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5 KURUŞ GÜNLÜK SiY ASİ HALK GAZETESi 

Roma Mülikatı 

Yeni Müşteri Bulmak Sanati 
Tadrlere az zamanda müsterfierlni artırmak 

öğretir. 50 Krl· 
TA N Matbaası - İstanbul 

Bitti 

usuUlnQ 

Talebenin 
Klüp Yasağı 
Karşısında Dünkü Görüşmelerde İngiltere ve 

• 

Havasın 

Son Haberi 
. Yanlıştır 

:...--0--

E. Köniğin Tutulması lesin 

ltalyanın Yeniden Hiçbir Taahhüde Fransaya Müteaddit 

Müracaatlar Yapılmıştır 

Girişmedikleri Tasrih Ediliyor Ankara, 12 (A.A.) - Havas ajan
sı tarafmdan neşredilen bir haberde, 
Ankarada tayyare kaçakçılığından 
maznun Ekrem König namıııda bir 
Türk vatandaşının otomobil kazası 
neticesinde yattığı Niınes hastanesin· 
de hakiki hüviyetinin meydana çık· 
ması üzerine uzun zamandanheri i
kamet etmekte oldulu Fransada tev
kif edildiği, Haber gazetesinrleki bir 
yazıya atfen bi1dirilerek Fransa mil
li emniyetinin bu havadisi tekzip et
tiği beyan olunmakta ve bu mesele 
hakkında Türk zabıtasının Fransa uı 
bıtasına katiyen bir talepte bulun
mamış olduğu da ilave edilmektedir. 

Chamberlain, İspanyada 
Saltanatm İadesi İçin 
Tekliflerde Bulunmus , 

' Roma, 12 (Hususi) - lngiltere Başvekili Mister Chamberlain 
ile Hariciye Nuın Lord Halifax'ın, İtalya Ba,vekili Sinyor Musso
lini ve Hariciye Nazırı Kont Ciano ile yaptıkları resmi konu,ma
lar bu akfam nihayet buldu. Dün, bir buçuk saat devam eden ko
nutınalardan sonra bu sabah Lord Halif ax, Chigi sarayında Kont 
Ciano ile bir şaat kadar görüş.müttür. Lord Halifax a Hariciye 
müstetan Cadogon elçilik başkatibi refakat ediyordu. 

Muısolini 

Havas ajansı tarafından verilen bu 
haber üzerine tavzihi keyfivet için 
beyan etmiye mezunuz ki. Tfükiye 
Cümhuriyeti adli makamatı Ekrem 
König'in tutulup ]'ürk adliyesine tes 
limi için Fransa makamatı :ıidesine, 
Paristeki büvük elciliği vasıtasile, 
müteaddit müracaatlarda bulunmu!f 
ve bu müracaatlara karşılık olarak 
Fransa Hariciyesi 17-12-t 938 tari • 
hinde bir nota ile Fran!;lZ poU~inin 
bu şahsı takip etmekte olduğunu bil
dirmekle beraber Fr:m~a zabıtasrnm 
merkum hakkında elde ettiği bazı 

malumatı da vermiştir. 
{Arkası Sa. 10: Sil. S te) 

Sabık Hariciye Vekili 
T. Rüştü Aras Londra 

Büyük Elçisi O!du 
Ankara~ 12 (A.A.) - Sabık 

Hariciye Vekili Doktor Rüttü 
Araam Londra Büyük Elçiliğine 
tayini hakkınad hükUmetimiz ta
rafından vaki olan istimzaca İn
giltere hükUıneti agremanını ver .. 
mittir. 

Algan Elçin ayrılıyor 
Ankara, 12 (A.A.) - Afganistanın 

Moskova büyük elçiliğine tayin edil- , 
miş olan Sultan Ahmet Han memle
ketimizden ayrılacağı için Başvekil 
Celal Bayar, ve Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlunu ziyaret etmiş ve ken
dilerine arzı veda eylemiştir. 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
tarafından bu akşam Sultan Ahmet 
Han şerefine Ankarapalasta elli kişi
lik bir ziyafet tertip edilmiştir. 

Bu ziyafette bütün Sadabat paktı 
devletlerinin Ankara büyük elçi ve 
elçileri ile vekillerden ve mebuslar
dan bazı zevat, Hariciye Vekileti er
kanı hazır bulunmuutur. 

i 

Dr. Rüştü Ara.t 
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Bir Sahtekarlık 
Etrafında 
Dedakodular ! 

F.R. ATAY 
Salı gfinktı Parti Grupu toplantı

n hakkında diın neşrcttiğimb., tebliğ, 
Ekrem König sahtekArlığı h&discsi -
nin, adli tahkikat safhasını tenvir et 
miştir. l'tfabaadını mahkemede takip 

Şirketihayriye 
Yeni Vapur 
Yaptırıyor 

edeceğiz. Şirketi Hayriye, dOn saat 14.30 da 

TAN 

Hatay Menşeile Gelen 
Suriye Malları 

Suriyeli Tüccarlar Hataya Verdiğimiz Fevkalade 

Gümrük T enzilatından istifade Etmek istemişler 

Maliimdnr ki İspanya iç harbi, l· şirketin Fermenecilerdeki merkezin
ki senedcnberi, her türlü silah kaçak de bir umumi heyet toplantısı yap
çılığınt, beynelmilel maceraperestler mıştır. Toplantıda, elde mevcut üç 
için, büyük ve kurlı bir ticaret haline araba vapuru Oıtiyaca kAfi gelr.ıedi-
•okmuştur. Bu ticaretle ui;;TJ"aşanlar ği için bir dördüncüsünün yapılması Gilmrlik ba~mUdUrliiğil Ha • gUmrilk tenzlUitından nıu\'aaıa 
arasında, Ekrem König adlı bir Tür· yolunda idare meclisi tarafından he- taydan memleketimize iUıal edi· yoluyla Suriyeliler de istifadeye 
klin dı? bulunmakta olduğu i~te bu yeti umumlyeye bir teklif yapılmış len yaş meyvalarm ambalajların- kalk"Tllışlardır. 
sahtekarlık v:ıkası ile meydana çık - ve bu teklif tasvip edilerek ıdare mec dnn şüphe ederek tahkikata bat- }Mesele henliz tahkikat safha-
mıştır. Ekrem König'ln rolil, Ameri· lislne salahiyet verilmiştir. Şirket, lamıştır. Yeni Hatay devleti ku sında olduğu için knt'i bir hiı -
kaya tayyare siparişi verebilmek i - vapurun inşaatı için, beş senede öden rulduktan sonra hükıinıctimiz küm \'erilememekle beraber Su· 
çln re mt bir vesika tasni etmek, ve mek üzere milli bankalardan istik • Hataydnn Türkiyeye gelecek ve riycli tüccarların Hataylı tüccar· 
bu işte, küçük de olsa, maatteessüf raz yapacaktır. llntay resmi makamları tnrnfın • larla anla~arak mnllarnu Hataya 
bir hiikumet memurunu kendi,ine Yeni yapılacak vnpur, 40 _ 50 o- dan verilml~ menşe ı:ahaıletna· göndermeleri ve oradan da Hatay 
mç ortağı edinmektir. HAdlıe Anka- tomobil taşıyabilecek bilyiiklilkte meli malların gümrük resmini menşe tahadctnamcsilc menılcke· 
rada haber alınır alınmaz. cUmhurl· olacaktır. Şirketi Hayriye bununla yüzde doksan dokuz indirmi,ti. timizc sokmaları ihtimali iizcr:n. 
yet hiikftmetinin mesut makamı, me· dördüncü vapurunu da kendi tez _ Bu sebeple iki aydanberi mem • de dunılmakta ve tahkikat ta bu 
seleyi hem Parti Gnıpuna izah etmiş, gahlarında kurmuş bulunacaktır. Va- lcketimizc llataydan küll:yetli cepheden yüriitülınektedir. 

ikinci Nevi 
Ekmek için 
Tetkikler 
Belediye yeni bir ikinci nevi ek • 

mek tipi çıkarttırmak için etütlere 
devam etmektedir. Hazırlanan çeş • 
niye göre, ilk ekmek dün pişirtilerek 
belediyeye getirilmiş ve belediye ik
tısat müşnvir heyeti tarafından tet
kik edilmiştir. Bu gün son bir nümu
nc daha pişirtilerek tetkik edilecek 
ve netice belediye daimi encümenine 
bildirilecektir. Belediye datmi encü· 
meni yeni ikinci nevi ekmek tipıni 

beğenirse fırınlar bu çeşniye göre i· 
kinci nevi ekmek çıkarmıya başlı

yacaklardır. Yel çeşni yüzde otuz 
m1sır unundan. yüzde yetmiş. de sert 
buğday unundan ibaret olacaktır. 

DENiZ VE LIMı\•\'DA: 
hem de derhal adliyeye tevdi etml~ • purun inşasına hemen başlanacaktır. miktarda muhtelif ~e~lt mal gel· Gümrliklcr idaresi kcyEiycti 
tir. Adliyemiz çok evvel tahkikatını --o- diği gibi son 2anıanlardn hıll:a.ssa ayrıca Hatay mallarımı şahadet- Fırtına Kazalarına 
bitirmiştir. Ekrem König'in suç orta- POLiSTE : mcyva ithalfıtı artmıştır. name veren dairelerden de sor -
!ı mevkuftur: kendisinin teslimi do ----- Giinırük memurları son ıelcn mU§tur. Diğer taraftan bu mcse- Karcı Tedbir Alınıyor 
Fransa hfikOınetinden i.stenmiştlr. bir parti yaş meyvayı tetkik eder le üzerine llataydao gr.len mal- ~ 
Fransa hlikfuııeti müsbet menfi he _ 168 Parça Esrar ken bu ambalajlar üzerinde Su- ların Hataym ihraç ka\ıilıyet:ne Ereğli limanındaki gemi işlerinin 
nilz hiç bir cevap vermediği için, sah Bulundu riyc damgası &:örmüşler ve malla- uygun olup olmadığının dn tetki- kaldırılması için armatörler alakalı 
tekiirlık hadisesi de ne mahkemeye, n sahiplerine teslim ctmiycrek kine lil2urn görülınUşhir. makamlara tekrar müracaat etmiş -
ne dt matbuata intikal etmemişti. Unkapanında oturan Safiye ne tnhkiknta girişmişlerdir. Tahkikat bugiinlcrdc ikmal lerdir. 

Fakat ayni hfidiscye bir iki gaze- şeriki Alinin esrar sattrklannı haber Anlaşıldığına göre; hükfune- edilecek ve hakiki vaziyet anla- DJğer taraftan Deniz Ticaret mü 
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SUAll 
m111~:-~VAPI 
Yeni Vapurların 
isimleri 

Dün yeni gelen ve gelmekte 
olan vapurlardan bazılarınıtı 

isimlerini ve ma11alarım izah 
etmiştik. Bugün de diğeı·leri· 
n1 yazıyoruz. 

ETRÜSK - TIRHAN: 

Kembriçin eski tarihi bize Et • 

tüsk, Tyrhanlen ve Tursci (Tursld' 

adlarının nasıl doğup nerelere vayıl· 

dığını vakıalara mutabık olarak na:k· 
letmektedir. Bunların hepsi Anadolll 

kavimleri olduğuna göre adlannlll 

köklerini orada aramak lazım gel -

mektedir. Asıl şayanı dikkat nokta. 
her üçünün aynı kavim olduklan ve 
üç şekilde söylenmiş olan adlannııı 

büyük Türk adından çıktığıdır. BU 

üç adı büyük Türk adına bağlamak 
kadar doğru ve mantıki bir şey ola -
mza. Etrüsk devrindeki Terkvln 

(Tarquin) adını Romnda da tanıyo • 

ruz. Suriye Etilerinde ve Felesünde 

Tarh'lı adlara tesadüf ediyoruz. 

Şimdi Diyarbakır ile Urfa arasın 

da yaşayan TirkAn aşireti ayni devit 
krallarından birinin adını taşıyor. temizin verdiği şümule ve çirkin is· alan zabıta evde yaptıklan arama- timizin yalnız Hatay menşeli şıldıktan sonra icap eden kamuıi dürlüğü de Karadeniz limnnlannm 

kandal manzarasına bakıruz. Bir da 168 parça kaynamış esrar bul- mallara tahsis ettiği fe\·knlade muamele yapılacaktır. son vaziyetleri hakkında Vekalete Bu has adların hepsi Türkçe Tur 
hamlede ne kadar haysiyet ve ıeref· muştur. Yapılan tahkikat neticesin- gönderilmek üzere bir rapor hazır • ve Doy'dan gelmektedir. Güneş Dil 
lerle birden oynannuştır. Meselede de Ali ile Safiycnin esrarlan ayni GUMROKLERDE=: =======z=============== lamaktadır. Öğrendiğimize göre Ve- Teorisine göre Tür ve Dor kelimeleri 
bazı mebusların aU1kası varmış: ya- mahallede oturan Osman ile anne- BELEDiYEDE kalet Karadcnizdeki vapur :Cnzaları- kuvvet ve kudretin, yüksekliğin ve 
lan! Ekrem Könlg İstanbula gelmek si Elmastan aldıklan anlaşılınıcı. -------- nı önlemek için yakında mümkün o- laklığı tak rrll .......,,. t 
tizere iken, Ankar.ada yilksek ve mu y Borsada Kote Olan Belediye Otobüs lan bütün tedbirleri alacaktır. par n a r e ... ~ veya a-

cümlesi de yakalanarak mahkemeye karrur etmiş ubit bir kuvvet ve kud 
bim mevki işgal eden bir zata hemen vernmi•lerdır. D • 5 ·· Bank Har·ıfl'!.ten 

·· · · •: b. d :r o··vızlerı·n Fı·yatları s·ıparı·c:·ıne Ba~tı umer 3' ret demektir. mustear •~ımu ır pasaport uy urt • * Beyoğlunda oturan eroin satıcı ~ ~ yor 
muş ve lstanbula ko arak Ekrem Kö ç• t G t• +• SUR· la.nndan Halimin üzerinde yaptJan Orijinal fatura ve menşe şahadet- Şehirde otobüs servislerini üzeri· ımen 0 e lr IJOr . 
niği geri döndiirtmUJ: yalan! GUm • aramada 7 gram eroin bulunmuştur. namelerinde yazılı ccnebl n;ırıoJarın Bu kelime de su anlamından üre-
rük idaresinde tahkikat: yalan! Ya· r~ ne almıya karar vermiş bulunan be- Yerli çimento fabrlkalannın ver-

Haliın ve suç orta'" olduırtt• anlr;şı- Türk parasına çevrilmcsı· işı üzeri- ledlye, bu mevzu etrafında etu""tlcrc miştir. Su hayat dağıttığı için onun-
Di hadiseyi basit ve idi bir sahtekar· 6

• 
6

"' • dikleri randımanla mem!ekctln ti- la · 1 h hl cdild'~ 
hk 

lan arkada§! Süleyman da yakalan- ne yeni bir tebligat yapılmıştır. Şu- devam etmektedir. Belediye bu hu- azız o an er şeye tap ı5· 
hadisesi olmaktan çıkarmak gay- "h · ı -'"'U • mıştır. batın bidayetinden sonuna kadar na ıusta intihap edilecek en modern oto- mento ı tıyacının tem n IÇU emıye • zamanlar vardır. 

retinl gfiden her iyma, her haber, her 
rivayet, yalan! Ac.aba bir ıskandalla Otomobil Kazaları uırı itibara alınması lazım g~len gc- büs tipini aramaktadır.Bunun için be ceği anlaşıldığından ihtiyaç nisbetin SUR Radloff'a göre şu manaları 

rck Borsada kotc olan ve gerek • lediye, İtalya, Almanya ve İngilte- de hariçten çimento ithali hakkı, bir verir: 
cümhuriyet hükfimcti şahsiyetleri • Vatman Remzinin idaresindeki se olmıyan dövizlerin vasati f.iyatla-
nin dnha yakından alakası olduğunu 221 numaralı tramvay Pangaltıdan n aliıkadarlara bildirilmiştir. redeki elçilikle~~% .. vasıtasne. bu kanunla Sümerbanka V<?rilmiştir. Bu 1 - Falihayır; Uygur. 

1 kt ki k t fdl ., memleketlerdekı buyuk otomobıl ve \münasebetle bütün resmi dairelere 2 ş Kı ı T 1 " sor ama a mn sa ne . eecP .. kPn a i tdi Mıılıltt:inin hımm.J. ~ •• ••• • •• .• - · • _ _ • • • • _ _ . • - erare, vı cım, e cut. ~ 

Dündenberi ekseri İstanbul arka ne çarparnk düşürmüş, Muhittin ba 24 Kiıi Kazandı rek kataloglar ıs~ ~e mu~ssese- seselerin bir senelik çimento ihlivaÇo" ~'4. Kütahya ve AlyCil uo ,...,.~. ı.r. 
dqlanmız da bizimle beraber bu su· cağından yaralanmıştır. Gümrfık memuru olmak i&ttyen ~erin böyle ~lr işe girışmek ıstcyip lan sorulmuştur. Hususi eşhas ve Ermenak, Dinar ve Keskinde kader.· 
alleri sormakta ve mesleki müşterek * Vahanın idaresindeki 783 nu· lise mezunları arasında aç.lan mü ., ıstemed~ler~nl sl~knnduştur.b 1 de ay müessesata ait ihtiyaçlar da tahmini Konya Elbistanda (oyunda uğur ve 
şerefimiz hesabına, teessürlerini gös- maralı otomobil Cümhuriyet cad· 'h 40 ki .. f k t Beled1yenın a a a ar ŞU es t1 sabaka imtı anına şı ış ıı-a e • 1 k t b.. ler i in bir c::art· olarak tesbit edilecek ve bu sure e şans) anlamları verir. 
termektedirlcr. Kanunlar matbuatı d~nden geçerken Halil isminde bi· 1 bunlardan 24 ü kazanmıştır rıca a ınaca o o us ç r . 

Is l kl fi d ı t m ş ve 
1 

ld k t . · . . ..1· • name hazırlamaktadır. memleketin senelik çimento ihtiyacı Sür .:ekli i1e Yakutçada enerjı, 
her türlü yo uz u a m ca e e c - risfne çarpnrak yaralamıştır. Kazanan ar yer açı ı ça ayın euı-

1 
b .ht" n Y 

mekte serbest bırakıyor. Kanun hari * Şoför Yaşar tarafından idare d' * Ruhsatnameleri alınmıc; o an o- tayin edildikten sonra u ı ıyacı kuvvet ve iradenin insan ruhunun 
lecekler ır. " t k · t d 

ci hiç bir mildahale hükumetten bek· olunan 1891 numııralı otomobil ile _ tobüsçülerin. muracaa ı om~syonca bir kısmı yerli fabrikalarımız ara- gövdelenmesi, her§eyin en yüksek e 
lencmez. Milli Şef İsmet İnCinli'niln 283 numaralı tramvay arasında bir Fransız Sefiri tetkik edilmış ve belediye daınıi en- fından, bir kısmı da harıctcn getir· recesi insanın ve hayvanın canı hüla 
hfir matbuat hakkındaki telakkisi lle çarpışma olmuş ikisi de hasara uğ~ cümenine verilmi~tir. tilmek suretilc temin edilecektir. sa ku~et anlamındadır (Pekarski S. 
her tilrJli yolsuzluğa karşı miicadele ramıştır. Ankaradan arhatsız olaret: şehri· Vali LGtfi Kırdar, Dün 2402). 
zihniyetini eskldenberi biliriz. Ke2a Yakalandı mize gelen eskı" Fransız sef~ti B. Pon K t G•tt• lile doğrudan doğruya Güzel Sanat- Sür 

Y d• Kumarbaz onserva uvara ı ı 6 Başka Türk lehçelerinde de 
misallerile sabit olmuştur ki herhan- e 1 so Fransız Pastör hastahan<'sinde ler Akademisindeki jüri heyetine m 
gi bir reza~ti saklamak, herhangi bir Tophanede Muzafferin kahvesin· tedavi altındadır. Bir hafta kadar Vali ve Bc.>lediye Reisi Lutfi Kır- rncaat edilmesi lbım geldiği, D::ıhi- ruh, insan ve hayvanın hayat kudreti 

dık,_ " ··ı s dar dün Konservatuvara giderek mü dilin' .. · di b tta bU cürme veya mücrime milıamaha et· de kumar oyna wn goru en a· daha hastahanede kalacaktır . liye Vekfı\etlnden tebliğe · ~tır. manasına gelir. Mad aya 
S 1 h hi r-1_ essesenin tedrisat vaziyeti, tnlebo " kll Ue mek, herhangi bir hldlse hakkında hin, Şaban, ü eymnn, ıora m, LA,- * Almanyanın eski A11kcra scfi· kelime Yakutçanın Sügur şe 

T ~,_ dlr edi k b miktarı hakkında müdür Yusuf Ziya Erzurum Vallsl 11 1 tılm ır. ve halka izahat vermekten çekinmek ki, Ali ve evuA a Y umar az rl B. Nadonnl diln Berllnden şehri • suyun cereyanına, er a a5a 
1n1 Ad 1 d d k 1 şt M üs dan izahat almıştır. Sonra da Konser F G•d" r ah is edilmi bU-cUmhurlyet hUkftmetler n • et e suç üstün e ya a anını ır. nsa mtze gelmiştir. Burada birkaç gün ransaya ı ıyo bir şeye inhimake t s ş 

l . ·· d ed"l · vatuvara ait bütçe ile meşgul olmuş- aku 1 ,., .. fildir. tündeki 36 ıra musa ere ı mış ve kaldıktan sonra Ankarnya gidecektir. Erzurum valisi Hac::im. dün An • hınuyor. Yine Y tar suyun ses~, 
· · d üdd · ~ tur. Oradan ayrılan Belediye Reisi, ..- tik te doğ 

Bak ve hakikate hizmet etmek is suçluların yedisı e m eıumumı· o- karadan 111ehrimlze gelmt;ir. Haşim kararak akmasına bir is ame 
1 1 rd belediye fen heyetine g\tm\~ ve imar Y 1 d" 1 (Pekars-

teyen bir memleket gazetecillii için llğe teslim O unmuş a ır. ONIVERSlTEDE: tetkı"knt ynpmak üzere Fransaya git- ru harekete soru a ıyor ar. bürosunda meşgul olmuşturLutfi Kır .. 
daha ba~ka nimet. bekliyebilir mi • Moto·· rün lre.erlsinde p mektcdir. ki S. 2368) 

3' dar, burada şehir mütehassısı ros- i d ki - gü sürgu"ıı 
ylz? Bu devir, vazıfe ve mesullyetler K'" ··rden Zeh·ırlenmic Rektörün ikinci Çayı 1 • I Garp lehçem z e sur • ' 
clevrldir. Ancak bu hususta biz gaze· omu ..; . tun hazırlamış olduğu teferniat ı Yol Vergisi Vermıyen er sürek, sürmek, sürümek, sormak <ili 
tecller mllstesna ve imtiyazlı bir ıı • Kasımpaşada oturan ve enıı Üniversite Rektörü Cemil Bilsel, pliln üzerinde meşgul olmuli. Alfıkn~ Nakden ve yahut bedenen yol mü- için) kelimelerini de bunlara ilave ~ 
mf te~kil edemeyiz. Banka ait havuzlarda .5ıılışan maran dün akşam da Fen fakültesi son sınıf dar mimar ve mühendislerden izahat kellefiyetini eda etmiyenler hakkın· debiliriz. Şu halde Sür; kelimesinde 

t tb ahl·m dun çalıştığı mo talebesi serefine bir çay ziyareti ver- almı•tır h b ket bl n ın 1 A'l t ı ı · goz us ası r ' • Y • dn kaymnknmlıklardakl fen memur- sur aslından alınmış 'Jlr, ere ' 

den
Faatkaamt nd;,,..tmırz b::k:n~a; ::ıc!:~ törün kamaraysmdla ölü olar~ bnue-- miştir. Fen fakültesi talebelerile beri- Vilayetlerde Yapalacal< lnrı tarafından listeler hazırlanacak yümün, can anlamlan bylunduğu gl-

.. ıP 1 ayenesı raber, dekan, profesör ve doçentle d t e-
dı ı t d 1 d unmuştur. apı an mu Heykeller tır. Bu listeler ait oldukları kayma- bi yine su aslından alının ış ku re 

lığı hJUtalıtıru kcn m z e av e c- · · n.. hiın" k"" ·· d bir de bulunmuşlardır. ticesınde ıora ın omur en ze 1 ·1 k k kamla •· " t anl lan d\a. vardır llm. Ve dUşUnelim ki biz, gazeteciler 
1 

d"ğin iht" 
1 

ril kl bera d g Vlllyetlerde mahalli idareler ta .. kamlık ara vcrı ece , ayma - nerJı ve sura aın J ~ 
el l t 1 1 i d du il tlü"'li t l l"k en ı e ıma ve me e • * Cumartesi günü saat 3 en a l k h k l f rın tetkikinden ger+tfktcn sonra vali· ==========d'========::" 

ev e ı er n e r s a , em z ı b .. 1.. ~ h li _ ··ım .. cset kadar Gardenbarda hukuk fakiiHe- rafından yaptırı aca ey e ve sn r "r § 
.. vru • sin;n tanışma çayı verllecektir. abide er ıçın aar e a e ı an - iM H AVA •e me•-Aluk davasnı titı'zlı'kle rrfit - er 0 umk lşud phne tgoru us ve c l · · M Ü V k·ı t" k a ye gönderilecektir. 1 
mekte hakıı olduğumuz kadar, va - morga 11 ın ış ır. T AKV ve 1: 
tanda2larımızın namus, haysiyet v-a _.:_------------------------------------------------- _ _ 

§ereflerine karp da IOU derece dik. o...r~rı..z'';. rı Resimleri 13 lkincikanun 1989 
katli olmak mecburiyetindeyiz. ........ ........ C U M A , 

Kaldı ki gazetelerimizin hemen 
hepsinin Millet Meclisinde birer me· 
bus başmuharrirleri yahut cmekdaş
Jarı var: Meseli Ekrem König hadi· 
sesinin hakiki mahiyetini, onlar, bir 
telefon miikulemesi ile lstanbula i · • 
uh edebilirlerdi. Fakat öyle görUnU 
yor ki etraEı kirletmiycn, umumi me 
:rakı tahrik ctmiycn hu tafsilnt, her
kesi a~nl derecede tatmin etmlyecek
ü. 

