nı 1mı bildirmıştir. İtalyanın halik iestlerle. adeta özür diler, 

Orduda yeni tayinler 
Berlin, 4 <A.A.) - B. Hitler, ordu 

--ok- t.-ıo•A<ti ,_ı; Cane.ral Keitcl.i 
Ordu Ba kumandanlık daire şefliğine 
tayin etmiştir. Asker i hava kuvve tle
ri şefi General Göring Mareşallığa 
terfi etmiştir. General Van Brau· 
chitschz. General Von Fritchin yeri-
ne kara ordusu şefliğine tayin edil
miştir. 

Mareşal Von Blomberg ve General 
Von Fritsch. sıhhi sebeplerden dolayı 
istifa etmiş telakki olunmaktadır. 

Reichstag, 20 Şubatta Berlind~ iç
timaa çağırılacaktır. 

B. Hitler ayni zamanda Roma Bü
yük Elçisi Von Hasseli Tokyo Büyük 
Elçisi B. Von Diercseni ve Viyana Bi.ı 
yük Elçisi B. Von Papeni geri çağ:r
mış ve nezaret emrine vermıştir. 

Uç mektup 
Berlin, 4 - B. Hitler, Mareşal 

Blumberge, eski Hariciye Nazın Von 
Neurath ve General Frıce ayrı ayrı 
mektuplar göndererek hizmetlermi 
takdir etmiştir. 

ltalyada Faşist 
Fırkasında da ihtilaf 

Paris, 4 (Radyo} - lta!yada Fa-
şist fırkasının başlıca şefleri arasın

da bazı meselelerden fikir ayrılıkları 
başgôsterdiğine dair Romadan akse
den haberler, burada ehemmiyetle 
karşılanmıştır. Bu ihtilaf. bilhassa Is 
panyaya gonderilen gönüllüler mese
lesinden doğmuştur. Faşist Partisin
de bir kısım şefler ispanyaya gom.il
lü gönderilmemesini. çünkü şimdiye 
kadar gönderilen gönüllüler için 40 
milyon frank harcandığını. bu para
nın Italya bütçesi için mühim bir 
yük teşkil ettiğini ileri sürüyorlar. 
Bunların fikrine göre, bu kadar fe
dakarlığa rağmen hiç bir istüade el
de edilmemiştir. 

lngiltereden ltalyaya 
çok acı •ealer 

Londra, 4 <A.A.) - Mali gazeteler, 

İtalyan hükumetinin 2 şubatta kabul 
ettiği bir kararnamenin Romada ça
lıştırılacak sermayelere pul ve ka -
zanç vergisi muafiyeti ternill' ettiği 
hakkında Romadan gelen haberden 
tekrar bahsediyorlar. 

Financial Nevs gazetesi, bu kolay
lık ve imtiyazlann "haysiyetten mah 
rum., olduğu mütaleasını bildiriyor. 

Bu liberal gazete diyor ki: 
"Yeni kararname, mali zorluk-

lar içinde bulunan hükumetin, ken
disine IUtfen itimat gösterecek olan-

da esas itiöarı bu hattıharekete af d ]er bir hali vardı. 
muzaheret edeceğı an aşılmak.tadı:. l\luhakkak ki, doktor Akıl Muh-

Fakat Italyan gıl2'Altclen lngiliz tar . hayatının en mesut dakikalan
Endimon gemısınin batması hakkın-

nı yaşıyordu. Yeni Tıp Akadenıiı:i
da bambaşka mahiyette mütalealar 

nin yeni iızası, masasının üzerinde
serdediyor. Corrierra del!a Sera gaz;e 

ki kağıtlara bakarak: 
tesine göre, lngılız vapurunun torııil 

- Çok memnunum, dedi, size 
le mi, yoksa bır mayine çarparak ıaı • 

nastl tarif edeyim .. Fakat beni ko
battığı meçhuldür, belki vapur deniz 
lerdc mutat olan bir kazaya uğramış 

nuşturmak isteyişiniz ·ısında 
bir karar verem;. "'rum. :;,ahsımı a-

ve içinde ınfilak maddeleri bulundu- la.kadar eden bo.) • .: mevzu etrafın· 
ğu için batmıştır. da.oe söyliyebilirim?. 

0
' "" ~ ~ Kıymetn munaı..auıuıa. 

d"Italia gazetesinde bir makale yaza- _ Size suallerimi sıra ile sora-
rak Avrupa demokras ilerinin ltalya yım .. Cevap vermek lutfunda bulu
ya karşı umumi bir ta arruz hazırla- nunuz. dedim .. Bu suretle, sizi yor 
d:ğını faknt ita 1yanm Bolşevik 1 a.. mamış olmaz mıyım?. 
arruzlanna karşı vaziyetini tahkım 
edeceğini anlatıyor. Ayni gazeteye Zeki doktor gülümsedi: 
göre. ltalya lspanyadakı gönüllü as - !\asıl isterseniz, dedi.. 
kerlerini geri almıyacaktır. Çür.kü Sonra. ilave etti: 
bunlar Bo'şevikliğe karşı faşizmi mü - Bu, benim mesai hayatımın 
dafaa ic;in kendi isteklerile hareket en güzel bir mükafatı idi. Çok il
etmişlerdir. Fakat ıtalva. Isnany.ıya mit ederim ki, bundan sonra. diğer 
karşı yeni kuvvetler de gönderecek Türk arkadaşlarım da, bu, nihaye
def!"'<lir. ti güzel olan yola girerler. Akade

Mister Edenin ynnn akşam veya 
hafta başlangıcındn korsanlığa niha
yet vermek için tatbik tasavvurun
da bulunduğu tedbirler hakkında be-
yanatta bulunm~c: ı h"'klPnivor. 

Ademi Müdahalede 
Şimdilik ademi mudahale tali ko

mites i gönüllülerin geri çekilmesi 
m eselesinin mali cephesini tetkik et
miştir. 

İlk tahminlere göre. geri çekme a
meliyesi, iki milyon dört yüz bin li
raya mnl olacaktır Bütün murahhas
lar bu kadar masrafı çok fazla bul. 
muşlardır 

Franco'ya göre 
General Franco. gazetecilere be

yanatta bulunarak hükumetinin ko-
rnı.inizmi kökünden imha ettikten 
sonra İspanynnın imarına girişmek 
tasavvurunda bulundugunu söylemış 
tir. 

Memlekette krallığın iadesi husu
sunun temennıye şayan olup olmadı

ğınn ancak bu imar işı yapıldıktan 

sonra karar verilecektir. 
Madridin dünkü bombardımanı es-

nasında büyük bir obüs Fransa sefa
reti binasını ciddi surette hasara uğ
ratmıştır. Obüs patlamamıştır. Nü- ı 
fusça telefat yoktur. 1 
Bombardıman bır saat sürmüştür. 

Bombardımnndnn bilhassa merkezde 
ki mahalleler müteessir olmuştur. 

Ölü ve yaralıların miktan henüz 
mnlıim değildir. 

lara her ne isterlerse vadetmiye 
amade olduğunu gösterir mahiyette
dir. İtalyan hükumeti yabancı ser -
mayeyi celp için, bir orta Amerika 
devletine yakışabilir. büyük bir Av
rupa devletinin prestijine ve vekarı
na pek az uygun olan şartlar ve va
ziyetler ihdasına mecbur değildir. 

mide Türklerin adedi çoğalır. Şunu 
da ilave edeyim: Biz bügün. böyle 
yalnız biribirirnize bakmakla ikti
fa edemeyiz. Bizim gayemiz Avru
pa ilim adamlarile beraber olmak 
ve onların en iyileri arasına kanş
maktır. Bizde Tıp gittikçe tekamül 
ediyor. Yeni yetişen gençler ara
sınnı:ı C'nk kahiliv<-tlileri var. 

Akil Muhtar. tamam 35 senedir 
hocalık yapıyor. Şimdiye kadar 3-4 
bin talebe yetiştirmiştir. Kendisi
nin nasıl yetiştiğini öğrenmek is
tenim Evvela . kPndi cahı-masım 

bizzat kendi ağzından söylemesini 

tuhaf buldu: 
- Bu şekilde yazmasak daha iyi 

olur. dedi. 
Fakat. ben. muhterem ve üstat 

profesöre. verdiğim söze rağmen 

kendi hayatını bizzat yine kendi 
ağzından yazarak. yeni yetişecek 
gençlere iyi bir örnek ~österebi\i
rim. düşüncesilc. tutmadığım sö
zümden dolayı. hisseme bir teselli 
payı çıkanvorum. 

A 
kıl Hoca. ilim hayatını kısa-
ca şöyle anlatıyor: 

- 1878 senesinde doğdum. Tıp 

tahsilimi Cenevrede ve Pariste 
yaptım. 1902 de Cenevre Tıp Fa
kültesinden çıktım. Bir sene Paris
te enstitü Pastorün kurlanna de
vam ettim. Pariste birçok hastane
lere devam ettim Bu arada profc· 
sör Dejrin. Vidal. Choffard'ın ser
vislerinde çalıştım 1903 te profe
sör Bard'ın asistanı oldum 1906 da 
profesör Mays'nin poliklinik asis
tanı oldum. Öğleden sonra da pro
fesör Kristiani laboratuarında asis
tanlık yapıyordum. 1908 de profe
sör Mays'nin terapötik laboratua
nnda asistan oldum. Ayni sene. do
çent olarak, Cenevre Tıp Fakülte
sinde tatbiki tıp müfredat dersle-

rini vermiye başladım. Art1k Ce-
nevrede çalışıyordum. 1909 sene
sinde beni Istanbuldan davet etti-
ler. Tıbbiyei mülkiyede Hijiyen 
hocası tayin ettiler. Darülfünun ku 
ruldu, sonra da Üniversite oldu. 
Farmako dinami ve Terapötik ders 
lerini veriyorum. 

Akıl Muhtar, tercümei halini 
bciyle anlattıktan sonra. 

garp kültürleri mevzuu bahsoldu: 
- Benim kültürüm Fransız kül

türüdür, dedi, Almanyada ancak 
sekiz ay kadar bulundum. Daha zi 
yade Fransız kültürüne bağlıyım. 

Akil Muhtar, otuz seneden faz 
la, ilim hayatında bir insan boyu
nu aşan kitap yazmıştır. Eserleri 
ekseriya fransızcadır. Fransızca 

ve fransızca - türkçe olarak yazdı
ğı travail'ların yazısı 65 tir. Yaln~ 
türkçe olarak yazdığı eserler ise 
yüze yakındır. 60 yıllık bir ömür 
ki mütemadiyen çalışmakla geç
miş .. 

Akıl Hoca. bunları anlatırken: 
- Kolay değil, dedi .. Bütün ha 

işler, bir ömür törpülüyor. 
Paris Tıp Akademisi azasından 

profesör doktor Akıl Muhtar. daha 
birçok beynelmilel ilim cemiyet
i.erinde azadır .. Bu cemiyetlerin i
simler:"mi kendisinden rica ettim. 
Şöyle sıralıyabilirlm: 

1921 de Cenevre Etl'nha Cemiye
tine, 1924 te Paris hastaneit:rl E
tibbası Cemiyetine, 1930 da Paris 
tedavi cemiyetine, 1932 de Viyana 
hekimleriacemivetine, 1937 de Pa-

;-uıp ı suı.nttliu ı o.:: ...... ;, ---

olmuş .. Nihayet 1938 de de Paris 
Tıp Akademisi azahğına seçilmiş
tir. Muhtelif dünya Üniversitele
rinden aldığı şeref diplomalan ve 
doktoraları bu hesaba dahil değil.. 

P aris Tıp Akademisine seçile
bilmek nedir, bilir misiniz? 

Bütün dünya Tıp otoriteleri için
den kırklara dahil bulunmak ll
zım .. Yani kırklara karışmak .. Pa 
ris Tıp Akademisinin 40 mahdut 
azası var. Bunun 20 si Fransız, 20 
si de yabancıdır. Bir yeni aza seçi
lebilmek için bir vefat vukubulma
lıdır. Böyle bir münhal karşısında, 
Akademi toplanmakta, namzet lis
tesine oradaki profesörler tarafın
dan bazı isimler yazılmaktadır. 
Bir komisyon, bu isimlerden beşi
ni seçmekte, bunlar üzerinde etüt 
yapmaktadır. Bir başka komisyon 
da bu beşlerden birini intihap et
mekte ve bu zat Akademiye i.za 
olmaktadır. 

Akıl Muhtann ismi 1934 senesin 
de namzet listesine bazı profesör
ler tarafından konmuştur. 1936 yı
lında Akademinin umumi katibl 
profesör Achard bizim Akıl Hoca
dan tezlerini ve travail'larmın lis-
tesini istemiştir Geçen sene de bir 
travaih Akademide okunmuştur. 

Akıl Hoca Akademi azalığına se 
çildiği haberim nasıl karşıladığı

nı şöyle anlatıyor: 

- Geçen salı günü idi. Akademi 
profesörlerinden ve Paristeki dost
larımdan telgraflar aldım. Tabii 
çok sevindim. 

Doktor Akıl Muhtar. Paris Tıp 
Akndemisine aza olan ilk Türk 8.1.i
midir. Bunun sevincini yalnız ken
disine hasretmiyen kıy,netli ve 
muhterem üstat gururlanmak. if
tihar etmek haklarını da. biz, mem 
lek<-1 cocuklnrına bırakıvor. 

