
Cumartesi 

14 
İldNdKANuN 

1939 

'l'BLGIUI' ı 'l'AN. ın 
!'BLBl'OM: Ullt. UllL Mili 
D6:aD'Cbıc0 "flL - M• 1141 -ı ıuıuı GUNLOK SiYASi 

lalya inkisara Uğrad 
rankoga Malıariplik Hakk 
Alınamadığı için ispanyaya 
üdalıalesini Teksif Edecek 

11ii~l111e1lltt 

tt Fıskosla 
Mussolini, Misafirlerini 
Bırakarak Roma Dısında 

1 

Kıf Sporile Meşgul Oldu 
Lotadra 18 (Haıad)-İnriliz nuırlarlle İtalyan nazırlannıa 

slrljmelerl ••"'nda bu ak ... 7 de Refrl beklenen l'ellftl tebHt 
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Serbut likirler : 

Köylü Toprağa 
Nasd Sahip 

Olabilir? 
A nkarada Ziraat koD«ftSi müza· 

kereleri eereyan ederltea Ça
talca köylerinden birinde de tOylet 
ürpertici bir cinayet hadisesi oldu. 
Hadisenin eaaaı ne kadar basit.e neti 
cesi de o kadar feej ve köy kalluııma
sı bakımından üzerinde ısrarla durul 
maya değer mahiyeti halsdir. Bakı -
•uı: 

Limanda Bir 
, 

Romorkör, Bir 
Yelkenli Battı 
Dün Tophane l'lhtımı önlerinde 

dümenleri iyi idare edilcmiyen iki 
romorkör arasında bir çarpıtma ol
muş, bunlardan birili bir kaç dakika 
içinde batmıştır. 

1 Et MeselesiBirTürlü 
Halledilemiyor 

Bir köylil bir tarlayı on beş sene
denberi ekip biçmek suretiyle benim Tam saat 13 de Tophane nhtımırı
HmlJ, fakat bu tarla son Ulbanlar • dan hareket eden Denilbankın bir nu 
da bir muhacire verilmiştir. maralı kılavuz romorkörü henüz rıh 

Bir Yandan Ziraat Kurumu, Bir Yandan da 

Celepler Narhın Arttırılmasını istediler 

ıtöylO uzua bir lgalin rabıtaSIJlı tımdan 200 metre ayrıldığı bir sırada 
dayanarak tarladan çıkmak isteme _ Tophaneye doğru geb!n Barzilny kum 
mlş, muhacir ııraJde ısrar etmlf, tar- panyasına ait Ayakkapı romorkörü 
Ja başında kopan münazaa sonunda ile karşılaşmıştır. Kaptanlardan her 
dört ölü mezara bir 0 kadar yaralı ikisl de kazaya mant olmıya çalışmış 
hastahaneye, tabii suçlular ela hapis • be de mO.ademenln önüne geçmek 
haneye yollanmışlardır. mOMkiln olmamı' w iki romorkör, 

Bu bir misaldir. On beş sene ev. bfribirile ~atpışrnışlardır. Diğerine 
ve) otuz bin nüfuslu bir kazada yap- nisbeten k küçfik olan (Ayakkabı) 
tığım istatistik bir senede öldürtilen derhal batını$ ve tayfaları denize dô--
28 vatandaıtan ız ılnln tarla ihtilafı. külmüştür. Fakat etraftan yetişen· 
na kurban ıf ttilinl ılıtennlftl. Bu Jer tarafından kurtarılmıştır. Kazayı 
istatlıtlk hOtQn memlekete tetmiJ e- müteakıp kaptanlardan her ikisi de 
dJllnce elde edflffek yek4n karıısın· beıinci şubeye celbedilmif ve tahki· 
da ilrpermımek mOmJdln delildir. kata bı~lanmıttır. 
Kl7ler aruındald ildlfklerln en bat- lldncl bir kaza da Haydarpaşa <Sn· 
bea aebebl dı )'fnı topraktır. lertnde olmu, ve bir yelkenlinin bat· 