Hulusn ne tDJ'aftan bakılsa, idi bir 
sahtekfırhli-a verilmek istenen yay • 
ıarah nuıhiyetin, umumi menfaat \'e 
mesleğin şerefi bakımından hiç de 
yerinde olmadığına kolayca hUkmo
lunabilir. Ne diyelim, inşallah bun • 
dan sonra başknlarııun haysiyet ve 
oeref hakkının hiç olmazsa bizim htir 
riyet hakkımız kadar mahfuz olmak 
Jazımgeldiğlni dü~ilnerek hareket e-

terh. 1 
_ Şirketi ffayriyenin umumi heyet toplantuınaa bulananlar. 2 - Lktörün, Fen Fakültesi talebesine verdiği çay 

ı inci ay Gon: S1 K~: 6 ' 
Arnbl 1357 Rurn!: 135-1 r 
Zilkade: 22 Bırtnclltfınun 31 
Güneş: 7,22 - Öğle: 12,23 
İldndl: 14,48 - Akşntn: 17.01 
Yatsı: 18,38 - tms11ıc: 5,39 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllk6y Meteoroloji lstasyonundnn ah• 

nnn mnlômnta göre. hııvo YUrttıı Dolu ve 
Ortn Anadolu ile TrntcYO bı\1.ı:clerlndc ka
palı ve sisli. diğer ))lSlı:ell'rde umumlvet ... 
le bulutlu g~lş, rüzıdlrlıır K:ırııd.:nlZ 
kıyılan tıe Trakya bl'\l"cslndc Cenubt 
Şıırkl Anııdolude şımıılt, dl~er böl~cl~rde 
umumiyetle Şark! 1,stikametten ha!i! ol.o· 
rak esmiştir. 

lstanbulda hava buluUu geemlş rth· 
gt'ır Cenubu Garbtden sruılyede l - 3 
metre hızla esmiştir. Saat 14 tc hava •az· 
yikl 763,5 milimetre ldi. Snhunet en vOk
sek 11,4 ve en dü,ııilk 2,9 sanUgrnt olarak 
kayd~tir. 
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[BUGÜN 1 
Roma 
konuşmaları 
Ya.zan ômer Rıza DOGRUL 

İngiltere başvekili ile hariciye na 
tın, İtalya başvekili ,.e hariciye nazı
tı görüşüyorlar. Bu satırları yazdığı
llıız sıraya kadar görüşmelerin neti-

Polonya 
Yahudilere 
KCibe Olmuş 

cesi hakkında bir şey öğrenmemiş bu Varşova, 12 (A.A.) - Diet'in büt-
lunuvoruz. Yalnız Mister Chamber • d h 

J çe encümeninde Polonyn aki Ya u-
la.in, diinkli ziyafette söylediği nu - di ekalliyetinin vaziyeti dolayısile 
lUkta, İngiltere ile İtalyanın Akde- bazı şikayetlerde bulunan Yahudi 
ni:zde yaptıkları tahkimat hakkında mebuslardan Mincberg'e cevap ve
lltalümat mübadele etmek iki memle ren Başvekil şöyle demiştir: 
ket arasındaki anla<ı.manın icapların--s "Her gün her ne hebasına olursa 
dandır. Demek ki İtalya, Chamberla- olsun, Polonyaya girmek istiyen A
İn'ın yola çıkmasından önce, Akdeniz vusturya, Almanya, Macaristan ve 
anlaşmasının bir maddesini daha tat Çekoslovakyalı yüzlerce Yahudinin 
bika başladığını göstermiş ve bu su- müracaatlarına red cevabı vermek 
.,etle anlaşmanın tam tatbikine doğru mecburiyetinde kalıyorum. Bu müra
bir adım daha atmıştır. caatlannm sebeplerini izahetmiye da 

Konuşmalar. Akdeniz anlaşması· vet edilen bu Yahudiler, hiç olmazsa, 
btn başından sonuna kadar tam tat- birkaç hafta kendilerini hiçbir tch
htın ile neticelenip neticelenmiyece • tikenin tehdit etmemekte oldu~ bir 
ii henüz belli değildir. İtalyanın İs • sükun ve asayiş muhitinde nefes al
l>anya meselesini konuşmak sırasının mak istemekte olduklarını söylJyor
h~ıı~z hulul etmediğine inandığı bil:, lar. Bu Yahudiler, kısa bir müddet 
~ıilıyor ve Frankon~n yakında katı 1 istirahat ettikten sonra. i..c;tcdikleri 

1 
ır z~f ~r k~z~rıması ıle İspa.nya ~e- yere muhaceret edeceklerdir. Bu za

kelesının kok.unden • ~alledıleeegme vallı insanlar, Polonyaya adeta sığı-
•ni olduğu ıllve edılıyor. nacak bir kabe nazarile baktıktan 

Hakikatte İspanyada cümhuriyet sonra arlık mebus Mincberg'in şi
Ç~er ile Frank.istler aruında, çok kayetleri hiçbir zaman hakikate ter
l•ddetli muhaYebeler vuku bulmak - cüman olamaz.,, 
1-dır. Frank.istler Katnlonyayı baş -
tan başa :zaptederek İspanya cürnhu
riyetini son sığınağ"ından çıkanp at· 
blak istiyorlar. Fakat bu işin de ko
lay kolay başarılamıyacağını hergün 
kii kanlı hadiseler isbat ediyor. Fran
kistıerin ilerledikleri inkar oluna -
bıu. Bilakis, Frankistler son taarruz 
heticesinde Katalonyada bir çok mü
him mevkileri zaptetmiş bulunuyor -
lar. Fakat buna mukabil de çok ağır 
):ayiata uğramışlardır. Frankistlerin 
manevra kabiliyeti, ve techi:ıat üs -
tünlüğü sayesinde muvaffak oldukla· 
l'ı anlaşılıyor Fakat muvaffakıyetin 

* Berlin, 12 <A.A. - Almanyadan 
çıkarılmış olan Polonya Yahudileri 
meselesi hakkında Almanya ile Po
lonya arasında yapılmakta bulunan 
miizakereler, yeniden inkıtaa uğra -
mıştır. Polonya delegasyonu, hüku
meti ile istişarede bulunmak üzere 
Varşovaya hareket etmiştir. 

lf-
Prag, 12 (A.A.) - Çekoslovaklarla 

bir müddcttenberi Çekoslovakyada 
bulunan muhacirlerin döviz ihraca
tını tahdit eden sıkı tedbirler kabul 

en ınühim, belki en belli başlı amili, edilmiştir. Bu tedbirler Yahudi ser
İtalyau fırkasının faaliyeti ve yardı- mayelerlni istihdaf eylemektedir. 
hııdır. Fakat Cilmhuriyet kuvvetleri 

18\"llİ !'lll'ada, Madridin garbinden T"' 
,.~; ı.-w •-- -·-a"7 • ., ~aıa-

lonya üı:erinde taı:yik.i tahfife imkan G-crnet~riı~rti>osyaİar 
için Ücret Ahnacak 

Filistin Konferansı 
Tehir Edildi 

Hayf ada Geceleri Işık Yakmak Menolundu, 

Asilerin Reisi lng~iz Kuvvetlerinin ihata 

Kordonundan Kac;mıya Muvaffak Oldu 
Londra, 12 (A. A.) - İngiltere hükumeti tarafından top

lantıya çağrılan Filistin konferansı, ancak bu ayın nihayetle
rine doğru toplanabilecektir. Filistin arabları heyeti teşkili
nin gecikmesi yüzünden, konf eransm evveke Dominyonlar na 
zırının ileri sürdüğü 18 kanunusanide içtimaı imkanı kalma
mıştır. 

Hükumet, müzakerelere başlan -
ma ta?."ihi olarak 31 kanunusani veya 
hut yedi şubat tarihlerini tekili et -
miş bulunmaktadır. 

* Kudüs 12 (A. A.) - İngiliz kıta-
atı, çetesile şurada burada dolaşmak 
ta olan asilerin reisi Arif Abdürrez
zak'ın bulunduğu yeri keşfettikten 

sonra şiddetli bir taarruza geçmiş -
lerdir. 

Bu hücum saatlerce qevam etmiş 
tir. İngiliz kıtaatı, asileri ihata etmiş 
ler ise de asiler kordonu yarıp kaç -
mağa muvaffak olmuşlardıt. Her iki 
taraf, mühim zayiat vermiştir. 

Hayfada gün battıktan sonra ışık 
yakılması ve sokaklarda geı:ilmesi 

yasak edilmiştir. Asiler, Hayfada iki 
polise taarruz etmişler ve bunlardan 
birisini öldürmüşlerdir. 

Nablusta inzibat kuvvetleri art -
tınlmıştır. Bu şehirde gece tarassu -
dunu temin için zabıta tarafından 

kuvvetli projektörler istimaline baş 
lanmıştır. 

* Hayfa 12 (A. A.) - First Royal 
Scoto kıtası, Filistinde bir sene hiz
metten sonra dün Southamptona git 
mek üzere vapura bindirilmiştir Bu 
bir sene içinde bu kıtadan 14 zabit ve 
nefer telef olmuş ve 43 kişi yaralan
mıştır. Bu kıtanın yerine ikame edi -
lecek olan Seccond Gueens Royal kı
tası gelmiştir. 

Polonya, Ukranya işinde Amsterdam ve Laheyde 

Her Türlü Müdahaleyi Alman Sefarethanesine 

Def' e Muktedirmiş Tecavüz Edild" 
Varşova, 12 (A.A.) - Diyet mec- Berlin, 12 (A.A.) - Alman kon-

lisi bütçe encümeninde 1Jkranyalı soloshanesi kançılarının Amc;terdam-

Uk 
daki hususi ikametgahıu::ı. ve Alman-

mebuslardan B. Celevicz, ı-anya . f h · yanın La Haye'dakı se aret ancsıne 
.tnilletile Polonya devletinin hikme- birkaç el silah atılmıştır. 
ti hükumeti arasında bir uzl::ışma ze- Hollanda hariciye na.,..ın B. Pa -
mini bulabileceğini beyan ettıkten tijn, mücrimleri meydana çıkarmak 
sonra mühim miktarda genç Ukran- için tahkikat yapılacağını söylemlş -

'.;!I ::-,. • :::."'P:•• ..... ~~~~ .. iııııiio&.-ı~--- .. 
ıra1 ·.•ı:ımr «füfın\esı tc!meıınısınaei>u _ .1\nrian OI""Ul e1çısine talima~ veril -
lu~muştur. ıniştir. 

B. Celevicz'e cevap veren mebus

lardan B. Vagner, Polonyalılar ılP. 
bulmuştur. Bu yüzden Frankistler 
bıuvaff ak olmakla beraber harbi ka
tanmnmışlar ve kati bir netice elde 
etmemişlerdir. 

Ankara, 12 (Tan muhablrinden) Ukranyalılar arasında oır Anlaşma 
Mahkemelerle icra dairelerinden vücude getirilmesinin mümkün oi-

Yeni RayştaCJ 

Binası Y aptırdıyor 

Nerede Bizde 
O Talih! 

Yazan: B. FELEK 
Yeni Yd Bütçe 

Hazırhkları Basladı 
Ankaıraı. 1% (TAN Muhabi

rinden) - Hük\imet yeni bilt
çenin iptidai haztrlıklarma 
başlamıştır. Vekfıletler bu ay 
sonuna kadar kendi bütçeleri
ne ait fa<ıılları Maliye Vekiıle
tine hfldireeeklerdir. 

Ş ehlr Tiyatrosunun dram kıs
mı, artistlerden bir kısmının 

--evlerden ırak- grip hastalığına 

tutulmuş olmnlan yüzünden temsil
lerini tatil eylediğini gazetelerde 

görmüşsünüzdür. 
Artist te gripe tutulur mu imiş? 

Bu ~ene Birincfkanun sonun
daki yedi aylık tahsilat mikta
rı 162,805,428 lirayı bulmuştu. 
Bu miktar hayvanlar ve mu
vazene vergilerinde tenzilat 
yapılmış olmasnı.a rağmen ge
çen yılın ayni ayı sonundaki 
tahsilnt mlktanna nazaran 
579,529 lira fazladll'. 

Bakaya vergiler al/edildi 
Ankara, 12 (A.A.) - 1340 

mali yılı başından 1935 malt 
yıh sonuna kadarki !'!en~lere 

ait olıarnk tahakkuk ettirilmiş 
ve ;ındlye kadar tahsil edile
memiş olan ararl vergisi haka
ya<ımın, munzam kesir ve ee-
7:alan ile birlikte, affına dair 
bir kanun Li.ylhası hfikClmetçe 
B. M. Meclisinin tasvibine ar

zedilmJştir. 

Kabahati 
Birbirlerine 
Yüklüyorlar 
Prag, 12 (A.A.) - Bu ayın 10 un

cu günü akşamı Rütenya - Macaris
tan hududunda vuku bulan yeni hu
dut hadisesinde, Macarlar, Bervin -
kos yakınında ateş açmışlardır. Ma
carların endahtı, takriben bir saat 
devam etmiştir. Macarlar, bir ağır ve 

--'~~-- .._.._ı~--r-... --- .ı 

bombaları atmışlardır. 

* 

Tutulur. Grlpe gcUnciye kadnr da
ha nelere tutulur. Rejisöre tutulur, 
lafa tutulur, hastalığa tutulur, bir 
hatuna tutulur, tutulur vesselam. O
nun içindir kl; artistlerin gripc müp
tela olmalarına acımakla bernher 
bunu tabii görmemek kabil değil
dir . 

Biz bu sanatkarlarımıza acıya du-
nlmı: Şehir Tiyatrosu komedi kıs
mı arkndnşlan buna adeta gıpta et

mektedirler. 
Geçende, kulakları çınlasın, bu 

neşell kmnm artistlerinden birisiy· 
le göriiştüm. Halinde bir yeis ,.e ke
yifsizlik gördüm. 

- Basta mısın? diye sordum .• 
- Hayır değilim. Zaten nerede 

bizde o tnlih?! 
- Ne gfbi? 
- Ne gibi olacak, kardeş! Hafta~ 

lardnnberl hnbirc Mum Söndü oy
nuyonır, hfila içimizden iki kişi grl
pe tutulup ta dükkanı knpatama• 
dık. Dram kısmındaki arlaıdaşlan 

hcrgftn 'Ziyarete gfdiyonn, bir tür
ın lçimhde Dd kişi gripe tutulama
dı ld; biz de paydos edelim. 

Teessüfe lştlrak edip etmemekte 
tereddfit ettim n: 

- CmidJ kesme kardeşim! Allah 
büyilkt{lr, diye teselli ederek ay
nldrm. 

* Spor tembelliğe •evketmez 

Mekteptı1erln klüplerden çekil

meleri hakkındaki karar hayli mO

rekkep almıasma sebep oldu. 
Bn kararm alqhlne yazanlar ol

dnğu kadar Akşam gazetesinin Dik

katler sütunu muharriri gibi lehin

de olanlar da var. 

Fakat general Frankonun kazandı

ğı farzedilse hile harbin biteceğine 
hükmetmek yanlı~ olur. (Tayınis) 

blr kaç gün önce bu meseleyi anlatır 

it.en diyor ki: "Frankonun kati bir za
fer kazansa bile, kılıç kuvvetiyle va
~ılan tesviyeni" <ıürekli olacağını san 
hıak yanlış olur. Dahili harplerde ka 
~dan askeri zaferler, husumetlere 
)'eni şekiller verir ve çarpışmaları 

Yeni ~aflara nakleder. Franko ise, 
ancak dikte edecefi bir sulhu düşün
bıcktedir. İki •arafın birbirine düş -
lu ile anlaşma zemini hazırlamağa 
inıkan yok gibidir. 

Temyiz mahkemesın.~ g0nderı1en duğunu söylemiştir. Mamafih Ukran Berlin, 12 (A.A.)- B. Z. Ammittag 
dosyalann Temyiz te~kikatuun hıta- t · R t l I 

Budapeşte, 12 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, bu ayın 10 uncu 
günü saat 21 de Çekoslovak krtaatı, 
Barkasza adındaki Macar kasabasına 
karşı ateş açmışlardır. Ateş, Macar 
irtibat znbitinin telefonla vnki mü
racaatı üzerine kesilmiştir. 

Dünkü "Akşam" da gördfiğüm 

birkaç sat11'lrk bir bentte mektepli
lerin klüplerden çekilmesine sebep 
olarak sporun talebeyi tenbelliğe 

sev:kettfl:ri ve talebcyj kllrtarmak 
için kliiplcri feda etmek mecburi
yeti karşısmda kalındığını yazıyor. 

Bu yfizden, bitaraf bir tavassut 
teşebbüsleri hep boşa gitmiştir Fakat 
Şurasını da itiraf etmek lazımdır ki 
totaliter ve:va komOnist akidelerin 
İspanyaya ~rmcsini teşvik eden ya
hut dövüşen :iki tarafa silah, "gönül
lü ,, ve fenni müşavirler gönderen 
devletler, kabule değer ta\•assutta 
bulunmak i~in. hi~ bir şey yapmamış 
lardır Bu yüzden, İspanya faciasının 
son perdesi inmeden evvel daha bir 
çok yaman ve korkunç manzaralara 
şahit olacağımızı söyliyebiliriz . ., 

Demek ki İspanya harbinin kolay 
kolay biteceğini sanmak. hiç te doğ
ru değildir. Belki italyn da bunu an
lal•arak Roma görüşmeleri esnasın • 
da İspanyadaki aııkerlerini çekmeyi 
kabul eder ve bu <ınretle İspan~·olla
:rın kendi işlerini kendi cllcrile gör· 
nıek için zemin hazırlanmış ve fspan 
Yanın istiklaline \'e bütünliiğiine de 
dayanan Akdeniz emniyeti korun -
lnU:j ve knrtulnrnş olur. Fakat henüz 
bunu umacak bir vaziyet hasıl ol • 
tnadığı anlaşılıyor. 

Recai Zadenin Yıldönümü 
Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)

Ayın otuz birinci günü Rccaizadc Ek 
remin ölümünün yıldôniimüdür. O 
gün muallim mektepleri ve liselerin 
edebiyat derslerincle Ekremi~ ha.tıra 
sının anılması Maarif Vekaletınce 
kararlaştırılmıştır. 

yalılar, bir ecnebi yardınmn giive _ gaze esı, ayş ag > nasınm tekrar m 
mını müteakip hemen iade olunabil- ş sın k k d b ı ~ l nerek hareket edecek olurlar<ıa yan- a a pe ya ın n aş nnacagmı bi 
meleri için sarfı lazım gJen posta üc- . diriyor. Müstakbel içtima salonunun 
retinin gönderilmesi gereklı· bulun - lış bır yola sapmış olurlar p,ıony:ı. b. od ı· ,.,.. .h .. _ ır m e ı ıuunı sergısırıd-e halkıı 

duğundan bu kabil dosyaların posta· şarktan gelsin, garptcn gelsin, kendi gösterilmiştir. Şubat 193•i yangının
v:.ı tevdü sırasında gı1·, ve dCinüş ta· dahili işlerine yapılacak her tiırlü da yanan salon şimdi dnha b:.iyük 
ahhütlü posta ücretinin tam olarak müdahaleyi defetmeğe ka tir olacak olacaktır. Zira Avusturyanın \"e Siı
a18ka1ılardan alınması kararlnşmış _ derecede kuvvetli bir devlettir . ., de- detler bölgesinin ilhakı dolayısi:,.le 
tır. mebus adedi 800 e balı~ olmu~1ur. 

---o-
Tramvay Şirketi 
Murahhasları 

Ankaraya Gidiyorlar 

miştir. 

Yedi Kasabamız 

Rayştag önündeki meydan büyük bir 
geçit meydanı haline getirilecek, 
Bismark abidesi de Tiregarden'e nak 
!edilecektir. Binanın cephcsind·.! h .. -

Elektrig"" e Kavucuyor fif tadilat yapılacaktır. Meclisın şim 
:S di toplandığı Kroll operası, Tıcrgar .. 

den imar planı mucibine•. ön.ımüzde
ki senelerde yıkılacaktır. 

Macar hükumeti, Budapeştedeki 

Çekoslovak sefareti nezdinde şiddetli 
bir protestoda bulunmuştur. 

* Budnpcştc, 12 (A.A.) - Muhtelit 
Macar - Çek askeri komisyonu bu sa

bah saat 10 da Munkacsda toplan -
mıştır. 

Evvela şahsımdan haşlıyay:ım: 

Ben l 6 yasrmdan itibaren spora 
haşladnn. Ve bllafostla 15 sene faal 
sporculuk et1ikten sonra spor kliibü 
ldnrecllil:ri. federasyon reisliği ve 
teşkilfitçıhk yaptım. Tefahiir olsun 
diye söylemiyonım: Ben <ıpor yap
mıyn ha lndı!;rım zaman idadi rnck
tehinln son smıfındn 'idim. İdadiden 
birlnriliJdc çrktnn. Hukuka girdim. 

Varşova, 12 (A.A.) - Leh ajansı- Biitün o zamanlarda sade sporla dc-
nın verdiği malumata göre, 30-31 ğil hattii politika ile de meşgul ol
kanunuevvel gecesi hudutta vuku - d um. Fakat hiitiin bunlar hukuk 
bulan hadiseler hakkında Varşovada kt h" 

me e mi çok iyi derecede bitirm--
Ankara, 12 (A.A.) - l\Iuğla:.la 

Ankara, 12 (A.A.) - lstihbclrımı- kurulacak olan elektrik santralı ve 

za nazaran hükumetimizca satın alın- tesisatının projesi Nafia Vekaletince 
ması kararlaştırılan İstanbul tram tasdik ecı·1 · · ·v k d ·· k 

ki Çekoslovak elçiliği ile notalar tea- ... -

1 t "h 1 H kk d ti edilmiştir. Bu notalarda Llti taraf ~e ~mfini olmadı. Bunun gibi bugün 
m 1 an ar a ın a fikrı ve idari kabiliyetleriyle tnmn-

. . . .. . - ı mıştır. ıa ın a muna a -
vay şırketınm mumessılle.i müzak"'-- saya k 1 kt ...- onu aca ır. 

rata başlamak üzere birkaç gl;ne ka v k·ı t b b k v- ıı.· -, e a e undan aş a .noyce,,ız. 

dar .Ankaraya gelecekl~rini oıl<lirmiş Marmaris Küllük Ula Daçya ve 
lerdır. • • • 

---o-- Fetıye kasabalarının elektrik ııroje-
lerini de tasdik etmiş o'duğundan bu 
kasabalarımız da yakın:h el,..ktr1ğe 
kavuşacaktır. 

y · e· K ateşin mukabil t?.raftan açıldığını id- b. enı ır arar mış Jr çok eski sporcuları btı ı·dd' 
dia etmektedirler. ~ 

Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)- anın aksine delil gösterebilirim. l\fe-
Dışardan orta mektep ve lise imti- =-=============== seJii: hemen hahrnna gelenlerden· 
hanlanna girenlerin yeni ve eski te- ı 1 Galnta~arny klübüniin miie~sisi AU 
rimlcrden hangisini tercih ederlerse KISA HABERLER Sa~i. ~dmnnyurdu kliibiinün mües-
o terimlere göre imtihan yapılması <ıisı Taıp Servet, Hilalin rniicssisl 
Maarü Vekaletince kararlaştırılmış ___ ...., Fethi Tahsin, Altınordunun mücssl-
ve mekteplere tamim edilmiştir. • Londra, l2 (Husust) - Mister Ruz- si Rasit k 

Yugoslavyada Sekiz 
Hırvat Tevkif Edlldi 
Belgrad, 12 (A.A.) - Vreme gaze

tesine bildirildiğine göre, l\tac-l:!k'ın 
Hırvat köylü partisine merbı:t bir 
teşekkülü olan köylü müdafaasının 
şefi mütekait yiızbaşı Kavaçev!ç He 
yedi arkadaşı Agram'dn te" .'< • f c<liI

miştir ve yeni tevkiflero ınti1.ar edıl 
mektedir. 

velt 525 milyon dolarlık fcvkalfıdc aske- ~ \'e e i sporculardan Emhı 
=~~=~~~=~====~=~============== rl W~e~ bkd~ ~mi~~ Bu p~a ~ ~i~n~ Behl~ Yusııf Z~a, bahriye 

YENi BiR HAVA GEMiSi: 3,000 tayyare alınacak, tnhkimat yapıla- 1 unt ,.e daha eski ne le 

Çinliler 200 Tayyare 
Ismarladılar 

Nevyork, 12 (A.A.) - Vaşin

gtondan Nevyork - Herald Tri
bun gazetesine bildirildiğine gö
re, Çin hükumeti Amer!ksya 
mart ayında teslim edilmek ü
zere 200 bombardıman tayayrc
si sipariş etmiştir. 

İngiltere ile Amerika arasında gelecek yaz mevsimi muntazam bir 
hava postası çalışacaktır. Bu serviste çalışacak olan hava gemilerinden biri 

• mensup 
caktır. Ah Rana Tarhan, Selim Sırrı, Ali 

e Londra, 12 (Hususi) - Senelerden Se~·n. M. Sami hatta yine Ak nmda 
beri Meksika hilk1lmC'ti ile uğraşan ve hergiı·n gu··zel t 1 · sn ır annı okumakla bir isyana riyaset eden General Sedllyo 
bu..:•n maktul dU""'U"' ve adamları hilk·"- zc,·k aldığımız Va • Nu he 

!>.... ., ... ,, u idi. p sporcu 
mete teslim olmuşlardır. 

e Moskova, 12 - Sovyet Rusya müda
;faa sanayii halk komiserliğini dört komi
serliğe ayrılmıştır. Hııva sanayii, bahri 
inşaat, mühimmat, tesllhat komiserllkle
rine Mlehel Kaganovltch, İvan Tcvossi
ane. tvan St'rguev ve Borls Vannlkov ta
yin edilmişlerdir. 

8 Londrn, 12 - Palgnton - Devonshire 
hayvanat bahçesinden koçan bir pars, ya 
kalanıp itlflf edilmiştir. 

Bu hayvan, klyotlnll kapm olan tuzak 
içine konulan muıu:zam et parçasını ha
kir görmUş, etrafı sarılarak itlAf edilmiş
tir. 

e Kopcnhag, 12 - Prens Valdemnr'ın 
vaziyeti bu gece çok ağırlaşmıştır. 

e Bclgrat, 12 - Crccho'da bir sellUloz 
fabrikası inşa edilecek, senede 300 vagon 
hasıltıt yapacnktır. 

.. neJW bunlara mukabil spor yii
z~mdc~ ınuhtcmel mesleğini kaybe
dıp istıkbalini karartmış sanılan bir 
kaç zavallı da gösterilir. Lfıldn dün· 
yad.a iddia edilemiyccek. ve edilir
se ıspat edilcmiyccek davalnnn ba
şında muhakkak sporun odnnu ten. 
hel ettiği gelir. 

Bir Motör Fabrikası 
Yapılacak 

Ankara, 12 (Tnn Muhabirı,::len) _ 
İnşa edilecek motör fabrikası için 
Brassert firmasilc önümüzdeki haf. 
talarda müzakerelere başlanae~ğı ha 
ber verilmektedir. 
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Çocuk Esirgeme 
Kurumunun Bir 

Senelik Faaliyeti 

. · ...•. · .. . .. . 

•• e}iJiP-n~11 ... ~ 
Sevimli Yıldız Dollg ;.\NKARA RADYasu 

13 - 1 - 1939 ==---==-

Hasanı Oldüren Rif at 
Dün Tevkif Edildi 

Çocuk Esirgeme kuruma genel 
merkezi 938 yılında 7159 çocuk mua
yene ve tedavi, 5603 çocuğun diş

leri muayene ve tedavi, 23221 çocu
ğa sıcak ban,yo, 49810 süt yavrusu
na süt damlasından 24,638 kilo süt 
verilmiş, anasız, babasız kurum hi -
mayesinde leyli mekteplerde okutu
lan 412 çocuğa mektep levazım ve 
taksit olarak 3422 lira 75 kuruş ve 
62.430 çocuğa sıcak yemek, yazın 
yüzme havuzundan 638 çocuk isti
fade, çocuklu muhtaç 18 aileye ya
kacak, yiyecek verilmiştir. Bundan 
başka ana, babadan m~1rum ekseri!':i 
bir güli.ikten altı, yedi aylık olmak 
üzere 140 yavru sefalet ve ölüm pen
çesinden kurtarılarak kurumun Keçi 
örendeki ana kucağında bakılmakta

B D J Cama, 13.1.1939 

egaz .reruegeNasıl ;:1:~!'::~:; 1:E ~:. 120 1(-# 

20 J(\lf' 

20 J{\lf'· 

Rifata 
Haydar 

Yataklık Ettikf eri Anfaşıfan 

ve Süleyman da Mevkuf 
Miiddelumumflik dün 17 gün evvel ı dfierlni takip ettim. Hasana dedim 

Çırçırda Sanat mektebi talebesinden ki: · 

1.~anisab ~~a~ı öldüren Rifatın tah-ı - Madem kf, beni eğlentiye işti
kikatını bıtırm~, Sultnnahınet ~ulh rak ettirmiyorsunuz. o halde para
birinci ceza mahkemesine göndererek mı ver. 
sorgusunu yaptırmış ve tevkif kararı 
almıştır. Rüatla beraber kendisine 
yataklık yaptıklan iddia edilen ağız
lıkçı Haydar, hamamcı Aliı hamam 
tezgahtarı İsmail Hakkı, tellak Esat, 
şoför Süleyman da suçlu olarak mah
kemeye verildiler. 

O beni kovdu. Hatta elini cebine 
atarak İngiliz çakısını çıkarmak is
tiyor \ı. O sırada kapıştık. Benim ya 
nımda kırık İngiliz makası vardı. 
Yaptırmak için almıştım. Onu çek -
tim. Ondan sonra ne yaptığımı bilmi
yorum. Hasan ölmüş. Ben de makası 
bir bahçeye atarak Feriköyüne geç
tim. Benim kabahatim yok. 

dır. 