Kaçak Tütün 

Yakalandı 

Tahta.kalede oturan Arap Refet. k 
çak sigara satarken suç üstünde ys 
kalanmıştır. Refe tin evinde yapıla~ 

arama neticesinde 10 kilo kadar ka 
çak tütün bulunmuştur. Suçlu, asli 
ye beşinci ceza mahkemesi müddei 
umumiliğinc verilmiştir. 
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Bilmece ve Bulmaca :~- J Faydalı- bilg:ler : 

iKi ZENCi ÇOCUK NEREDE? irade Kuvveti 

Yılanı gören iki zenci çocuğu korkudan birer yere saklandılar. Onlan 
bulabilir misiniz? 

Yerlerini kalemle işaretliyerek(TAN - Çocuk) adresine yollayı

nız. Bilmeceye doğru cevap verenlerden 50 kişiye muhtelü hediyeler ve
rilecektir. Cevap müddeti 15 günden geç kalan cevaplar gelmemiş sayılır. 

65 Numarall 
Hediye 

Bulmacamızdan 
Kazananlar 

15 numaralı mecmuamızdakl " ,Bulma· numarada N. Tonkut. 
ca.. yı clo6ru halledenlerden hediye ku•· Birer "AlbDm., kazananlar: 
nanların llateal: UzıtnköprD hukuk hlklml Necmettin 

Birer .. Kealp yapıftırma albUmU,, kua· kızı Arm•6•n Özenll, GUmDlclne (Kom•· 
nanlar: tini • Grece) T. C. konaoıo.ıutund• Bel· 

Qalatauray ıı ... ınde talebe Aydın Bay· çuk Korkut, Ellzık Atatürk okulunda 448 
181, Konya hlklmlyetl mllllye ilkokulu 171 nu.,Je Alptekin, lauınbul, Trabzon • 
Orhan GDrpınar, latanbul Ferlköy ilkokul Erzurum otelinde Allye, Yavuz ıemlal BI. 
caleb..ı Marlka, Dolapderede 271 num•· 4 erbaılarından Mehmet lıter. 
ralı evde, Kumkapı orta okulu 123 · &ad• ~lrer "MUrekkepll kalem,. kazananlar: 
rettin inal, Ankara Namık Kemal lıko· Oaklldar lhAnlye Çit aok•k t numara· 
kulu IOI Aydın 9enlroQlu. da Özcan, Pangaltı 115 numarada GUlte· 

BiNi' "'Resim ISrnejl albUmU,, kazanan· kin At.binen, Lllell caddeal Celil •P•rt· 
manı 21 numarada Bayan Muzaffer, Be· 

~ar: 

latanbul Lllell Yener apartmanı Fah· 
rDnnla 8. Bapr, Ceyhan otomobllcl Hak· 
kı Arhan Okay, M_.atya C. müddelumu· 
mi muavini Nuri kızı TUrkln Ulakçıooıu. 
lzmlt ortaokul 517 Kemal BaloOlu, Şltll 
43 DncD ilkokul 230 8•myel, Buru birin· 

yo6fu orta okulunda 147 Nurlyı Poyraz. 
Birer "Kart,, kazananlar: 
Konya Meydan çeımnl 31 numarada 

Hayriye, letanbul Şltll Terakki llaeal H3 
Semih Slrmen, latanbul HHekl Hık im. 
oOlu AHpap Çavuı hamamı aok•6ı 11 nu. 

Denizdeki Altın 
Deniz suyunun içinde birçok mad 1 1886 tarihinde Almanyada Selma 

deler vardır. Bunların arasında al- ı Kants adında altı yaşında bir kızca
tın ve gümüş te bulunur. Bir ton de- ğız menenjite tutularak kötürüm <>
niz suyunun içinde 10 miligram gü- lur .. 
müş ve 50 miligram altın vardır. Anası babası fakir olduğu çiin kız-

Böylece bütün dünyadaki denizle cağız büyüdüğü zaman hayatını ken
rin hacmini bulalım: 1320 milyon ı di kazanmak mecburiyetindeydi. Sağ 
kilometre mikabıdır. Bu kadar su-1 lam kalan dilini ve dudaklarını kul· 
yun ağırlığı da: lanmıya başladı. 

l,380,000,000,000,000,000 tondur. Meseli dudaklarlyle çatalı tutu. 
bir tonda 50 miligram altın olduğu- yor ve dili ile lokmaları ayırıyordu. 
na göre bütün denizlerde bulunan Sonralan çorba kaşığını dökmeden 
altının miktarı 69 milyar eder. ağzına götürür olsiu. Bir müddet ge 

Bu altını dünyadaki bütün insan- çince ağzıyla yazı yazmayı ve dikiş 
lara paylaştırırsak adam başına dikmeyi öğrendi. 
46,000 kilo düşer. Bu kadar altının Selma on yaşına girince dili ile 
parası da on milyon liraya yakın- çorap örmesini öğrenmişti. Sonrala
dır. n da tığ iğneyle dantelalar yapmı-

Yalnız şunu unutmamalı ki, ço- ya başladı; ve böylece en ince el iş
cuklar dünyada bu kadar altın bu- lerini yapmıya muvaffak olduğu gi
lunursa hemen o anda altının kıyme bi gayet iyi resim yapmayı da öğ

ti düşer ve elde olan bu altın hiçbir rendi. 
para etmez olur. Nihayet bu kızcağız, aşkalarının 

marada Nebahat, UzunköprUde Lltlf Bel· 
çukoOlu, Karablga ilkokulunda 62 Adile 
letanbul. 

• •• 
15 numaralı mecmuamızdakl .. Reelmll 

mUaabaka,, da en çok muv•ffak olan Oç 
karllmlz ve •lacakları hediyeler: 

1 - Kandllll 29 numarada MefkOre Al· 
tınglray, bir ':kealp yapııtırm• albDmD,.. 
2 - Ankar• Erkek ıı ... ı 203 GDndDz Öz· 
det. bir "realm örne61 albUmU,.. 3 - Sam· 
aun • 8ıvaa hattı Hacıbayram lataıyonun· 

da Nedime. bir kutu kalem boyHı. 

• 
15 numaralı mecmuamızda yazdı6ımız 

gibi çizgi ve yuvarlaklardan ibaret r•lm 
yapıp boyayanlardan en çok muvaffak o· 
lan, lauınbul k11: lleealnden 489 Turandır. 
Kendlalne bir "resim ISrneOI •lbUmU .. he· 
diye ediyoruz. Akuray Oyunbozan aokak 
12 numarada Sabahattin GDnlı te ayni çe· 
ılt oldukça gUzel bir reelm yapmııtır. Ken 
dlalne bir kutu kalem boyası vereceOlz. 

iki elle yapamadıkları irçok işleri 

dilinin ucuyla yapmıya kadar vardı. 
-0----·--

Acayip Bir Çalgı 

el orta okul 113 Ahmet. Hereke ilkokul 
lo Tarık Özturga, &•maun 23 Nlun okulu 

~
l'•h•met hen, Ka)'Mrl llHll 101 A .... 
, latanbul 44 OncD ilkokul 135 HMlp 
l91nd•O. 

Oyun Olmaz 
Bu acayip çalgı, bir insan kellesi

le geyik boynuzlarından yapılmış
tır. Bunu Orta Afrika ahalisi çalar 
ve adına Kissar derler. 

i Birer .. BllyGk eulu boy•" kazananlar: 

au.... Kurutetmı Bayan aok•k 1 nu
~a ... da teklp GDrkan, latanbul Sultanee• 
~'"' Olldd•I Çelebi aokak 49 numarada 
iMehmet kızı Fikri, 8tv• ıı...ı 741 Halle 

Dv..... Konya •retı181 lemetpafa okulu 
r1 Necll Önen, 9emeun lallhlye mahal· 
Mlnde DDzaokak 11 num•r•d• ZıhH O•· 

Birer .. KDçDk suluboy.., kuananlar: 

LDleburgu biri~ ilkokul 481 Vecdi 
rtOvln, Yalova Baltacı çlftllll SUley"'an 
Dnn kızı 8Uheyll. Zonguldak HOftep• 

k 4 numarada Llmla Çutay, Buru Ve 

~
l .. hlr lametp.,. okulu il Leman Yetil· 
Onen, Kadıkly K•dlfe aokak 22 numa· 
.. Vedet Krlut. 

Blrw •aayak kutu kalem boyuı" ka· 
nanıar: • 

•llzlk 1 ınot okur. •nıf 1 Yueuf Temel· 
• _Adana, Çınarlı 1nahalleal IO num•r•· 

ıa , Kemal Kanay, l&1nlr Buoa emici Bele· 

~ 
oadd..ı 1/11 numarada GGroan Ke· 
Burharılye Kara•lat ilkokulu 147 l'u· 

Ankara lkteeat Veklletl M••dln u· 

1num mDdDrlOID 111Dmeyyfzlerlnden "•· 
lınız Zulubudak kızlan LOtflye, IDheyll. 
~Grkla, YDklel. 

Birer •Koçak kutu kalım boyuı,, kau· 
anlar: 

Biga, M. Kımalpap mah•lleel 54 num•· 
.-ada HVl'lye Çaltı, latanbul 44 Uncu ilk· 

kul •ınıf 4 ı. imin GISkıu. lnebolu lıı
uda Darau aok•k 15 num•r•d• .. hlde 
Dlenten ... DoO•ntaY lltaıyon tefi Va• 
r ollu Erol Kayador, Kırklarell K•H· 

.. lbrahlln mahallell Çlftgltw eekala ti 

(Tin· Tin) in A~gözlülüğü 
Tin Tin kendine çok yaraşa.o gıizel 

bir ppka satm almıştı. Fakat bir 
gün Minoşun giydiği şapkayı daha 
çok beğendi. Kendininkini dereve at-
tı. Şapka suların iç:ınde kaybolunca: 

1 - Avcı karşıdan bir ayı görürve üzerine ateş etmek ister. 

"Of Yarabbi... Giyecek şapKam 
yok, ben şimdi ne yapayım .. diye ağ· 
lamıya başladı. iyi kalbli Minoş ona 
"Zarar yok. Ben sana benimkini ve
ririm.,, dedi ve başından tapkasmı 

c;ıkanp aç gözlU "Tin - Tin •• e uzat
tı. Fakat Tin - Tbı bir dakika eonra 
yeniden ağlamrya başladı. Bu sefer 
de f&Pka ba.şma kUc:Uk gelmişti. Bu 
ybden yeni bir taPka almcıya kadar 
yıllarca heo eski f&PkUIDI giymlye 
mecbur o'du. 

~ 
~-l?\ 

2 - Nişan alacağı zaman birden 

f8FU'· 

Oiffit: Varnua kanaat edin. . - . 
TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 
Bilmece ltal lıGfıılarile 

beraber bu lıuponun her.hal· 
tle gönderilmesi lazımtlır • 
K.upo,..ıa •öntlerilen ltci-

3 - Çünkü ayının ön ayaklan • · 1111 fıllar gelmemif adtletlilir. 
ruınde kendisine doğru • çevrilmif w - - -- ·· • 
bir tüfek &örih'· 1 

Küçük fıkralar ve mc.ıaatıar : 

Taşçı Yamyam Cezayı 1 
Japonyada vaktiyle sabahtan ak

,şama kadar ter dökerek bir taş oca
ğında çalışan bir adam vardı. Fazla 
çalıştığı halde pek az para kazanır-

Haketmişti ! 
dı. • ---~.6.....,....-.... 1 1. 9J ZJ • 

Bir gün kendi kendine dedi ki: 
- Oh_ Yumuşacık bir yatağım ve 

yumuşacık bir yorganım olsaydL. 
Adamcağızın bu söylediklerini 

gökte duran bir melek duydu ve: 
- Haydi istediğin olsun! Diye 

emretti. 
Bizim taş ocağı amelesi hemen 

zenginleşti ve ipekli örtüler içinde 
yataklara kavuştu. 

"" 

Bir gün, pencerenin kenarında o- . 
turmuş etrafı seyrederken güneşin l 1 - Gezgin amca Afrikanın ıssız 2 - Yolda giderken, manzaranın 
yakıcı .şualarını ve sıcaklığını deri- köşelerinde dolaşıyordu. Yanında güzelliğini seyretmek için durdu. Et 
sinin üstünde duyarak rahatsız ol- bastonu bir de kancalı ipinden baş- rafına bakınmıya başladı. Fakat 
du. Ve kendi kendine mırıldandı: 'ı k~ b.irşey yok~u. O, bu kancalı ipi tam bu sırada üzerine hücum eden eli 

- Alemde güneş olmalıymış.. hıçbır zaman yanından eksik et· bıçaklı bir yamyam gördü. Ve kaç-

.,-

~-ı 

::~ 
3 - Fakat yamyam da yam 

ha! Peşini üiç bırakmıyordu. Ge 
amca ilk rastladığı ağaca t 
mak istedi. Yamyam da ar 
dan. .. Ve ..• 

Melek bu sözü de duydu ve adam ı mezdi. mıya başladı. 
güneş oldu. i 1 =:c::::: . ,, il 3 = · 1 ~ - --i r= X SA :& ı 

Fakat bir gün ufuktan bir bulut be 

lirdi ve ona yaklaşarak karşısına 1 1 ~ 
dikildi ve ışıklarını serpmesine mini 
oldu. 

Bu sefer güneş (yani adam): 
- Bir bulut önüme mi geçsin?. 

diye haykırdı. Şu halde bulut olmak 
daha iyi imiş .. 