la halde yapılacak ille it kayın • masne netlcelenmııttr. 
ler uuındakJ ha rayrl menkul ihtl· Haydarpap gilrnrilğilnden çıkarı
llfıaa allaa71t vermek olmalıdır. Bu lan Zeytinburnu çimento fabrikasına 
suretle memlekettmfıde blaleree in· alt üç bin bobin çf mento sarrnıya 
sanm mnara, bir o bdarıma da ha• mıhıus klğıdr yüldiyerek denize a· 
plabanelere ıttm11I 8nleaeblllr. Bu • ~lan Ahmet kaptanın fdaresindekl 
gb kH1lerlmbde toprata tuarruf yelkenli biraz •çıldıktan sonra ıu al· 
vul7ett amam17etlı flyledlr:: mıya başlamıs ve hamule de fazla ol· 

1 - Tarluıma tapaıana krokisi· dutu için az bir zaman içinde bat • 
ne ıahlp olanlar. Bblm lfln ldıal o- nıı~ır. 
lan bu vaziyet malesef yüzde bet Yelkenlinin kaptanfle dört kttiden 
derecesinde bile detlldlr. ibaret olan tayfası kurtarılmıştır. KA 

Z - Baba ••1• dede üzerinde ğıtlar için dün 36 bin lira gümrük 
mevcat bir kayde istinaden mallanm remıl ödenmiş bulunuyordu. 
kendi e11erlnde bulunduran ve fakat 

tap117a pPrmemlı olanlar, DENiZ VE LiMANDA: ! 

lstanbulun et ihtiyacını, ihti• 
kira mahal vermeden temiıı et· 
mek maksadile devlet ziraat Jş .. 
letıneleri kurumu, ı.- başladığı 
bir aydanberi teşkilatını tekem· 
mUl ettirmekte ve faaliyetini de 
genişletmiye çalışmaktadır. Ku· 
rum, İstanbulun et ihtiyacını 
temin etmek için şimdilik kıs· 
men Anadoludan getirerek, kls· 
men de celeplerden hayvan a
larak yevmtye 600 koyun kes
mektedir. İstanbulun günlük et 
ihtiyacı ise 3000 hayvandır. 

Ziraat kurumu, btr taraftan 
da bit takım hususf teşekkülle· 
rin ihdas ettiklert zorluklarla 
mücadele etmek mecbul'iyett 
karşısında kalmıştır. Bu arada 
kurum, kestirdiği hayvanları 
normal f.lyatlarla perakendeci 
kasaplara satmak isterken her 
biri ayrı Ayn angajmanlarla 
bağlandıi?ı bu husu~r tesekkfille
rin kendilerlne actığt kredi do
layısile perakendeci kasapta mil 
bayaalannı toptancılardan yap.. 
mak mecburlyeü karş1sı.nda kal
mışlardır. 

Kurumun teşebbüsünden rnak 
sat, mutavassıtları azaltmak ve 
böylelikle halka ucuz et yedir • 
mek olduğu halde bu son haf@
ketle kurum da bilmecburlye 
gayeden uzak:lafmıf bulunmak· 
tadır. 

külit çıkarmaktadırlar. Bunun 
neticesi celeplerin rnübayaala -
rmı azalttıkları da iddin edi! -
mektedir. Mübayaatın azalması, 
ve rnevsim dolayıslle yotların 

kapanması yüzünden kasaplık 
hayvan gelememesi, f.,tanbulda
ki stoku, hissedilecek derecede 
a:ı:altmı9 ve şehirde et buhranı· 
na başlangıç olabilecek bir va
ziyet doğurmuştur. Bunun neti· 
cesl bir taraftan celepler, b!r 
taraftan da ziraat kurumu dün, 
belediyeye müracaat ederek 
nırha tAbl bulunan karamın, 
dağlıc ve sıi{ır etlPri 'fiyatları
nm yil}(ı:pJtıJmesinf istemf!der -
dlr. Belediye bu mOraesat kar
'1stnda, keyfiyeti, bfr defa da 
hayvan h<lrtıa!tndan tahkfk et -
mlş ve fflhaklka 90n gtlnleı-de 
kasaplık ha~an ftv11tlann1n m.U 
htm miktarda y0kse1ml~ olduğu 
nu e5rmn~nr. 