~':?~~~'; H5.kim Reşit evvela Rifatın sorgu
sunu yaptL Ri!at hadiseyi şöyle an
lattı: 

Bundan sonra dinlenen şoför Sü
leyman hadiseyi şöyle anlattı: 

\,......~""'~~~ 
- Hasan bentm arkada~mdır. Ha 

dise günü Sirkecide buluştuk. Yarım
da Makbule de vardL O gece Mak
bule ile beraber eğlenmiye karar 
verdik. Ben de masraf olarak kendi
sine dört lira verdim. Onlar beni Tu
ran sinemasının önünde bekliyecek
lerdi. Geldiğim zaman bulamadım 

' Cnğaloğlu yokuşundan Çemberlita-
§a doğru çıkıyordum. Orada onlara 
rastladım. Yanlarına sokuldum. Ha
san bana: 

- Rica ederim, bizi rahatsız et
me, dedi. 

Bu söz beni çok mfitecsstr etti. U
zaktan onlan takip ettim. Ferah si
nemasına girdiler. Ben de girdim. 
Çok ka1abalıktL Yer yoktu. Hasanın 
şaka etmiş olmasını tahmin ederek 
yanlarına sokuldum. Yer istedim. Ay 
ni hakarete uğrad1m. Ben de arkaya 
çekildim. Orada eskiden tanıdığım 
Nafi Nfyaziye rastladım. Yanında ar
kadaştan da vardı. Bir aralık Hasan 

• bana, yanıma gel gibi bir işaret yap
h, sfı\ema dağılıyordu. Ben de ken-

7 Çocuk Anası 
Bir Kadın 
Mahkemede 
Sultanahmet sulh birinci ceza mnh 

kemesi, dün Menşure isminde yedi 
çocuk anası ve 35 yaşlarında hırsızlı'k 
wçlusu dul bir kadının muhakeme
sini yaptL 

Menşurenin hüviyeti tesbit edil -
dikten sonra: 

- Ben dulum, yedi çocuğum var. 
Kimse ile evlenemiyorum. Ahmet is
minde bir adamla metres hayatı ya
~amıya mecbur oldum. Geçen gün 
~ytana uydum. Komşumuz Ahmet 
Temizin evine girdim. Surahi, bardak 
'\'esaire çald1m. Bunların bir kısmını 
sattım. Bir kısmını da evime koydum 
Akşam kocam bunlan bana sordu. 
Ben kocama hırsızlığımı itiraf ede -
medim. Kızımın hizmetçilik yaptığı 
adamın karısının verdiğini söyledim. 
Sonra polisler yakaladL Hakikati i
tiraf cttimı diyordu. 

Hfıktm, muhakemenin gayr! mev
kuf yapılmasına karar verdL 

45 Yaşında 45 
Sabıkalı Bir Suçlu 

\ 
S.ıltanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi dün Orozdibak önünde, Ah
medin yankesicilik suretile parasını 
çaldığı iddia edilen sabıkalılardan 

kambur Kamilin sorgusunu yaptı. 
Kambur Kamil 45 yaşlarında ol

duğunu ve 45 kadar da sabıkası bu
lunduğunu söylüyordu. 

Suclu kendisini müdafaa ett~ 
- Ben çalmadım. Sabıkalı Osman 

çalm1ş. polis onu da yakaladı ama, 
mahkemeye beni verdi. 

Hakim dosyayı tetkik ettt. muha
kemenin gayri mevkuf olarak devam 
edilme"in" karar verdi ve Kamile: 

- Simdi scr'hestsin. muhakeme 
günli burava ı:,relirsin, dedi. 

JCmil su<:'lu sırasını'fan çekOlvor
du. Hıckıra hıçkıra ağlamıya başla
dı, ko-ridora çıkarken: 

- Ne o1urdu Hakim bent tevki! et 
~c.,.di. Kı!':ta. kıvamette hiç olmazsa 
yntacnk sıcnk bir yer, yivccek. btr 
bvm ekmeği bulurdum. Şimdi so -
lakta ve acun, diyordu. 

Askere Davet 
- O gece yarısından sonra bu a

dam bizim kapımızı çaldı. Babam be
ni evden kovdu. Acım, dedi. Kendi
sine ekmek verdim. Kapının önünde 
kamyon vardı. İçinde yatmış. Sabah
leyin onu kamyonetle Ortaköye ka
dar götürdüm. Katil olduğunu bilmi
yordum. 

Beyol!lu Askerlik Şubeıılnden: 
1 - Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinde 

kayıtlı ve muvazzafiık hizmetini yapmak 
üzere henOz askere sevkedilmemiş İslilm 
saflrun piynde erattan 316: 333 (Dahil) 
doğumlu cezalı erat ile 316: 330 (Dahil) 
do~mlu olup normal vaziyette olan erat 
celp ve sevkedllecektlr. 

2 - Bu eratın şubede toplanma gllnO 
21-2.Kfı.-939 Cumartesi saat (9) da
dır. 

Ağızhkçı Haydar da kendisini şöy 
ıe müdafaa etti: 

- Ben bu adamı beş sene evvelin
den tanırım. Bir gece bize misııfir 
geldi. Katil olduğunu bilseydim, ya
kalatırdım. 

3 - Bu erattan naktt bertel verecekle
rin bedelleri en geç 20 -2.Kl'ı.-939 ak
şamına kadar kabul edilecektir. 

4 - Bu mükelleflerin cezaya ı:arpmıı
maları için yukarıda yaz:ıh gün ve sa-ıtte 
hüviyet cilzdanlarlle şubeye müracaatla-

Hamamcı Ali, hamam tez~!htarı n. 
İsmail Hakkı, tellak Esat ise: • 

- Hamam sabaha kadar açıktır. 

Bu adam da bizim hamama gelmiş. 
Fakat biz hamamda değildik. Bilmi
yoruz, dediler. 

Bundan sonra hakim, Haydar, Sü
leyman ve Rifahn tevkiflerine İs -
mail Hakkı, Esat ve Alinin serbest 
bırakılmasına karar verdi. 

Mulbak E~ya~ı. 
Çalmaktan 
Suçlu Sabıkalı 
Sabıkalılardan M,ııtlup evvelki ge

ce Karagümrükte Bayan Üftadenin 
evine girmiş, bir çok eşya çalmıştır. 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah
keme.si dün Matlubun sorgusunu yap 
tı. Suçlu hakikati şöyle ıtiraf ~tti: 

- Ben fakirim, sabıkalıyım, para
sızım. Evvelki gece açıkta kaldım. 

Üftadenin evinde vak.tile kalmıştım. 
Teşkilatını bilirim. Bahçe kapısının 
arkasına taş korlar. Ben bu taşı ittim 
içeriye girdim. Sabaha kadar koridor 
da kanapenin üstünde yattım. Sa
bahleyin de mangal, leğen, tencere, 
tava buldum. Bunları alıp gittim. 

Hakim suçluyu tevkü etti. Şahit
lerin çağırılması için muhakemeyi 
başka bir güne bıraktL 

Hapishanede 
Hırsızhk Yapmış 

Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesinde hapishanede f smailin 
bir lirasını çalan Şevketin muhake
mesine devam edildi. Hôkim suçlu
nun hüviyetini ter.bit ettikten sonra 
sabıkasını sordu. İsmail şöyle cevap 
verdi: 

- Altı sabıkam var, bir de yatı
yorum :r.di. Şimdi de mahkum olur
sam sekize çıkacak. 

- Pek iyiı sabıkan epeyce azrrn~, 
İsmail, şimdi anlat bakalım, şu para
yı nasıl yaldın? 

- Az mı? Yaşım ne ki? Sabıkam 
daha fazla olacak. Henü7. 22 yaşın
dayım. Bu p:ırayı ben çalmadım. Bir 
gün İsmail Hamama girmiş, elbisesi
ni kapının önüne asmış. Yusuf ya
vaşça yeleğinin cebindeki bir lirayı 
çalmış. Bana da biraz verdi. Yusufu 
kurtarmak ve onun gönlünü hoş et
mek için hırsızlığı üstüme aldım 

Hakim suçunu sabit gördü. Kendi
sine bir ay beş gün hapis cezası ver
di. 

Bir lhtilôs Su~lusu 
Müıahede Altına Ahndı 
Otuz beş bin lira kadar para ihti

las ettiği için tevkif edilen adliye mu 

Beşiktaş Askerllk Şubesinden: 

1 - 330 do,ltuınlu ve bu doğumlufarln 
muameleye tabi eratla hastalık vesair bir 
sebeple geriye bırakılmış veya ernsallerl
le askere çağrıldığı halde gelmlyerek ba
kayada kalmış veya yoklrıma kaçakçılı
ğından ve saklıdan nüfusa kaydedilerek 
muayeneleri yapılmı, ve henfü: sevkedfl
mcmlı.ı 316 doğumundıın 329 dahil doğu
~unn kadar piyade İslfım erat 21-2. 
KA. - 939 gfinilndcn itibaren mürettep 
olduklan kıtalara scvkedileceklerinden 

:ın'?., ~~~~~.~pdct.~~l!~~hnl_~!>p:e mü 
askeri mahkemelere verilerek haph ce
zasiyle cezalandırılacakları. 

2 - Bedel verecek olanların bedeTierl
nl 20 - 2 Kd. - 939 Cuma günü akşa
mına kadar vermeleri ve bu g(lnden son
ra bedel kabul edilmiyceeği. 

a - Çağrılan bu evsaftaki eratın mu
ameleleri incelenmek üzere toplanma gQ 
nünden evvel &Ubeye müracaat etmeleri 
ilAn olunur. 

• 
Tütün lliramiyesi Veriliyor 

Beyo~lu Yerll Askerlik Şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı olup Tütün ikra

miyesi almakta olan MalCil subay ve e
rntln şehit yetimlerinin yıllık yoklama
lnrı 20.11.Ktı. 939 günfi ile 20 Mart 939 
günü arasında yapılacaktır. 

Bu maksatla: 
A - Müracaat, haftanın .Pazarterl, 

Salı, Çarşamba ve Perşembe gO.nlert öğ
leden evvel olacaktır. 

B - Şubeye geleceklerin, eoyadlltn 
tescil edllmi;, ve fotoğraflan hilvi,yet 
cüzdonlan ile resml senetlerini, maaş cüz 
danlannı ve var ise malUliyet raporlıırını 
brllikte getirmeleri. 

--<>--

Açık Teşekkür 
Atamın ölümü dolayısiyle acılan

mızı paylaşan ve cenazenin kaldınl
masmcı gelen dostlarımıza bütün ai
lemizin şükranlanru sunmak için sa 
yın gazetenizin yardımuu rica ede
rim. 

Zonguldak Mebusu 
Recep Zühdi SOY AK 

temedi Emin, son zam:ınlarda sinir 
buhranı geçirdiği için dün müddei
umumiliğe müracaat ederek adli tıp 
işler! müessesesinde muayene edil -
mesini istemiştir. Müddeiumumilik 
suçluyu tabibiadil Enver Karana mu 
ayene ettirmiştir. Doktor Eminin adli 
tıp işleri müessesesinde müşahade al
tına alınmasına lüzum göstermiştir. 
Müessesenin vereceği. rapor iddianın 
doğru olup olmadığını göstere<-ektir. 

Hapishanede Gardiyanı 
Vurmuı 

Dün Sultanahmet sulh birinci ce
za mahkemesinde hapishanede gardi
yan Mehmedi döven Sabrinin muha
kemesine devam edildi. Suçlu ken -
disini müdafaa ederken: 

- Bana sert muamele etti. Gncn
me gitti. Ben de bir kaç tokat attım, 
dedi. Haklın, suçunu sabit gördü. 
Kendisine 20 lira 80 kuruş para ce
zası verdL 

G . d . "' . . A l SENFONiLER: 

zr ıgını n atıyor ~~,,.::0,,:~:7s..:~; 

Beyaz perdede, az zamanda 
geniş şöhret, sevgi, servet 

kazanan şanslı artistlerden birisi 
de, Dolly Mollinger'dir. 

Dolly Mollinger, henüz yirmi iki 
yaşndadır. Fakat mütehayyir, ma
sum, temiz bakışlı gözleriı ':>akir 
manalarla dolu güzel ufak çchre
sile o, henüz bu yaşa bile girmemiş 
bir çocuk gibi göriinmektedir. Za
ten kendisini en kısa yoldan mu
vaffakıyete ulaştıran sırlardan bi
risi de, çehresinin bu hususiveti-
di~ . 

Geçenlerde, bir Fransız muhar
riri, Dolly Mollinger'le, çok şaya
nı dikkat bir mülakat yapmış, si
nema meraklıları arasında büyük 
bir alaka uyandıran bu mülakatın 
en hoşa giden tarafı, sevimli artis
tin: 

- Sinemaya nasıl intisap etti
niz? 

Sualine verdiği cevaptır. 
Bu cevaplarına bakılınca, deni

lebilir ki, Dolly Mollinger'in sine
Pi'iJvCuieni~ "Yı\\ı~al>"t:ü~.u\irfülı 
daha garip ve tuhaf olmuştur. 

D olly Mollinger, gazetecinin 
yukardaki beylik sualine şu 

orijinal macerayı anlatmakla c& 
vap veriyor: 

- Ben sinemaya intisap edece
ğimi, artist olacağımı aklımdan, 

hayalimden bile geçirmiyordum. 
Bir kaç sene evvel, HollandEtlı bir 
sahne vazıının yanında katip o -
larak çalışıyordum. 

B ir gün, patronum, bulun -
duğum odaya girdi. Büyi'ık 

bir telaş içinde görünüyordu. Ba
na: 

- Eyvah.. dedi.. Mahvoldum. 
Çevirmiye hazırlandığımız yeni fil 
min baş rolünü oynıyacak olan ka
dın sanatkar mızıkçılık etti. Bütün 
işler yüzüstü kaldı. Şimdi onun ye 
rini kim dolduracak? 

Bu suali sorduktan sonra, ben
den, sinema yıldızı olmak heve
sinde bulunan genç kızlar, genç 
kadınlar tarafından gönderilmiş fo 
toğrafian lstedl Kendisine uzat
tığım kalın zarfı alırken, ümitsiz 
ümitsiz: 

- Kim bilir? dedi, belki ban
lann arasından birisini bulabiliriz. 

1 

Çünki.i her nasılsa, hevcskarlar 
tarafından gönderilmiş olan resim 
lere karışmış olan o fotof,'I'af, be
nim fotoğrafımd1. Başımı önüme 
eğdim. kızardım ve karşımda, ve
receğim adresi tehalükle bekliyen 
patrona: 

- Bu, dedim, benim! 
Patron, benim dyduğumdan da

ha büvük bir hayretle çenemi tut
tu. Ylizüme, yanında çalıştığım bir 
buçuk senedenberi ilk defa dik -
katle baktı. Gözleri, sonsuz bir 
;evinçle parladı. ve: 

- Hayret.. dedi.. Meğer ben, 
körmüşiim! 

Sonra ilave etti: 
- Seninle derhal bir kontrat ya 

palım ve i~e başlıyalım! B u, hayalimden bile geçme-
miş bir teklifti. Fakatı doğ 

nısu herkesin arkasından koştuğu 
bu şa:osın ayağıma gelişini heye
canS'lZ karşılıyamadım ve bu tali
hi denemekten kaçınmak elimden 
gelmedi. 

F.vrr hPVA7' net'(JP hııTIA hfr -.v 
mı, bu fevkalade tesadüfe borçlu
yum. 

Dolli Mollinger sinemaya nASJl 
intisap ettiğini anlattıktan sonra, 
kendisini derin bir hayretle dinli
yen muharrire: 

- Görüyor musunuz? diyor, Yü 
rumün göremedi\1 alfıkayı, fotoğra 
fım kazandı. 

Fotojenik olmanm, sinemadaki 
ehemmiyetini, bu hAdiseden daha 
kuvvetle anlatabilecek misal bu -
lunabillr mi dersiniz? 

Bu aqam 
Saat (9) da 

BQyQk Operet 
Oç YILDIZ 
Yakında: M. Yesari"n1n 

beklenilen opereti 
(M O D ER N 
KIZLAR)' 

Telefon: 40335 

haberleri ve meteor - Ankara. 13,10, 14 
MOzfk (karışık program - Pl), 

18,30 Müı:fk (eğlenceli plıiklar). ıo.15 
Saat, Ajans haberleri, meteoroloji, zı· 
ra:ıt Borsası (fiyat), 19,25 Tilrk mOıl~ 
S~z eserleri ve şarkılar ve türkOler. l ..
Peşrev, 2 - Snz semaisi şarkılar, cıcu· 
yan: Mahmut Karındaş. 3 - Saz semaisi. 
4 - Ud! Ahmet (Yeter çcşmanınla sı!' 
deylediıı), 5 - (Şahane gözler) torl&-
6 - (Karanfil oylum oylum) tOrJ.-0. 
Tilrk milzJğf: Calanlar: Refik Fersan. Fa• 
hlre Fersan, Kemal Niyazi Seyhun. ı. 
Kadri. 20 Konuşma (hafüılık spor saati)· 
20,15 Türk mQzJğf: İnce saz faslı: Karcı· 
ftnr. Okuyan: Tahsin Karakıış, Çaıanıar: 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan GiJr, 
Hamdi Tokay, Bam 'Üfler. 21 Saat, ]!:s• 
ham, TahvilAt, Kambiyo - Nukııt Bor
sası (fiyat). 21,15 Konusma. 21,30 MO• 
zlk (RlyaseticOmhur Flıırmonik Orke9" 
hıı!'n. $cf: Praetorius. 1 - 4 Qnc{l Sen
foni. (OOrijlnal metni) (A. Bruckner), 

1 Hareketli, Andante, Schcrzo, Final ha-" 
reketU. 22,30 MOz:ik (KOçOk Orkestra)• 
1 - Tatil gı.1nlerl srut 1 - İşte dağları 
2 - Beklenllmlyen bir tesadOf, 3 _ su
lann ııflkôneti, 4 - Avdet (E. Ffı;er), 2-
Fitrcler Marı (P. Dletıich Op. 24) J. 
W. Enfnger tertibi, 3 - La Paloma pr
kısı üzerine fantezi (Pepl MOiler) 4 -
Klly ev:fnde ışıklar vals (E. Sorge) 'E. Ar· 
Naundor:t tert. 5 -- fıkbnhar melodi 
(R. Becker Op, 3; No. 3). 8 - Güzel sa
natlar töreni -Uverttlr- {W. Czernfk)• 
23,30 Milzik (haflf pHlklar). 23ı45, 24 SotJ 
Ajan:s haberleri ve yarınki program. 

• HAFiF KONSERLER: 

8,45 BDkreş: Sabah neşriyatı. '1,1!5 Pral= 
Sabah neşriyatı. 7,10 Berlln kısa dalga.sz: 
Karışık musiki (8,115: Devamı). (10: Aıt
kerl ~ando). '1,30 Muhtelif Alman t>östa
lan: Neşeli musfld. 12 Bükreş: Kanşılı: 
plaklar. 13 BerJin kısa dalgası: Haflf 
mu!!lkf (14.15: Devamı). 13,10 Biitcreş: 
Babesko orkestrası (14,30: Devamı). 16,15 
Bnlno: Sıılon orkestrası. 16,15 Bertin Jo• 
5- dalgaıı: Asker! bando. 17,45 Berlln kı
sa dnlga .. ı: İş sonu konseri {19,10: Deva
mı). 18,02: Bilkreş: Radyo orkestrası. 18 
Belgrat: BilyQk Stüdyo orkestrası. 18,15 
Bratlslava kanşık program. 18 Brestau: 
Hafif musiki. 18,30 Peşte: İŞ3izlerden mo
rekkep orkestra. 19,10 Hamburg: Konseı:' 
Tt8 \li .. ,,~~·l~. }~il~«;,ı: Roga}sld orkestra.i 
tezi parçalar (21,40: Keza). 21,10 Mürtb 
Akşam musikisi. 21,10 Breslau: Hafit 
musiki. 22,10 Prag: Stfidyo orkestnıSL 
22,30 Paris P. T. T, Orkestrası. 23 peşte: 
Çigan orkestrası. 

OPERALAR. OPERETLER: 

20,35 Bükreş: Operada Verilecek piye

sin nakli. 21,15 Frankfurt: t:Tfefiand• o
per81ft.. 21,30 MIJAno: 1Ugoletto'dan parça

lar. J2 Roma: cL.lsgt'ln Romanaıarn is'.JD" 
ll opera pl7esi. 

TEPEBAfl 
DRAM KISMI 

J2I - ı - 939 Cuma 

sGntt akplm --
20,lO da 

A8llOD. 
IS Perde 

1 • T 1 K ı.: A ı: c A o o E •f 
KOllKDI ICl8Mf 

J2I - 1 - DS9 cum. 
IGnG aklamı saat 20,30--. 

lılUll 8ÖND0 
I Tablo 

Bu akşam TUBAN Tiyatrosunda 

Caz Krala GREGOR 
Fransız yıldızı ELVİRA MAY. zenci Şantörft BRUS 

TOMAS, SWİNK pntörü MAK BİN ıın NAŞİT arkadaşları CEMAL SAHtR birlikte 
~!!!!!!~~~~ KCçOK DAKTİLO. Operet 3 perde~~~!!!!!!!~~ 

B ir saat sonraı patronu tek - ' . 

rar karşımda gördüm. Bu ....___ JEAN PIERRE AUMONT 
sefer daha büyük b!r tela~ için - # 
deydi. Elindeki fotoğrafı masamın 1 M E G L E M o N N ·ı E R üzerine attı: 

- Aman, dedi, çabuk bana bu 

k1zın adresini bul. Ben ömrümde ~A L.. ı• y 1 L D ı z 1 
bu kadar fotojenik yüz görmf';im! 

Ben, patronun masama attığ1 res 
me bakınca, hayretten donakaldım: Filmin'de.... Pek Y atm:Mla.- Sinemumds 

Bu Akşam TAK S İ M Sinemas1nda 
İğfalkAr vaidlere aldanan güzel bir kadının maruz kaldığı tehlikeler ... 

Parisin baş döndürücü ve Lüks hayatı arasında bir aşk macerası ... Ka

:'\. dınlar ... Lüks .. _ Tuvaletler .. _ Zarafet .... İşte bu güzel mevzuda olan ve 

~ N N I E D UCA U X ile JULE S B E R R Y: 
gıöi iki dehakir artistler tarafından yaratılan 

HIRSIZI 
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TAN-
Günde&k Gazete 

TAN'ın hedefi: H•ller· 
de, fikirde. he"8yde 
temiz. dDrDet. umlmf 
olmak, karlln gazetesi 
oımıya plıftftaktır. 

Nevyorkta ııllan Looli mecmua11, Hitlerle mutiayyel bir mlilaliat yapn11ı. Müıa. 
kat yapmak lıffyen bir muhabir gibi gunun hadlselerl ve dünya vaziyeti 
hakkında birtakım sualler tertip etmlı, sonra Hitlerln meıhur kitabı "Kavıam .. ı 
önüne alarak buradan suallerlne cevaplar ~ıkarmıı. I• sütunlarda o~•yacağınm 

G~tlŞLff) 
Mezarı Önünde 
El Bağlayıp 
Eğilinecek Adam 

yam, b• ••retle tertlD edllmlı olan muhayyel mül4kata alfflr. 

a a a 
ABONE BEDELİ 

'l'tirk.iye Eenebi 

1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
'150 ,. 6 Ay 1500 " 
400 • 3 Ay 800 " 
lSO " 1 Ay 300 " 

~llletıeraruı posta ittihadına dahli 
Ohnıyan memleketler fçin abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16. 9, 
3,S liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değlaUrmek 25 kunıştur. 
Cevap için mektuplar 10 JuırU1-
luk ı>ul i1Avesl IAzımdır. 

e 'ADOLF HITLER'l 
MUHAYYEL MÜLAKAT 

Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sert.! 
13 Klnunusanl, doktor Galip Bak 

kı tl'stilniln öldiliü gilnmilf. Biltlln 
bir hayatı utruna ıarfettiii Topbpı 
Yoksullar yardım yurdu, ailesi, dost
tan, doktoru hilrmetle anmak lçla 
bugün onun fnkil'lerine, onun ökstb
lerine yiyecek, giyecek, yakacak ela 
lttıyorlar. Yatadıtı günler en çok 
sevk aldıtı şeyle, öldtiiU gllnil aa • 
mak, onun büyük iman ruhuna &'11-
terllecek en yerinde blr htlrmettir. 
Yapdıtı &fln potta, isim ve fihrete, 
ceçicl ve yalancı lltifatlan ukuım 
dtinen adam, eter yatttiı yerde d11 • 
yabille, fakirlerine ekmek datatıldı
flnın sevkini sözleri yaprarak bir 
daha duyacaktır. 

r~~~?~ :~~~~~ 1 
Denize Dökülen 
Babklar 

Hitler 1921 de, vatana hıyane... 
cürmile hapsolumnu§\u. 

Mahpusluğu sırasında bir eser ya
zarak hayatının hikayesıni, ihti • 
raslarını, Almanyayı dünyaya h&., 
kim kılmak için düşündüklerlni an 
lattı ve bu esere .. Kavgam,, adını 
verdi. Bugün bu kitabı her Alman 

ller sene ayni hAdlse tekerrllr okumağa mecburdur. Çünkil bu ki· 
.. er. Bu mevsimde balık bol olur. tap Nazizmin mukaddes kitabı sa
l'Jratlar düter, balıkçılar ellerindeki yılıyor. Eserin eski tabılan, Hitle
'-lıkıan müşteri bulamayınca bun· rln ne yapmak iltediğinl en açık 
1-ı denize dökerler. lisanla izah etmi§tir. Aruıra Hit-

İatanbal gibi nilfusunma mflhlm ler, bu eserlerde yazdıklannm zıd· 
~ kısmı etlbı: yaşayan bir phirde dı olan sözler söylemiftır, mesell 
1-ııkıan denise dökmek aadece te§. 1935 senesinin 21 mayısında ••Al· 
'°4tsabktan dolan bir mecburiyet- manya Avu.sturyanın ıç lflerine 
tir. Bu balıkla!' konserve olabilir. Di- karışmak, yahut Avusturyayı ilhak 
hr tekı11erde muhafaza edilebilir. etmek istemez . ., demişti, fakat 

Fakat, lstanbulda bunlardan isti- "Kavgam,, adlı eserinde "Aln1an 
fade edebilecek bir mileuese mevcut Avusturya, anası olan Almuılı~a 
•lıııadıfı için, balıklan denize dök • dönmelidir. Bu ittıhat, zararu da 
laıekten baıka çare bulunmaz. olsa, tahakkuk etmelidir,, sözlerini 

Bu balıklardan istifade edebile • yazmıştL 
eek fabrikalanmız kuruluncaya ka- Yine Hitler 1926 martında söy-
4-r, bunlan denize dökmektense, be- lediji bir nutukt;ı "Avrupada ara
"-"- halka dalıtmak milmldln deiil ziye ait hiçbir iddia ve. talebimiz 
laı.idir? yoktur,, demiı, fakat Avw;tuıyayı 

Ba da bir tefklllt meselesidir F ilhak ederek, Çekoslovakya11 par 
lıat b f in t bir _ .. ,;~ a ' çalıyarak hakikati gizlediğim gös-anun ç mevcu t .. ,__tJ. icr+' 

term"Y .. L 
lllaadan ı.tifade mflmlrilndftr. Yine Hitler 1938 eylO.Iünün 28 

Belediye bu balıklan kendi nıa- inci günü "Südet meselesi, Avru. 
itiyle alarak halka datıtamaz mı! pada arazi bakımından '"11 ı1<>n ta· 

Bunun için yapılacak manf fu. lebimizi temsil eder,, demifd. Fa
la olmasa gerektir. Fakat buna mu • kat bu~n bütün dünya onun ne
L_b reyi istih'daf ettiğini merak edi • 
'illi il binlerce insanm kanum 
..... l.. -- --

"Gınkibı olur. 