Melek bu defa da: 
- İstediğin olsun! ded[ 
Bu sefer de bulut oldu. Fakat, 

--1)( 

,.... 
"' \r 

-?=-- ~~ ~~;& 

.--z:-

ona bir kaya karşı koy -
muştu. Bulut, yağınurlariyle ne c ka- ı 

dar çok üzerine hücum ettiyse kaya ! 
yerinden bile kımıldamadı ve u-1 4 - Yamyam ağaca tırmanmakta 5 - V~şi başına yediği bu tek- 6 - Gezgin amca da boş durmı 
mursamadı. O zaman bulut (yani a-1 ont~aşt~ dGaha ~taydı, b~na çok bçalbduk menin acısıyle yere yuvarlandı. Kı- yordu hani.. Kancalı ipini belindı 
dam): j ye ı ı. ezgın amca ır çare u ~· zıyor: bağırıp, ~ağı~ı~ordu. . Kendi çözdü. Ve yamyama sezdirmeden 

_ Bir kaya bana karşı kosun ha! 

1 

Ve hızla yamyamın kafasına bır kendıne: Elbet şımdı ıner, dıyordu. _vaş yavaş, ağaçtan aşağıya sarlanı 
dedi. Keşke kaya olsaydım.. tekme savurdu. Onu kıtır kıtır yiyeceğim.. başladı. 

Melek: i 4 ıs h' li ı M w , r-_,_ ___ .,.!!lllfllml'!ll!ll_.. ___ __ 

- Pekala dedi. Oyle olsun! 
Bulut derhal kayalaştı. Ve selle

re karşı koymıya başladı. Lak.in bir 
gün, bir adamın elinde bir çekiçle 
k<'ndisini parçaladığını gördü ve : 

- Bu nedir? diye homurdandı. 

Bir adam beni parçalasın.. Demek 
ben ondan daha zayıfım .. Muhakkak 
adam olmalıyım .. 

Melaike bu defa da: 
- istediğin olsun! diye emretti. 
Bizim adamcağız yine eskisi gibi 

bir taş ocağı amelesi oldu; ve yine 
sabahtan akşama kadar kan ter için 
de çalışmıya başladı. İşi çok ağırdı, 
az para kazanıyordu. Amma §İmdi 
halinden memnundu. 

F. B. 

Y azınz lnifülı lailtaye : 

0 

.... 
• v 

,,, 
~ 

7 - :ı. amyıunm nı::r uu xulağınaa 
da, büyük birer altın halka vardı. 

Gezgin amca usullacık ipin ucunda
ki kancayı bu halkalardan birine 
taktı. 

~ 

~ 
8 - Sonra da, ipin diğer ucundan 

sımsıkı yakaladı. Ve kendini ağaçtan 
aşağıya bırakıverdi. Bu suretle zenci 
yukarı çıktı. Gezgin amcanın keyfi
ne diyecek yoktu artık ... 

"' 
" ~ 

" ""' 

9 -- İpi bir çomağa bııı~ladı. Vllli 
zenciye: Hoş kal, kulağının çok 
yanmasını temenni ederim. Ben 
istediğim, yalnız budur.,. dedi 
hızla or•dan uzaklaştı. 

l 

Ahn Nallan Düıtil ise, Yoldan Kahnacak Değll ya.-
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SINEGIN S ,EYAHATi 
Bir sineğin, biri erkek olmak üze

'e üç çocuğu vardı. Erkeğin adı Müs 
rello, kızların da biri Müskabel 

·e diğeri Müskatin'di. Çocukları ye 

kadar güzelmiş!.. Diyorlardı. 
Gördükleri her varlığa ayrı ayrı 

dikkat ederek bakmıya doyamıyor

lardı: 

- Neler var bu dünyada neler .. 
Şu yüksek binalar .. İhtiyarladığımız 

:ek yemeyi, gezmeyi, uçmayı öğren 
.ileten sonra bir gün anneleri onları 

anına çağırdı ve şefkatle: vakit bunlar bizim için ne güzel ha
- Artık bilginizi ilerletmek ve j tıralar olacak.. Ve çocuklarımıza 
,na erdirmek zamanı geldi. Genç-

lerin seyahate ihtiyaçları vardır, de 
i. Seyahat bilgiyi arttırır ve bir-

k yeni şeyler öğretir .. Bundan baş 
a sineklerin bu dünyada çekmekte 
ılduklan işkenceyi gösterir. Hadi 
·mdi çocuklarım yola çıkın ve her-
!yi öğrenin! Her yerde bol yiyecek 

ulacaksınız, tabiat bunları sinekler 

in ayırmıştır. Meyvalar, buğdaylar -. :ı,ülasa herşey. sizindir. Onları ye-

mekten korkmayın! Fakat insan 

·ahşi bir hayvandır; onun eline ge
!n herşey kirlenmiş ve içine hile 

tılmıştır. O, bizden iğrenir. Ey sev 
:lili evlfıtlanm daima insanlardan 
zaklaşın! Önümde sözlerimin dışı-

çıkmıyacağınıza dair yemin e
! 

Kç sinek kardeş hıçkırıklar arasın 

ellerini havaya kaldırarak yük-

bunl;ın uzun uzadıya anlatırız .. 

Bir sabah yaprakların üstünde bi
ı1kmiş olan çiğlerle güzel birer -banyo yaptılar; sonra vücutlarını 

güneşin altında kuru~tular. Kollan 

nı temizlediler ve tekrar seyahatle

rine koyuldular. 

Büyük bir konağın önüne geldilc

leri vakit bir yağmur sağnağı baş

ladı. İçeri girip yemek odasına yer

leştiler. Sofra hazırlanmıştı. Hiz
metçilerden biri bir bardağa .şarap 

doldurdu ve içmek üzere iken evin 

hanımının içeri girdiğini gördü; 

bardağı hemen dolabın arkasına sak 

ladı. 

Müskatin çok meraklıydı. Barda
ğı görünce: 

- Oh, şarabın ne güzel rengi var! 

dedi. Bir damla içsem çok iyi ola
cak. 

Ertesi günü anneleri çocuklarına M "" k ll 
1 

d 
. us are o onu azar a ı: .yır dua ederek uzun uzun onlan 

röğsünde sıktı.. V çocukları gözden - Annemizin nasihatini unuttun 
tayboluncıya kadar arkalarından mu? İnsan eliyle yapılan herşeyden 
baktı: kendimizi sakınacağız, bilmiyor mu 

Uç kardeş, yolda rastladıkları her : sun! 

·eni şeyi hayretle karşılıyorlar ve ' _ Canım, şarap üzümden yapılır; 
· ".birlerine: tabiatin saf bir mahsulüdür. İnsan
- Dünya ne kadar büyük ve ne Iar ona nasıl hile kanşhnrlar; sen 

-- - ne dersen de, ben şaraptan içece-
: - - . - . - - ~ 1 ğim .. 

Yazısız büyük hikaye : 

ALPLE 
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T ANm Çocuk ilavesi 

BABASI 
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Alp, hırsızı nasıl tongaya düıürüyor? 

Bebeye Ninni 
-1-

Müskatin böyle diyerek şarap bar dedi, bu şaraba benzemez. .İ~n~:U- ı sedini~. örümce~lere yem 

?a~na yaklaşt~ ve burnun~ so~up buna .dokunm~:şlardır. Gıdı. p sut-ı ~~sı .~9ı.~ bir de~ilc kenarına 
ıçmıye başladı. Sonra yerme don- ten hır parça ıçtikten sonra ağabe- olumunu bekledı. 

olma

oturup 

. . . . . . . . . . 
düve: 

- Söz dinlemek ne boş şeymiş! 
dedi. 

Fakat hayret.. Müskarello ölme-yisinin yanına döndü; 

Ve: di. Çünkü fareleri öldürsün diye ya
- Ah, ne kadar üşüyorum! dedi. I pılınış olan zehir de hileliydi. Ve bir 

Gözlerim kararıyor. Anneme söyle .. 
Sözünü bitirmeden öldü. Çünkü 

süt hileliydi. 
Müskarello bu vaziyetten dehşet-

sineği bile öldürecek kuvvette de

ğildi. 

F. B. 

Ninni, ninni yumurcak, 
Tombul, ıeker yavrucak .. 
Benim yavrum gül gibi, 
Gül dalında tomurcak ..• 

Müskarello kardeşine bir tokat 
atrnıya hazırlanırken birden durdu. 
Küçük kız kardeşinin rengi sarar
mıştı. Bir titreme vücudunu sardı; 

zor işitilen bir sesle: 
. 

1 

u üzüldü ve ümitsiz.liğe düştü. Ne ı - Anneciğim! Anneciğim! 

bağırdı. Ve kolları gevşiyerek 
dıye yapacağını bilmiyordu. Kendi ken-
son Kurnazllk • 

E •.. E ... E .. E .• Aralanım, 
Uyku gelıin yculanaın •• 
Benim yaramaz yavrum, 
Büyüsün de uslansın ... 

-2-
Hüve .• Hüve .. Hüve ... 
. . . . . . 

E .• E •• E .. E .. Gülümıün •• 
Biricik bül~lümsün .. 
Çabuk çabuk büyü ki, 
Yurt seninle övünıün .. 
Ninni, ninni anneıi 
Yuvanın bir tane1i 
Okullara gidince 
Baı olacak karnesi .•• 

• • 

Çoruh: Cemal Bora 

nefesini verdi. 

Müskatin ölmuştü; çünkü insan

l~n yaptığı bu şarap hileliydi. 
Kardeşlerinin bu ölüme ne ka-

dar üzüldüklerini anlatmak pek zor 
dur. Cesedi kaldırıp bir ağacın altı

na gömdüler ve o uğursuz yerden 

uzaklaştılar. Bütün gece uyumadı

lar; sabah erkenden yolculuklanna 
devam ettiler. 
Öğleye doğru, dinlenmek üzere 

bir çiftliğin kenarında mola verdi

ler. Avluda teneke kaplara süt dol

duran birçok adamlar vardı. Süt kö

püre köpüre duruyor iştihayı açı

yordu. 
Müskabel çok susamıştı. Karde-

- _. 1 şine: 
- Şu sütten bir parçacık içeyim, 

dine: 
- Şimdi anneme .ne cevap vere

yim ben? Diye söylenmiye başladı. 
Bu fena dünyadan uzaklaşmak git
mek istiyorum. 

Bu sırada çiftlik sahibi kansına: 
- Farelerle başa çıkamadık.. Am 

barda ne varsa hepsini yiyorlar. Ec
zaneye git te fareleri öldürmek için 
bir zehir al, gel! dedi. 
Kadın gidip zehiri aldı. Ve masa

sının üstüne koyarak: 
- Bu yeni bulunan bir zehirmiş. 

dedi. Eczacı bundan bir :fil bile yese 
ölür dedi .. 

Bunu işiten 114üskarello sevindi 
ve içinden: 

- Kolayca ölebileceğim! dedi. Ve 
derhal zehirin üstüne koştu ve ağzı
nı daldtrd~; zehirden çokça yedikten 
sonra yine eski yerine döndü. Ve ce 
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Şu gördüğünüz tuhaf ve acayip 
ıki insan maske takmış birer oyun
cudur. "Yeni Gine,, adalan halkın
dandır. Bayram ve ayin günlerinde 
dansederken işte böyle korkunç kı

lıklara giriyorlar. 

At Yerine 

Yaban Domuzu 

Bu adam, bir yaban domuzunu a
lıştırarak küçük arabasını çektiri
yor. 

Adam, her akşam bu küçük ara
basına binerek rahat ve keyifli bir 
halde bulunduğu şehrin sokakların
da dolaşıyor. 

Trampet Çalan 

Tavşan 

~u tavşan hiç şaşırmadan ve tem
poyu bozmadan bir in~an gibi gayet 1 

iyi trampet çalıyor. ,. -- - - - . - - - .. 
TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 

Bilmece hal kôğıtlarile 

beraber bu kuponun herhal

de gönderifme1i lazımdır. 

Kııponıuz gönderilen ka· 
ğıtlar gelmemif aclcleclilir. 

Eski Saç Tuvaletleri 

On sekizinci asırda bazı şık kadın 
lar böyle saç tuvaletleri yaparlardı. 
Bu tuvaletin bozulmaması için ar
kadan bir uşağın, onu tutması la
zımdı. 

Hindin Meşhur 

Bir Mabedi 

Bu mabet Hindistandadır. Küçük 
küçük kemerlerle gayet ustaca örül
müştür. İçinde Budda'nın heykeli 
bulunuyor. 

Yeni Bir 

Gramofon Plağı 
Gramofon çalındığı vakit plağın 

üstündeki iğnenin gıcırtısı da musi
kiye karışıyor ie kulağı tırmalı
yor. Bundan müteessir olan bir mü
hendis çalışmış çabalamış ve iğne gı 
cırtısı çıkarmıyan bir plak yapmış. 

Şimdi bu plaklar vasıtasiyle gra
mofonlardan gayet temiz ve açık 

bir musilci dinlemek mümkün olu
yor .. 

1 - Sahur Ağabey Ski ile kayar
ken bir de arkasında kocaman bir 

• ., 1 beyaz ayı görür. 
2 - Hemen ıüratle yamacı iruni-

3 
-- -
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i Kahkaha Kösesi 
:................ , .........•.... 

Kendisini Nerede 

Sanmış? 

Annesi 

Nerede? 
Bir erkek ve bir kadın bir trenin 

birinci mevki kompartımanında bu. 
lunuyorlardı. Erkek bir saattenberi 
arka arkaya sigara içiyordu. Niha
yet kadın sordu: 

- Affedersiniz bay, birinci mev.

1 1 kide mi bulunuyoru. ı ? 
- Evet .. 
- Ya .. ben de kendimi, lokomo-

tifin içinde zannetmi§tim. 