Bu y{lzden beledf ve narha til
bt koyun ein!lP.rlle sıbr etlnfn · 
ffyatlannı bul?iln bir mtk~ar da
ha arttırae&ktır. 

1 - Tap117a ı141lme4n JaUltte 
badi anlanada MDıtle aluumı .,. 
.. ıı1a11 ıaTrl m•nhller ld 1nmıann Kurtarllan Vapurlar 
hlç Mr hukuki Jcıyınetlerf yoktur. 

4 - Kime alt oldufunu bilmeden 
IEl7lOnln 1ll1lll Hnelerclnberl elin • 
de huhuıaa 1erler. 

Diğer taraftan, kurum tef]cnA
tını tamamladılt takdt1'de zarın 
kendilerine de dolnmacağını zan 
neden eelepler de ktmıme_m~ _ ... 

Df~e-r taraftan. Nlşantası. Sf ş 
lf. Harbiye fle Boıtazfcl s~mtle
rlndeki kasaplann narha tAbf 
hıyvanlan satmak fsternedlklerf 
'" yalnız narha Ubt otmıvın 
Jn\Plrcık ft kıızu etlerini Jrt1o 
başına 10 kuruş klr bıraktı~ f. 
~in ba iki clnsl Ratmaklı iktifa 
ettiklm, bu yüıden şehrlrı ·,u 
8emtlP.!'fnde ve bel~tUvenfn ~oz!i 
C5nftnde bh- tiıt 11\tnrhmm da 
1"1!11Ad1ilh MrOo _aAn-...w....n. __ 

1U1IOmtls ıayrlnmenlnal0a8 tapuya 
teecll ettlrmele alıımamıfttr. Bunda 
hart, pal, klfll ve ıaln muratları da 
lmlldlr. Ba 11beple tapma tarlaya 
11hlp fıkmak, hlylıee alıp 1atmak 
ka1IUnOn tabU ılrdUltl hallerden• 
dlr. Bu ,.Sıdell 'eldlea ıorlaJdara ve 
fadalan hOkGmetln nakli mGUdyet. 
]erde harçtan mahrum kalman gi"i 
m•ddl zararlannı, köylUnUn yetiştir
dlll bet babçt!$lnln 15 ıene ıonra e
linden ahnm1111 ıtbl haksızlıktan da 
il.ive edebiliriz. 

TtlrldyınJn btlth ıı)'l'I mlllkune 
rl t.paya haltı hulama feral harçla· 
n muhakkak Jd hqtlaldl ..Uhetln on 
mlıllne ballt olacaJı ıfbl lhtlllfiar 
ela tamamen lnlenmlı olur. Ba itibar 
la da bOtOn lbemlekette blr teldl se 
ferherlltl llln etınellyls. Buna D891l 
1apmah? 

A - Ber kısada bir tahrir heyeti 
tefldl eclenk derhal ve tarama tek • 
llnde kBylerdekl rıyri menkuller tah 
rlr ve teıblt ettirilmeli. Kö710dea bir 
4ef a1a mahluı olmak tllen h1rr, ke
ılf ve pal paraıı almamalı. 

Ere~i lhnanında 1tarayn oturan 
vapurlardan Zonguldak vapuru da 
kurtarılmış ve limanımıza gelmiştir 
Vapurda iki yara vardrr. Henüz ka· 
rada bulunan beş vapur da bugünler· 
de kurtanlacaktır. Vapurlar kurta• 
nldıktan sonra Deniz ticaret mQdür .. 
lUğilnce Ereğllye göndertlen fen he 
yetince muayene edilerek İstanbula 
kıdar seferlerine müaaade edilmek· 
tedir. 