Belediye reisimizin bu fıle alaka
dar olmasını ve halkı sevindirmesini 
dil eri&, 

* ff a1camefln Haldı 

llr Tedbiri 

BltkAmet, slllh b~fllıfl mllaa
lebetfyle pzetelerde çıkan yazılan 

latr nevi ihbar mahiyetinde telilki e

.ıerek, istinat ettikleri vesika Ye de

liller hakkında keadilerindea mah • 

bir mfati7le mal6mat utemeje karar 

'-l1Dlt balmaQ10r. 
Da karar herine din lstanbul 

llı8ddelumumiliif hııı ıazete sa • 
.. p ft nepl7at m8d6rlerlnl dlnleye

l'ek mal6matlanna mftraeaat etmlt • 
tir. Gazeteler fstihbar tetkllAtı l'enlı 
•ldap için bir takım hıklkıtleN .... 
tabillr. 

eseııd~b'. 

Dünyanın merak ettiği malJe.. 
ri soruyor ve cevapları bu 

eserden alıyoruz: 
1 - Südet topraklan Avrupa

da istediğiniz en son toprak oldu
iwıa göre bugünkü hudutlara ıa-. 
m;yacak; mıauıız? 

CEVAP: 
- Hudutlan insanla~ yaparlar 

ve iı>sanlar bozarlar. (Sa. 740J Mil
liyetçi SOByaliatler dıt sıyaaadaki 
gayelerine sımsıkı sarılmaktacıır • 
lar. Bu gayeler Alman milletinin 
muhtaç olduju bütün topra.klan 
temine kilidir. (Sa. 739) Arazi si
yasetinde muvaffak olmak için .,. 
razi davalarımızı ıimclilik Avrupa
ya hasretmek lazım a•liyor. (Sa. 
1502) Müstemleke almak, bu mese
leyi halletmez. (Sa. 741) Avrupada 
yeni topraktan bahsederkf!ll her • 
§eyden evvel Rusyayı .Jüfilnüyo _ 
ruz. Mukadderatın kendlai bu yo
lu gösteriyor (Sa. 742). 

CEVAP: 
- Gayesi harp oımıyan ltlllak· 

lar, manasız ve kıym~tsizd!:-. \Sa. 
749) Sulhseverliğin gal-ebe ;alma
sını lstiyenler, Almanyantn dün • 
yayı fethetmesine yardun etmeli
dirler. Yoba Almanbjm ortadan 
JralkmasUe IUlbcülük de ortadan 
JralJrar. O halde, sulh ı~ n harbet
mek IAzımdır. Evveli harp gerek, 
sonra sulh sağlamlanır. Sa. 315> 

5 - Fransaya dostluk tP.rnınatı 
verdiniz. Bu millet hakkın<ial'J ha
kilct düşünceleriniz nedir? 

CEVAP: 
- Fransa herşeyine rağmen, 

Almanyanın en kat'i duşmamdır. 

(Sa. 899) Fransa gittikçe !)içleşi

yor ve zencilefiyor. Bu yüzden 
Fransa A vrupada beyaz U'k için, 
dalnıt bir tehlikedir. (704) Iı'raıwz 
tehlikesi; ayni tehlike ile karşıla
f8Jllanıı elini tutmayı icap uUir • 
mektedir. Bence ken:tUerHe .tti· 
fak yapılmam gerekleten iki mem· 

6 - İngiltere ile İtalya Avnı
pada ittüak ed lmeğ-e değer 

iki memleket oldukların3 gı')re, İn
ıiltere hakkındaki düşuuceniz ne 
merkezdedir? 

CEVAP: 

- Beyaz ırkın bu oarllmento
"-u doktorlannın ruht .ııenliklerile 
beraber garp demokru :nun bize 
karp galebe çalamıyacajuu anlı
yamamışlardır. Demokrut ile an
laşmamız, biz m için illtimdür. ?a· 
kat bu itt fak ile maksadımız ditt
manı aksatmak ve muzatter yürü
Yl.İ§Ümuz için harp harbe yol aç • 
maktır. (412) 

7 - İspanyada ftalyaya yatdun 
etmeniz"n İtalya gibi duşünduğu • 
nuzden ilerı geldiği söyleniyor. 1-
talya ve İtalyan faşizmi :-ıakkında
ki düşünceniz ne merkezdedir' 

CEVAP: 
- Bir hareketin istikbali, ona 

bağlananlann onu biricık hü da
vası tanıyarak gbsterec~deri t'188-
ıup ve miısamahasizliğe bağlıdır. 
(Sa. 784) 

clakJ bemerJilln ltaıyadan cenubi 
Tlrolu almak hUS\llUD(la ı•• mi
ni olmıyacatım mı IÖylemet isti· 
yonun uz? 

CEVAP: 
- Sizi şahsan temin ederim ki 

hücum kıtalarıma, parlamentocu • 
!ardan, fırka liderlerinden ve hu
susi müşavirlerden muteşekkll bı
le olsa cenubt Tirolu elma~a ye -
tecek cesaretim vardır. {Sa. 707 -
708) 

9 - Alsu • Uren bakkındR 
ne dutünüyorsunuz? Gerı a· 

lacak mısınız? Alacaksanu: hanıtı 

'asıta ile? 
CEVAP: 
- Ayni kandan olan insanlar, 

bir Rayba mensupturlar ı ~tı5l Ga
yet sarih olmalıyız. Kaybedilen ül
keler, mukadderata yalvarmakla 
Milletler cemiyetinden bır ıey um 
malda mümk\ln olmaz. Bunlar an
cak ılWı kuvvetile iatirdat edilir. 
(708) 

10 - Harici ıiyuetbüzin hed• 
fi nedir? 

CEVAP: 
- Fransa ile kat't bir muhare

beye lüzum görmekle berabP.r, bu 
mücadele. dıt siyasetim zın son 
hedefi değildir. Bu hedefin kıyme
ti , milletimizin Avrupada ışgal et 
tlği sahayı büyütmeslndeir. (7411 
Bugün Avnıpada 80 milyonluk bır 

i ı. Bir 

Ve o zaman dıı ıiyaumı~ takdir~ 
lunacak. (767). 

11 - Bu gayeye varmak için tut 
tuğunuz prensip nedir? 

CEVAP: 

- Dıt ılyasamıza blktm olan 
esu, ancak fU olabWr: Bir lf, mil
letimize, bugün ">'• yarın fayda
lı mı. zararlı mı olur J\rlu, nok
t.atnaun, dhıf, lmanl ac:Uteler ve 
diler mOIAbaza•ar mOhim defllcUr. 
(88'7) 

12 - Gayenlze varmak 1eln Mus 
eoltnt ile Roma - Berltn mihveri 
da"resinde teşriki mesa.ıye, «levaın 
edecek misiniz? 

CEVAP: 
- Unutulmaması icap eden bir 

nokta. dünyada hiçbir işin 1roalia
yon ıle bqanlamadıtıdır İf, fer
din zaferine bağlıdır. Koval'syon
larda inhiW tohumlan da vardır. 
'578) 

13 - Amerika hakkındaki dü
fiınceniz ne merkezdedU'? 

CEVAP: 
- Almanyanın, emsalsız mağ

Jubiyetine sebep olanlardan :.ıtti -
kam almadıkça eski mevkıilıi is • 
tirdat etmıyecetı muhakkaktır. 

* Doktor Galip Hakkı kimdir? 
O, kenar mshallelerin adamıdır. 

Nlşantatı THnbye, Büyilbda onu ta
nımaz. O, kar tipisinde, yağmurda, 
çamurda. gecenin yarısında, fukara 
kulübelerinin kapısını çalar, aç, ba -
kıınsız, Anaille hesaplapn iDUDa Jıa. 
1at, ve cebinde ıetlrdlii lllcı ıunar
dı. O a:ıap ve ıztırabın, açlıtın elln
de sıslıalaşan çocutu, bir heykeltrq 
gibi itliyerek, yontarak, hayata ka -
unmaktan zevk duyan bir artistti. 
O kendi elleriyle kurduğu, bir mabet 
gibi sevditf Topkapı Yoksullar yar • 
dunun bir dervişi, kenar mahallele
rin bir kıntancısı idi. O, beşeri ki -
tüliiklere kendini tazminat olarak 
veren, vakfeden, feda eden bir lmaa 
dMtu, bir halk dostu leli. 

Galip Hakkı, isim ft fihretln .. 
damı değildJ. 8euiz, sadanz, kal'bla -
den taşan ıonsuz bir şefkatin, tmaa
bğın musluğuna aça, gelen, seçenin, 
çocuk, ihtiyar. kadın, erkek, sefale -
tin önilne tuttuğu her ~·•atı bılana
dan, yılmadan. ölecetı gilne kadar 
doldurdu. Onu. doktor diye klıme ta 
nımaz Onu mebus diye lıdmte n • 
maz. O sadece Galip Hakla Topkapa 
&lrW•-'..ıa .Galbı--fllıManehr. Blttba 
himaye ettikleri, dostlan, onu -... 
ler onu tek bir isim, Galip Hakki ft 
htlyiik insan olarak tanırle 

* Bfiyfi.k insan ..• 
Varsın senin nam" pnım, IDm 

geçinenler bilmesinler. Sen ÖD ca4 • 
delerin, cöze s-arpanlann, Ula ve ... 
ritın adamı değildin. Sen kenar ... 
hallelerin babasWD. Buailn öblbleo 
rinJn, fakirlerinin, ıana sös 7ap O. 
ifade ettikleri hllnnet, ruhun du7abQ 
se, sana sevk "'erecek, daınarlann ... 
ki inunbk kaDIDI kaynatacak, • 
temiz, en masum, en riyasız ihtilal • 
dir. 

llUktbnettn ndibl Mr pkllde halllne 

._ar Terdlji ıfllh bçakçlbjmda &'• 

1'9telerla nreblleeeklerl maltmat 

lıaklkattn a7dınlanmuına 7ardım e
dehllir. 

2 - Sildet tapraldanm aldıtı. 
nıza g~re Çekoslovakyanın bir mil
let olarak yeni bir ordu teşkll e
dip kendisini müdafaa etmesıne 
mOsaade edecek misiniz? 

CEVAP: 
14 - Amerikahla§DUŞ Almanr----------------------------, lar hakkındakı dil§uncenız ı..e mer 

leket, lnıiltere ile ltalyadU' ... ~. 
manya, bu ittUak sayesinde ıiik(.ın 
içinde hazırlanır. Ve Frıınsadao 

intikam alabilir. (755) 8 - Nazizm ile Faıızm arHın· 

Sen, isimsiz bir fl)hret, d11J'U)ma. 
llUf b&ly(ik bir imamın. Sen kelllll 
mahallelerin, Topkapı faldrlerbda, 
büyüklüğe ve insanlığa bo711D eten. 
lerin büyük adamısın. SenJn öldültln 
bugün insan olanlar mezaruıuı lnb 
de el bağlayıp eiileceklerdir. Ban • 
dan serisi, senin büyükliiğfindea 1 • 
rülnıüş varlığına eritemeyen, •ala 
muztarip lnaanlıfa kUJJ duyd..,._ 
acıyı, göeterdifln f erqati takdir 8 • 

demeyenlerdlr Vanın onlar omn 
silkip g~slnler. Sen tahtım muzta • 
rlplerin kalbine insan ol.nlann cln
lüne kurdun. Bu ıana yetmez mi? 

A7DI saıunda pnteel meni ol· -.na bir 11111111' delildir. Yaptılı 
laefrİ1'•tJ ı.bat edebilecek mevkide 
b111munas lbundır. Bakikatia me1 • 
dana çıkması ifiD bu vesika ve delille 
tin hü.kGmetee •e bilinmesine lhd • 
J'aç Tardu. Gazeteci de budan son· 
"- 7•pacafı nepiyatta dalma bu vesi 
k.1a istinat etmek mecbarl7etinl du 
)ar. Uluorta netriyattan ktinap • • 
•er. Bu ımetle cuetecl daha dyade 
lendi kendini kontrol ihtiyacm ıdu • 
1a.r. 

CDmhurrelslmlz ismet WaOnln 
dedikleri cibi: 

"İyi bir gazetenin hasletleri fUD• 
lardır· İyi ve •çık görmek bır baldın 
rlbl hükümlerinde adil olmaja çalış 
inak. memleketi kendal idare ediyor 
lnUf gibi mauliyet hisli tapmaktır • ., 

Bu veclzevi kendimize rehbere
ıllnirsek en miifldil vu.l7etlertlen ha 
- lle sıkmapıp llUIDI öp.amil .. ..... 

- Almanyanm hatb hareketi 
gayet urlhtir. Serhatleri Üzerinde 
askerf bir kuvvetin bir devlet ta
rafından teşkilini dahi Almanya • 
ya kal'fl bfr tecavilz sayar. V:! lf
IAh kullanarak dahi buna karp gel 
meyi bir vazife sayar. (Sa. 754) • 

3 - Arazi mesel..ı hakkında 
1935 de söylediğiniz sözlere bakı
lırsa bu maeleleri ancak sulb mü 
zakerelerl ne halledecetlntZf &be 
silrmflttünil&. Haklld mık11dınız 
bu mu? 

CEVAP: 
- Kaybedilen GDcelerln llSzle. 

yahut parlAmento milzakereJerile 
istırdat olunmadıluu a•JI' zaman
dan fazla iyi biliyorum. Bunlar 11-
Wıla ve harple .iltirdat edilebilir. 
(Sa. 710). 

4 - İngiltere ve Fransa ile 
yapmak lsteditiniz dörtler 

misakından ne bekliyorsunuz. Bu· 
nun dünya sullnmu temm cdec:e
llDe mam,.. IDUIWMid 

kezde? 
CEVAP: 
- Biz başka ırklarla lı::an.şmak 

la onlan yükseltiriz ve daha ilerı 
bir kültür seviyesine götüriirüz. 
Fakat Alman ırkının sevıyesınden 
dupnemesine dikkat etmelıtiz. 
(476) 

1 O - Y aııucııJJJt ve Y snua:Jer 
hıkkmdaki düşüncelerinı • 

zi bütün dünya biliyor. tlırtsti:) an
lık hakkında ne dilfünOyorsunuz? 

CBVAP: 
- Hırlstiyanlıfın zuhuru, ruhi 

tethi§te bat göstenniftır O zanıan 
danberi dünya, bu kudretın mah
ktbnudur. Tethlf, ancat tethıt kal
dınr. Ve ancak o aman :renı bir 
dünya ntzamı kurmak mwrıldln
dOr. (507) 

18 - Şahsi hQrrfyet ve izdtvaç 
hakkındaki düf(lncelerlnız nedir? 

CEVAP: 
- Şahsi hOrrfyet. ırkın bakası

na g6re, taU derecede kalır. (279) 
MllU bir hilk6metfn nlifeıd lali-

M. Karah n imzalı karle: Ziraat kon
«nsl h klnndakf mfitalealannm oku -
dum. Söyllyeceklerinlz belld dotnJduı: 
Fakat konRrenln verdılf kararlar, fcraa: 
ta seçmedikçe, bun nn neUcest alınma
dıkça bir feJ' IÖyllyemeylz. Bu kararla-
rın ne c ni beki k l4z.ım. 

* K dı yde, Sötütl çeşmede Zeliha 
GQn ör'e; ı nbul r dyo undaki dOdfUc 
sesJ Pariı hattile ol n muvasaladan Deri 
ıell)'onnuş Bu mahzuru izale için hQta. 
met milracaat etU, düzelmesi için d ha 
bir milddet b ı meık Lhı 8 

de dfizelecektlr. mınıı. Herhal· 

vacı, ırk iç n bir leke olın= 
çıkarmalı: onu yan maymun. yan 
msan değıl taın mıinasııe ı .. sJn çı 
karan şereflı b r muessese halıne ge 
tirmel dir. (Sa 442) 

17 - Halk kitlelerini nuıl ka
zanmağa muvaffak oldunuz? 

CEVAP: 
- KıtleJerin anlayış kudreti 

mahduttur. Sonra çok ıınutk noır
lar. Bu kuvveti kullanm kta ~os. 
terilecek hüner, ıiyul muvaffakt
yetl temin eder. (188) 
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Uludağın. iki fudta önce alınmı' neli. bir manzaran 

Bir Kayakçı Hatıralarını Anlatıyor 

Uludağ da En Güzel Bir Kış 
Stadyomu Haline Geldi 
(Uludağa her fırsatta ko

şan okuyucularımızdan L. 
O. Çıkıgil'in notlarım aşağı
ya naklediyoruz) 

* 
Geçen hafta gazetelerde kış 

Avrupayı kasıp kavuruyor 
diye okurken İstanbulda havalar 
çok miılnyim geçiyordu. Uzun se
nelerdenberi yılbaşını ve onu ta _ 
kip eden haftaları bir arkadaşım
la dağda kar üzerinde geçiı,.-Heye 
alışmıştık. Bu itiyadın bu s~ne bo
zulacağını zannederken Uludağ _ 
dan ilk güzel haberi aldık: l:.ır met 
re kar.-

Her Uludağa gidişimızde oldu
ğu gibi, yine, Avrupanm daha ta
damadığı bir zevki tadıyoruz: Sı

fır rakımından vapur ile 2i;01) ra
kıma kayak kaymıya gidıyoruz. 

Hele bu sene bu gidişi yenı va -
purlanmız bir kat daha sı.islemek
te. Rahat kanapclere gömüldük. 
Çay içiyoruz. Radyodan müzık din 
liyoruz. Etrafı seyrediyoruz. Konu
şuyoruz. 

* Mudanyaya yağmur içinde ç•.k-
tık. Gözümüz Uludağ sırtlarında. 

Fakat bir şey görmeye imkan yok. 
Her taraf kapalı. Her ~arstfta yağ
mur. İkimiz de şüpheli şüpheli bir
birimize baktık. Bu sıcak yağmur 
havasında acaba Uludağ nasJldt? .. 
Ne olursa olsun çıkmaya karar ver 
dik. Bursaya geldiğimizde iyi ha
vadislerle karşılaştık. Zaten Baka
cık sırtlan da bu haberleri teyit 
etmekte idi; beyazdı. ... 
Saat 15 şi geçe çantalanmm 

ve kayakları "Bağlı,, kö • 
yünden bir Ninenin hayvanına yak 
ledik. Buradan iltihak eden bir 
arkadaş ile beraber ufak bır kafı
le halinde, şu meşhur Elmaçukuru 
vadisini tuttuk. Niyetimiz iik mer 
hale olarak Karabelene erkenden 
varmnktı. 

Çamurlara bata çıka, yanımı:ıı:
daki ninenin Bursadan gelen at -
kadaşa ikide birde "A küçük Ba
yan senin ne işin var buralarda~,, 
diye nasihatini dinleye dinl"'ye ka
ranlık bastıktan sonra sat 18,30 da 
Karabelene vardık. Hepimiz yorul 

muştuk. Nineye yanımızdak! Ter
mostan çay verdim. O buna sevın 
di Isındı. Hayvana atladı. Köyiı -
ne doğru karanlıkta kayboldu. Bız 
üçümüz oradaki jandarma knrako 
}unda bir müddet dinlendık. Yol • 
cu yolunda gerek derler. Fazla o
turamadık. İkinci merhaleyi y\irü 
meye boşladık. Zıyasını arasıra 

bizden esirgemiyen ay ışığı altın
da bir hamlede Kirazlıy:ıyla sığı
nağına vardık. Burada büyillt bir 
mola verdik. 

Saat tam 21 de !lğınaktakile
re veda ettik. Yolumuı.a ko

yulduk. Kar çoktu. Hav~ - daha 
r;oğuk zamanlarını bildığım için -
90ğukça denecek kadar miili}'lm -

Uludağın zirve.ine doğru 

di. Bulutlar kah üstümüzden kah 
yanımızdan geçmekte. Kar sPrpi
şiyor. Rüzgtir da var. Arasıra da 
ay halimize acır veya gülüyormuş 
gibi bir tavırla bize bakmakta. Yiı 
rüyüşümüz mutedildi. Hepımizde 

biraz yorgunluk alametl~ri b~lir -
neğe başladı. Hele !staııbt:ld;ın 
~elen arkadaşla ben de ayl;ı ~d:ın
beri büro hamlığı da vac. Konuş -
madan dönemeçleri birer bırcr geç 
tik. Kayaklarımızın kar üzerınde 
hışırtısı, yolun iki tara(ındakı te
peleri yumuk yumuk örtülü çam
lar, tabiat güzelliği biz<.? yo:-gunlu
ğumuzu unutturuyordu. Bir gece 
evvel yıne ayni saatte lst.anbulı.ia 
çamurdan sakınarak taşlar üzerın
de seke seke sokak giirültüsı;nden 
kazan gibi olmuş kafamla gıdcr
ken 24 saat sonra bu sessızliktc do 
laşma insana içten gelen "Jir oh 
dedirtiyor. Arasıra üçüncü arkac:!aş 
arkadan sesleniyordu: Komur ısti
yen var mı? Onun kömür ded:ği 

nesne: Bildiğimiz şeker. Kayak e
vinde bir lavhada şöyle yazıyor: 
"Sporcunun kömürü şeKerdır .. , Ha 
kikaten de öyle. Mide şekeri ça
buk temessül ediyor ve ve şeker 
vücutta çabuk yanıyor. Herhalde 
alkollu konyaktan çoK daha sıhhi 
bir nesne. 

Bu ahenkle Devetaşmı geçtik. 
Hotel gözüne vardık. Bunaan son
rası artık kolaylaşmıştı. Kolaydı 

amma saar de 23 olmuştu. liyku 
göz kapaklarımıza oturmuştu. Ça
resiz gözümüzün önüne ciurınadan 
kayak evinin yatakları ve çay do
lu fincanları geliyordu. Bu heves· 
le durmadan yürüyorduk. Arkadan 
kömür veren arkadaş imdada ye
tişti. Adımlanmızı saymıya başla-

dı ve her 100 de bize scsl~niyor· 
du. Rakkamlar çoğaldıkça sevini
yorduk. Çünkü hepimiz rle biliyo
ruz ki Hotel gözü ile Kayakevı a
rası normal kayak adımı ile 3400 
adım. 

Böyle adım saymak :nsana gü
lünç gelir amma dağlarda buna 
benzer işaretlerle yolları tesbit et
mek çok faydalıdır. İnsan bu ~a
ycde birçok kere siste t :p,de yolu
nu kestirebilir - ve tabiatın böyle 
anlardaki korkunç ellcrındcn kur 
tul ur. 

Kayak evine tam '".aat 24 de· 
vardık. Her sene muay-

J t:J' .t.-cıı.ı.ıu••·-· -- _ 

ladığımız mutat arkadaşlardan ba
zıları bizi beklemişler. Biraz konu 
şabildik. Çaylarımızı höpurdeWk. 
Kayak evinin temiz yatakların" gö 
müldük. 

Bütün zahmetine rağmen bir 
günde 2000 metreye g-E:lmıştık. 

24 saat evvelkini düşünımve vakit 
kalmadan dalmışım. 

Uyandığım zaman sant; sabahın 
7 disiydi. Ertesi gün yine lstanbu

la dönecektik. Onun için azami is

tüade etmek lazımdı. Kuvveli bir 

kahvaltıdan sonra dışan çı!ı:tık. 

Mutat ziyaretleri yaptık. Cennet
kaya... Fatintepe... Uludaı1 zirve -

sini hiç olmazsa görelim diyerek 

Fatin tepeye birkaç defa çıktık. Fa 

kat nafile idi. O, sislere bürüı1 -

müş saklanmış. Fatintepe civarın
daki Fatin hocanın güne~ tutul -

masını seyrettiği damsız kapısız 

kulubeyi dolaştık. Sahibinin kulak 
larını çınlattık . Öğleden sonr~ se
nenin son bir orman turunu da yap 
tık. 

* Akşam tertemiz otelde toplan-
dık. Samimi ve sıcak muhi

ti herkes kendi evi kadar tıenim

sedi ve sevdi. Ne yazık ki her şey
sine itina edilmiş bu ··~v .• <len 

ayrılmak zamanı çabuk gciC:L Bi
raz olsun istirahat etmemız lazım
dı. Çünkü 6, yedi saat sonra lllu
dağa veda edecektik. Mlsafirlık nz 
oldu. Bayan Nemideye çocuklar gi 

bi uykumuz geldi, geceniz hayırlı ol 
sun derneğe sıkıldık. Saat 2 de yi
ne kayakları taktık yine kar hışırtısı 
dinliye dinliye ve şehirde topliya
cağımız zehirleri bir yeni fırsatta 
yine buralarda yıkamak üzere av
det ettik. 

Yılmazsporlular 

Çahııyorlar 
Tekirdağ, (Hususi) - Tekir..lağ 

bölgesi maçlarında finale kalan Yıl
mazsporla Halkspor arasınduki çe -
tin maç 2- 2 beraberlik~e neticelen
di. 

Yılmazsporlular iyi bir ist:kbalc 
namzettirler. Şuurlu çahşıyC\rlar. Bu 
çalışmalarının semeresini görmeleri 
tabiidir. 

TAN 
13 - 1 - 1939 
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Avrupadan Aıçı 

Getirmek Doğru mu? 
yeni Yılın Av Derisi 

Denlzbankın aşçılığı llerllebnek üzere 
bir kurs açacağını gazetelerde okudum" 
Çok yerinde bir karar olduğu için mem
nun oldum. Ancak kursun muallimin! 
Avnıpadan getireceklermiş. Avrupadan 
gelecek aşç1 Türk yemeğinden anlamaz. 
Bl7.de ise, her türlQ yemeği pişirebilecek 
ve öğretecek miltehassıs aşçılar vardır. 
HattA bunlardan pek çoğu birkaç liı<an da 
b[lfrler. Bunlardan kız, sanat mekteple -
rindeki derslerden de istifade edilmek 
kabildir. Kemırda köşede kalmış kabllf
yetlerden istifade etmek, Avnıpadan aş
çı getirtmekten daha faydalı olur kanaa
tindeyim. 

Piyasası istekli ve 
Canlı Satışlarla Açıldı 
Yeni senenin av derisi piyasası a- 1--:: 

çılınıştır. Yeni piyasaya ilk getirilip 1 r-----------"""""' 
satılan mallar sansar ve zerdovadır. 
Getirilen tilkiler üzerinde hiç bir mu
amele olmamıştır. Tavşan derileri i-
çin Amerika tüccarlarının verdikleri 
fiyat 12 sent, yani 16 kurus tuttu -
ğundan bu fiyatlara tavşan derisinin 
satışına imkan görülmemiştir. Ame
rikadan sansar ve zerdova için iyi fi-

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Pa.ris 
Mlllino 

12-1--939 

ÇEKLER 
5.91 

Beynelmilel Yataklı vagonlar 
Ankara Ekspresi aşçılarından 

Nazif DiSnmez 

* 
Denizbank Vapurlarının 

Geliı Saatleri Belli Değil 
D<!nlzbank vapurlarının limanımıza ge

liş saatleri intlznmsızdır. Acenteden mu
va5cılat saatini öğreniyor ve yolcumuzu 
beklemek için rıhtıma gidiyoruz. Fakat 
vapur ya daha evvel gelmiş oluyor, ya
hut ta bir kaç saat daha gecikiyor. Telsi
zin mevcut olduğu şu asırda muvMalat 
saatini doğru olarak tesblt etmek kera
mete muhtaç değildir. Bu hususa him
met edilmesini rica ederim. 

Olcuynculannr~dan 
Ahmet Vefik 

* Bir Çuval Un Ne Olacak? 
Dükkı'lnımın yanındaki fırmdan 14 ay 

evvel bir çuval un aldım. Vergisi verfidi
ğine dair üzerinde mühürü de vıırdı. Ay
ni giln koruma memurları gelerek ltrazi
ycsl olmadığı için çuvalı kapatıp mühür
lediler. O zamandanberl de arayıp ~oran 
ol~adı. İfrazlyest olmadığı fçin musade
resı !Azım geliyormuş. Öyleyııı-, niçin 
ha1lneye ait olan mal çuval içinde çüru
tülQyor. 