Acemi 

Fotoğrafçı 

- Yalnız ÇOl.'Uğu aıt:tbtltrlm. Bu

gün ilci kişiye yetecek kadar güneş 

yok. 

Günün Çocukları 
Demir {Dokuz yaşında) - Hay

di askerlik oynıyalım. 
Yılmaz (Sekiz yaşında) - Haydi .. 

Demir (Yılmaza) - Sen Çin ol 

ben de Japon .. Haydi muharebe ede

lim. 

Şikayet ve Öğüt 
Müvezzi (Bir ahbabına) - Be

nimki çekilir hayat değil. Bu ihti... 

yarlığımda sUrUnUyorum; merdiven 
leri çıkıp inmek.. sokakları dolaş

mak ve mektupları dağıtmak çeki.. 

lir şey değil. 
MUvezziin ahbabı - Canını öyle 

yapacağına mektupları p:>staya ver 

kurtul!. 

Sanatı Ne lmiı ? 

Kız Çocuğu - P olis amca; yanın· 

da, tıpkı benim gibi bir kız çocuğu 

bulunmıyan bir kadın gördün mü? 

Polis - !?!? ... 

Mektepte 
Öğretmen (Talebeye) - Bir mü· 

sellesin iç zaviyelerinin iki kaime

ye müsavi olduğunu ispat et bana! 

Talebe - Fakat Bay Öğretmen 

ben öyle bir şey iddia etmedim, ki.. 

OYUN ve EGLENCE 

Hapisane müdürü (Yeni geıenl Renkli kalemlerinizi alın ve bu 
mahkuma) - Burada bUtUn mah- meraklı şeklin ne olduğunu anla

buslar bir sanatla uğraşabilirler. mak için numaralı yerleri aşaiıdaki 
renklerle boyayın: Siz de bir şey yapmak ister misiniz? 

Yeni mahkum - Evet .. eğer mu 
saade ederseniz sanatime devam e_ 
deyim. 

MUdür - Yeni mesleğiniz .nedir? 

Yeni mahkftm - Seyyar komis
yonculuk. 

ye başlar. Ayı da arkasından. Fakat 
ayı birden kayar. 

3 - Kar topu gibi yuvarlanmıya 
ba§lar. 

O - Beyaz. 
1 - Pembe. 
2 --- Açık mavi. 
3 - Kırmızı . 

4 - Açık yeşil. 

5 - Koyu yeşil. 
6 - Siyah . 

4 - Nihayet her tarafını kar kap
lar ve tostoparlak bir halde kardan 
bir kafes içine hapsolur. Ve Sabuı 
Atabey de kurtulur. • 
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)neye De Şet erme Dün piyasamıza tüccar namına o
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i 
Dokun bin kilo An•dolu arpuı 

11,05 • 4,08,5 kuruııtan, 35 bin ki· 
lo çavdu 4,39 • 5 kurutt•n, 15 bin 
kllo dökme nohut Bandırma te11lml 
klloau 5, 15 kuruıt•n utılmııtır. 

* 

Ceviz ve 
Fındık 
Satışları 
Son hafta içinde piyasamıza geti· 

• rilen ceviz ve fındıklardan bır kısmı 
satılmıştır. Samsundan 1800 kilo, Ta 
kattan 852 kilo. 800 kilo harman. Ho 
patlan 2200 kilo iç cevız getirilerek 
cinslenne gore 27 - 33 kuruş arasın
da satılmıştır. Giresundan 22800 ki
lo, Akçekocadan 6400 iklo. Yine Ak 
cekocadan 27600 kilo, T:rabzondan 
10160 kilo iç fındık satılmıştır Fiyat
lar 33.20 - 34 kuruş arasındadır. Bu 
hafta Hamburga 11480 kilo Iskende
riyeye 2033 kilo Baston şehrine 1160 
kilo ceviz ihraç olunmu~tur. 

• T k•f 1 Mevrudatın fozlalıgı dünkü piyasa-

ev 1 e apl lyor nın gevşemesi ihtimalini önlemiş, bi-

~!~~:;r::1~~;; ;eb!~5 ~~~;~~~~~ 

Bandırma mahıulllnden 16 bin ki-
loluk bir putl ketentohumu klloıu 

12,5 kurutt•n lıkele te1llml ve T·e· 
klrdaij kuoyemlerlnden çuvallı ol•· 
rak 22 bin kilo Fop 8, 10 kuruıtan n· 
tılmı§tır. 

1 Nitekim, o akşam Baltalimanı 

~·alısında, malüm olan şahıslar mu
tatlnn veçhile toplandıkları za
man, Damat Ferit Paşa o günkü iç
timadan şikayet ederek: 

- Dogrusu; arkadaşların, aley
himde boyle bir karar ittihaz etti
receklerini hiç i.ımit etmezdim. 

Demişti. 

Fakat bu hitaba maruz kalanlar, 
katiyen yüzleri kızarmadan; 

- Aman Paşa Hazretleri.. Sena 
karlarınızın boyle bir rey ve kara
ra iştirak etmelerine imkan var 
mı? .. Mesele, hep Sadık Beyin ba
şının altından kalkıyor .. Sadık Bey 
bazı abur cubur fırkacıları el altın
dan tahrik etmiş .. Diğer fırkaları 
da gizliden gizliye fitillemiş .. Ade
ta zorla bu içtimaı tertip ettirmiş. 
Maamafih, zatı devletiniz, tamami
le müsterih olunuz. Verilen karar-
da, zatı saminiz mevzuu bahis de
ğildir. Hücum, tamamile kabine 
hakkında vakidir. Bundan, asıl biz 
müteessir olmalıyız. 

Diye cevap vermşilerd\. 
Bunların maksadı, gayet açık ve 

sarihti. Biliyorlardı ki Padişah Vah 
dettin, nasıl olsa, Damat Ferit Pa
şayı feda etmiyecekti. Bunu bildik 
leri halde, kabine meselesi üzerin
de bir velvele uyandırmışlar; bu su 
retle fırkayı, vazifesini ifa etmiş gi 
bi gostererek halk nazarında mesu
liyetten kurtulacaklarını zannetmiş 
lerdi. 

u h di e ası dikkate şa
yan olan bir cihet varsa, 

o da; artık Anadoluda büyük bir 
varlık göstermiye başlıyan (Müda
faai Hukuk Cemiyeti) nin İstanbul 
daki mümessillerinden (Kara Vasıf 
Bey) in de bu içtimaa iştirak et
meğe davet edilmesiydi. 

Hürriyet ve İtilaf fırkası; Ana
doludaki milli cereyanlan, İzmire 
çıkan düşman istila ordusunu, Ay
dın, Soma, ve Ayvalık cephelerin
de durdurmaya çalışanlan, hülasa, 
(Büyük Halaskar) ın bayrağı altı
na toplananları, kamilen İttihatçı 
telakki ederek bunlarla mücadele
ye girişen düşmanlara var kuvve
tile yardım ettiği halde; bu fırka
nın erkanı Kara Vasıf Beyi de bu 
içtimaa davet edecek kadar gara
bet göstermisler .. Böylece de; gıi
ya, umumi arzunun bir noktada top 
!andığı zannını vermek istemiş
lerdi. 

p adişah Vahdettin, ve Damat 
Ferit Paşa .. artık bunlar, i

'1 inada bindirmişlerdi. Her taraf
tan yükselen tehdit sadalannı sus 
turmaya .. ve hiç bir tesir altına gir 
ıniyeceklerini, efkarı umumiyeye 
anlatmıya karar vermişlerdi. Ve 
bu meselenin teminini de - o tarih
te Dahiliye Nazın olan - Ali Ke
ınal Beye havale etmişlerdi. 

Ali Kemal Bey, Damat Ferti Pa
Şa ile onun kabinesi aleyhinde bu
lunanlara bir dehşet vermek için 
derhal harekete geçmişti. O sıra
larda, hemen bütün İstanbul mü
nevverlerinin milli ve vatani bir 
mefkure ile teşkil ettikleri milli 
kongrenin reisi göz hekimi - mer
hum E at Pasa - ile. Vakit gaze
tesi ba muharriri Ahmet Emin Beyi 
(l > tevkil ettirmişti. 

Ali Kemal Bey, bu tevkifleri hak 
lı go termek için sebeplerini açık
~ soylcmckten çekinmemişti. Esat 
aŞayı: Paris sulh konferansına 

gond rılen heyetin iyi seçilmediği
n d ır padı aha bir mektup gönde 
r k z tJ şuhaneyi tenkide cüret 
~ lf' Ahmet Emin Beyi de. ka-
ıne hakkında cürctkarane isnat-

l~rda bulunarak halkı kabine aley
hıne teşvik eylemekle itham etmiş .. 
hu iki zatı, derhal İstanbuldan u-

(l) Şimdi, (TAN) gazetesinin sa
lıip ve ha muharriri Ahmet Emin 
l'alınan. 

Dv.'.toı Esat Puşa 

zaklaştınnak için ikamete memur 
olarak Anadoluya göndermişti. 

Bu iki zatın evvela tevkif. ve 
sonra da sürgün edilmesi, efkarı 
umumiyetle bir sükWln hasıl etmek 
şu tarafa dursun; bilakis, daha bü
yük bir heyecan husule getirmişti. 

Ali Kemal Bey; bu iki zatın tev
kifi, kafi derecede tesir yapmadı
ğını görünce, bunlara bir üçüncü 
kurban daha ilave etmiş; (İleri) ga
zetesi sahibi Celal Nuri Beyi de 
tevkif ettirmişti. Fakat Celal Nuri 
Bey, bir kolayını bularak Anadolu 
sürgünlüğünden kurtulmuş; mem
leketi terkederek Romaya gitmiş .. 
orada. hadisata intizar eylemiş

ti. 

Bu tevkıtıer, enrnn umumıyeae 
menfi tesirler husule getirince, ar
tık Ali Kemal Bey, herşeyi gözüne 
almış .. Damat Ferit Paşa ile onun 
kabinesini yşatmak için dehşet si
yasetini arttırdıkça arttırmıya baş
lamıştı. 

Evvela, milli kongrenin (Binbir 
direk) teki binasını İngilizlerin yar 
dımı ile bastırmış .. Ve bu teşekkü
lü, dağıtmıştı. 

Sonra da, İstanbul Merkez Ku
mandanlığı üzerine yaptırdığı te
sirle - İstanbuldaki gizli askeri teş 
kilatın erkiınından.- Altıncı ordu
muzun müfettişi, erkanı harp mira 
layı Nuri, ve Dr. Hüseyin Ali Bey
lerle, Teceddüt fırknsı reisi Hüs
nü Paşayı tevkif ettirerek, Bekir
ağa bolüğünün zindanlanna attır
mıştı. 

A li Kemal Beyin bu dehşet si 
yaseti, matlup olan tesiri 

husule getirmek şu tarafa dursun; 
bilakis, odru mensupları arasında 
çok fena bir heyecan uyandırmıştı. 
Hatta; bu vaziyetten doğan bir ha
dise neticesinde, Erkanı Harbiyei 
Umumiye Reisi (Cevat Paşa), - ken
disine ebedi bri şeref temin etmesi 
lazımgelen bir lisanla yazılmış o
lan - istifnnamesini, Harbiye Na
zırına göndermek mecburiyeti kar 
şısmda kalmıştı. 

Görülüyor ki, Ali Kemal Beyin 
yapmak istedigi dehşet siyaseti, ta 
mamile bir reaksiyon husule getir
mişti. Gerek Damat Ferit Paşa, ve 
gerek onun avenesi, halka ve va
tanperverlere dehşet vermek ister
lerken; boyle bir heyecan karşı
sında kalır kalmaz, bilakis kendi iç 
lerine büyiık bir korku girmişti. 

Fakat Ali Kemal Bey, bir taraf
tan Padişah Vahdettine, diğer ta
raftan Damat Ferit Paşaya. bunla
nn fevkinde olarak ta İstanbulda
ki işgal ordusu kumandanlarına da 
yanarak, başladığı işi sonuna lro
dar götürmeye karar vermişti. Vi
layetlerde yapacağı dehşet siyase
tinin muvaffakıyetle temini için 
de, ayni zamanda (Hürriyet ve İti
laf) fırkasından müzaheret talep et 
mişti. 

Hürriyet ve İtilaf fırkasının, 
(Mustafa Sabri Efendi Partisi), da
mat Ferit Paşayı iskat etmek im
ünsızlığını görur görmez, yine es-

kisi gibi ona mümaşat etmiye ka
rar vermişti. (Fakat Sadık Bey ta
raftarları) inat etmisler; fikirlerin 
den vazgeçmemişlerdi. 

Ali Kemal Bey, cüretkarane bir 
maceraya atılmıştı. Bir taraftan, 
(lforput) valiliğine tayin ettirdiği 
meşhur muhaliflerden (Ali Galip 
Bey) e güvenerek, diğer taraftan 
da, İstanbuldaki (Kürt Taali Klü-
bü) nün rüesasile müzakereye giri
şerek. - artık Anadoludaki milli ha 
reketin başına geçen - (büyük ha
lfısknr, Mustafa Kemal Paşa) yı tev 
kif ettirmiye kalkışmıştı. 

Sivastaki (Hürriyet ve İtilaf fır
kası) erkanı, bu hususta da çok 
muhim bri rol oynamıştı. Bir ta
raftan Harput valisi Ali Galip Be
yin kumanda ettiği bir Kürt surü
;ü, Sivas üzerine yürürken; Sivas 
Hürriyet ve İtiliıf fırkası da , şehir 
dahilinde, Mustafa Kemal Paşa a
leyhinde bir isyan cıkarmıya ~alış
mışıt. 