Nomilios Vapurunun 
Umanda Tevkif Edildlğl 

Doğru Değil 

MOT!FERRIK ı 

Gümrük Baımüdiirii 
Tetkikler Yaph 

Gürnrük başmüdürü Methi, dün 
İstanbul tarafındaki gümrük antre-

polannı teftif ettikten 1011ra Deniz. 
bankın ambarlama şenerile görüşe
rek ambarlama işleri hakkında mhat 
almıştır. • . 

* Kütahya ntllifine tayin edilen 
eski Kocaeli valisi Hamit Oskay dün 

Ereğli limanında Millet vapurile şehrimize gelmiştir. On gün sonra 
çarpı§tıktan sonra karaya oturan ve 
kendi kendisini kurtaran Nomikos vazifetl baıına gidecektir. 
vapuru iki gündenberi limanımızda 

bulunmaktadır. 

Vapur süvarisi Deniz Ticare~ mü. 
dürlüğüne celbedilerek Millet va -
purunun batması hadisesi etrafında 
ifadesi tesbit edilmiştir. 

Bazı gazeteler, Nomlkos "7apuru
nun bu cihetten limandan hareketi

sa da doğru değildir. Esasen Millet 
vapuru sahipleri de hukuki bakım
dan Nomikos aleyhinde bir teşebbüs
te bulunmamışlardır. Bugünkü vazi
yette sefere çıkabileceğine dair şeha 
detname ibraz ettiği takdirde seferi-

ne mfüıaade edllmedl~nf yazmışlar- ne müsaade edilecektir. 

lMAARIFTE: 

Aksarayda llkmektep 

Binası Yaptırılıyor 
Alcsatıyda Musalla medrneti ar

kasında bir ilk mektep binası yaptı· 
rılması kararlaştırılmıştır. Bu husus
ta hazırlıklar yapılırken yıkılacak o
lan medrese duvarındaki taşların ta
rihi olduktan ve bunların ara.c;ında 
bazı kitabeler de mevcut olduğu an
lafıldıltndan Maarif VekAlett. taıla· 
nn ziyaa uğratılmadan Müzeler ida· 
resine teslim edilmesini bildirmiştir. 
Tarihi taşlar birer birer kaldırılıp 
yer tesviye edildikten sonra yeni mek 
tebin temeli atılacaktır. 

* Otelciler cemiyeti, otellerin ve 
otelciliğin ıslahı için bir proje hazır
lıyarak belediye iktısat müdürlüğü· 
ne vermiştir. Belediye iktısat mü· 
dOrliiğü bu hafta otelcileri davet e
derek bu m('c;ı>le halckmn:ı kf'nrlil~rf. 
le görüşecektir. 

1 Lut/ i Kırdar 
•• 

Universitede 
Tetkikler Yaptı 

DUn geni nelen ve gel 
olan uapurlardan bazıla 
isimlerini ve 1nanalar11rı .J 

etmiştik. Bugün de diğen' 
nl 11azı11oruz. 
KADEŞ: 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar Libnan ve antilibnan arasında 
dün üniversiteyi ziyaret etmiş ve di asi dediğimiz Oront nehrinin 
Rektör Cemil Bllselle görü .. rek üni- tiği feyizli ve arızasız ovanın ad 
verıite işleri hakkında kendisinden Anadoluyu ve Mezepotamya) ı 1 
izahat almıştır. deron ıeski adı issus) körfezın 