Pa abnhre f skel<- caddecıi 12 
numarada Atıf Seksendört 

* Haksız Yere itimden 
Çıkardllar 

r.ıman işletmesi hamallarından idlm. 
İki sent>dir bizim yevmiyemiz üzerinden 
araba farkı olarak 37 bin lira toplandı. 
Bu bizlm hakkımızdır. Bunu aramak için 
5? kişi ayn ayrı istida verdik. Nazan 
dıkkate almadıklan gibi 50 mlzJ de işten 
çıkardılar. lkJ a7dır bu işin netlceslnJ 
'Le • :t ıan ı . lctme nmeJ~ınden ı~:>:> 

numanlı Salih Çavuş 

* iki Senedir işsizim 
Bandırmada cvveltı kır koruculujhı, 

sonra da bekçilik yaptım. Senelerce bu 
vazifelerde çıılı~tıkt.ın sonra iki sene ev
vel ihtiyardır diye işimden çıkarıldım. 

Para~;ı7. ve ı~sl1im. Halbuki ben de sefer
berlikte ve milli mücadelede h l1met et
tim. Dört yerimden yaralıyım. Hizmetle
rime a lt ve.c;ikalarım var. Benimle meşgul 
olacak bir m akam yok mudur? 

Bandırmadan Mehmet Çavuş 

Türk Ticaret 
Bankası 25 inci 
Yıhna Bas~ı 

Yurdumuzun milli bankacılık ta -
rihinde mütevazi, fakat hususi bir 
mevki işgal eden "Tiirk Ticaret Ban
kası,. bugün yirmi beşincl yılını id
rak etmiştir. Adapazarı Bankası adıy 

la 913 senesinin 13 üncü günii açılan 
bu milli bankamızın yirmi hcş sPne
denberi ekonomi alemimizde daima 
muvaffakıyetli adımlarla ilerliyerek 
son mütekamil şeklini almıştır. Ban
kanın 1919 senesinde yüz bin liraya 
çıkarılan c:ermayesile !aalivct sahası 
geni.;lctilmiş ve 1922 de 15() !:>in 'ira 
olan sermaycc;i halen iki milyon lira
ya yükselmi ~tir. Bankacılık hayatın

da çok mühim ticari işlerle mesgul 
olan Türk Ticaret Bankası. hüyük 
taahhütlere girismi~. Nazmi. Ereğli 

ve Kayseri İp1 ik fabrikalarının demir 
inc::aat işlerini basardığı p;ibi zir:uıti

mizc de pulluk imalatı suretile hiz
met etmiştir. Bankanın araba ve ka
roseri tertibatı için kurdu~u bıalnt
hane muvaffak olmuş islerdendir A
dapazarının elektrikle tenviri de ban 
kanın tesisatile vücut hıılmustur. 

Bunlardan başka Türk Tic.:ıret 

Bankaı:ı ormancılık ve imar i~leri ile 
meşgul olarak miihim hizmetler gör
müştür. Bankanın Türk mahsulleri
nin kıymetlendirilmesi ve satılması 
ile beraber ihracını temin maksadi
le kurduğıı Ürün şirketi bütün piva
salarımızda muvaffakıyetle iş gören 
bir müessese haline getirilmictir. Yir 
mi beşinci yıldönümü dolayısile Türk 
~icaret Bankasına muvaffakıyet te
menni ederiz. 

yatla talepler vaki olmuştur. Kara-
deniz sansarlarının çifti 30 - 32 lira, 
Anadolu sansarlarının çifti 28 - 30 
lira, İzmir mıntakası sansarlannın 
çüti 21 • 22 liraya alınmaktadır. 

Zerdovalardan Karadeniz mallan 
çifti 38 - 40 liradan muameleler ol
muştur. 

Bu mallan en ziyade Amerika ve 
Londra ticaret evleri satın almakta-
dır. Piyasamızdan geçen seneden dev 
redilerek kalmış yirmi beş bin kadar 
tilki derisi vardır. Bu malların bu se
ne satılması ümit edilmektedir. Bu 
c;ene piyasaya getirilecek tilki deri
lerinin de 40 - 60 bin kadar olacağı 
tahmin ediliyor. Av derileri ile ala
kadarların verdikleri malumata göre, 
bu malların seneden seneye kalması 
hiçbir endi~e tevlit etmez. Türkiye 
mallarının mutlaka hepsi satılır. 

Porsuk derileri üzerinde de ic:ler 
baı:lamıştır. Geçen sene Almanva) bu 
derilere 650 kuruş vererek aİmıc::tı. 
Bu sene henüz Almanyadan yeni fi
yat gelmemiş olmakla beraber Al _ 
manyada 400 kuruştan alıcılar oldıı
ğu ic::itilmistir. Amerika ve tngiltc
re için porı:uk Mtılmasına simrlilik 
imkan ıröriilmemekt<'rlir. Bu iki mem 
lPket alıcıları porc;ukfara 2;;n knrlş 

\.._ 

Cenevre 
Amsterd am 
Berlin 
B rüksel 
Ati mı 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bllkreş 

Belgrat 
Yokohama 
Stokhohn 

126.5275 
3.335 
6 .66 

28.605 
68.83 
50.7725 
21.385 

1.0775 
1.5550 
4.3375 
5.91 

23.9475 
5.02 
0.9025 
2.8275 

34.5025 
30.4275 

Moskova 23.87 
ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk Boreu 1 Vadeli 19.30 
Tilrk Borcu I Peşin 19.35 
Türk Borcu III Peşin 19.30 
Ergani 19.675 
1932 %2 Hazine tnhvill 67.-

) 

,·eriyorlarsa da piyasamız satıcı ol
mamıştır. Tavşan derilerine Alman
yadan dahi talepler beklendiği gibi 
her sene olduğu veçhile İngilterenİll 
de bir miktar alması muhtemeldir· 
Fakat en fazla alıcı Amerika olduğıı 
için yeni ticaret anlaşmasının meri
yet mevkiine geçmesi ile beraber A
merikan alıcılarının da faaliyete ge
çerek tavşan derilerine daha iyi fi .. 
yatlar verecekleri ümidi gittikçe 
kuvvetlenmektedir. 

SATIŞLAR: J lÇ P1Y ASALAR : 

r • . . .. 
il', 1-" .. • ., ..J 

Bin Kilo Fır:l!ık Bol Miktaraa 
Stoku Var Buğday Geliyor 

1939 yılının başlangıcından itiba
ren piyasalarımızda fındık ve ceviz 
için kıymetli hareketler olmuş. fazla 
miktarda mal satılmıştır. Fındık sa
tışlarından Akçakoca, iç tombulla
rından 11800 kilo 77 - 80 kuruştan 
ve 12 bin kilo sivri fındık içi 77 ku
ruştan verilmiştir. Hamburga 135'10 
kilo, Nevyorka 7500 kilo ve Bostana 
2500 kilo fındık ihraç olunmuştur. 

Kastamonu cevizlerinden 2600 kilo 
iç kilosu 45,5 kuruştan, Artvin, A
masyi malları 50 kuruştan 4965 kilo, 
6599 kiloluk ikinci bir parti de 52 ku
ruştan, 1494 kiloluk bir parti 54 ku
ruştan satılmıştır. Diğer ceviz mın
takalarından 33626 kilo muhtelif tip 
iç ceviz 54 - 63 kuruş arasında ve ya
rım beyaz işlenmiş cevizlerden 4750 
kilo 75 kuruştan verilmiştir. Ka -
buklu cevizlerden dahi 14758 kilo
luk bir parti kilosu 19.20 kuruştan sa 
tılmıştır. Kabuklu ceviı:lerd~n Ham
burga 8800 kilo gönderilmiştir. tç ce
vizlerden ise 4530 kilo Kopenha_ga. 
38 bin kilo Hamburya, 1800 kilo ts
viçreve. 1500 kilo Praga. 18570 kilo 
Bremene. 3000 kilo Bretislava ihraç 
olunmuştur. 

İstanbul piyasalarında 25 bin kilo 
ic ve 15 bin kilo kabuklu fındık ile 
110 bin kilo iç ve 15 bin kilo kabuklu 
ceviz stoku bulunmaktadır. 

----o----
DIŞ TlCARET : 

Buğday piyasası gevşek, arpa pi .. 
yasası sağlamdır. Buğday fiyatların

da yeni bir tebeddül olmamıştır. A
nadoludan ihtiyaca kafi miktarda 
buğday gelmekte olduğundan yüksel 
me istidadı mevcut değildir. İzmjt, 
Balıkesir, Bandırmada fiyatlar daha 
yüksek olduğundan Anadoludan ora 
lara mal gönderilmesi tercih edil .. 
mektedir. İzmirden gelen malların 
demiryolları antrepolarında ücretsiı 
olarak bir ay müddetle muhafaza et
tirilmesi tüccarın tercihan !zmire 
mal göndermesini temin eylemekte
dir. Arpa f iyatlan yükselme istida
dını göstermektedir. Anadoludan ge-
len malların miktarı az ve talep art
mış olduğıı için dökme arpalar 4,16 

kuruşa, çuvallı arpalar iskele tesli

mi 4ı30 kuruşa kadar satılmaktadır. 

Dünkü satışlarda yumuşak buğday

lar 5,15 - 5,25, sert buğdaylar 5,05 

kuruştan verilmiştir. 

Mısır piyasalarında faaliyet arl .. 

makta olduğundan satışlar iyi bir şe' 

kilde devam etmektedir. San mısır

ların kilosu 4.28 - 4,30 kuruşa kadııt' 
verilmiştir. Trakyanın dökme halin

de olan kuş yemleri üzerinde geçen 

muameleler az olmakla beraber fiyat 

lar 5,25 kuruşta durmuştur. 

Portakal ve 
Mandalina Geliyor 

Y • 1 A 1 Son iki gün içinde turfanda mm
unanıstan a n aşma takalarımızdan yine bol nıiktards 

Meriyete Girdi ağaç kavunu, portakal, manc!arinll 
getirilmiştir. Mersin yafaları 96 san-

Tilrkiye - Yunanistan arasında im- dıklar içinde 800 - 850 kuru.ş9 120 Jile 
za edilmiş olan yeni ticaret ve kli- sandıklar 750 - 780. 160 lık .;and1k
ring anlaşmasının tatbik~tına geçil- lar 740 - 760 ve iki yüzlükler 700 • 
miştir. İkincikanunun birinden itiba- 750 kuruşa toptan satılmıştır G elen 
ren meriyet mevkiine girmiş bulu- malların fazlalığına rağmen fiy at · 
nan yeni anlaşmanın müddeti bir se- lnrda hissedilir derecede ucuzluk ol· 
nedir. Son yapılan anlaşma madde- mamı~tır. 

teri geçen seneki anlaşma şartlarının 1 ~-------------
a!nidir. Ancak bazı maddelerde tadi- ısmdaki ticari mün:ısebet.~erin in~işa
lat yapılmış olmakla beraber eski an- fına yardımı olacağına şuphe edılm, 
laşmanın devamı mahiyetinde telak- yen bu anlaşma bütün Türkofis me1• 
ki edilmektedir. İki memleket ara - kezlerine tebliğ olunmuştur. 

•• 

f 
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HUM T AHiR'E AÇIK MEKTUP 

askesi Düşen 
Maskeli Adam 

Tahir; mektubuma 'başlarken, 
adının başına "talihsiz,, sı

fatını koymayı düşündüm. Fakat 
bu kelimeyi yazarkent kendi ken
d.iıne: 

"-Niçin? Sualini sordum. 
Evet, bu kötü dünyada, ölnele

tin mi, yoksa yaşxyanlarm mı daha 
talihli oldukları, halledilmiş bir 
mesele değildir. 

Ölüm, deliksiz ve uzun bir uy
hı sayıldığına göre, matbaa masa
gı başrnda sabahlarken imrendiği-
ıniz o ucuz ve tatlı sefahet, ölüın 
değil midir? 

Senin, şu anda ne yaptığrnı, ne 
baıde olduğunu bilmiyorum. Bel
ki Napolyon Bonapartla tavla oy
ttuyorsun, belki de Ahmet Rasimle 
~ .. Ahret,, veya ''Rahmet" ra
kısı içiyorsun. 

Eninde son unda, bizim de oraya 
geleceğimizi düşündüğün için, he
Phni:ze münasip birer yer aymnı.ş
Bindır tahii. 

Bilmem yer yüzü ne aUkadar 
olmıya, gazereleıi okumıya 

~ bulabiliyor musun? 
•- Buraya gazete gelmiyor? 
Diyemezsin. Çünkü daha iki gün 

evvel "Bugün,, gazetesi oraya git
ti. Eğer gazete okumuyorsan, ken
dini çok büyük bir zevkten mah
ıı.nn ediyorsun demektir. Çünkü 
!bilhassa bu son günlerde, gazete
ler, seni hayli alakadar edecek ha,. 

'\'adislerle dollL 

Hele bir silah kaçakçılığı mese
lesi var ki, tafsilatını okusan. :vü
l"ekten bir: 

"l1bu açık mektubum, bir 

yıl evvel, Maslaktaki otomo

bil kazasına kurban gİJ'en 

dostum merhum Tahir'e hi

tap eder.,, 

-Sebep? 
- Beni, mevkufen Ankaraya 

götürdüler. Fethi Yamanın evinde, 
sıkı bir istintaka çekildim. (1) ba-

na: 
"- Biz, dediler, senin Ekrem 

Köniği tannnadığını biliyoruz. Fa
kat sana onun hakkında bu malu
matı, ve bu fotoğrafı kim verdi'?,. 

Ben bu suale, kimseden, ne 
maliımat ne de fotoğraf al

madığnnı söylemekle cevap ver· 
dim. Ve: 

.. _O yazım, hiç kimseyi kas-
detmez, muhayyeldir!,, dedim. 
Eğer yazıyı senin yazdığını söy

leseydim, tehlike büyüyecekti. 
Çünkü senin Ekrem Köniği taru
drğını biliyordum. 
Vakıa cevabım evvela onları h.t 

min etmedL Fakat, ısrarlarına rağ
men, üademin değişmediğini gö
rünce, inanmak mecburiyetintie 
kaldılar. Hele fotoğrafın "Polis 
Magazin,, den kesildiğini öğrenin· 
ce, suiniyetle davranmadığım ka· 
tiyetle tahakkuk etti. Ve serbest 
bırakıldnn. 

Meğer, "Foto Magazin11 den kes
tiğimiz fotoğraf, Ekrem Köruğe 

kendi resimlerinden fazla benzı
yormuş. Yazıyı da kendi hayatına 

- Oh! Çekersin! benzeten Ekrem Könik te, haklı o-

Bunun sebebini merak ediyor- r. 
san, sana, müşterek bir maceramı
::r:ı: hatırlata~: 
rnız giliılerdeydi Sen g~zei-e~ 
hem sekreteri, hem de mes'ul mü- Dünyanın en korkunç 
dürüydün. Vakit buldukça, arası...•---------
ra yazı da yazryordun. Bir gün, makineıi 
benim mecmualar~an birinde çrk
nuş bir yazımı, ' 'Son Posta" da 
n~tmiştin. Bilmem: ''Her dev
rin adamı,, serlevhası altında inti
Şar eden o mahut yazıyı hatırla

dın mı? 
Hani ştı, Umum! Harpte va

gon, Cümhuriyet devrinde eroin 
kaçakçılığı yapmış, Yavuz havuz 
dalaveresine bumunu sokmuş, ve 
her devirde ref.ah içinde yaşamak, 
Jtibar görmek imkanlarını bulmuş 
esrarengiz bir insan tipini anlatan 
yazıdan bahsediyorum. 

Seninle beraber, o ys:r:rya, uy
gun bir resim araımş, ve galiba 
Fransızca ''Polis Magazin,t Mec
tnuasmda bu1duğumuz maskeli bir 
haydut fotoğrafında karar kılmış
tık. 

O mahut yazıyla beraber gaze
teye basılan bu maskeli haydut 
başmm altında şu cümle yazılıydı: 

"'Her devrin adamı budur!" 

Bu yazının intişarmdan üç 
gün sonra ben matbaaya gi

J"erken, sen, iki polisin ortasında, 
Polis Müdüriyetine götürülüyor
dun: 

İnce bileklerine, koskoca bir de 
kelepçe vurmuşlardı. 
Başından geçen bu kazayı ben, 

tam bir hafta sonra senden dinle
dim. Tam bir hafta, niçin, nereye 
götürüldüğünü, kimseden öğren
mek, mümkün ola~amıştı: 

Seni Meserret Kıraathanesinin 
bir köşesinde, bir hafta süren de
rin bir endisenin, ve merakın ar
tırdığı bir dikkat ve alakayla din
lemiştim: Yüzünde, hala büyük bir 
korkunun sarıhğr, ve dilinde hala, 
korkunç bir tehlike savuştun:na~ 

nm tutukluğu vardı. Bana: 

C ümhuriyet,, ga-ıetesindc o • 
kuduğumuza göre, Ka.za

malli adında bir İtalyan profesö • 
rü, uzun seneler çalıştık.tan sonra, 
fikirleri, okumaya mahsus bir ma
kine icat etmiştir. Keııdi tarifine 
göre, bu makine, fikir dalgalannı 
fotoğraf vasıtasile zaptederek, dü· 
şünülen şeyin mahiyetini ortaya 
koymaktadır. 

* Eğe~ bu makine de ortaya çı-
karsa, i!nsanlann U&laşabilıneleri 
ümidi büsbütün ortadan kalkacak 
demektir. 

Tali, Avrupa diplomatlarını 
' böyle bir makinenin ke'.}finden ko-

rusun! 
Çünkü böyle bir makine, onla

n toplardan, tanklardan, tayare -
lerden, hatta zehirli gazlardan faz
la korkutacaktır. Bu bakımdan, İ
talyan profesörü, beşeriyete en 
korkunç suikasti hazırlamıya çalı
şıyor demektir. 

Bu korkunç keşfin tahakkuk et
mesi ihtimali bu haberi veren 
''Cümhuriyet,, refikimizin yüreğini 
bile hayli hoplatmıştır. Hem ku • 
zum, Matbuat kanunu, höylo ''tt!d
bişkar,. haberler neşrolunmasına 

mani değil mi1? 
Ortada, böyle bir makineyle 

karşılaşmıya, idam sehpasına çık· 
mayı bile tercih edecek birçok kim 
seler varken, yürek oynatmanın 

sırası mı? 
Salih Murat amcası ne buyurur 

bilmem ama, bana kalırsa, şu 
"fen,t yaramazı da, fazla il.-ri gi
diyor! Eğer bu sefer kulağını çe -
kederse, müstahaktır. 

Çünkü fikirlerimizin de resmi-
ni çekerse, hapı yuttuğumuzun 

resmidir! 

• 
Salkım ve talkın hikayesi} 

04
- Sakın, dedin, Son Posta'da 

"Her devrin adamı,, serlev-hasiyle 
çıkan yaztyı, senin yazından ildi- a..---------
bas ettiğimi kimseye söyleme. O yıne "Cümhuriyet,, refikimiz-

de çıkan yanm sütunluk bir 
mecmua nasılsa göze çarpmamış. Eğer 

0 
yazıyı da görmüş olsalardı yazıda, şu frenkçe kelimeleri oku-

duın: 
\kimiz birden yanmıştık.. ''Biyoloji, fenomen, Elektro • 

Hayretle sordum: 

larak gocunmuş!,, 
Ogün, senden bu macerayı din

lemek içimi hayret ve dehşetle 

doldurmuştu. Tesadüflerin hazır

ladığı bu azizlik; bize kimbilir ne 
kadar pahalıya mal olabilirdi? 

Bu konuşmamızdan dört gün 
sonra, ben de tevkif edilmiş, ve 
Polis Müdüriyetinde tam 9 saat • 
ellerine geçirdikleri yazımın he-
sabını vermiştim. Bunu sana an
lattığım zaman bana: 
"- Sakın, demiştin, bu hadise

den kimseye bahsetme... Eğer ga
zete sahipleri duyarlarsa, sana ya
zı yazd.ırmıya cesaret edemezler!,, 

B en, s=nin bu haklı tavsiyeni 
bugune kadar tuttum. Şim

di, vaktiyle en yakm dostlarımız
dan bile gizlediğim bu sırrı. gazete 
sayfalannda açığa vuruşuma şaşı
yorsun değil mi? 

Hiç şasma Tahirciğim. Çünkü 
bugün ortaya çıkan hakikatlerın 

en küçüğü. bl."nim ifşa ettiğim bu 
masum sırdır. Ve kanun, seni on 
yaş birden ihtiyarlatan o bir haf
tanın ahını tamamen almak üzere
dir. Sana gönderdiğim gazeteler, 
bu müjdemin tafsilatiyle tıka basa 
doludur. Onlan oku, ve ebedi uy
kuna, uğradığı haksızhğm öcü alın
mış bir insan huzuru ile devam ~t: 
Çünkü Ekrem Köniğin, sana hayli 
pahalıya mal olan maskesi düştü 
Tahirciğim! 

Naci Sadullah 

(1) Tahirl istintak eden zevab, Son 
Posta sahibi Ekrem hatırlıyacakttr. Çün
Jdl eğer yanılmıyorsam, Tabirle birlik
te onu da sorguya çekmişlerdi. 

manyetik, seans, pasıft piragofik, 
anten, diksiyoner!., 

* Beyoğlu mağazalanndan ha11-
lannın yabancı kelimeler kullan· 
malarına ikide bir de isyan eden 
miitaassıp refikimizin, bazı vatan
daşlara sık sık verdiği ~u nasihati; 
yüksek müsaadesine sığınarak ken 
d:sine tekrarhyorum: 

''- Vatandaş! Türkçe konuş!.,, 

• 
Konuşan makineler! 

Aşağıdaki garip havadisi rfe 
"Sonposta,, rcfikimide oku· 

dum: 
"Filade1fiyada, Franklen fen 

enstitüsünde, ilk defa olarak, ko~ 
nuşan daktilo makineleri gösteril -
nıiştir. 

Bu makineler, kızan ,bağıran, 
yalvaran bir adamın bütün ruhi 
biletlerini gösteren sesler cıkar -
maktadır! 

Yine bu makineler, şarkı söy
lemekte, öküz, kuzu melemeleri, 
domuz homu.rdanmalan çıkarmak
tadır!.., 

* Filadelfiyada konuşan daktilo 
makinelerinin hayli ketüm olduk
ları anlaşılıyor. 

Bir de bizdeki daktilo makine· 
leri dile gelseler de, dinlesek. 

• 
Garip haclıiseleri Amerikan 

gazetelerinde aramıya 

ne hacet? 

vat~ndaş, gazetesinde, sabal1le
yın, şu satırları okumWltur~ 

"60.000 çift torip tutuldu. Çjf
ti yedi kuruş üzerinden muamele 
gördü. Kcf alin bolluğundan bit ki-
1~.sunun fiyatı beş kuruşa düşıuüş
tur . ., 

• Öğle üzeri ayni vatandaş, şeh
nn en pis lokantalannda listede 
şu satır1an okur: 
• '';Kefal kızartma 35 kuruş,, ''To

nk ızgara 30 kuruş,, Acaba bu t~ 
zatt mağdurlarından başka kimse
nin gözüne çarpmaz mı dersiniz? 

7 

ı--~~G_A_R_i_P ___ B_E_N_Z_E_Y_i_Ş_L_E_R ____ ~I 

Sebze ayıklıyan bir ihtiyar kadın Ve balık aiını cözmi.ve calısan ln!!iliz Basvekili 

Bunlar da hakemin kararını bekliyor, Bunlar da hakem huzurunda karar bekliyor''" 

Bir Macar dansözü Ve bir balo elbisai 

50 sene evvel böyle bacak açarlardı Şimdi böyle açıyorlar 
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T aggare Piyangosu Tamamlandı 

Kazanan Nıımaraların İki 
Günlük Tam Listesi 

Tayyare pfyangosumm yeni kep· 27'799 28926 28259 28612 28850 30279 30327 30438 30442 30493 
ılesi dün tamamlandı. Evvelki gün 29226 29624 29735 30203 30997 30526 30674 30708 30781 30804 
ve dün kazanan numaralan sıraya 31010 31605 31730 31823 31587 30817 31105 31279 31219 31239 
ltonulmuı olarak ve tam bir liste 31993 32516 33093 33464 34501 31381 31420 31498 31523 !U639 
halinde aJ&ğıda bulacaksınız. 36248 36318 36392 36710 37143 31672 31748 31762 31821 32010 

50.000 lira luaanan No. 37545 37614 39077 39701 32033 32051 32086 32218 32344 

3441 50 lira kazanan No. lar: 32366 32529 32617 32392 33037 
IS.000 lira ka:anan No. 135 141 187 314 447 

33224 33297 33304 33310 33547 

16202 507 595 644 702 9'8 33757 33787 33821 34045 34211 

12.000 lira lıar.anan No. 1001 1038 1058 1263 1312 ::::: ::::i 34507 3401
3 :~:: 

34889 1362 1427 1698 1918 1982 35289 35323 35047 3507-i 25800 

10.000 lira luuanan No. lar: 1990 2030 2070 2074 2559 36007 36200 :::!~ ::~:: 36264 
4810 34334 2531 2631 2669 2704 ~705 36346 36472 

3000 lı•r,,. k-·-an No. 'ar.· 2710 2760 2865 2994 3089 3699 3 36621 36722 36728 
... .......... ,, 3149 3218 3325 3527 3794 7 7029 37062 37122 37267 

25501 38265 3907 4260 4382 4465 4506 37280 37373 37380 37465 37649 
1 

NiÇiN 

Sabah, Öğle Ve 
RADYOLiN 

KuDanmak L&Zlmdır. 
Çlni'G mltemadiyen Ye muntazaman femlzlenmlyen . 

di§ler çürümiye mahkumdur. 

Dişler mikropların ve hastalıklann vücude ilk hücum hatbdır. 
Bizzat ağzın ifrazatı ve yemek artıktan da dişleri aşındınr, çürütür, 

Çünkü dişlerin, diş etlerindeki iltihapların çıkardığı frinlerle ye 
müteaffin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu bir çok hasta-
lıklara yol açtığı sabit olmuştur. · 

Bu sebeple medent cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan 
itibaren dişlerine azami itina göstermeğe ve her gün en az 3 defa diş 
macunile fl-Jt!amağa mecburdur. 

Akşam 

RADYOLIN 
Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en acuz dfı macunudur. 
. • • ' 'f' '· J. 1 ~~. ı'lll-· • 1 •• ,,. - \ .J. ' il 1000 lira kar.anan No. lar 37697 37833 38255 38230 38250 

nıo ~~ ~7 ~6 ~G~M 3MM 3M~ 38~ ~~------------------------------------~ 
16542 23999 5129 5329 5443 5470 5489 38954 39436 39472 39490 39732 12969 12970 13082 13220 13275 29449 29549 29711 
20141 38012 5626 5645 5670 5857 5959 13301 ."l3318 13470 13620 13692 29744 29761 29804 

500 lira kazanan No. lan 5960 5972 5981 6324: 6351 39771 39777 13772 13996 14155 14179 14191 30104 30196 30246 

29713 
29831 
30249 
30653 
30812 
31027 

29736 ile nihayetlenen biletler ikişer lira 
30086 morti alacaklardır. 

1 1643 1665 2673 2750 6385 6450 6504 6554 6635 30 lira kazanan No. lar: 14210 14211 14272 14301 14318 30353 30422 30479 
3658 4389 4848 5275 5507 

8895 8969 8976 8989 9034 120 130 200 249 349 14326 14583 14702 14728 14849 30756 30766 30798 

30267 
30666 Bu 1-,ülenin talihlilm 

6059 6169 7994 8538 9242 9109 9443 9529 9556 9641 421 424 478 532 573 14907 14949 15013 15015 lfü18 30819 30923 30958 
10206 11568 12062 12542 12778 9751 9829 9907 10150 10279 675 714 716 821 835 11196 15288 15238 15289 15339 31221 31391 31408 31537 81595 

30818 50 bin lira kazanan biletlıı 3 
31151 çası İstanbulcla diğer parçalan da 

13487 13960 14178 14222 14438 10357 10381 10436 10523 10575 858 1044 1076 1089 1145 l 5479 15597 15624 15627 15700 31603 31631 31738 31745 31796 
14476 14888 15526 15763 16822 10595 10606 10622 10636 10889 1155 1194 1210 1237 1291 15701 15771 15793 16088 16135 31860 31879 32007 32015 32072 
17204 18053 18236 19910 19513 10931 11000 11238 11289 11397 1295 1455 1458 1472 1587 16297 16539 16569 16604 16643 32093 32235 32361 32368 32412 

nadolunun muhtelif şehirl'fl!riıııCJ:8P»ı 

Şehrimizdeki talihliler pıılarcbr. 