Bütün bu çalışmalar; ne t"aaışa 
ha, ne kabineye, ve ne de Hürriyet 
ve İtilaf fırkasına hiç bir fayda te
min etmcmisti Blltıkis hu harPkPt 
te onların aleyhine zuhur etmiş-

ti. 

Harbiye Na7.ın Şevket Turgut 
Paşa, istifa ederek çekilmiş 

ti. Ali Kemal Beyin tuttuğu yolun, 
bir gün gelip acı bir felaketle neti-

selmede başlıca amil piyasaya çıka- ı 
rılan mallara muayyen bir fiyat tes- f 
bit edilmemsidir. Mesela, Ziraat 
Bankasının geçen hafta başında 5,23 
kuruştan satmak istediği yumuşak 

Ilgın mallarını hergün bir iki para 
fazlasile teşhir ettiği mallımdur. Hat 

* Son gUnlerde plyaHmıza fazlı ge· t 
len faaulyelerln fly•tı dütmllştllr. • 

Dün de •ltı bin kilo fasulye getiri!- ı 
mlştlr. Satıı flyatları 7 - 9,5 kuru§ a· . 

ra11nd•dır. 

ta evvelki gün bu mallar 5 30 kuru-
şa satılmıştır Dün. temiz mallardan 
dört vagonun 5.32.5 kuruştan piyasa 
ya çıkarllması üzerine tüccar da ay
ni cins buğdaylara 5.32,5 kuruş fi
yat istemiştir. Banka dört vagonunu 
2.5 para fazlasına yani. 5.32.5 kuru
şa satmıştır. Buğday fiyatlarının her 

gi.inkü vaziyetini bu sütunlarda ta
kip edenler, bir hafta evveline naza-

ran di.inkü fiyatların cinsine göre 7 -
12 para arasında yükseldiğini kolay-

lıkla anhyahilirler Diin gelen tüc
car malları da ancak 5.32.5 - 5.39 ku-

ruş arasında verilmiştir Holbuki bu 
cins mallar bir hafta evvel 5.25-5.29 
kuruş arasında satılmıştı. Bu açık he 
sap bugdavm yükseldiğine en canlı 
delildir. Diın satılan buğdaylar 22 
vagondur. Bunlardan 5.39 - 6.22.5 ku 
ruşa kadar satılan vardır. Sert buğ
davların 5,27 ,5 kuruştan bir vagonu 
satı1mıştır. 

celeneceğini hissedenler de doğru
ca saraya gitmişler: vaziyetin ve
hametini Padişah Vahdettine izah 
ey lem işlerdi. 

(Arkası var) 

fzmlr için ~yae•mızd•n çok l 
mlktuda pirinç utılmıttır. Satı· 

lan pirinçler Vllon• clnıldlr. Bunla· 

rın klloau 23 kuruıtan verllmlıtlr. t 

ı Pirinç flyatları yUkıelmektedlr. t .... ~ ....................... ...._ 

MAL TALEPLERİ: 

Romanya, Pirinç ve 

Pamuk istiyor 
Romanyadan pirinç ve pamuk ta

lepleri gelmiye başlamıştır. Pirinç fi
yatları gibi pamuk fiyatları da azar 

azar yükselmektedir. Romanya için 

teklif olunan pirinç fiyatları 18.5 -

23 kuruş arasındadır. Bu teklif yük

sek görülmüştür Pamuk fiyatları da 

Adana malları 37 den 40 ve Iğdır 

malları 41 - 43 kuruşa çıkmıştır. Pa

muk piyasası istekli olduğundan sa

tışlar devam etmektedir. Romanvaya 

pamuk satmak istiyen birkaç mües
sesemiz Bükre~ pamuk numuneleri 
1öndermişlerdir. 

,-----..---
BORSA 

4-2-938 

PARALAR 

Türkborcu 18,95 Lira 
Dün Unitürk 18,95 liraya düşmüş

tür. On bir liraya kadar yükselen As
lan çimentosu da 10.90 liraya kadar 
inmiştir Anadolu tahvilleri 40.50. Er 
gani tahvilleri 98,25, Sivas - Erzu
rum 95 liradan muamele görmüştür. 

Bir İngiliz lirası 627 - 630 kuruşta, 
gayrimiıbadil bonosu yirmı lirada 
durmuştur Londra borsasında bir is 
terlin 152.84 frank. 5.0122 doıardır. 
Paris borsasından Unitürk 332,5 
frank olarak bildirilmiştir. 

HARİÇTE: 
, 

Pamuk Kongresinde . 

Gürültü Oldu 
Iskenderiye. 4 (A.A.) - Beynel· 

milel pamuk kongresınde pamukla
rın nemlı olması meselesi yüzünden 
çıkan bir ihtilaf uzerine müzakereler 
bir çıkmaza girmiştir. Bu çıkmazın 
pamuk ihracat tacirlerı ile ıplikhane 
sahiplerinin bıribırlerile boy ölçüş
meye kalkısmalarını intaç etmesı ve 
bu yiizden Mısırın pamuk ticaretin· 
de bır atalet husule gelmesi ihtimal 
dahilindedir. Kongrenin bugünkü 
son içtimoındıı bir karar surPti kabul 
edilmiştir. Bu karar suretinde pamuk 
ziraati ile iştigal edenlerle Amerika 
pamuk ayıklayıcılarının nazarı dik
kati bu sene mahsulünün fevkalade 
rutubetli olması ve ambalajların iyi 
yapılmamakta bulunması meseleleri· 
ne celbedilmektedir. 

Konserveler Nasd Yapıhr ? Frank 
Dolar 

Altı 

76,-
123,-

Sat1$ 

82,-
126.- MEMLEKETTE: 

l~dırda Pamuk 
Ver:mi Çoğaldı 

Kutu sebzelerinin bugün bütün 
dünyada gördiiğü rağbete, kazan
dığı ehemmiyete bakarak insanın, 
bu usulü mutlaka bir ilinı adamı 

icat etmiştir, diyeceği gelir. Eti 
güneşte kurutularak pastırma veya 
suçuk yapmak, balığı tuzlıyarak 

salamura kurmak ta bir gıda kon
servesi yapmak demekse de, onlar 
tarihten önceki zamanlardan beri 
görüle gelmiş pratik icatlar olduk
larında şiiphe edilmez. 

Fakat modern fabrikalarda ha
zırlanan, içerisinden havası çıka

rılan, mikropları telef edilen seb
ze konservesi kutularının ancak, 
gıdalarımızı çürüten veya koku
tan mikroplar olduğu anlaşıldık

tan sonra, bir ilim laboratuvarın
da meydana çıkmış olduğunu dü
şünmek pek tabii gelir. 

Halbuki kutu içinde konserve u
sulünii de - pastırma gibi, salamu
radaki - ilimle hiç münasebeti ol
mıyan bir adam icat etmiştir. Şu 

farkla ki, paııtırmayla suçuğu, 

salamurayı, zel tin kurmayı bile, 
icat edenlerin kimler olduğu bi
linmediği halde, kutu konslbrvesi
ni bulan adamın Pariste Appert a
dında bir aşçı olduğu ve bu usulü 
on dokuzuncu asrın başında icat 
ettiği bilinir. Bundan dolayı deha 
sahibi aşçı başı bıf atını da kazan
mıştır. 

Bu aşçıbaşı, et olsun veya seb
ze olsun, bozulmadan, çürümed

0

en° 
saklamak istediği gıda maddelerini 
tenekeden bir kutu içine koyar, 

kutunun her tarafını lehimletti
rir, yalnız bir küçük delik bıra
kır, sonra kutuyu bir leğen içinde 
suyun ortasına oturtur, su bir 
miiddet kaynayarak kutunun sı

caklığı yüz dereceye kadar çıkın
ca küçük deliği de hemen lehim
lerdi. Kutunun içindeki yiyecek 
madde haf tal atta, aylarca, yıllar
ca bozulmadan kalırdı. 

Deha sahibi olanların bütün icat
ları gibi. EÖrilnüste Dek basit olan 

bu konserve usulüniin ehemmiye
ti o zamanın ilim adamlarının 

da gc)zlcrinc çarpmış ve aşçıbaşı
yı pek ziyade takdir etmişlerdir. 

Ancak, o ~aman mikroplar biline
mediğinden, et veya sebze kutusu
nu böyle sadece yiiksek derecede 
ısıtmakla, içindeki yiyecek şeyin 
neden bozulmadığını hiçbiri izah 
edemcıni ti. Yalnız, o zaman ha
ndaki oksijen yeni ke ·(edildiğin
den me hur fizik ve kimya alimi 
Gay - Lussac kapalı kutu içinde
ki Yh ecek şeyin bozulmamasını 

serbest oksijen bulunmamasına 

bağlamak istemişti. Halbuki bu iş 

te oksijen bulunmamasının tesiri 
yoktur, çiinkii kutunun -içinde 
diri mikrop kalmamak şartiyle
havası bulunsa da yiyecek şey yi
ne bozulmaz ve yalnız havasızlık 

bozulmasına mani olmaz. 
Aşçıbaşının konserve yapmak 

için vardığı yüz derece sıcakhğın, 
kutulardan hepsinin bozulmadan 
durmasına yetiştiği sonradan anla
şıldığından, kutunun derecesini 

yüz ona kadar çıkarabilmek için 
kaynayan suyun içine tuz yahut 
şeker katanlar olmuştu. Kimisi de 
konserve kutusunu ilkin hiç delik 
siz olarak kaynatır, snora bir kü
çiik delik açar ''e havayı çıkara
rak hemen tekrar lchimlerdi. 

Şimdi konserve fabrikalan su
ya şeker ' 'eya tuz katarak kutu
nun "maliyet., fiyatını artırmak 
istemiyecekleri için, konserve kutu 
larını otoklav denilen iki katlı ve 

hiçbir yerden hava giremiyecek 
surette kapalı büyük kazanlar içi
ne koyarlar. Kazanın alt katında
ki su kaynadıkça buhar olur. bu
harın kazanın üst katında yaptığı 
tazyik arttıkça, konserve kutusu
nun içindeki sıcaklık yükselir. Bu 
yüksek sıcaklık mikropları ve to
humlannı öldürür. 

Onun için konserve kutusu iyi 
yapılmışsa içindeki yiyecek şey 

hiçbir zaman bozulmaz. 

Liret 98,- 106,-

Belçika Fr, 80.- 84.-

Drahmi 18.- 22.-

lsviçre Fr, 570,- 582,-

Leva 20,- 23,-

Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78,- 82.-
Şilin Avusturya 21.- 23,-

Mark 26,- 29,50 

Zloti 20,- 22.-
Pengo 21,- 24,-
Ley 12.- 14.-
Dınar 48,- 52,-
Kron lsveç 30.- 32.-

Sterlin 636,- 636,-
ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Parfs 24,26 24,26 
Nevyork 0.79475 0,7945 
Millıno 15,1142 15,1142 
Brüksel 4,6940 4,6940 
AUnn 86.7460 86.7460 
Cenevre 3,4275 3,4272 
Sofya 63,4920 63.4920 
Amsterd. 1,4233 1.4233 
Prng 22.6475 22 6475 
Vlynna 4,20 4,20 
Mndrlt 13,65 13 65 
Berlin 1,97 1.97 
Varşova 4,19 4,19 
Buda peşte 3,9880 3,9880 
Bu kreş 105,8730 105,8730 
Belgrat 34,2460 34,2460 
Yokohnma 2,7263 2 7263 
Stokholm 3,0795 3.0795 
Londra 630,- 630,-
Moskova 23,755 23,755 

lskilip Belediyesinden 

Kars. 4 <A.A.) - Iğdır. Iğdır ola
lı idrak etmediği en yüksek kemivct 

ve keyfiyetteki pamuk mahsulüniı 

1937 yılında elde etmiştir. 1937 yılı 

içinde devlet yoliyle kurulan pamuk 

tarım ve satış kooperatifleri birliği 

emsali ekonomik teşckküllerimize ör 

nek olacak bir faaliyetle iki buçuk 

milyon kilo taranmış pamuk mahsu

lüni.ı beynelmilel standartlara uv~n 

bir şekilde balyalamakta ve satışa 

hazırlamaktadır. 

---o---
ZİRAAT: 

Muşta Tütün Ekimi 

Gittil<çe Artıyor 
Muş,CTAN}-1936 senesinde burada 

yetiştirilen kokulu ve maruf Muş tü
tiınleri 46 bın kusur kilodan ibaret· 

ken 937 mahsuliınden inhisar ambar 

larına teslim olunan tütün 90 bin kü 

sur kiloya varmıştır. Zürra. bu tütün 

mukabilinde 40 bin liraya yakın bir 
para almıştır. 

1 - İskilip Belediye itfaiye ihtiyacı için iki tonluk bir arazözün kapalı 

zarf usulile mübayaa edilmek üzere keyfiyet gazetelerle evvelce ilan edil

miş ise de eksiltme müddeti içinde hiçbir talip çıkmadığından evvelki 

şartname dahilinde yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeve konulmustur 
2 - Bu husustaki şartname örneği İskilip Belediye riyasetine mi.ıraca· 

atla tedarik olunabilir. 

3 - Bu arazözün bedeli muhammini altı bin liradır. 

4 - Talip olanlar teklif varakalarını 27 şubat 938 tarihine karlar ver
meleri lazımdır. Zarf İskilip Belediyesinde müteşekkil ihale komı.syonu 

namına gönderilmesi lazımdır. 
5 - Muvakkat teminat miktan "Dört yüz elli,, liradır. 