Bilahare huktık, ikttsat ve tıp fa- Fenike limanlarına bağlayan rrı 
kUltelerint gezmiş, fakülte dekanla· ve kültür yollan Kadeşten geÇ 
rile görüşmil~tür. Üniverılte binasın- I<:adeşte bir çok krallıklar vardıf· 
daki tetkiklerinden sonrı vali ve be- Kadeş adı bir ülke, bir devlet 
lediye reisi yanında Rekt8r Cemfl Bil olduğu gibi ayni zarnanda (Şar) 
sel ve tıp fakültesi dekam Nurettin hir demektir. 
Alt olduğU halde tıp fakültesine bağ· Kadef şehri, Halep ile ŞaJ]llJl 
lı bulunan Haseki, Cerrahpaşa ve tasındıı ve 35 inci arz dairesi il 
Şehremlrtindeki Gurabı hastaneleri- deydi. 
ne giderek muhtelü klinikleri ve ens- Eski Kadeş, bugünkü Türk ~ 
tltülerl gezmiş. hattanelerin yatak a- riye davasının zemini olan Ha . 
detlerl, hasta Ucretlert hakkında da kendisidir. Bugünkü Türkçeııt 
alakadarlardan malömat almıştır. yaşayan kadın ve hatun kelitll 
Lutfl Kırdar, bu miles!leselerln ihti- ayni elemanlardan tefekkül edet: 
yaçlannın tatmini için foabeden ted- Kadeş, Hator, kadın, hatun· 
birlerin alınacağını söylemiştir. Topomonf bakımından Kad~~ 
* Üniversite Rektörll dün akşam Kudüa, Kadsiye, Ba§kurtlardakJ 

hukuk fakültesi son ıınıf talebesine tay, şarki Oraldaki Uluğ, Kata11 

bir çay ziyafeti vermt§tir. nihayet Hitay hepsi ayni küıtiiril 
ra~ kollanmn verdiği isln11 

BELEDiYEDE CHALONS: 
Bugünkü Fransanm bu 

Adalar için Su ve eskt §ehrini yine Fransada klit' 
ktncf bir Ch!lons'dan ayırmak 
llzeriııde bulunduğti Marne ıu~ Teminine Çalıııllyor zafe ederler. ve bilha11a ParlJie 

Vali ve belediye reisi LQtfl Kır- :ma Chilon- Sur· Marne ter 
1 .. _ı_ı ı....1 .. fnd kullanırlar. 

dar Ada ara su wrnuu "ı?• uzer e 'Nl-k H" 1 . ._ t _. /) 
1 ... ı.u- • on enn .unpara O& .. 

meıgul olrnıya ba1lam11t~. Ada ar la ile Romah Aetüüa arasında 451 
kaymakamı bu husuata, şımdlye ka· 1 d vuku 

1 
f-'--t ü ..... c 

l A ın a a ıe en, dAa m ıu-
dar yapılan etütlerin bir hu asaımı netice vermeyen meşhur 1ınba 
hazırlıyarak valiye göndermiştir. Bu harebesi Şalon ve ovalarını tanı 
hulasalar aruında lllri 19bremhıl o-

A tır. 
peratör Emin zamanında. dalara Acaba Şalon'a kbn ad ve 
su verilmesi hakkında yapılan bir ve bu adla ne kudedllmfştir: 
keşifnameden de bahsedilmektedir. Şalon'un adı, Katalaunwn 
Bu keşifnameye nazaran o zaman Durocatalaunum'dur. Kataı.IJll 
borularla deniz altından su verilme- demelç. harp k'eyiflileri, harpced 
si eekll dQ~~ w bu lfin 200 yiflenenler demektir. 
lerek bir de proje hazırlanmıştır. Bu mı keltçeaır . .l\.aıe vt: .1:;,u1 a.ı\ , 

proje ve keıifnameye tevfikan para nalanna gel~n Durum dan 'b'iliıa 
ted ile edilip tı tatbikat ahasına Catalaunı adı Catavellaunl tJ} 

ar " iken şehremanetindeld Catavelluni'den çıkan met~lere 
11 geçme~ uz.ere ile i eri kalmıştır. attan 274 yıl sonra geçmıye baf 

tebeddul dolayıs ş g anıştır Durocatalaunis şekli, yaıı 
Şimdi, belediye, Denl~banlclll te. • tası ol~ gerektir. Attila ile Aetrü', 

mas edip Adalar suyu 1.fınl ha.lletmi- rasında 4Sl de Campi Catalaunici 
ye çalı,ırken bu tetkik ve keşifname büyilk ve kaıılı muharebe vukUa 
de ortaya çıkınca me9ele yeniden tot miftlr. 
kike şayan garillmftştftr. Vall ve be- e 
lediye reisi Lt1tfl Kırda!', diln akşam S - On bef gafını lk111tll 
Sular idaresi müdürü Yusuf Ziyayı den kızların evlenebll 
belediyeye çağırarak bu nokta il!e- yol.undaki kanun tatblka 