19522 19966 21731 22079 23010 
11478 11487 11498 11586 11888 1588 1716 1749 1777 1863 16716 16786 16877 16972 17024 32593 32631 32692 

23369 23884 25037 25705 26030 
11916 11958 12029 12144 12334 1997 2076 2080 2130 2lS9 l 7092 17126 17159 17167 17401 32846 32997 33017 

32755 32822 
33085 33203 
33515 33532 
33572 33607 
33986 34134 
34342 34531 

Kara.köyde kundura boyac.ısı BaJııİ 
kı, Galatada Doğruyolda ~ 

mez sokağında 5 numaralı evde otzt; 
ran Bayan Mari ve Şişhanede TaöO'! 
paran caddesinde Bayan Rosano. .,._ 

ni biletin bir parçamım da Ger_.. 
kunduracı Mahmutta olduğu ~ 
mıştır. 15 bin lira kazanan biledll 
bir parçası da Beyazıtta kund~ 
kalfası Alidedir. 12 bin lira kaJ9" 
nan biletin de bir parçası Kadıkö1° 
de bir seyyar satıcıda, bir parçası .,,,. 

tihte Yediemirler sokağında ot1Jt811 
Salepçi Abdurrahmandadır. Ayni bP 
!etin bir parçasının da Alpulluda 61" 
retmen Feritte olduğu anlaşıımıştıı'• 

10 bin lira kazanfln..biletin bir~ 
Dördüncü Vakıf hanında Karadef/I 

26400 28879 29005 30609 31265 
12370 12611 12672 12819 12849 2165 2248 2460 2472 2507 17611 17920 17922 18020 18026 33427 33390 33400 

31877 32816 34962 34982 35291 
12868 12984 12991 13405 13419 2523 2547 2826 2842 2883 18025 18088 18277 18366 18419 33544 33549 33564 

35612 35643 35844 36062 36341 13518 13587 13919 13966 11679 2980 3087 3100 3421 3574 18457 18462 18910 l89:H 1!~!'142 33627 3 
36555 36633 37511 3805; 38166 14679 14682 14804 14886 15134 3665 3728 3821 3913 3927 19011 19141 19157 19294 19325 34172 a!~:: ~!~~~ 
39041 39335 39375 39655 15197 15200 15308 15423 15536 3928 3989 4046 4055 4269 19440 19458 19475 19527 19547 34700 34937 35175 

15596 15614 15856 15935 16016 4318 4397 4405 4500 4653 19584 19617 19649 19718 19736 35303 35427 35436 ~~~~~ ::~~~ 
200 lira kazanan No. lar: 16149 16205 16291 16303 16442 4713 4737 4740 4788 4782 19740 19745 19765 1986·1 19884 

35651 351104 35832 35909 36035 412 813 624 2270 2489 16523 16597 16760 16794 17116 4829 4862 4910 4997 5045 19884 19957 20044 2009ô 20137 36098 36131 36135 
2743 4987 6762 8745 8857 17125 17380 17512 17739 17743 5117 5141 5165 5244 5252 20201 20202 20219 20245 20252 36466 36560 36577 36370 36471 

8865 9481 10089 10445 10583 17747 17824 17879 17932 18098 5282 5285 5291 5296 5308 20381 20396 20556 20787 20816 36751 36762 36814 ::;~! :~~~: 
10761 10286 12032 13322 14616 18167 18176 18315 18358 18599 5312 5428 5516 5643 5738 20843 20956 20973 21036 21116 37059 37146 37153 37208 37215 
14933 15219 16194 16298 17243 18711 18722 18759 18665 18990 5794 5847 5866 5905 5961 21387 31495 21510 21523 21533 37265 37269 37595 37957 38099 
17748 18497 18998 19089 20238 19070 19072 19075 19106 19269 6264 6205 6288 6272 6278 21585 21656 21734 21751 21853 38114 38138 38162 38162 
21219 21675 22502 22520 22701 19281 19352 19386 19431 19587 6431 6439 6541 6645 6826121948 21960 22017 22055 22432 38240 38270 38277 38198 

22738 23159 25357 25727 26012 19807 19840 20002 10181 20243 6872 6959 6978 6997 7045 22435 22528 22600 22690 22884 335o2 38363 
26469 27985 28405 2862-i 28796 20436 20607 20668 20809 20868 7125 7213 7274 7341 7441 23027 23039 23082 23181 23183 ~:~~~ 38411 :::: 38502 38590 
29160 29184 29522 30451 81421 21046 21198 31241 !11,154 oı.ıoo Toıoo "'":"''= r,c: "" ~ _. _ 38780 !'JC)60 3909' 
31524 33823 35157 35239 3!)735 21537 21442 21797 21858 21904 7620 7664 7804 7808 7819 23392 23461 23638 23693 23646 3951'1 .39419 a955ı 39748 39820 

r 
dıköyünde P~olunda Febml der 
üçüncü bir parçasının da Beypaza -
nnda orman mühendisi Kemalde <#' 
duğu öğrenilmi§tir. 

35926 37073 37'762 3~838 39257 21917 21964 22291 22323 22341 8141 8161 8179 8214 8216 23855 23926 23973 24005 24192 39925 

* ıoo laa luuanan No. lar: 2'2363 22461 22656 22813 23122 8284 8293 8304 8369 8435 24198 24257 24242 24388 24558 
67 116 339 1121 1613 23129 23340 23342 23466 23543 8445 8485 8526 8609 8615 25567 24568 24757 24794 24902 

1993 2940 2959 3433 4450 23714 23797 23844 23880 2392~ 8737 8761 8841 8884 8912 j 24921 24958 24998 25170 25373 
4602 5121 5449 5473 5594 23931 24054 24095 24108 24279 9023 9030 9093 9110 9238 'ı 25399 25407 25414 25442 25698 
5709 5715 5753 6321 6987 24252 24,395 24685 25722 24791 9314 9508 9527 9536 9574 1 25752 25857 25984 26058 26072 
7194 8584 9108 9485 9797 25082 25121 25123 25302 25376 9592 9683 9706 9762 9929 ı 26187 26245 26397 26386 26445 

Sqn çift rakamlan (02) ve (41) 

-----~ 
10374 10653 11273 11656 11830 25400 25446 25464 25495 25589 10094 10149 10178 10194 10228 26482 26576 26673 26729 26730 
12384 12792 12394 13892 14186 25639 25640 25667 25671 25842 10268 10917 10929 10950 10962 26772 26787 26802 26906 27024 
14442 14532 14587 15444 16043 26071 26281 26344 26726 26982 10984 110211 11077 11093 11115 27277 27391 27405 275l2 27519 
16270 16363 16688 16745 17064 26999 27328 27511 27789 27798 11128 11132 11135 11287 11290127575 27663 27648 27757 27972 
17272 17404 17602 17654 18745 27825 27915 27979 28088 28101 11455 11536 11544 11591 11658128035 28136 28189 28211 28312 
19248 19316 20258 20917 22132 28229 28244 28367 28479 28512 11685 11750 11764 12025 120721 28221 28345 28358 28394 28428 
22364 22398 22637 23263 23314 28628 28659 28956 29012 29333 12146 12171 12240 12262 12307,128499 28529 28552 28673 28~75 
23694 24020 24066 24107 2!\372129342 29377 29435 29463 29772 12335 12426 12454 12504 12647 28706 28741 28935 29047 29086 
25487 26152 26236 26427 27394 29776 29836 29842 29901 30256 12793 12884 12872 12907 12949 29331 29178 29351 29376 29439 

Baş, Diı. Nezle, Grip, Romatiz~a: 
Nevralii, kırıkhk Ye bütün ağnlarınızt derhal lieser• 
- icabında CJÜnde 3 kaıe ahnablllr. _. 

AKA GÜNDÜZ 
- Yaz: Pek muhterem heDlfirem Bayan Perihan 

Soydangel! Kocam Bay Tevf ikle oturuyorduk, bira
derim de bizde idL Mektubun geldL Sayın bayan ha
minnenle münakaf8D1Z1 okudum. Çok i§im VllT, seni 
cevapsız bırakmamak için bu günlük bu kadar ya· 
zıyorum. Seni öyle görecejim geldi ki sen buralara 
gelemiyorsun, bari fotoğraflarını gönder de göreyim. 
SeIAm, kelim, falan fıstık ifte. Alt taraf mı sen uy· 

. durup kısa kes! 
- İstersen bu mektubu ben götüreyim, vaziyeti 

de anlaDllf ,oluruz. 
-.Daha iyi olur. Ne dQş(lnQyonım blllr mtsin? 

Bu kız gerçekse, yazdıktan da aamiml ise. çok fena! 
Ne pşıyorsun? Evet, çok fena! Anlqılıyor ki yarım 
lmlilı kızlar üzerinde aile baskısı pek gevwemiştir. 

- İdeoloji mi, filozofi mi, sosyoloji mi dersiniz? 
Onlan kendine sakla da bırak ikinci mektubu da o
kuyayım. 

- İkhıclsi yeni harflerle, ne kadar düzgün oldu· 
tunu göreceksin. Nesil meseleıL Yeni harf nesli ile 
eski hart nesli arasında bilyilk ve lehimize farklar 
var. 

- Öyle olsun, okuyonım, kulak tesm Bilyillc 
edibimiz B,.. Vurgun, 

Size bu mektubu yazmakta htç tereddlit etme
dim. Biliyorum ki, bu gibi mektuplann yüzle!'cesini 
belki her hafta, belki her gün ahyorsunuz. Benimki 
de onlardan bir tanesi olsun .• Ben ne macersya atı-
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lacak bir çapkmnn, ne de ala Holiwt mektuplaşma· 
].ara düşkün - bulduğum tabiri hoş görün - bir ekra· 
nomanyak. 

Ben, .sade genç, küçük bir kızım,. Bana lAzım 
gelen umumi ve hayat bilgilerimi bitirmiş, diploma· 
lan cebinde, kitaplarına kapanmış bir ~üçük kız. 

Ben, sadece sizin bir küçük dostunuz, bir talebe
niz - ki hakikatte talebenizim - bir ihmal etmediiiniz 
a§inanız olmak istiyorum. 

Bu arzumun sebebini hiçbir aykın ihtimalde, 
tahminde aramamanızı çok rica ederim. 

Sebebi samim!, açık ve temizdir: Sizi çok oku· 
dum. Bu kelime yetmez. Sizi bütün okudum. İlk ya• 
zılarınızdan sonunculara kadar. Okuduklarım ben
de size karşı yalnız saygı ve takdir hisleri uyandır
dı. Sizi manevi hocam saydım. Böyle hitap etmeme 
izin verir misiniz hocam? 

Ben yalnız sizi okumadım. Refik Halldin (Bir 
Awç Saçma) diye iftira ettiği bir awç incisini de 
okudum, (Ay Petinde) de saatlerce düşündüm. Ya· 
kup Kadrinin Ortaçal kristallerine benziyen üsl6bu· 
na da bayıldım. Sadri Ethemin kuru gibi görünen ifa· 
de ve mevzularındaki acı yumupklıtı da tattım. Fa
lih Rıfkının minyatürlerini sevdim. NAzım Hikmetin 
pmar sesi, kroşe sesi, balyoz sesi veren kafiyelerin! 
de içimde armonize ettlın. 

Fakat en sonunda, eski bir tabirle eninde de so
nunda da size döndüm ve sizde etabli oldum. 

Ecnebi dillerine soyca ehemmiyet verdiğimizden 
midir, nedir, bildiğim yabancı dilleri biraz iyice bU-
diğimi, çok iyi bilenler söylüyor. Bu sayede küçük ta 
lebeniz - kabul ederseniz • garptan da hayli şeyler 
okumuştur. 

Soğuk br böbürlenmye kapıldığımı sanmayı· 

mz. Bunları söylemekten maksadım küçük dostu· 
nuz, hiç olmazsa küçük talebeniz olmıya liyakatim 
olup olmadığını anlamaktır. 

Ben ne §i>hretlerden imza toplıyan, ne kartpos
tal değişimi yapan basit ve manasız meraklı kız

lardan değilim. Sadece okumasını, evini, aılesini se
ven, onlara bir takım kudsi bağlarla bağlı bir kı
zım. (Aferin be kız! Sen küçüksün ama, kafan bü
yükmüş, gevezelik etmiyorum, alkış tutuyorum, pe
ki, peki devam!) 

Size bu duygularımı daha geçen kış söyliyecek
tim. Sıkıldım, çekindim. Beni tanımazsınız ki hatır
lıyasmız. Sizi iki üç defa Parpiç'te gördüm. Hele iki 
seferinde masalarımız o kadar yakındı ki yanı,rıızda
ki çok güzel kadınla yavaş yavaş neler konuştuğu· 
nuzu istemiyerek bir, bir işittim. Pardon! 

Ne kadar ateşli, fakat ne kadar dümdüz konuşu
yordunuz. Hayretle sevindim. Çünkü başları biraz 
tütsülü erkekler yanlarında çok güzel bir kadınla 
konuştular mı, gerçi ateşli konuşurlar, fakat düm
düz konuşamazlar. Az çok, hemen .sapıtırlar. Öyle 
bir zamanda dümdüz konuşabilmek iradenin sağlam· 
lığına delalet eder. 

O gece yanınızdaki çok güzel kadını kıskanmak 
fstemedJm diyemeıp, istedimı fakat kendimde hak 
bulamadım. İstedim ki onun sandalyesinde ben o
turmuş olayım ve o düpdürüst, dümdüz konU§m8la· 
nnıza ben muhataplık edeyim. 

Doğrusunu ister misiniz? O çok güzel kadın da 
dümdüz konuştu. Bazı çok güzel kadınlar gördüm ki, 
kendilerini beğenmişlikten kurtulamıyorlar, o kadın 
öyle değildi, şendi, fa.kat efendi bayandı. AnlaŞllan 
- başkasından işittim - sizin gibi o da sinemaya clüt
Jr:ihı deiil, çünkü ne 2özlerinde Marleni. ne kolların-

da Gretayı, ne söyleyişinde Makdonaldı bulmacfml. 
Öylesi kathnlar, batta benim gibi küçük kızlarm bi
le yanında ne kadar gülünç olduklarını hissedebil
seler .. 

Bu çok güzel kadmın kim oldultmu şunun lc;fD 
öğrenmek istiyorum: Sizin kfiçiik dostunuz ol.aınd
sam, onun olnuya çalışacağını. Kıskandığımdan de
ğil, iyi ve temiz büyük bir dosta kavuşmak istedi
ğimden. 

ilk sefer gördüğflm boyalı bayam dofrastl 
gözüm tutmamıştL Bununla beraber siz onunla da 
dümdüz konuştunuz. Halbuki sizin için neler söylü
yorlar bilseniz. Küçük dostunuz olabilirsem bepstnl 
anlatırım. Şimdilik §U kadar söyliyeyim: Şöhrete er
mişler kendini beğenmiı olurlarmıı. Siz de öyle imif 
siniz. Onun için size hiçbir şey yazmamalıynnflJD
Okumadan sepete atarml§Sınız da ben kalbimden in
cinirm.işim. Bunu bana bir çok yaşıtlarım, bir çok U... 
yaşıtlarım söylediler. Fakat ben sizin kadınlarla ko
nuşuşunuzu ve nasıl konuşuşunuzu yakından görüp 
işittikten sonra yazmakta hiç beis görmedim. Siz kor 
kutan değil, korkutmıyansmız. Ateşten size iftira .,.. 
denler barut olsunlar! (Yine aferin be kız! Yalnız 

§Unu bilmiyor ki, sen ateıten olduğun halde ancak 
canın istediği barutu tutuıturursun. Bu kadarcık da 
antrparantez yapmayım mı? Peki peki, okuyorum.) 
Hocam! Şimdi siz dersiniz ki bu on sekiz yaşındaki 
küçük talebem ne de çok bilmiflerdenmiş! (Ha şunu 
bileydin, doğrusu benim de aklıma .. Kızma. devam 
ediyorum) .. Bir defa şunu söyliyeyiın kL ben 18 
yaşında değilim. Nüfus cüzdanıma bakmayınız. o 
yirmi ikide dört yalan söyliyen bir vesikadır Doıtnı· 
sunu benden haber alınız. Ben modem kızım ya~ırnı 

saklıyacak kadar ruhen küçülmiye taham.müJ ede
mem. Kadının yaş meselesi halayık devnndeymiş. 
Kadınlar alınıp satılırken ve odalıklar camekanlarda 
teşhir edilirken, Bu devir, aklı başında kadının ve 
soysuzluktan nefret eden erkeğin devridir, Atati.ir
ltüıı açtıjı devir. 

(Devamı "4f' J 
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HülKAVIE 

TOPUZ 
Çakırcalı Hasan Çavuşu Öldürüyor _ı~ı ~~~~· Yazan : A. Müntekim 

J.iülCizim Hüsnü Beye de "Sokulma Hüsnü Bey, Seninle 
Paylaşllacak Kozumuz Yok .. Diye Yalvarıyor, Fakat •••• 
Ôdemiş kaymakamlığı, Boşnak 
~n çavuşun müfrezesini hazır
b Yor. Ataklığı, atılganlığile şöhret 

1~~ jandarma birinci mülazimi 
-..ın.trli Hüsnü efendi ile de kuv
\'etlendirdiği bu müfrezeyi yola 
Çıkarıyor. 
h liukümetin bu teşebbüsünü da

a evvelden haber alan Çakırcalı 
~ehmet kaçmıyor. Kendisini taki-

gelen müfrezenin yolu üzerin
de bekliyor, takipçilerini kurduğu 
l>Ustısuna da düşürüyor. Fakat Ça 
ltırcalı kahpelik edip birden at~ş 
etmiyor, kendine candan ha.sun ta 
llıdığı Hasan çavuşa hırsla sesle
lliyor: 

- tnen kahpe dinli çavuş. KPD
dine gel, tetik ol. Sana, kahpe<:e 
bastırıp babamı öldürmeyi, hele 
'namın beni çıkardığı yere tüfek
le dürtmeyi göstereceğim şimdi. 

Diyor, tüfeğini iki defa ateşll

'°r. 
Hasan çawş başından yediği 

kurşunlarla beyni akarak 
)'ere seriliyor. Bu vaziyet karşısın 
da tnülazim Hüsnü efendi hayva
?lını tepiyor, ileriye atılıyor. Ça
ltırcalının sesi yine yükseliyor: 

- Sokulma Hüsnü Bey. Senin
le pay edilecek kozumuz yok he
le. 

Fakat mülAzim HüsnQ efendi bu 
hitaba aldırmıyor, ilerliyor. Esa
Sen altındaki hayvan da fazla huy 
IUzdur. !ki defa daha tekrar edi
len, üçüncüsü bir tehditten daha 
ıiyade temenni şeklinde tecelli e
den hitaptan sonra patlıyan tüfek 
1Iüsnü efendinin hapri hayv~ 
ıtla nusnu-Heyı. Bôylece bet dald-
ka içinde, birbiri ardına iki başı
r11 birden kaybediveren müfreze 
kaçıyor ve meydanı yalnız o gün 
için değil, bütün eşkiyahğı müd
detince Çak.ırcalıya bırakıyor. 

Ç akırcalınm kim, nasıl 
ve ne gibi sebepler -

le eşkiyalığa düştüğünü an -
lattun. Biraz da bu canavann yır
tıcılıklanndan, akıllara durgun -

luk, yüreklere tıkanıklık veren 
"ahşiliklerinden bahsedeyim size. 

Başparmak dağındaki yörük a
lalanndan birinin Raziye a:bnda 
Çok güzel, sevimli bir fakir kızca
iızı vardır. Bir gece kendine Ça
kırcalı süsü veren haydudun biri 
dokuz arkadafile, bu Yörüğün ça
dırını basıyor, davarlarını, ve birl
Cik kızını alıp gidiyor. Tesadüf, bu 

bAdiaeden iki saat 90nra da Ça
kırealı Mehmedi bu Yörüğün ça

dırına gönderiyor. Kendi iamine 

)'apılan bu soygunculuğu hele ırz 

dÜ§manlığm.ı öğrenen Efe bir i!

lit kesiliyor. Çetesini ardına kata

l'ak bu kahbeliği yapanlan arama

h çıkıyor ve bir saat sonra da 

buluyor. Bir su başında gözü yaş· 
h, zavallı kızcağızı oynatmağa uğ
raşan haydutlan kıskıvrak oağla

dıktan sonra davarlarla birlikte 

önüne katıp ihtiyar Yörüğün ça

dırına getiriyor. Yavrucağım kur

taran, haydutlan böyle elleri bağ

lı önüne katan bu yavuz efenin 

kim olduğunu bilmiyen Yörük ile 

karısı Çakırcalının ayaklanna ka

Panarak şükran borcunu ödemek 
istiyorlar. Efe birden kaşlannı ça
tıyor, ikisini de kollarından tutup 
kaldınrken: 

-Hayır. Bana değil Tanrıya 

IÜkredin .. 

Diyor ve bir ateş yakılmasını 
emrediyor. O esnada esir -

lerini sorguya çekiyor. İsmini kir
letmek istiyenler·n bir Arnavut çe
tesi olduğunu öğreniyor. Bu hay • 
dutlnn nasıl cezalandırıyor bilir 
ltıisin iz! .. Çatırdıya çatırdıya ya-

mak, yürekleri paralıyan, içleri tır 
malıyan feryatlarına kulak bile 
vermeyip cızır cızır yakmakla. Na
sıl sayın okuyucularım. ömrünüz
de bu kadar vahşi, katı yürekli a

dam görüp işittiniz mi hiç? .. Da
ha bu vakanın benzerleri, hatta 

daha beterleri de var amma sizle

ri elemlendirmemek için onlardan 

bahsetmiyeceğim. Yalnız çok gü

lünç ve ibretli bir vak'asını da an
latmak için izninizi rica edece -
ğiırı. 

KAmil Paşanın İzmir valiliği 
esnasında, Çakırcalı Efeyi ele ge
çirmek vazifesile saraydan lzmi· 

re, Abdülhamidin seçme bekçi ve 
tüfekçilerile diğer bileğine güve
nenlerden kırk kişilik bir Ama -
vut müfrezesi gönderilir. Bunlar 

seferi kıyafetlerile birkaç günler 

İzmirde caka, çalım satarak boy 

gösterdikten, Çakırcalı Efe için de 

bir haylice atıp tutarak boşhoğaz

lık ettikten sonra bir akşam Ode

mişe gider, bir hana inerler. Biraz 

sonra hanın kahvesinde toplanır 
bir kabadayılık pazarı kurarlar. 

Hepsi de cesaretlerini, vaktile yap 
tıklannı, ettiklerini ortaya koyar
lar ve biribirlerine çalım satma
ğa başlarlar. Bu arada Çakırc.ılı 
Efeyi de unutmazlar. Ölçüsüz, lar
tısız savurarak ona da meydan o
kurlar. İçlerinden biri çokça co
şar. Kahveciye: 

- More nerdedir o Çakıcı. Gel
mez mi hurda hiç? .. Ona göstere
yim bir hangi._ 

(Devnmı var) 

Çocuk Zatürreeye Tutulursa 
Çocuklarda, hanlann.ın mtftrree 

Be kan,tırdlklan btr Bronkopnö
monl hastalığı vardır. Bugün o has-

talığı söyelemek istemiyorum, o has 
talık zatilrreeden büsbütün başka 
blr şeydir. Burada söylemek istedi
iim. bayağı zatül'l'ee hastalığının 
çocuklardaki şeklidir. 

Bu hastabğa ~uklar da tutu
lablUr, hem de bazı zamanlarda a
deta bir salgın hastalık gibi iki ya
şmdan dört yaşma kadar çocuk
lardan bir çoğu birden tutulur. Al
tı yaşından sonra ~uklarda za
türree az görülür. On iki yaşından 
sonra da çocukla çocuk obnıyanlar 
arasında -zatürree bakımından
fark kalmaz. İki yaşından aşağı
dakilerde zatürree nadir olur da 
öteki; Bronkopnömonl dıaha sık 
olur. 

Zatürree çocuklarda da gene ay 
ni hastalıktır. Fakat çocuiun ya
şından dolayı alametlerinde epey
ce farklar bulunur. Bir kere hasta
bğuı başlangıcında, büyüklerdeki 
uzun boylu titreme, pek küçük ço
cukta hiç bulunmaz. Kiit'iik c;ocuk 
zatürreye de yedlğlnl çıkarmakla 
başlar. Biraz daha büyiidiiğü va
kit titreme gelirse de pek az. Ço
cuk sinirli olunca -hele alkolü 
çok kullanan babaların çocuklann
da- hastalık havale ile başlar. 
Bazılarmda hastalığın başladı

ğmı burun kanaması haber verir. 
Dudaklarm kaharmaın zatiirreeye 
tutulan çocuklarda nadir bulunur. 

Küçük çocuk öksüremez; bal
gam da çıkaramaz. Onun için c;o
cuk olmıyanlann zatiirree hasta
bğmda meşhur alamet olan şey, 
çocuklarda ant'Bk yedi sekiz yaşın
dan sonra görülebilir. 

Çocuk zatiirreeye tutulunca, co
ruk olmrvandan daha yorgun gö. 
riiniir. Yatağında oturamaz. kn· 
caklayıp kaldırmak Jstesenb ken· 
dfsfni tutamaz, başmı yastığından 
kaldırsanız hemen düşüvertr:Ya
nakları krrmızı kınnızı kan olur, 
burun delfkleri kurur, gözleri par
lak fakat korkuyor gibi bakar. 

Nabzı. çocuk olmıyan zatfirreeft 
hastanm nabzından daha acele a
tar: Dakikada 120 hatta 150. Ne

de sıklaşır dakikada 60 defaya 

ettiremediğinden burun delfklerl 
o kadar sık açılır, kapanır. Biraz 
büyiicek çocuk pencere önüne o
turtulmasını ister, orada daha iyi 
nefes alacağını sanır. 

Bir tarafında sancı olduğunu 
haber verecek yaşa geldiği vakit, 
zatürreeli çocuk karnındaki san
cıdan şikayet eder. Çocuk olmıyan 
zati.ilrreli göğsünün sancısını gö•
terdiği halde, çocuk ne kadar kil
çük olursa sancıyı o kadar aşağıda 
duyar. Çocuklardaki zatürree ile 
çocuk olmryanlarmki arasında bu 
fark çok ehemmiyetlidir. Cocuğun 
hastalıfı &kciğerinin ti yukarısın
da bile olsa sancısını gene karnın· 
da gösterir. Sancı sağ tarafta olur 
ııa apandisit sancısını hatıra getir
diğinden işi kanştırrr. Onun için 
zatürreeli çocuğu mutlaka heki
me muayene ettirmek lbrmdır ... 

Çocuklarda zatürree çocuk ol· 
mıyanlardakinden biraz daha ka
rışık olmakla beraber. merak edl
lttek bir hastalık değildir. Zatür
re-eye tutulan çocuklann yüzde 
doksan beşi iyi olur. İyi olamıyan
lar da, zatürreeden önce, zaten 
bir taraflarında başka bir hastalık 
bulunanlardır. 

Zatürreeye tutulan ('OCuklann 
bazdan iki iiç giin içinde i)i olur. 
Çoğunda -büyüklerde olduğu f!l
bl- bir hafta kadar siirer. nadir 
olarak :vtnnı K(in, otuz gün sürdü· 
ğü de vardır. 

Fakat buna kar.nlrk, hastah!rn 
tekrarlaması çocuklarda çok olur. 
Kimisinde ateş düşer düşmez. tek
;:r ç_ıkar._ Khnlsinde dUstükten 

1 gün, dort ırün sonra, sekiz gün, 
on he• ..n b' d ğı .. ıı;un, ır ay sonra tekrarla-

r bile vardır. Bereket versin ki, 
tekrarlamak ihtbnaHni vüksek a
teş azaldıktan sonra d. 1 
dertte 1 a norma 
Ö 1 

Y
1
e ge memesi haber verir. 