6 - Zarflar 28 şubat 938 Pazartesi günü saat 14 de açılacak ve teklif
ler muvafık görüldüğü takdirde talibine ihale olunacaktır. (447) 
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- Hay hay cicim! Kibritimi ve
reyim. Sıgaralannı yaksınlar. Sen 
de benim yanıma gel de biraz 18-
kırdı edelim. Bebeklerinden, oyun 
caklanndan konuşalım. 

- Peki Beybaba! şimdi gelirim. 

D emek ki kudreti fatıra bir Y\ 

mek tepsisi hürmetine ze
nir şişelerini kırdırıp nişterleri at
tırıyor. Bir tahrirli mavi ve ma
sum göz insanı dalgalarda boğul
maktan kurtarıyor. Hayat bir ni
met. Hayat ne tatlı. Hayat herşey. 
Yaşamalı! Yaşamalı! 

Koprüye geldik. Ayaklanın bir 
sevkitabii ile Mahmutpaşa yoku
şunu tırmandı. Beyazıda geldim. 
Çümbüş çalgı filetini icat eden Zcy 
neHibidine uğradım. 

- Bir tanbur çal da gönül acı
ları susakalsın, dedim. 
Ne elem var, ne keder var ne hüzün 
Yaşayan hakimiyiz gönliinıüziin 

Cümbüşçü Abidin hem çaldı, 
hem yedirdi, hem içlrdi. Ferah i
çinde aynldım. Sefil Jôyaf etimi 
görüp beni yardıma layık gören 
her dost elinden geleni esirgeme
di. Fakat bu sefil kıyafet nedendi? 
Beni bu hale sokan sen miydin? O 
muydu? Başkası mıydı ? Hayır. 

Beni, ben bu kılığa sokmuştum. 
Nurullahcığımın aldığı elbiseleri 
ben sattım. Bu kılığa kendimi ben 
koydum. 

Niçin? Ne bileyim ben? Sen 
bu sırn ne kadar bilirsen ben de o 
kadar bilirim. 
Kadıköye döndüğüm zaman ce

bim para ile dolu idi. Desene ki 
ben lstanbula adeta dilenrniye geç 
mişim! Geçiş kasdim neydi, nasıl · 
teceili etti? Aklirrt ~mı kultür ida
resine uğrıyaeak - muallimlik bir 
kenara dursun - hiç değilse bii kü
tüphane memurluğu rica edecek
tim. Hiç birini yapamadım. Hicap 
duydum. Yan mestane, cebim dün 
yalık dolu, musikinin gönlümde u
yandırdığı cavidani bir safa u~ 
Çarşı yolunu tuttum. 

B u geceyi Kuşdilindeki Mah 
mutbaba mezarlığında ge

çirmeli. Mademki mangır var, dem 
de var, kaşar da var, kavun da var. 
Bugünü de bu şekilde öldürmiye 
bakmalı. 

Bıraktığım ahçıdan çuvalımı a
lıp koluma astım. Postallarımı sü 
rilkliye sürükliye Balıkpazanna uğ 
radım. Azığımı katığımı düzüp Kuş 
diline geldim. · 

Dere kenannda biraz oturayım. 
Kurbağa dinlerim, kuş seslerim. A
kışı belirsiz bulanık dereye mana
sız gözlerimi diker, hoşlanır. eğle
nirim. Mezarlığın inziva safası ne 
:zaman olsa benim. Üstunde bol bir 
güneş ışıldıyan çimenlerde oturup 
oyalanmak fena değil. Ta kenara 

• çekildim. Tadını şarklıların bildiği 
bir bağdaş kurup kurup oturdum. 
Oh! Ne ala! Gel geyfim gel! Gaze
temi serdim, nevalemi istifledim, 
demlenmiye başladım. 

İçki insanı her zaman ayni kuv
vette hoşnut edip neşe vermez. Bu 
mevzu üzerinde çok tahliller yap
mıya yeltendim, didindim, fakat 
işin sırrına varmak irrikiını olmadı. 

as .. 
Şu esnada sebebi bilinmez deruni 
bir safa beni sarmıya başladL 0-
mer Hayyamı andım. Şu rübaiyi 
mırıldandım: 

Ben kudretinin sun'ünü izhar ede
nim 

Ueslendi inayatmla ruhum, bede
nim 

Yüz yıl cürüm işleyip te bilmek is
terim 

Rahmin mi büyük, yoksa giinahım 
mı benim? 

İştahı yerinde adnma yemekte 
tuz, biber, limon, hardal, sirke na
sıl cila verirse bana da hafızamı 
süsleyen bu ve emsali rübailer öy 
le incila verirdi. Bir zamanlar fel-
sefi yazılanmda makale sonları i
çin bağlama olarak kullandığım şu 
vecize aklıma geldi: Dünya cennet, 
insan melektir, hcmmü azmedip o
nu yapmak gerektir. 

K urbağalnr viraklıyor, kuş
lar ötüyor, sessiz akan bu

lanık dere gözü oyalıyordu. 
Nereden çıktılar bunlar! Yanım 

da iki mantolu bayan gördüm. Bir 
az konuşunca öğrendim ki et ve sa
fa ticaretile meşgul zavallılardan
mışlar. 

Hoşbeş ettik. Benden mnhzuz ol
dukları nşikiirdı. Sevgilerini, beni 
evlerine davet edecek kadar ileriye 
götürdüler. Fnkat ben ne diye ve 
niçin bu ça!'.:TJ.nşa icabe ederdim? 
Sol uzunlamasına inmenin ilk baş-
langıç günilndenberi ben hayabn 
aşk denilen bu en tatlı zevkinden 
kısmen sıhhat cndişesile, kısmen de 
kendi isteğimle nefsimi mahrum. 
etmiş bir insandım. Gider de ne 

yapardım.? 
~ numa bcrnber ltlro.f otm('li

yim ki bir tanesi biraz bambaşka
ca bir mahlUk idi. Lakırdı anlatır
ken insanın içini gıcıklayan kın
lışlan, dökülüşleri vardı ki zevki
ne doyum olmazdı. 

Ötekisi çok boyalı idi. Sağ elinin 
üç parmağı sigara içe içe züir
den sarı karaya dönmüş, Sol yana 
ğında iki uydurma beni vardı. İs
karpinlerinin ökçeleri dışarıya, dı 
şarıya kaymış. 

1 yi saatte ve iyi sıhhatte ol
sunla:rın ikisini de selamet 

ledim. Selametledim amma garip 
bir tedai beynime yapıştı: Ev bark 
kurmak hülyasına düştiim! Giilüp 
durma! Onlarla kurmak değil ca
nım. Yanlış anlama! İki üç odalı, 
banyolu bahçeli, konforu tam bir 
evceğiz. İstediğin kadar gül. Sana 
inat o fıkırdağını dn eş tutmalı. İyi 
ce düşündüm, hayal içinde dolaş
tım. Sonra hem güldüm hem kız
dun da kendime: 

- Eşek! dedim. Mahmutbaba 
türbesinin servidibi senin neyine 
yetmez? 

İyi ki bayanların ısrarla evleri
ne davet etmelerine karşı zayıf 

davranmadım. Sabahtanberi yok 
yere edindiğim sahte şetaretler son 
bulmalı! Ben Mahmutbnbadaki ser 
vi dibine çekilmeliyim! 

Kadın, sevda, okşanmak, okşa
mak, zevk!Hnydi oradl}n!Benim on 
yerinden yamalı pantalonuma uy
maz bunlar; bol gelmese dar gelir! 
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KAÇAKÇILIK : ACA 
Evvelki günkü bulmacanın halli 
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* SOLDAN SAÔA: 
1 - Buğdayı ö~uten 
2 - Su akıtmak - İlcrlyl gl5stcrcn edat 
3 - Sayı 
4 - Namus - İsimler (arapça) 
5 - Beyaz - Mndenl ip 
6 - Sayı - A.trikada blr mcmlekeı. -

Zarf edatı 
7 - Rengftrenk - Emlr sıgası 
8 - Şarkta bir knsDbamız - Mutnıl" 

!l - Bir nevi muhabere tıleU - Renk 
10 - (Deri) nln yansı - Arka 
* l:.'UKARDAN AŞA(il: 
1 - Dakın çok bir vilayetimiz 
2 - Köle - Elle ynpılan 
3 - Dost - Alt 
4 - Dilğum - Parlaklık 
5 - Başkan - Nota 
6 - Çene tüyü - Emlr 
7 - Erkek adı - Erkek adı 
8 - Pnra 
9 - Ufak tclC'k takımlar 

10 - lmuı koymak. 

Bayanları savuncaya kadar don-: 
durma ısmarlamak, kağıt helvası 

yedirmek bnyağılıklarile avutma
ya çalıştım. Onlar çekilince, belki 
yine doniıverirler diye ben de kaç
tım. .. 

•• 

mu a a 
Omer Seyfettin de bu ser

vilerin altında yatıyor. Fakat ra
hat yatıyor. Ben diri yatıyorum. 

Parmaklığın arkasında civan bir 
servi vardır. Onun dibi iyidir. Ga
zeteyi altıma serdim. Ele geçirdi
ğim bir aşınmış parke taşının üs
tüne mendilimden yastık yüzü ser 
dim. Çuvalımı omuzuma çektim. 
ve .. derhal uyudum. 

Gece vakti çuval üstümden kay 
mış. Sabah ayazı keskin mi keskin. 
Beni uyandıracak kadar. Titreye 
titreye kalktım. 
Kndıköyünün sebze pazarında i

ki tane sabahçı kahvesi vardır. Bi
rini İranlı Bay Sadık tutar, birini 
de bir' Türk. Sadığın kahvesine 
gittim. Murdar kıyafetim, koluma 
asılan çuval, karmakarışık sura
tun ağamın üzerinde tatsız bir te
sir yapmış olacak ki küstah bir ta.:. 
vırla karşıma dikildi: 

(Arkası var) 

(HIRÇIN KOŞEDEN MABAAT) ÜNİVERSİTEDE 1 
lstanbul Yan91nı 
lstanbul Musluğu 
lstanbul Kahramanı 

kimi mesut edebilirdin'! Kimseyi. Öy 
leyse geç! Derler geçerlerdi. 
lstanbul kahramanı: 

Buna yangın kahramanı diyebili
riz. Çiinkii bu kahraman; her yangın 
da '\'e bütün yukarıda snyıp döktiik
lcrime rağmen ya bir kolunu verir
di, ya bacaklarını kestirirdi, ya göz
lerini feda ettirirdi, yahut canını bı
rakırdı. Fnkat sonunda yangını ne 
pahasına olursa olsun söndüriirdü. 
Bu biiyük, bu necip, bu asil, bu fazi
letli kahramanın bir tek adı vardır: 
İtfaiye! 

Bu kahraman, yangını, ~chrin suyu 
ile değil, kendi eti ve yiğitliğile sön
diirürdü. 

Ve yalnız bu kahramandır ki, bu
giin dahi bliyük fedakarlığile, şükra
nımızın ve minnetimizin huzurunda 
bir heykel gibi dimdik yaşamaktadır. 

Birı;ok Mehmedin hülasası o -
lan dUaiye) adı için İstanbul imar 
planındaki meydanlardan birine İs
tanbulluların bir abide dikmelerini 
teklif ediyorum. 

Sirkeci Yenipostahane civarı µeıa. 

fet han 3 Uncü kat avukat Ha.san 
Vasfi nezdinde tiren halen ikametga 

hı meçhul bulunan Salim Nuri Dağlı 

lstanbul DördUncU Icra Memurlu
ğundan clJsya No. 3713690 

T. C. Ziraat Bankası Istanbul Şu
besine 20. 8. 936 tarih ve 19. 11. 936 
hitam vadeli emre muharrer senet 
mucibince borçlu bulunduğunuz 

(300) liranın 19. 11 936 tarihinden 
itibaren % 9 faiz % 3 komisyon 402 
kunış protesto masrafı % 10 ücreti 

vekfilet tahsiline dair alacaklı ta.ra

fından va.ki ta.kip talebi üzerine yu. 

karıda gösterilen mahalle gönderi
len 8dcme emrinin nerede olduğunuz 
malum olmaması hasebile bilii. ~abllğ 
iadesi üzerine icra hakimliğince bir 
ay müddetle ilfı.nen teb1igat ifasına 
karar verilmiştir. 

Işbu ilam tarihinden itıöaren bir 

ay zarfında borç ve masraflnnn ö
denmesi borcun tamamına veya bir 
kısınma yahut alacaklının takibat ic 
.rnsı h kkmA d 'r bir ":t..irnzmı:ı: v~ 

sa yine bu bir ay zarfında bildirme. 
niz: Aksi takdirde bu mUddet içinde 

Hukuku Ceza 

Kongresi 

Ne Kararlar Verdi? 
Beynelmilel Ceza Hukukunun tev

hidi ~ongrosine memleketimiz adına 
istirak eden heyetin reisi Ordinaryüs 
Profesör Tahir Taner, bir .muharriri
mize şu izahatı vermiştir: 

"- Konferans, ayın 12 sinde Mı
>ır veliahdi Prens Mehmet Ali tara
fından Kahirede Opera salonunda a
çıldı. 28 Memleket eczacılarının işti
rak ettikleri bu konferansta emniye
ti suiistimal cürmü ile knğıt paralar
dan maada çek, hisse senedi, tahvilat 
gibi kıymetli evrak sahtekfirlığı ve 

sahte pasaport yapanlar ve kullanan 
lar hakkındaki muhtelif devletler 
mevzuatının birleştirilmesi ve mah
kumiyet müddetlerini bitiren ecnebi 
suçlularla hiç bir devlet tô.biiyetin
de bulunmıyan şahısların vaziyeti gö 
rüşüldü, Bu hususta dikkate değer 
kararlar alındı ve kanun metinleri 
tesbit edildi." 