Y e o masaydı ç~ ğu .,. bl 
kere dü tük . , u n ate'I'' r 

ş ten sonra onu yatak-
~~:~pttt~ek pek güç olurdu. Hal· 
d • eş normal dereceye gelme· 

d=~~ r:1~~~ır.yatağında saklamak 

Sıcaklık dere<"esl bir k O ı-
ra ile 36 5 n aç g n ıı 

• e 36,8 arasında olun<"• 
:~•11 d~ceye gelmiş, hastalıfln oıcr&rar am- ihtimali ~ kaJıma-

Y ağınur, rüzgirın önünde o ka 
dar yan yatıyor ve Adeta uf· 

ki yağıyormuş gibi oluyordu le 
kahvenin buğulu camlanna bi.ı 

kamçı halinde iniyordu. Halbc 
ki ön tarafta bir de saçak vardı. 

Bol yağmur saçaktan, berber dük
kanlarının boncuklu kapılan gibi, 
bir perde indiriyor, kahvenin ka -
pısına gelmek için bu saçağın al -
tındım geçenler büsbütün ıslanı -
yorlardı. 

Muşamba ve balık ağı kokan kah 
vede prafa oynayan Arap Ali, diş
lerinin arasındaki sigarayı, oyu -
nun hesabını tuttukları küçük ka
ra tahtanın kenarına bırakarak te 
beşiri aldı ve söylenerekten yazdı: 

- Benim kasa dokuza iner. Sen 
benden istersin kırk beş kapik, U
zun Ahmet de içeride. 

K Kapıdan vuran kuvvetli bir 
sağnakla beraber içeriye To 

puz girdi. Amerikan bezinin en a
disi üzerine yapılıp ucuz pahalı 

tutturabildiğine satılan kuku lcteli, 
sarı muşamba ceketi ve pantalo -
nu üzerindeydi. Sert, fakat anla -
yanlar için '1-ıiç te vahşi ve kaba ol
maynn, hatta biraz da sevimli ve 
temiz bakışlı bir adamdı. Siyah kıl 
larla örtulü olmasına rağmen ay
dınlık , güne~ ve deniz kokan bir 
yüzü vardı. Biraz kısaca kollarının 
ucunda iri elleri sarkıyordu. Bi -
lekleri kalın olduğu halde bu eller 
narin bir sapın ucuna takılmış iri 
balyozlar git.i duruyorlardı. 

Bu iyi taraflarına rağmen, vücu 
dünün ona Topuz dedirten kısa fa
kat geniş hali her zaman dikine 
bakan gözleri ile, tanıdıkları ara
sında daima hilekar ve sinsi bir 
tesir bırakırdı Tanıdıklarının on
dan çekinen bir duruşları vardı. . - ..... 
da 22 yaşınd=ı idi. Evlenmemişti. 
Tek bir anac;ı vardı ve tek bir oda 
içerisinde otururdu. 

Bir dalya!1 sahibine beş sene bo
ğazı tokluğuna hizmet ettikten son 
ra bir sandal sahibi olabilmişti. (Bu 
m~ddet zarfında annesi de beyin 
evınde orta hizmetini görmüş. ça
maşır yıkamıştı). Kimsenin malın
da gözü yoktu. Ama, hakkını da 
çaldırmak istemezdi Tayfa gittiği 
bütün paylarda hesaba en çok o 
dikkat eder, payını bir santim ek
sik almağa razı olmazdı. 

Topuzun bu yüzden kavgaları 
vard: AlamHnadan döndükleri za
man kayık reislerile, palacılarla 
atıştığı; hatta, klsa ve kuvvetli kol 
lan ile onları patakladığı da çok 
olurdu. 

Bir defasında ekserisi laz ve he
saptan anlamayan kayık arkadaş
larına katakulli çevirmek isteyen 
kırklık bir reisi tepesi üstü buz gi 
bi sulara sokmuş ve herife medet 
dedirtmişti. Bundan sonra herif 
bir :faha doğrulamamıştı. Romatiz 
ması ~zmış, mafsalları işmişti. Ha 
la evinden çıkamıyor ve her gün 
beş vakitte oturduğu yerden na -
maz kılarken Topuza inkisar edi -
yordu. 

K <'ndisim~ dokunmayan işlere 
pek karışmazdı , ama. etra -

fındA olup bitenlerle en çok ala -
kadar olan nadir insanlardan biri 
idi. Tahsilsiz kafasının kendisine gö 
re basit. fakat kendini daima meş -
gul edebilecek kadar kuvvetli fikir 
)eri vardı. Bunlara fikir de den -
mez. Birbirine ekleyip bir netice 
çıkaramadığı görüşler ve düşünüş
ler. Denize sarkıttığı lüfer oltası
nın ince kılı parmaklarının arasın
da iken çok defa, önündeki yarım 
kesilmiş gaz tenekesinin içinde oy 
naşa!1 balıklara dalar ve hep karın 
doyurmak sırtüstü yatmak için dlin 
yaya gelmediğini düşünürdü. İçin 
de duyduğu şey, bir eksiklikti, tıp 
kı midesinin boş olduğu zaman 
duyduğu eksiklik gibi. 

Buna bakıp ta Topuzun okumak 
istediğini falan zannetmek doğru 

olmazdı. Bir defa okumak yazmak 
bilmezdi. Başkalan gazete okur -

panyadan, ne Çinden, ne de Bre -
zilyanın kahvelerinden haberi var 
dı. Fakat Boğazdan geçen şileple -
rin gürültülu uskur sesleri, hele 
bu sesler gecenin sessizliği içinde 
gök gürültüleri gibi büyüdüğü za
manlar, onda garip bir hasret u -
yandırırdı. Görmediği yerlerin da
ıssılası gibi hır şey. Yeni muhitler 
içerisinde ufuk gibi, gök yüzü gi
bi, deniz gibi alabildiğine genişle
mek. 

Topuz bu hissini de böyle bir ne 
ticeye bağlamamıştı. Fakat vapur 
ların arkasından uzanan köpliklü 
iz, hep onu d.ı cai!ırıvormus a:ibi ae 
lirdi. 

• 

1 nsanlan sever ve onlara kız 
mazdı Yalnız onları fena -

lığa sevkedc?n talisizliklerine içer
lerdı Kavgaları da hep bu yüzden 
çıkardı İçinde halledemediği bir 
mesele vardı. İnsanlara kızmıyor
du, lakin onları dövüyordu da! 
Yumruğunu o adama değil, belki 
onu fenalığa sevkeden sebebe atı
yordu. Ekseriya: 

- Bu insanlar, niye fenalık edi 
..Drl.ar. der_ ve kül.ur ederdi. 

O aksam Topuz, çapari kutusu -
nu almak için kahveye girmişti. 

Kutu hep kahvede durur ve oltala
rın tamirini hep orada yapar, kıl
ları orada temizlerdi. 

Knhvedekilcr, 

Kel Ahmetle beraber dalga kıra 
nın içerisindeki motörlerden biri
sine atlayıp denize açıldılar. Bu, 
mütekait bir .ıtatibin dul kızının al
dığı ikramiye ile yaptırdığı bir mo 
tördü. Arap Ali ile mütekait kati
bin arası, bilınmeyen bir sebepten 
dolayı pek !yf idi. Topuzun balık 
tuttuğu yer besbelliydi. Uskumru 
kanaldan akın ederdi. Motör de vaı 
kuvvetiyle kanala doğruldu. 

Topuz motbrün sesini duyunca: 
- Uzak geç! diye bağırdı. Motö 

rün inadına yanına geldiğini gö -
rünce, çaparileri toplamağa başla
dı. Ama geç kalmıştı. Motör sanda 
la sıyırtarak geçti ve çapari kop -
tu, denize gıtti. Topuz, kör müsün 
diye Jrüfür etti. Motör tekrar san
dalın yanından geçerken bir kah -
kaha duyuldu. Topuz kahkahayı vı 
motörün sesini tanıdı. 

Ertesi sabah, veresiye öteberi 
aldığı bakkalın çırağı, 

- Akşam ne oldu ağabey? diye 
yılışmak istedi. Liıkin Topuz öyle 
bir bakış baktı ki oğlan bir ~stil 
parçası gibi patates çuvalının üs
~.;-~-~ Jr.ıe .. 

O gün Topuzun evine doktor gel 
medi. Komşular akşama doğru To
puzu kahveden istettiler. Eve gel 
diği zaman anasını, sol tarafı buz 
gibi donmuş ve ağzı yamula koy -
muş buldu. 

- Bu havada da uskumruya çı- O akşam, Topuz, Şileli Halilin 
kılır mı yahu! dediler, amma adam meyhanesinde veresiye incir rakısı 
sın be Topuz içti ve ilk defa olarak Arap Aliye 

Doğru; bu havada çapariye gi _ karşısında gerdan kırdırtıp gobek 
dilmezdi ama Topuzun annesi has attırdı. 
taydı. Yann doktor getirmek li _ Ertesi günü Arap AJi ile Topuz 
zımdı. Belediye doktoru geliyor _ ortadan sır oldular. Kom ular. 
du, Jakin en aşağı bir lira alma _ - Hayırsız evlat dediler, anası-
dan da gitmiyordu. nı hasta halinde bırakıp gitti. 

Topuz, kayığı demirledikten son 
ra Çclpariyi denize sallandırdı. B ir hafta sonra Arap Alivi Kı-

- Ben yine kafamın içindekilere sırkayada bir mağaranın 1-
dalar ve ne yağmurun, ne de vak- çinde ölü buldular. Şakağı yum _ 
tin geçtiğinin farkına varırım; di- rukla ezilmışti. Bir sene sonra ce-
ye diışünüyordu. Fakat sicim gibi i- nupta gümnik motörlerinde çıma-
nen yağmur çırpıntılı deniz onu cılık f:den Giritli Murat köye dön-
rahat bırakmıyordu. O böyle hava- duğü zaman Topuzu M~rsinde bir 
ları pek sevmezdi. Çünkü hava böy yelkenlide gördüğünü söyledi. Du-
le bir kapadı mıydı, artık haftalar- yanlar manalı manalı bakıştılar. 
ca güneş yüzü görmek nasip olmaz 1:.rna l:iç kimse ağzını açıp bir ,ey 
dı. Halbuki, o güneşi severdi. Gü- soylemedi. 
neşsiz yaşanabileceğine bir türlü ı-
aklı ermezdi. Yağmuru da severdi YENi NEŞRJY AT : 
ama arkasından güneşte gelmelidi. 
O zaman ince dallan nüzerindeki 
yağmur taneleri güneşle dolar, ışıl 
ışıl yanardı. 

Q gece Topuz sandalında kar
pit lambasını da yakamadı. 

Çünkü karpıtı bitmişti. Aalacak 
parası da yoktu. 

Gece yansı prafadan kalkıp kah 

veden çıkan Arap Ali, bol yağmur
la yıkanan denize baktı, baktı ve 
yanındaki Kel Ahmedin omuzuna 
vurarak: 

- Ulan Kel, dedi, gel şu Topuza 
bir oyun edelim. Ha! Güzel bir o
yun. 

Arap Ali iJe Topuzun arası iyi 
değildi Arap sünnet düğünlerinde 
ve bu olmadığı zaman da sarhoş 
sofralannda çengilik yapar, göbek 
atar ve ahır gibi bir yerde yatardı. 
Bir ".iefasında Topuzun vapur iske-

Onun için Yazılanlar 
ve Söylenenler 

Ebedi ATATÜRKUMfJZ içln ölOmQn
den sonra yazılmış bilttın yazılan toplı 
Fotih H lkevl bir aydanberi gece ~= 
düz durm dan çalışmak suretlvle (Onun 
için yazılımlar, söylenenler) adlı blr eser 
meydana getfrmlstir. En t:ınınmış kalem 
sahiplerinden 90 muharririn 215 tane ma 
kalesini Dlth•a eden bu büyük eser kt-o-
nolojlk ve alfabetik esasa gö ku 

1 

re vvetıı 

bir tasnife t4bi tutulmuştur. 500 sahifeyi 
miltecavf:ı: bulunan bu bn....nk ....,u eser mali-
yet fiyatı olan 75 kunı~ gibi gayet cilz1 
blr bedelle satılmaktadır. 

* GENÇLfK - Genclfk: 
14 üncü sayı!! da dolgun 
çıkmışbr. Tavsiye ederiz. 

gazet~ntn 

münderecaUa 

Toplantılar, davetler: 

lesine koyduğu tablasından birkaç Gülhane Müsamereleri 
lüfer aşırmak istemiş ve Topuzdan 
tafsilatlı bir dayak yemişti. On _ Gillhane Tatbikat Mektebi ve Kllni~-

nin senelik mas merclcrinden 2 lncm 
danberi Topuza garezdi. Ama bir 13-1-939 Cuma g(lnQ sant 17,30 da GnI-

şey yapamadığı için yüzüne güler hane konferans salonunda yapılac kbr .. -...~...u-ı....-.--u_.o.ı, ... .....o.~n._..........ı:._ ____ ~~~--~~~-=-~.:_~---...:..:..::.:.::._~Arzu~~ed~en~~mlgj~e1'd!W,ııLCUıL...Jı~~d::~ 
ca 
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Roma Mülakatı Bitti 
,, . . (Başı 1 incl~e) r çünkü ke~dislne, ~d~ edeceği hak -
l\fussolını, İspanyol meselesı hak- ı kında temınat verilmiş olan diğer bir 

kında müzakerede bulunmak isteme- ı takım mutalebat vardır ve Düçe, bun 

Suriye Şimdilik 
Müstakil Bir 
Devlet Olamaz 

Cümhuriyet Hükiimeti 
Katal'.onyada 10,000 

Talebenin 
Klüp Yasağı 
Karşısında mektcdir. Çünkü Frankonun yakında ı ıan gizlemektedir. 

muzaffer olacağına kanidir. Duc;:enin ı Roma gazeteleri 
gerek İtalya ile Fransa arasında mu- Roma, 12 (A.. A..) - Stefani A _ 

Beyrut. 12 (A.A.) - Aıt Komiser K. ·ı·ko d H ı 
=~;ı::~:::°Fr~= ışı ı r u azır ıyor 

Ya.zan: Eşref Şelilı 
mesi için gerek bütçe bakunlll~ 
gerek ihtisas ve teşkilat balnmındaıi 
mühim cehtler sarfı icabeder. ll di' 
birbirlerine çarparak düşüyorlar 
ye talebesine koşmaca oyununu!J; 
sak etmiş mektepler olduğunu ~· 

tavassıt rolünü ifa etmek, gerek u- 1 jansı bildiriyor. 
mumi surette Avrupaya müteallik Gazeteler, sayfalarını B. Cham
meseleleri ve bilhassa İtalyanın si- berlain ile Lord Halüax'ın Romada
yasi emelleri meselesini müzakere e- ki ilk günlerine ait haberlere tahsis 

disine tevdi edilmiş olan manda ve- Lo dr 12 (H··-·-•) t-
zaif. . k d if . n a, w:ıwu - .ıı.panva-, 

ını sonuna a ar a etmıye, ya- d · · s · il L''b .... akil bi an gelen en son haberler vaziyeti 
nı urıye e u nanın mus. - . 

. . şu şekılde anlatmaktadır: I Havasın Son 
Haberi Yanlıştır decek bir dörtler konferansının iç- ediyorlar. 

timamı temin eylemek için Cham - Mcssagero gazetesi, B. Chamber -
bcrlain'in nüfuzunu istimal etmesi- lain'ın beynelmilel zorluklan müza
ni arzu etmekte olduğu aşikardır. kere yolu ile halletmek usulünü me
Maamafih Chamberlain'in dün~ü gö- dih ve sena etmekte ve hiç bir tavas 
rüşme esnasında Duçeye, İngıltere- sut istemediklerini bildirenlerin bü
nin siyaseti hakkında malUmat ve i- yük bir hata ışlediklerini zira bey -
zahat vermiş olması muhtemel görül nelmilel hayat insani tes~üdün biz
memektcdir. Chamberlain'in dün ol- zat esasını teşkil eden münasebetler
duğu gibi bugün de sadece Mnssolini le Slkı sıkıya merbut olduğu için şu 
yi dinlemekle iktüa etmesi çok muh- veya bu devlete has meseleler mev
temeldir. cut olaınıyacağını kaydeylemekte -

Diğer taraftan su ciheti tevit ede- dir. 
biliriz ki, İngiliz Başvekili, Romaya Almanya haberclar edildi 
herhangi bir fedakarlıkta bulunma~{ Roma 12 (A. A.) _ İtal h .. _ 
· . 1 · d ğ"ld" ya ancı 
ıçın ge mış e ı ı:.. ye nazın Kont Ciano, bugün Alınan-

Sol ce~ahın naşırı :flr~·n olan ga- ya büyük elçisi von Mackenseni ka
%eteler, bır nebze endışe ızhar etmek bul etmiş ve kendisine dünkü İngiliz-
tedirl:r. İtalyan görüşmeleri hakkında malU.-

Daıly Herald diyor kl~ mat vermiştir. 
',Mussolininin oynamak isted~ği o- Kont Ciano, bugün öğleden sonra 

yun, meydandadır. Bu oyun, Büyük general Franconun Roma büyük elçi
Britanyayı Fransaya müzaheret et- sini de kabul etmiştir. 
memiye imale etmekten ibarettir. * 
M~solini, Fransayı münferit bir va- Parls, 12 (A.A.) _ Hariciye na-

rer devlet olarak tedrıcı surette in- C"mh · t hük' r.. • 

ki afl t sb.il 1 . k u urıye umeti 1915 ten 
ş arını e ey emıye arar ver-
. ld - .. 1 . d . <-+. 1921 e kadar bütün esnam seferber 

mış o ugunu soy emış ve em.ıS'.ır . . 
ki. etmıye karar vermış ve seferberlik 

:.Fr hi b" ht . d ilan etmiştir. Bundan başka Kata-ansa, ç ır zaman u es.ın e- 1 ki mandayı kati bir formül telakki onyad~ . lO,~OO kişili~ bir ihtiyat 

tm "...+" Fr d .:: . . kuvvetmın vucude getirilmesi karar e emıS'.ır. ansa, sa ece ourı:venın la lm 
· • d tı - t li ı· ·s · ştırı ıştır. samımı os uguna a p ır ve urı- F . 

yeye ona has olan milli hayatı te- rankıstler çok mühim askeri kıy 
. meti haiz Monblank a.>hnnı' · zapt ve 

mıne çalışmaktadır. Fransanın Su- " . . . -s-
riyede mevcudiyeti Suriyenin mülki C~unyetçılenn buradaki bütün 
tamamiyetinin ve istiklalinin yegane tahkimatını işgal ettiklerini bil~ 

- o A d yorlar, 
muessır zamanı 11'." . * Ayrıca Halset mevkiini de aldıkla-
Şam, 12 (A.A.) _ Yeni Fransız rmı ve bu suretle Taragonayı iki ta

yüksek komiseri Puaux, bugün bu- raftan tehdide başladıklarını bildir
raya gelmiş ve 15 pare top ve aske- mektedirler. 
rl merasimle karşılanmıştır. Puaux Frankistlerin tebliğine göre, ha~ 
ikametgahında hükumet azasını ka- lan, Taragonadan yirmi beş ve Bar
bul etmiş ve öğle üzeri Suriye Reisi- selonadan 70 mil mesafedeki Falest 
cümhuru, Başvekil ve hükıimet aza- ten altı kilometre mesafede bulun-
sı şerefine bir ziyafet vermiştir. maktadır. 

Fransız Meclisi 
Reisi Diyor ki: ziye*e sokmak suretile ondan bir ta- zın B. Bonnet cumartesi akşamı Pa-

kım fedak&rlıklar koparabileceğini risten Cenevreye hareket edecek ve (Başı 1 ncide) 

Yirmi günlük taarruz neticesinde 
Frankistler, 125 kasaba işgal etmiş
lerdir. Bu kasabaların nüfusu 
250,000 'kişidlı. Frankistler, 30,000 
esir almışlar ve mühim miktarda 
harp malzemesi iğtinam etmişler
dir. 

tahmin ediyor. Romadan dönecek Lord Halifax ile ri için, elzem buhranı kusursuz mad-
Mussolini, Avrupa_sulhünün Cibu- pazar günü gerek öğleden sonra ge- cil kuvvet teşkil eylemektedir. Estramadure cephesinde Cüm.hu-

tiden ve bir paket Suveyş kanalı ak- rek gece yemekte görüşecektir. B. Dünya, ideal bir polotikadan ve riyetçiler, her tarafta püskürtül-
siyonlarmdan daha kıymetli olduğu- Bonnet salı günü öğleden sonra Pa- iyi bir adalet tevziinden çok uzak bu müşlerdir. 
nu ihsas etmek istiyor. rise dönecektir. lunuyor. Sulh zamanında bile, muka- Cümlauriyetçilerin taamızıı 

ispanya vaziyetine gel~nce Jf. velelerin kıymeti ve vaitlerin ehem- Buna mukabil Cümhuriyetçiler 
Pa-risin salahiyettar mahafilinde Roma, 12 (A. A.) _Öğrenildiğine miyeti kalmamıştır. Politik, hürri - Estraınadurada Frankist taarnızu-

Chamberlain'in B. Mussoliniye ve göre Lord Halifax, yann, Fransanm yeller ve vicdan hürriyeti muhasara nu püskürterek taarruza geçtikleri 
Papaya İspanyada eski kral Alfonsun Roma büyük elçi.sini kabul edecek- edilmiş bulunuyor. İşkence ve sür - Benoroya şehrini kamilen muhas:ıra 
büyük oğlu Don .Juan lehine tir. gün yeniden hüküm sürüyor. Hak altma aldrklannı ve Sevfl _ Sala-
saltanatm iade edilmesini ve bu mak mahvoluyor ve hakla beraber atik hü manka yolundan sekiz mil mesafede 

satla İspanya ihtilafına müdahalede Bulgar·ıstanın manizmin kazançları ve felsefi idra- ·bulunduklarını, Monterubio mınt11.-
bulunulmasını teklif etmiş olduğu kin zaferleri tehdit altına girmiş bu- kasmda iki taraf arasında vuku bu-

söylenmektedir. ihracat A 1 lunuyor. lan şiddetli bir muharebeden sonra 
Ayni mahafil, Fransız ve İngiliz 1 r ıyor Bu anarşi içinde, vaziyeti protes- mıntakanm Şimalindeki Castusra 

devlet adamlarının salı günü Fransa Sofya, 12 (Hususi) - Son seneler to i_çin ancak bir kaç ses yükselmek- geçidini zaptederek Cosocjal tepe-
Harfoiye nezaretinde görüştükleri sı- de Bulgaristanm yaş meyva, yaş ü- tedir. Romada muhterem bir ihtiyar, sine vardiklarmı bildiriyorlar. Ve 
tada General Frankoya muh.:ıriplik züm ve yaş sebze ihracatı çok art- Spiritüel cesareti ile, tahkir edilen Frankistlerin Estramadura ne rlHrP 
hakkının tanınmamasında ittifak et- mıştır. Bu yıl 12,300 vagonu bulan L.ayu.La.uıı ııaınııö•ıu ... -ucu uu.)'UA yd- .:t:ııuc~t:ıut:u uu.vıye ıuıaarr getırt!'. 
miş olduklarını ilave etmektedirler. üzüm ihracatı geçen senekinden 4 palann ananesini yeniliyor. Yeni tiklerini, Katalonya cephesinde Le-

Fransızlarla İngilizler, ispanyada- bin vagon fazladır. Bu suretle her yıl dünyada, Amerika cümhuriyetleri rida - Tarragone yolunu tutmak is 
ki İtalyan muhariplerinin geri alın- artan ihracat için Bulgarların vapur, reisi de hürriyet rejimine ve bu reji- tiyen İtalyan krtalanna karşı mu
ması ve iktısadi fevaid temin edil - vagon gibi na~{il vasıtaları kafi gel- min temellerini teşkil eden kanunla- annid11ne mukavemet gösterdikle
mesi hususunu derpiş etmişlerdir. memektedir. Bu sebeple Bulgaris - ra bağlılığını kuvvetle ilan ediyor. rini ilave ediyorlar. 
Maamafih bu mahafil, Mussolininin tan, her yıl birer, ikişer yeni vapur Fransız Mebusan Meclisinin bu lngilterenin protestMU 
halihazırda mevcut olan askeri kuv- almakla bilhassa ticaret filosunu git- seslere aksi sada gibi mukabele ede 

t tik k tl d" · cegı-·ni zannediyorum. İnsanlık hay- Londra, 12 (A.A) - Times gue-
vetler muvazenesinin spanyol :::üm- çe uvve en ırıyor. tesinin deniz muharriri İspanyol Jo 
huriyetleri lehine değişmesine mün- Bulgaristanın şimdi yeni ald1ğı siyetini teşkil eden bütün bunlara 

bağlılığımız, bizleri biribirlerimize se • Luiz - Diez gemisi müretteba-
cer olacak herhangi bir teklii'i red - CŞipka) adlı vapuru Bulgar sularına tmın Cebelüttank'tan Almeria'ya 
dedeceğini ilave etmektedirler. Bu- getirilerek Burganda demirlemiştir. yaklaştırmalı ve uzlaştırmalıdır. naklini izah ederken diyor ki: 
tıunla beraber Duçenin Chaınberla- Üç bin tonluk olan bu vapur bir kaç Cümhuriyet, bir kolaylıklar rejimi · İngiliz hüktimeti, Cümhurlyetçi 
in'in Don Juan lehine saltanatın ia- sene evvel Türk sularında Yunan değildir. Hürriyeti bak etmek lazım i . 

dır.'' va.purun bombardım. anına .ştir.ak et 
desi için bir tavassut yapılması tek- Hrisi vapurile bir çarp1şına neticesin 1 list il İn 

M lis "tt fik bir ett B mış o an nasyona gem enn -
lifini kabul etmesi muhtemeldir. de batan Bulgar (Varna) vapuruna ec , mu e sur e · giliz' k su1 daki h k tini . . ara arm are e ge-

İngiliz - İtalyan görüşmeleri hak- benzemektedir. Yeni vapur, hem yol- Herrıotun bu nutkunu şıddetle al- 1 F ank dind "dd tl .. nera r o nez e şı e e pro-
kında le Journal ve Matin gazeteleri, cu ve hem. de yük taşıyacaktır. kışlamış ve bunu muteakrp, B. Her . . 

· t B ,_ ·u t klifi' - . testo etmiş ve zarar ve zıyan iste-
Romadan almış oldukları haberleri --o- no , aşveKı n e uzenne, me- af b lisi " nle . mek hakkını muh aza etmekte ol-
11eşretmektedir ler. Bu haberlerde B. K •ı•v• 1 1 "'h 1 • usan mec grup ve encuıne n duğunu bildirmiştir. 
Chamberlain'ın B. Mussolini'den, bir eteftCI 191 5 G Çin komitesinin yarından itibaren önü-
buçuk aydanberi başlamış olduklan müzdeki Perşenbeye kadM" bütün Belçika, 'AJemi MaJaltale 
Fransa aleyhindeki hücwiılanna ni- Tedbir Ahnıyor celselerin harici politika istizahları- Komitesinden çekili)':n 
hayet vermelerini İtalyan matbuatın İzmit, (TAN) _ Vilayetimiz için- nm müzakeresine tahsisini kabul et- Brüksel, 12 (A.A) _ İyi maltı.mat 
dan rica etmesini istemiş olduğu söy de ve bilhassa Kandırada ketencili- miş olduğunu bildirmştir. almakta olan bir menbadan öğrenil 
lenmektedir. Bunu müteakip İngiliz ğin ıslahı için tedbirler alınmıştır. diğine göre B. Spaak, Belçikanın a-
başvekilinin fngilterenin Fransız - Tohum cinsleri temizlenecek, ıslah is Fransız Elçisine Ziyafet demi müdahale komitesinden çekil-
ltalyan ihtilafına mutavassıt sı!atile tasyonu açılacak ve bir keten fahri- Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)- mek ve ilci senedenberi ittihaz edil-
rnüdahalede bulunmayacağını tasrih kası kurulacaktır. Dokuma tezgahla- Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, bu miş olan bütün kararlan iptal et
etmiş olduğu rivayet edilmektedir. rının ıslahına çalışılmakta ve köylü- akşam Ankarapalasta yeni Fransız el mek için vermiş olduğu karan İn-

B. Chamberlain'm İngilterenin ye, 70 santim eninde taraklar tevzi çisi şerefine bir çay ziyafeti verm:ş- giltere ve Fransa hükumetlerine bil 
ltoma ile Par1s arasında doğrudan olunmaktadır. Otomatik tertibatlı tir. Ziyafette vekiller, Hariciye Ve- dirm.iştir. Belçikanm bu hareketine 
doğruya müzakerelere girişilmesini tezgahlar teminine de gayret edili- kaleti ve Fransız elçiliği erkanı da sebep, mezktlr komitenin işleri sü-
2nemnuniyetl~ karşılayacağını ve bi- yor. hazır bulunmuştur. rüncemede bırakan usulleridir. 
ühare iki tarafın istemesi halinde bu Şimdi daha ziyade minder, yatak, * 
müzakerelerin neticelenmesi için yar ve sofra örtüsü olarak kullanılan ke
dımda ve hizmette bulunmağa ama - ten mamulatın herkesce yazlık elbi
de olduğunu ilave etmiş bulunduğu se şeklinde istimale salih bir hale ge
da rivayet edilmektedir. İngiltere, an tirilmesine çalışılmaktadıc 
c~ İtalyanın arazi meselesini ileri 
sürmesi halinde tavassutta bulunma-
31 kabul edeceği söylenmektedir. 

Diğer gazetelere göre 

Memnu SilCihlar 
Musadere Edileceli 

Ankara, 12 (Tan muhsb:rinden) Epoque gazetesi, bedbindir. Bu 
gazete, B. Bullitt ile B. Kennedy'nin - Şehir ve kasaba dışında ruh.s~t~ 
beyanatlarını zikretmekte ve şunları sız taşınması memnu" o1mıyan sıl~~ 
ilave eylemektedir: lann da zabıtaca zaptol:ınarak :\lıllı 

"Manş denızinin iki yakasmda otu Müdafaa Vekaleti cmr":: verilmt"si 
ran insanlardan bir çoklan diktatör _ kararlaştınlmıştır Bu s lahlan taşı
lüklerin dostluklannı ka:za~mak im _ yanlar hakkında takibat yapılacak, 
kanlan hakkında evhama kapılıyor- fiili suç teşkil etmiyeceği anlaşıldığı 

takdirde o kimse bereet edecek, !a
kat silahı iade edilm ıyecektir. 

lar.,, 
Ordre diyo:r ki: 
''Gafil avlanmayalım, ya Mussoli

ni mutalcbatından hiç olmazsa bir kıs Babasını yaraladı, Kaçtı 
mı üzerinde ısrar ve bu hususta Hitle- lzmit (TAN) - Emirhan köyünde 
rin müzaheretine istinat edecek veya- 17 yaşında Mehmet Akkuş, babasını 
hut bu mutalebattan vaz geçecektir, ağır !urette yaralamış ve kaçmıştır. 

Parlsı 12 (A.A.) - B. Daladier. 
Barselonada bir tetkik seyahati icra 

Alman - Bulgar 
ncaret Müzakeresi etmiş olan parlamento azalarını 

kabul etmiştir. Bu zevat, Başvekile 
Sofya, 12 (Hususi) - Başında Al- Cümhuriyetçi İspanyadaki seyahat

ınan iktısat nezaretinden Hans Arlt !erine ait intıbalarını bildirmişler 

isminde bir zat bulunan bir Alınan ve memleketin sfyast vaziyeti hak
ticaret heyeti Sofyaya gelmiş, Bul - kında izahat vermişlerdir. 
gar maliye nazın ve Bulgar milli Bu görüşmeden sonra heyet, Ha
bankası şefi ile müzakerelere başla- riciye Nezaretinde B. Bonnet'yi zi-
nııştır. yaret etmiştir. 

Yapılacak bir anlaşma ile her i-

ki memleket arasında ticari müba - Aksarayda Bir Gelin 
dele ve münasebat kuvvetlendirile -
cektir. 

Evvelce Bulgaristan ile Fransa a
rasında bir ticari anlaşma aktolun -
muştu Almanların, Bulgarların iktı

saden Fransanın nüfuzu altında kal 
mamaları için şimdi Sofyada akdet -
mekte oldukları ticari müzakerelere 
geniş mıkyasta kolaylık gösterecek • 
leri IÖyleniyor. 

Kamyonu Devrifcli 
Konya Aksarayı, (TAN) - Nevşe

hirden buraya gelin getirmekte olan 
bir kamyon yolda devrilmiş, içinde
ki kadınlardan bir çoğu müteaddit 
yerlerinden yaralanmışlardır. Şofö -
rün sarhoş olduğu söyleniyor. Tahki-
ka anı 

(Başı 1 ncide) 
Gazeteciler dinlendi yoruz. 

Zaten bütün bunların temini J3e' 
Beynelmilel kaçakçılık şebekesin- ijl' den Terbiyesi teşkilatının başlıca 

de rol alan Ekrem König'in tayyare dir. 
kaçakçılığı ve sahte evrak tanzimi 11' Bunlar temin edilmedikçe de 
hakk~~da~i neşriy~_: ü~~rine Anka- arifin talebeyi kulüplerden çektıı 
ra muddeıumumilıgi dun, İshnbul h kk d k' k t tb'k' b .... f'I "dd · · •v• b' 1. a ın a ı ararın a ı ı, U /!-""" 
mu eıumumılıgıne ır ta ımatname 1 . d h k 1 larıJI 

· .. 1 erın spor an ma rum a ma ..ı 
gondererek gazete sahip ve mesul mu d b k b' ı· Çil~'" 
d- 1 . . hb' f .1 if d 1 . an aş a ır ne ıce vermez. .J 
ur erının mu ır sı atı e a e erı- tal b . k 1 .. 1 d trnel"' 
· t b't' . b'ld' . ti B .. e enın u up ere evam e d• 

nın es 1 .~nı .ı ırmı.ş r: unun u- yasağı on senelik bir iş olduğu bal. 
zerine Muddeıumumı Hıkmet Onat, M Ü b v k b' d t şkilll' . . . . aar u yasagın a a ın e e 
gazetemızın Başınuharrın M. Zeke- t b' t 1.. d v • • taJeV . . ını ır ır u yapama ıgı ıçın 
rıya Sertelı, Haber gazetesi sahip ve .. ah t . nl da sP°' 

· .. d .. " R . . ye musam a e mış ve o ar 
neşr1yat mu uru Hasan asımı, mu- k 1.. 1 rd d t · ı dir . . ra u up e e evam e mış er · 
harrir Nizamettın Nazifı ve Son Tel- Bed t b' t şk'l•t ·c:i ııı" . . . l . en er ıye e ı a uıın ı:ı 
graf gazetesı sahıbı Ethem zzeh da- rif' b v ld ğ 'b' ıat~ . . . " a ın u yasagını o u u gı ı 
vet ederek bılgılenne muracaat et- d v •1 h k tl · b' _:.,.• • . . . egı , spor are e erme ırer w-
mıştir. Talımatnamede gazetelerın • k'l ekt' • mı şe ı verm ır. 
şahıslara temas eden ve yanut vaka- 0 tad kul" 1 ~-iml · ....ı..40 .. . d . 'rfil r a up ere .ıı. enn gJ.> .. 
yıı tenvır e ecek mahıyette gn en ki 1 . . . ği kulvpleriS' . m erm gıremıyece , u 
yazılan hakkında kendilerınden ma- kiml hr ğı h ·~._-Al • . ere spor yap aca ~ 
lumat alınması, ne gibı membalara b" . kk . ..d• . . . ır nızamname yo en ve yıne tlP""" 
istinat edıldiğinin tesbit edilınesı ıs- t 1 d 't b" 1.h ş ..... 11 . . ep er e spora aı ır a za me g ... -
tenmıştır. t d v 'lk 'f' b 1.ı Jı.t mevcu egı en maarı ın u es..-

Ankara müddefumumiliği gazetele rannı tatbika kalkmak talebeletiJI 
rin bu hadiseye tahsis edilen losım- spor yapmaları yasak olduğunu ilP 
larından bazı parçalan üstlP.rlni çiz- eylemekten başka bir şey değildir• 
mek suretile tefrik etmiş ve bilhassa Bizce Beden Terbiyesi Umuırı os4 
bunlar ~ak1 kl~dak.i bil.gi.l:rinin. ve is- dürlüğü bu yasağı tatbik için~ 
tinat ettık en delıtlerın oğrenılmesi- mekteplerde her nevi -'1or pılsbi' 

. 'st . t" G · b h ya , .. nı 1 emıs ır. azetemız aşmu ar - lecek vasıtalar ve imkanların haııı',.. 
riri, yaptığı neşriyata ait vesaiki müd nıp hazırlanmadığını kontrol ed~ 
deiumumiliğe tevdi edeceğini söyle- ve ancak bunların mevcut olduğıJO' 
miştir. Bugün de Yeni Sabah gazete- kani olduktan sonradır ki yalnız o fi 
si neşriyat müdürü dinlenecektir. sıtaları hazırlamış mekteplerin tal" 

besini kulüplerden çekilıniye da~ 
edecekti. Bir Kadın Otobüs 

içinde Doğurdu 
Orhangazi, (TAN) - Bursaya glt-
-1 • .a.- -1-- .,._z:·- TT 1'1 T"''" - ••,.. \.. 

büs yolcularından Emine, otobusun 
kinde doğurmuştur. Otobüs hemen 
tahliye edilmiş, lohosa ve ~ğu, 
şoför Hasan Hüseyinin evine nakil ve 
istirahatleri temin edilmiştir. 

---0--

Yeni Umumi Meclis 
Seçimi 

İzmit, (Tan)- Vilayet tımuml meclia 
seçimi yapılmış Bayan Münevver A
sal, Rifat Yüce, Salih Kalemci, Ferit 
Anal yeniden intihap olunmuşlar, di
ğer eski aza yerlerini muhafaza et-
mişlerdir. t< ._ 11..--ı w ti 

Çünkü spor işlerinde velevki ti' 
lehe hakkındll da olsa birinci dere<:" 
de selihiyettar makam maarif deP 
Beden Terbiyesi teşkilatıdır, 

Bn. Safiye -Hastaıara 

Konser Verdi 
Çok değerli artistimiz Bayan Safi° 

ye hastalarımızın ricası üzerine ge' 
çen pazartesi günü arkadaşlarıle bit' 
likte yeniden hastanemize gelerek giJ 
zel sesile hastalarımıza neşe verınlŞı 
olduğundan kendisine karşı minnei 
ve şükranlarımızın muhterem guei' 
niz vasıtasile bildirilmesini rica ede' 
rim. 

Haydarpaşa Emrazı SarlY' 
Hastanesi Baştabibi G. A~ 

Oeylet· Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 33000 lira olan aşağıda yazılı iki kalem döşe

melik deri 6.2.1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf asulil ne 
Ankarada idare binasında satın almac.aktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2475 liralık muvakkat teminat Be 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a b 
dar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 165 kuruşa Ankara ve Haydarı aşa veznelerinde • : 
tılmaktadır. (240) 

400000 Ds' döşemelik deri yeşil 
200000 Ds' döşemelik deri kırmızı. 

lstanb"I Belediyesi llcSnla~I 
Senelik muhammen kirası 15 lira olan Kasımpaşada Küçükpiyale 

mahallesinde Mektep sokağında Abdülkadir çavuş mektebi teslim tari 
hinden itibaren 939 yılı mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 1 lira 13 kuruşluk ilk t~inat makbuz veya mektubile be 
raber 19.1.939 perşembe günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulun
malıdırlar. (9557) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Fakültesi lAboratuvarlannda çalışmak üzere laborant namzet

lerine ihtiyaç vardır. Asgari orta mektep tahsili görmek ve Garp dil· 
!erinden birini bilmek lazımdır. 

İstiyenlerin Tıp Fakültesi dekanlığına müracaatlan. (256} 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 1500 çift erat kunduralarının kapalı zarfla eksiltmesine istekli 
çıkmadığından 24.1.939 salı günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutan 6900 lira ve ilk teminatı 518 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüğiindeki komisyona gel-

" 
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.._______ .. IZMIR PAMUK MENSUCATI., 
Kadın olmanın bütün mahzu.rlannı ortadan kaldıran SA fi L 1 G .... I N iZ I T. :A. Ş. TARAFINDAN U Ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 

K O R U Y U N U l 
kazanmış olan mamulatımız 

1 KABOT BEZLERiNiN 
1 İstihlfil< vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattınlmış olan yeni satış 

(ADET ZAMAN) mıızda bizi birçok ilzüeil meşakkatlcrde~ kurtardı, 

artık ayın bütün günlerini birbirinden farksız yaptı. En ince elbise

lerimiz altında sezilmiyen FEMİL, mikropsuz bir şekilde yapılan ve 

biitlin hareketlerimizde tam bir serbesti veren bir idealdir. Lutfen 

1ıer eczane ve büyük ticarethanelerde ha.kild 

F EM I L ve BAGLARINI • 

T. IS BANKASI 'nın 
939 K. TASARRUF İKRAMİYE PLANI 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

En hoş ve tabil meyva us~ 
terinden yapılmıştır. 

1 
Taklit Pdilmesj kabil olma • 

yan bir fen harikasıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU fSTANBUL 

fiyatlan aşağıda gösterilmiştir. 

4 N Ti Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr 
o. p 595 ,, 

4 " .. " 75 " .. ,. • 
5 • Değirmenli 90 .. ,. ,, • 759 it 

5 • 85 726 " 

a : : Geyikli a5 : : : : 731 
8 75 665 it " . .. "" " . 
9 ,. • Tayyarell 85 ,. ,. ,, ,: 675 " 
9 75 .• 615 ,, 

" . " "" " ,. 
l1 ,. ,, Köpekli 85 " ,, ,, ; 653 ,, 

1 - Satışımız !zmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
ndakl satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 ıam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 nwnara-

dadır. - , 

, ........................................ ~ 
TURK HAVA KURUMU 
Büyük PiYCin9osu 

Dördüncü iletide : 11 Şubat 939 Cladır. 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul. 

1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

Levazım Amirliği Sahn 1 
Alma Komisyonu llônları 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır.: 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liraldC iJiramiyelerle 

{20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır-

111unınwı iKRAMiYELER: 11 
1 Adet 2000 Llrahli = 2.000 Lira 
5 1000 - 5.000 n il n 

8 500 - 4.000 il - n n 

16 250 - 4.000 n - n n 

60 100 - 6.000 - n n 

zSO 25 ==:2 6.256 n n " 

435 32.000 

~ ....................... ------~ 
T. iş Bankasına Para Yatırmakla, Yalnız Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

500 adet kar gözlüğünün mü
teahhit nam ve hesabına pazar -
lıkla eksiltmesi 16.1.939 Pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede İs
tanbul Levazım amirliA'i satmal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 175 lira ilk temi
natı 26 lira 25 kuruştur. Sartna
mcsi ve nümunesi komisyonda ~ö 
rülür. isteklilerin kanuni vesika· 
larile beraber belli saatte komis-
--- ---1--1-- _ _ _ ,,.._~1 H'ln'7 

* 4000 metre çanta ara bezinin 
dördüncü pazarlığı 18-1-1939 çar
şamba günü saat 15 de Tophane
de ist. L. V. Amirliği satınalma 
Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 2600 lira temınatı 390 
liradır Şartname ve nümunesi Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (474) (267) 

Y eni tertipten bir bllet alarak iıtirali etmeyi Dİ· 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti· 
yarları ara11na girmiı olursunuz. 

inhisarlar Umum · t,4.ü~ü~~ü9ü .. ~ ilanları 
1 - İdaremizin Karaağaç Barut deposunda şartname ve projesi 

mucibince yeniden yaptırılacak ahşap iskele inşaatı açık eksiltmeye 

11 - Keşif bedeli "2856.61,, lira ve muvakkat teminatı (214-21) D
radır. 

m - Eksiltme 30.1.1939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya 
pılacatkrı. 

IV - Şartname ve projeler 15 kuru§ bedel mukabilinde sözü geçen §11 
beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennt evrak ve vesaJld 
İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek fenni ehliyet ve eksiltmeye işti 
rak vesikası almaları lazımdır. 

Harici Askeri Kıtaat ilanları 

VI - İstekliler kanunen kendilerinden aranılan vesafk ve :yftzde 
7,!5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve aat 

••••••ı••••••••••••••••••-' te yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (255) 

}datan Tahmin fiyatı tık teminat 
Kilo Lira Lira 

4000 760 57 Babaeski 
4000 '760 57 Vize 
8000 1520 114 Pınarhisar garnizonu 

Yukarıda elmi mıktan ilk teminatı ya.zıh gazyağı ihtiyacı açık ek
lfltrneye konmuştu;. Eksiltmesi 2. şubat. 19~9 günü ~aat 15 de yapıla
caktır. Taliplerin bildirilen gün ve saatte Vıze askerı satınalma Ko. na 
:tnüracaatlan. (768) (268) 

1 * 
Gebzede 936 senesi bir kısmı yapılan KAMYON HANGARI'nı~ ça 

tısından 440 metre murabbaı kımıı açık eksiltme suretiyle inşa ettirile 
cektir. Açık eksiltme 27. ikincikanun. 1939 günü saat 15 de İzmitte tü
ın tın a1m K d yapılacaktır. Keşif bedeli 440 metre murabbaı 

en sa a 0
• a 4840 lir d İlk t · 

çatı kısmının beher metre murabbaı 1! liradatn buld aL ırV A.me~ıli~ğia: 
tı 726 liradır. Fennt şartnamesi ve planlan stan a · · ır 
ıatınalma Ko. da ve İzmitte Tümep ve Gebzede Alay satın~lma Ko. da 
h - - -ı bilir İsteklil rin belli gün ve saatında eksıltme kanu
n::is~~~ vas~talarla :e ilk teminatlariyle birlikte İzmitte tümen 
aahnalma Ko. na gelmeleri. (769) (269) 

K in 400 to Ar * Erzurum As. satınalma 'ko:mi~o-
anı garnizonu iç n, • 

. . Sah- nunda yapılacaktır. Ardahan unu-
dahan garnızonu ıçin 140 ton. n eksiltmesi ayni~ saat 10 da 
ııalar garnizonu için 6 Oton un ka· nu k ilt · 

1 ul Sahnalar ununun e s mesı ayn 
palı zarfla eksiltmeye kon muş - _ t 11 de Kars 1ınunull ek-
tur K . . 1 ak tah • gun saa ' 

. ars ıçın a ınac unun . . i gu"n saat 15 de yapı· 
· b d l' 52 000 l' teminatı sıltmesı ayn ının e e 1 

· ıra akt T klif mektuplan işbu 
3850 lira, Ardahan için aıınacak lac l ~ ebirer saat evvel komia-

t h · bed ı· 21 000 lira ilk saat er en 
unun a mın e ı . yona verilmiş veya posta fle gön-
teminatı 1575 lira, Sahnalat" ıçin a-
lınacak unun tahmin b~deli JJ400 li- derilmiş bulunacaktır. Şartname-

si her ~n Erzurumda komisyonra. ilk tı=>minatı 630 liradır. Eksilt-
meleri 19-1-939 perşembe günü da görülür. C7Sl (23) 

Tornacı Alınacaktır 
.. J":c.:: .. den• Askeri Fabrikalar Umum Müdur 0&~ • 

. . . üzere tornacı alınacaktır. Fabn"kala-
Kırıkkalede ıstıhdam e<lılınek .

1 
. Zeytinburnu Fabrikası-

runıza girmek isteyenlerden İstan~uldakı erm air yerdekilerin de Umum 
na İzmirdekilerin İzmir silah fabrikasına ves 

' Müdürlüğe müracaatlan. (9354) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Sube ve ajans adedi: 262 • 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

-
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

t 

ikramiye Verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasa~f ~esapl~nnd~ en. & 

50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ıle aşagıdakı plan· 
cöre ikramiye daı'htıJacaktır. 

4 Adet ı.ooo Liralık 4,000 Lı.ra 
' 500 • z.ooo • • 4 zso ., ı.ooo • 

40 .. l 00 " 4,009 
100 ,. 50 • S,000 
120 40 " &,800 ,. 

.. , .. 
• .. , 
• 

160 " 20 " 3,200 ~ 
. .D~T: Hesaplarındaki paralar bir sene fçind~ 50 lira~an a~ğı 

du~mıyeJ?lere ikramiye çıktıj!l takdirde % 20 fazlasıyle verılecektır. 
Karalar senede 4 defa, 1 Ey161, ı Blrlneik&non, 1 Mart ve 1 Razl

"an faTihlP.'rind,. «'«-1ci1Pf'P.'ktır. 

1 * I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için §&rlnamesi mucibince satın 
alınacak iki adet Donki tulumbası açık hlcsiltmeye konmuştur. 

1 
II - Don.kilerin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat temfna. 

tı 90 liradır. 

m - Eksiltme 30.1.1939 tarihine rastlayan pazartesi güni.\ saat 
14.30 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komiayo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün .sözü geçen fllbeden alı
nabilir. 

V - Donkiler Werthington ve Weise und Moaski markalı olacaktır. 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 

7,15 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen. komisyona gelme 
leri ilan olunur. (272) 

lktısat Vekaleti iç Ticaret Umum · Müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın Sigorta işleryile meşgul olmak üzere kanuni hü 

kümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan A
hen ve Münib Sigorta şirketinin Türkiye umumi vekili bu kerre müra
caatla şirketin kiffei muamelatında Türkiye Cümhuriyetinin halen me 
ri ve ileride mevkii meriyete girecek olan bilcümle kavanin ve nizama
ta tevfiki hareket, şirket namına sigorta teklifat:nı kabul ve bunla 
ait şeraiti umumiye v~. hu~usi!e kararlaştırılarak akdi mukavele po:i~ 
çe ve teferruatını usulu daıresınde tanzim ile bunlara vazı imza ic b 
d lil"k aın a po çe erı ısmen veya tamamen fesh ve iptal, sigorta ücretlerini 
tahsil ve mukabilinde makbuz ita, hasar ve zarar vukuunda şirket mer 
kezinden sormağa lüzum görmeksizin tahakkuk edecek tazminatı t d ·

' ye Türkiyenin lüzum görüJecek mahallerinde tali acenteler n as ve 
1
_ 

·ı s· rt . 1 . 't b"1 .. 1 h p e a zı ve ıgo a ış erıne aı ı cum e ususatta şir:tetin muhafazası huku 
ku için icap .. ed~ he: tü~lü tedabi~. i~.tihs.z ve bu işlerden doğacak da
valardan muddeı, muddeıaleyh ve uçuncü şahıs sıfatiyle derecatı me _ 
hakimde hazır bulunmak, velhasıl mezkur şirketin vekili umumisi sı
fatiyle haiz bulunduğu ~ilumum selahiyetleri gaybubetinde dilediği gi 
bi istimale mezun ve sel~hi!ettar ol~ak üzere muvakkat vekilliğe An
tuvan oğlu Aleksandr ~ı.n:ııtrakopulo yu tayin ~ylediğini bildirmi ve 
lazım gelen evrakı vermıştır. ş 

Keyfiyet Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 
haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla 
llAn olunur. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü Halil Lütfi DÖRDÜNCÜ 

Gazetecilik ve Neırtyat T. L. ş. 
Basıldığı Yer TAN Matbaası 
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RCA-ıfıtryenrotomatik-buluştu ahi11eleri her-müskil· 
lü bir çırpıda halletti.. 
BCA·run piyasaya yenl çıkaulığı ahizeler radvocu· 
luğ\11\ şaşdacak ic~anndan biridir. 
Bir havadisi dakikasında arayan, bir progıanu 1n1ma., 
runda kolla.yan radyo aİnaiörünün istediği isıasyonu. 
bulmak için ne kadar titizlendiği malumdur. 

Şimdiye kadar bir düğmeye basmakla arzu edilen 
istasyonu bulabilen ınakineleı için 250 lirayı gözden 
Çıkarmak lizımdı. 

Bugün RCA'nm her keseye elverişli ve beş otomatik 
Clüğmeli yeni ahizeleri piyasaya çıktı. Bu makineler 
tian ve mükemmeliyeti itibarile merakWan hakika· 
Jen §~P.!'hy~r~ 

10 LiRA PEŞiN 
BAKİYE: 6 AYLIK 

TAKSiTLE 

~ ~ 

Bfldlrllen flatıar lstan
bulda teslim içindir. 
Taşra için bu tıata ufak 
bir fark ilave edlllr. 

95 modeli beş lambalı uzun. ve orta dalgalarda oıo
maıik bulu§lu veni RCA'lar kaç liravadır biliyor mu· 
sunuz? -· 

VERESIYE: 

70. - LirayP 

Yeni Senenin «UCUZ fiallın 
yeğane otomatik makina
lannı dinlemek ve fevka
ladeliğini anlamak üzere 
hemen koşunuz. 
Sonra geç kalırsınız. 
Çünkü 95 modeli otomatik 
RCA'lar kaoısılıvor. 

• 
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cN MÜDHİ$ 
(STiRAPTAN 
~ONRA ·· · 

kullanmakla kabildir. 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle dü - ·· 

Baş, diş sinir, mafsal, adale ağrılan ancak G R i Pi N 

almak sua tiyle çarçabuk defedilebilir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 
ismine dikkat. Taklidlerinden sakınınz. 

Her türlü yanıkları, 
Kan çıbanları, 
Traı yaraları, 
Meme iltihapları ve 
çatlakları, 
Koltuk altı çıbanları, 

ı Dolama. akneler, 
ÇOCUKLARIN ve 

J BÜYÜKLERiN her türlü 
1 DERi ILTIHAPLARINI 

En çabuli ve en emin 
bir surette 

TEDAVi EDER. 

:viROZA 
Fenni ve sıhhi bir 

1 CILD MERHEMiDiR 

lnsaat Miihendisi 
1 

Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar umum mildürlüğünden; 

Alınacak inşaat mühendisinin her türlü statlk hesaplarda 
me ve mimaride mütehassıs olması şarttır. İsteklilerin şimdiye 
ne gibi işlerde çalıştıklarını gösterir vesikalarile Nafia Vekfile 
ruhsatnamelerini birer istidaya bağlıyarak umum müdürlüğe m-
atları lüzumu ilan olunur. (173) 

"' • ~ .... ' "1 ' ' ıt • , ' • -
ı 

Her ay en büyük ikramiyeleri vermekle büyük şöhret kazanan . . 1 
Bu ay dahi 3 büyük ikramiye birden sayın müşterilerine verdi. 

ı 3441 No. lu bilet 5 o o o o L ı R A 
ile Bay Angilidise o 

~ 16202 No. lu biletle 1 s • o o o L ı R A Büyük ikramiyeyi kazanan '1İİİİiıt Büyük ikramiyeleri veren 
Bay Remzi Atılgan Aydınh Bay Ahmede NiMET GiŞESi 

'.::> 1 o.ooo lira isabet eden 481 O No. lu biletin eski sahibi Erenköyünde Bağlarba§ı caddesinde 11 No. da Serme+, 3 üncü keşide biletini 

'-' - almadığından 10.000 lira kaybetti ve Yeni Sahibi lstanbulda 4 üncü Vakıf Hanı altında Karadeniz Pazarı sahibi Tabakçı Bay Remzi Atılgan 

10.0 A Dl 
Siz de kazanmak isterseniz biletinizi B A y A 
Daima NiMET GiŞESi sahibi · 

AD R ES E D İ K KAT• lstanbul, Eminönü Tramvay caddesi 
• No. 29/ 31, Telefon: 22082 · 

N 
IMET 

NİM 
GİŞESi 

E T 'i n 
Sahibi N 

Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen Fosfatin Necati 

Uijurlu elinden 
mutlaka ahnız. 

MET ABLA 1 