Haber aldığımıza göre, Profesör 
Tahir Taner, konferansın ve birinci 
komisyonun ikinci reisliklerine seçil 
miş, birçok toplantılara reislik et-
miştir. 8 

TOPLANTILAR 

DAVETLER 

BUGUN: 

* Üniversite Tnrfh doçenti MOkr1mln 
Hul.U, geçen hafta t~hir edilen lstanbulun 
fethine doir son k nieransını sant 20,30 da 
Erninönil halkevi &nlonundo vcrecckUr. 

HAFTA İÇİNDE: 
* Beyoğlu Halkevt dil, tarih, edebiyat 

şubcsfoin umumi toplantısı önOmüzdC'ki 
salı günü saat 17 de Hnlkevi binnsında top 
lnnacnkbr. 

* Profesör Hftmit Nafiz, önümUzddd 
salı giınü saat 18,30 dıı Beyoğlu halkcvln
dc (Anndolunun jeolojik teşekkülil) mev
zulu bir konferans verecektir. Herkes ge
lebilir. 

Halt Kaçakçtları 

MahkGm Oldular 
Kaçak halı satmaktan suçlu olarak 

yakalanan Halepli Şerifle, suç orta~ 

Hasanın asliye beşinci ceza mahke
mesinde yapılan muhakemeleri neti

celenmiştir. Şerif 8, Hasan da 6 ay 

hapse ve 180 lira para cezasına mah

küm olmuşlardır. 

Sahtekarhk ihbarı 

Etrafınd ki Tahkikat 

Tamamlanm Üzere 
Dördüncü Vakıf Hanında bir ya

zıhanede, sahte bazı vesikalar ha
zırlaııdığı yolundaki ihbar iizerine 
nıüddeiumumilikçe açılan tahkikat 
bitirilmek üzeredir. Sultanahmet 
sulh birinci ceza hnkimi, ele geçen 
bir kısım evrak üzerinde tetkikle
rini yakında jamamlıyacnktır. Bir 
çok noktalardan, aydınlatıcı ipuç
ları tespit edilmiştir. İşin tahkikat 
saflıası, şu günlerde neticelenecek
tir.· 

Denizyolları Fen Heyeti 
Reisi Almanyaya Gidiyor 

Denizyollan idaresi fen heyeti rei
si Sırn, yarın Almanyaya harekete
decektir. Sırrı, doğruca Ki~le gide
cek, inşa edilmekte bulunan yeni. pos 
ta vapurlanmız üzerindç tetkiklerde 
bulunacaktır. 

Geçenlerde denize indirilen Trak 
gemimiz, 18 martta Kiel limanında 
teslim alınacaktır. 

Denizbank için Tetkikler 

Denizbank umumi müdürü Yusuf 
Ziya Öniş, tetkiklerine devam etmek 
tedir. Umumi müdür muavinliğine ta 
yin olunnn mühendis Harun, bugün 
Ankaradan şehrimize gelecektir. İş
letme muavini Nihat ta önUmUzdeki 
hafta burada çalışmalarına başlıya -
caktır. 

Umumi müdilr, İş Bankası müte
hassıslanndan Rahmixi, Denizyolla-* Eminl3nü halkevinln Ar şubesi salon rile Akay idaresinde tetkikler yapmı-

orkcstrası ikinci yıllık kon~erlnl pazartesi ~" r Roh-1 diin. Do-
n k mı z 

lonunda verecektir. Gelmek istiycnlere nizyollannda meşgul olmıya başla-
mıştır. 

74 Uncu madde mucibince mal beya ~==============--:::============= 
runda. bulunmaruz bulunmadığınız 

takdirile hapis ile tazyik olunal.!ağr_ 
nız hakikata mıuhalif beyanda bulu
nursanız hapis ile cezalandınlacağr. 
ruz borç ödenmez veya itiraz oiun
mazsa cebri icraya devam olunaca
ğı ödeme emri makamına kaim ol· 
mnk üzere ilan olunur. ( 4618) 

İstanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: Mahcuz olup paraya çevrilme
sine karar verilen bir adet dökmeci 

tornası 7, 2, 938 pazartesi giinü saat 
9 dan itibaren Galatnda Kalafat ye
ri 93 No. dükkan önünde açık artır
ma ile satılacağı ve birinci artırma

da muhammen kıymetin yüzde be
şini bulmadığı takdirde ikinci artır-
ma olan 9, 2, 938 çarşamba günü sa
at 9 dan itibaren satılacağı ilan olu
nur. (4650) 

Saf kan Türk 

6. Makine ve inşaat 

Mühendisine 
lhtiyo.ç vardır. (Tayyare mühen 
d:.Sleri tercih olunur). Talip olan 
lann vesaiki ile beraber bir haf
ta zarfnıda saat (13) ten (16) 
ya kadar Beşiktaştn Hayrettin 
iskelesinde Nurı Demirağ tay. 
yare atelyesm.e müracaatları. 

1., 

Fakat, hastabakıcısı, birkaç 
saat zarfında siyatik 

Hletlnl defetti 

Haetabnkıcı 130.yan M. yaı.ıyor : " Biı 
lııuıtayn bakmak uzero davet edilmiştim. 
Ho.stamn muztarip bulunduğu SİYATİK'e 
karsı su banyolıırilo tedavi edilmesinden 
dolayı kuvvC'tli bir ROğuk nlgınlığme 
yak.alanmış, bacaklnnndnki nğrılnrı yapı· 
lnn tuzlu eu ve snire banyoları ile kat'iyycıı 

~91••••••••••••'1 dinıncnıişt.i. Ben do.ima. yanımda bulun· 
durduğum sizin kıymı.ıtli ALLCOCK 

Romatizma, 

bago, siyatik, sinir 

ve soğuk algınbğın-

dan ileri gelen şid .. 

detli ağrdarı teskin 

1 

ynkısmı tatbik ettim. Bir kaç saat znr. 
fında ağnlcı.rı euklin bulmuş ve bir gün 
sonra • Doktorunun büyük hayreti kar
şısında • siyatik tamamen zail olmşutur." 

Siz de siyatikten muztarip iseniz, 
birkoç saat zarfında müz'iç aa.ncıilıı.rindıın 
kurtulursunuz. Delikli ALLCOCK ya.kı
sını tatbik ettiğinizde hemen sıhhi bir 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı keser. icabında günde üç kaşe alınabilir. 

ve izale eder. 

sıotıklı~m OTOMATİK BİH. MASAJ gibi 
ağrıyan yerin etrafına yayıldığı ve bütün 
ağrıİa.rı defettiğini hissedeceksiniz. Delikli 
ALLCOCK ya.kısı, nılelrıta. ve yorgun 
ıwıba tanı bir silk\in ve agrıyan m&hıı.lle 
yoni bir kanın cevoltı.nmı temin eder. 
ALitJOCK ya.kısının tıcrkibinde Cnpsioum, 
Frankiıısense, Myrrhc vesaire gibi kıy
metli maddeler vardır. Ucuz ve taklit 
yo.kıla.rdo.n snkınmak icin delikli 
ALT.COCK. yakılarındaki kırmızı daire ve 
J(nrtnl resmine dikat ediniz. · Bütün 

1 eczıınolcrcle 291/2kuruşasatılır. 
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18 6 933 tarihine kadar emlak mukabilinde borç para alıp da 

henüz borcunu ödeyemiyenlere : 

Az faiz alınmak ve uzun vadeye bağlamak gibi 

büyük kolayhklar gösterilmektedir. 

Şimdiye kadar müracaat etmemiş olanların bu kolaylıklardan 

i~e etmek üzere vakit kaybetmeden Sandığa başvurmaları. 
(700) 

il r • 
rı a,, 

diye Bayan Jale itiraf etti 

HAFTA ZARFINDA 
G ÇLEŞTİM 

Bayan JAI .. E'nin bir haftalık gü· 

zellik tooavisinJ tatbik etmezden 
evvelki hakiki fotoğrafı 

Tamamen değiştiği için 
daha caz ·b görünüyordu. 

Arkadaşları, şayanı hay

ret tenine gıpta edi

yorlardı. 

tsr AN BUL KASAPLARI 

Türk Anonim Şirketinden : 

Müzakerat Ruznamesi : 

1 - Meclisi Idare ve murakıp rapor 

larmm okunması, Meclisi Ida
re ve murakıpların ibrası. 

2 - Uç senenin hitamına mebni ye
niden Meclisi ldare azası inti. 
babı. 

3 - Karın tevzii hakkında karar iL 
tihazı. 

4 - Meclisi idare hakla huzurlal'I
nm tesbiti . 

5 - 1938 senesi için yeniden mura
kıp seçilmesi ve senelik ücreti 
tayini. 

6 - Dahili nizamname mucibince ha 
mil oldukları hisselerin bedeli 
Şirket sermayesinin en az döt
te birine varan hissedarlar ta.. 
rafından muayyen vaktinde 
vukubulmuş olan teklifler. 

Şirketimiz, senelik adi içtimamı 
10 mart 1938 perşembe günü sat 14 
te Şirketin ldare merkezi olan Sirke 
cide Köprülü handa 36 numaralı oda 
da yapacaktır. Dahili nizam.namenin 
26 ncı maddesi mucibince içtimadan 
en az on gün evveline kadar hisse 
senetleri hamillerinin senetlerini ya 
Şirket veznesine, yahut herhangi bir 
Bankaya teslim ettiklerine dair ib-

raz edecekleri makbuz muk '':>ilinde 
duhuliye varakası alınalan lazımdır. 

Üsküdar sulh ikinci hukuk hakiın-

1 Iiğinden: Burhanettinin, kansı İz

mirde pazar yerinde Ali Reis mahal

lesinde Hanbey sokağında Altınordu 

klübü yanında 11 numaralı evde o
turan Zeynep aleyhine açtığı sulh 

teşebbüsü davasının cereyan etmek

te bulunan muhakemesinde M. aley

ha gösterilen adreste bulunmadığın

dan ilanen tebligat ifasına karar ve

rilmekle 2, 3, 938 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat 14 te mahkeme
de bulunulmadığı surette gıyaben 

muamele ifa olunacağı ilan ve tebliğ 

HAYRET'1"M 
ÇİZER 

Bayan Jale yazıyor: "Benim içın 
bu, bir harikadır,, bir hafta zarfın. ~ 
da bu derece cazip bir şekil alaca.. 
ğımı hiç ümit etmiyordum. Arka
da.§lanm, dnha genç ve daha seh
har goriin Uğilmli söylüy..:ırlar. Cıd 
den şayanı hayret olan böyle bir 
tem temıne muvaffak olduğumu 

gıpta nazarlarile süzüyorlar. 

• olunur. 

EvveHi., her akşam yatmazdan 
evvel pembe rengındeki Tokalan 
kremini kullanınız. Bu kremin 
terkıbınde, Viyana Universitesi 
profesörü Doktor Stejskal tara. 
tından k~f edilen ve "Biocel,, 
tabir edilen gençlik cevheri mec
cuttur. Siz uyurken, cildinizi bes. 

Bayan JALE'.ııio bir hafta onr u 
retuş görm mi~ hakiki f otoğra ı 

ler ve gençleştirir ve yüzdeki çizgı 
ve buru§uklukları izale eder. Sa_ 
bahleyin kalktığınızda daha genç 
görünürsünüz. 

Gündüz için beyaz rengindekı 
(y.ağsız) Tokalan kremini kullanı

nız. En sert ve esmer blr cildi yu. 
muşatıp beyazlatır. Siyah benleri 
eritir ve açık mesameleri kapatır. 
Yalnız Tokalon kreminin temin et. 
tiği bu cazıp. sehhar ve güzel tene 
malik olunur. 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
Evvelce munakasnya konularak 20-12-937 tarihinde icra olunan mu. 

vakkat ih lesi Nafıa Vek8.letince tasdik buyrulınıyan 29225 lira 35 kuruş 
r.eşifll İsliı.hiyede 5 adet gümrük memur evinin 14-1-938 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usuliyle tekrar münakasaya kon. 
aıuştur. İhale 7-2--938 tarihine müsadif pazartesi gUnü saat 14 de An. 
tep Nafıa Dairesinde toplanacak komisyon rnarifetile yapılacaktır. Mu
Vakkat teminat 2192 liradır. Taliplerin teklif mektuplarına aşağıdaki ev. 
rak ve vesaiki lef etmeleri şarttır. 

1 - Teminat akçesinin malsandığına yatırıldığına dair sandık makbu. 
ZU veya hükftmetçe muteber bir bankadan alınacak teminat mektubu. 

2 - Teklif sahiplerine Nafıa Vekaletinden verilmiş ehliyetname veya 
lllusaddak sureti ile evsafı aşağıda yazılı olan ehliyeti fenniye vesikası. 
. 3 - Teklif sahiplerinin meslekten veya yapı işlerile melllf vukuf ve 
iktidar erbabından olmamalan halinde inşaatın baş!lldan nihayetine ka.. 
dar mesuliycti fenniyesini deruhte ede~k ve ehliyeti Nafıa Vekaletince 
nıusaddak bı.r mühendis .. ·eya fen memurunun teahhüt senedl 

4 - Teklif sahiplerinin veya gösterecekleri mühendis veya fen memu 
runun evvelce bir ihalede bedeli 12 bin liradan dun olınıyan bir iş yap. 
nıış olduklarına dair yedlerinde bulunması lfızmıgelen vesika veya mu. 
6addak sureti. 

5 - Teklif sahiplerinin mensup olduklan ticaret od.alarmdan ala. 
Caklan vesika veya musaddak sureti. 

Bunlardan başka: 
6 - Teklif sahiplerinin keşif ve projede vekaletçe yapılacak tadilat 

\1e Ulshihat ile tayin edilecek inşaat müddetini berveçhi peşin kabul et
llleleri şarttır. 

7 - Taliplerin artrrma ve eksiltme kanununun umumi hükümlerile 
kapalı zarf usulile eksiltmeye dair olan maddelerinden ve eksiltme şart 

• nanıesi ahkamına ve yukandaki 6 madde icabatına riayet etmeleri şart 
br. Aksi halde hiçbir mazeret ve itiraz kabul edilmez. 

8 - Bu ~ dair olan eksiltme şartnamesi ile kesif hulasası Ankara 
\1e İstanbul nafia müdürlüklerine gönderilmiştir. Malflmat almak için 
nı Zkftr müdürlüklere müracaat edilmesi. (456) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
komisyonundan : 

l - V nsıf ve örneğine uygun bir tanesine dokuz lira kıymet biçi
len (6500 den 7500) taneye kadar battaniye kapalı zarftan pazarlığa 
tahvilen 15. 2. 938 salı günü saat on beşte satın alınacaktır. 

1 

Çünkü ASPİRİN seneler~ 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karŞr 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R. İ Nin fesiHnden 
~ --. 

emın olmak için lütfen ., 
kasına dikkat ediniz. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü Keşide 11 Şubat 938 dedir .. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır." 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 

- 11 

biri 

Devlet' Oemiryo\\an ve Liman\an ·iş\etme U. idaresi ilanla,rı: 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktnrlo.n aşağıda yazılı 7 gu

rup muhtclü cins vagon ve lokomotifler ayn ayn veya icabında toptan 
ihale edilmek şartile 8/ 4/938 cuma günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile 
Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin aşağıda gösterilen muvakkat teminatları ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini ayni gün saat 14,30 za kadar komisyon rch;liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 825 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır. (534) 
Gurup İsmi '1iktarı Muhammen Muvakkat 

I 
il 

III 
IV 
v 

VI 
VII 

I E tipinde lokomotü 44 
1 E ve I D I tipinde lokomotif 44 
Yolcu vagonları muhtelü tipte 106 
Kapalı yük vagonları 450 
Muhtelif cins yük vagonları 366 
Muhtelif tipte otoraylar 12 
Dinamometre vagonu 1 

• • • 

bedeli teminatı 

Lira Lira 

4.100.000 
4.080.000 
3.100.000 
1.800.000 
1.400.000 
1.100.000 

165.000 

136.750 
136.150 
106.750 
67.750 
55.750 
46.750 

9.500 

Muhammen bedeli 16417.16 lira olan taknöen 119 ton muhtelif de
mir ile 5.262 ton (65 adet) demir levha 16-2--1938 çarşamba gilnü 

saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına
caktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin 1231.29 liralık muvakkat teminat ile kanu 

nun tayin etiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesıkası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme dairesinden, Hayda?"" 
paşada Tesellüm ve sevk şefüğinden dağıtılmaktadır. (536) 

Harici Askeri Kıtaat 
llônları 

Beher kilosuna biçilen ederi 41 ku 

ruş olan 20 ton Aeromobiloil green 
band ve 20 ton Aeromobiloil red 
band yağı pazarlıkla eksiltmeye kon 
muştur. Iık teminat parası 1230 li 
radır. Iha lesi 7 /Şubat/938 pazarte.ei 

günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire 
cekleri.n 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 

eti maddelerinde istenilen belgelerile 
ihale gUn ve saatinde Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komisyonunda ha 
zır bulun.malan. "705., "350,, 

* 750 ton 87 oktanlık benzin pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Tah-

İNKl8AZI 
HAZIMSIZLIGt 

MiDE 
l!K$lLİK VE VANMALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 

elO&IHA 

MiDE Vf BARSAK LARı AllŞllRMAZ. 

İÇİLMESİ LATİ, TfSİRI KOLAY 
VE MÜLAvİM OIQ 

YERİNi HİC BİR MÜMASİL 
MU.STAHZAR TUTAMAZ, 

MAZON lslM ve HOROS 
"""""""~'"" DIKM.AT 

.. uTUKA lVIHİZDE elA 

$ Ş( 8UlUHOUl!UHUZ 

2 - Şartnamesi 338 kuruş karşılığında komisyondan alınabilecek bu 
Pazarlığa girmek istiyenlerin (4625) liralık teminat ve şartnamede yazılı 
"esikalarilc birlikte belli gün saat on beşte komisyona başvurına
lan. (187) (439) 

min edilen bedeli 225000 lira olup 
ilk teminatı 12500 liradır. ihalesi 16 
şubat 938 çarşabma günü saat 15 te

dir. Şartname 1125 kuruş mukabilin 
~!iiiiiiii~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~e M. M. V. Satmalma komisyonun-

dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 

2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü mad 
derinde istenilen belgelerl ırllkte 

ihale günü ve saatinde Ankarada M. 
M. V. Satınalma komisyonunda ha
zır bulunmaları. "714,, "565,, . 



TA 

Mideniz bozuk, diliniz pash, kabız çekiyo.-sunuz. lıtahınız yok mutlaka 

HASAN MEYVA ÖZÜ 
alınız. Yarım bardak su içinde alman ve meyve usarelerin d en yapılan bu harika m idenize 

rahat ve huzur verecektir. Sabahleyin a ç karnına bir çorba ka9ığı pek latif bir müleyin ve iki 

çorba kqığı müshildir. Şite 2 5 büyük 4 Q dört misli 6Q 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, Portakal, Frenk Üzümü, Muz ve Mandalina çeşitleri çıkmıştır. 

SAÇ BAKiMi 
GüzeJliğin en birinci şartıdır. 

Kepekleri ve sa~ dökülmesinı teda.-

Meyva usarelerin·den yapılmıştır. Şampanya• ~bi lezzetli ve mide vidir. Misafirlerinize, ahbapla vi eden tesirı mücerreb bir ilaçtır. 

nnıza ve mütterilerinize Hasan Gazoz Özü ikram ediniz. 

Yakır.da. Ananas, Çilek, Kayısı. Ağaç Çileği Nevileri Çıkacaktır. 

Şiteıi 25 büyük 4Q dört misli 60 kuruştur. 

EMNİYETLİ MÜSTAHZAR 
MİDEYİ BOZMAZ-KALBİ YOR/V\AZ 

, ................... , 
Zuhn:: vı ve cıl\ nıı.:;ı.aıııoar ı 

,, Hayrl O me, 
>ğleden sımra Beyoğlu Ağacaıı 

· o:ırs ı srnrla No ta3 PPlt>trın ·4a!'ı• I 

FENASPiN. KASELERi 
GRİP.NEZLE .BAS ,DİŞ .ROMATiZMA VE BUTUN AGRILARLA SANCILAR İ ÇİN 

• A • e 

BiR TEK KASE ALMAK KAFiDiR 

Pek yakında 

•• 
TURKiVE 

MECMUASI çıkıyor 

Her sayısında yazıları görülecek değerli muharrirlerimizden birkaçı : 

._. _____________________ ! 
İstanbul Komutanhğı 

f lA,.lnrı ---- Kendinize acımıyor musunuz ? 
'Bir tek kaşe 

NEVROZiN 
HÜSEYiN CAHiD, AKA GÜNDÜZ, SALİH MURAD, PEYAMi SAFA 

Gümüşsuyu hastanesı koğuşiarm

dan bir tanes~nin girişlerinin pazar_ 

Lıkla tamiri ihalesi 7 /Şubat/938 pa- 1 
lartesi günü saat 15.30 da yapılacak 
tır. Muhammen keşif bedeli 356 lira 1 
99 kuruştur. Ilk teminatı 27 liradır 

Şartnamesi her gün öğleden evvel ko Alacak yerde bu 
MUHARREM FEYZi, SELiM SIRRI, FAiK SABRI. SERVER BEDi 

Naşiri: HALK NEŞRIY AT EVi 

misyonda görülebilir. Isteklilerinin ilk 
:t.omina.tc.:m akb us v eye, rnoektuı>laril 

bera 'Jer 2490 sayılı kanunun 2 ·•e 3 
ncü maddelerinde yazılı vesikaıarile 

ihale günü vakti muayyeninde F•udık 

Yeni pn1'b\hane arka .. ında Basiret Hanında 26, 27. 28. T el,.fnn: ?~1?5 ıda Komutanlık Satınalma Komis. 

•·------------------------------------•• yonuna gelmeleri. "685,. 

Düınyanc:ı meşhur şekercisi --------, 1 r iHTiRA ILANI ' , 
Ali Muhiddin Hacı Bekir "Çelikten mamul h idrolik 

Mamulatmı teşhir ettiği Avrupa ve Amerika sergi'erinde daima birinciliği kazanmıştır. Güzel Istanbulu 
gezmeye gelen • seyyahlar nefaseti cihanın dört köşesine nam salan 

preslerin yeni bir irişa usulü .. 
hakkında alınmış olan 6. 2. 1936 
günlü ve 2062 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii fiile kon
mak üzere ahere devrüf erağ ve 
ya icar edileceğinden talip olan 
ların Galatada, İktısat hanında, 
Robert Ferriye müracaatlan i-

HACI BEKiR LOKUM VE SEKER LE RINI ALIRLAR 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu meşhur Türk Ticarethanesi lokum ve şekerleri kadar nefis 

Karamela imaline başladı. Ha.cı Bekir Karame'li."ı gayet lüksambalajlı ve kilosunun 
111 .. -----------•Perakende fiatı 80 kuruştur _____________ .. lan olunur. 

SAÇ BOYAL 

JUVANTiN 
KUt.1 AL • SİY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta· 

nınınıt yegane sıhhi ıaç 

boyasıdır. 

1 Deniz Levazım Satlnalma Komisvonu ilanları 

Marmara üssü bahri satın alma komisyonundan: 
· Cinsi Kilosu Tahmini Ciau Tutarı 

Krş Lira 
Sabun 28.000 30 8400 

Ilk teminatı 

Lıra 

630 

15. l , 1938 günlemecinde kapalı zarfla eksiltmesi V?Pilan deniz erlerim 

c:ı.it yu karda miktan yazılı sabun. şartnamesinin 7, nci maddesindeki firt 
:-caydı kaldırılmış olmakla yeniden kapalı zart usulile münakasaya kon . 
ınuştÜr. Eksiltmesi 7 şubat 1938 pazartesi günü saat 15 te Izmitte Ter 
:>ane kapısmda'<i komisyon binasında yapılacakttr Bu işe ait şartnamı 

oedelsiz olarah komisyonumuzda alınabilir İsteklilerin hizasmda ıı;österi · 
ıen ilk teminatıarile birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektuplann 
muayyen olan gün ve saatten bır saat evveline kadar komisyon başkanlı . 

ğına vermeleri. (375) 

~ :11•1111•1111•11 '•1111•ıııı•ıııı•1111•1111•1111•1111•ıııı•ııır•ıı: . -• ::'.!! 

• Bavrnmda valnız 
• • • 

ıstıraba katlan • 
mak ne ? 

Baş ağrısı 

Diş ağrısı 

Kırıklık 

Nezle, Adale 
Ağnlari 

Bütün bunları en 
seri ve en kat'i 
Şekilde 

Kaşelerile ge~er. 
f ,. ııı hınrlA eijnrlp 3 k~uf' "'''""' ı..;1 ;.,.. 

Bir Mahn Kıymeti 
Şö~retile Ölçülür 

JUNi OR 
Yelekcebi fenerleri 

Bütün dunyada olduğu gibı. btitün 
Turkiyede de tanınmıştır. Faydası 

ID'"'dandadır. Junior markasına dik
kat . 

lstanbul Nafıa MürJü.-lüğünden : 
26/ 2 / 938 cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğiinde 

<38378.131 lira keşü bedelli Fatih Zincirlikuyuda vapılacak Ortaokul bi-
lNGILIZ KANZUK ~ ı::::: nası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

C ıkncakfır R • Mukavele. eksiltme. Bayındırlık işleri ıı:enel hususi ve fenni sı:ırtm1me-

KIZILAY GAZETESİ 
ECZANESI 8 teri. proje. keşü hülfı.sasile buna mütefcrri diğer evrak ~192J kuru~ mu-

BEYOGLU - ISTANBUL ----------- • kabilinde dairesinde verilecektir. 

-----------------•• • ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de - Muvakkat teminat <28791 liradır. 
-. Kıztlaya yardım etmiş olacaksın ız. • İsteklilerin teklü mektupları ve en az (30 000\ liralık bu işe ben?.er iş 

M. M. Vekaletinden: 
M. M. V. inşaat şubesinde çalışmak üzere 300 lira ücretli bir mühen

dis 200 lira ücr etli iki mlınar alınacaktır. İsteklilerin Ankarada M. M. V. 
lnsaat subesine müracaatlan.' (725) (647). 

Müracaat yeri : • yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve Tıcaret Odası vesi-
• kalarmı havi kapalı zarflarını 26 / 2 / 938 cuma ~ünü saat 14 e kadar lstan-= lstanbulda, Postahane kar,ısmda Kızılay satı, bürosu. • bul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (558) 

I 
• Tel: 22653 l stanbulda, Postahane arkasında ilancılık Şir- = 
• llll•Hll•llll•lllllt keti. Tel : 20094 - 95 ~•1111•1111•1111•111 :• 

Sahibi: Ahmet Em.in YALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve .N.3§riyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 