1 .. .. ü-+"" du mu? 
rinde kendisi e ıoruım vwur. c - Onbef yaşını ikmal edell 

ikinci Nevi Ekmeli lmn •ell ve vlıllerinm iznile ~ı 
Çıkarıhyor bilecekleri hakkmdald kanun ..ıt 

temmuzdan itibaren meriyete ıs' 
Belediyenin, yeni çeşniye g6re miftir 

yaptırdığı yeni ikinci nevi ekm~ğe ;;;.;;;~~· =-===--===--=-ı::::::ıı:~~ 
ait son nilmune de diln fırından cel· * Gaıt Köprüsünün Azapknl'1 

bettirilerek tahlll edilmek Uzere be- hetinde1d başında yapılacak bll 
lediye kimyahaneslne gönderilmiştir. meydana alt tafsUAt planı ikrnal 
Tahlil neticesinde ekmeğin gıda kuv- terek dün vali ve beledf y9 reisi 

ft Krrdara ..;;.sterilmiştir. . Bu pl yeti yerinde ve sıhhi oldujtu +.ahak- 15v 
1 kuk ederse fklnct nevi ekmeğln çıka· göre, belediye, Denb.:banka bağ 1 

lunan Fenerler idaresine ait but' rılmasına baılanacaktır. 
ki binayı da istimllk ederek m 
na kalbedecektir. 

B - Tapuda kaydl bulanmayan 
791ler oralanm ıeaılerdenberl ni
sain• ekip biçenler namına tapoya 
kaydettirilmeli ve senetleri veribne
U. 

Gilriilrı Reslı:~-ıl~ri 
TAKViM ve 

C - Jtııaen yapılmış taksimler 
Nflleri namına tıpoya raptfftlllmell 
yalnız bu gibilere verilecek olan ta
pu senetleri iki sene tedavül kablli • 
yetinden mahrum bulunmalı. Taki 
bu tescile itirazı olanlar mahkemele
re müracaat edebilılnler ve karar al· 
sınlar. 

Bu esaslar tatbik edildiği takdir
de artık köylarde ne cinayet ne de 
hukuk davalan kalıt. Köy kalkınma
sı bakımından da bundan daha mü • 
him bir iı ta1avvur olunamaı. 

Avukat 
SABRI AYSAL 

Belediye, Süpürt•li 
Arazöz Getirtecek 

Belediye, aafalt ve beton asfalt o
larak inşa edilecek caddelerin ıüpü· 
rülüp yıkanması için ıüpürgelt blr a
razöz getirtmeyi düşünmektedir. Bu 
süpürgeli arazözle a1falt caddeler ge
celeri hem yıkanacak, hem •üpü.rü• 
lecektir. 

• 
Battaki resim, dün Üniversite rektöril• 

nlln Hukuk FakUltesl son sınıf talebesine L 

verdiği çay ziyafetinden bir intibaı tesbit e
diyor. Rektör, profesörler ve talebe bir ara-.b 

• 
Bu resimlerde, Topkapı Fukaraperver 

Hayır müe88eseinde, kurumun müessisi Dr. 
Galip Hakkının ölümü yıl dönümü müna11ebe 
tile 250 fakir aileye erzak ve kömür tevziini 
göst~riyor. 

• 

14 lklnclkanun 1939 
CUMARTESi 

1 inci ay Gün: 31 Kuıın: sf 
Arabt 1357 Rum!: ıs~ 
Zilkade: 23 İklncikdnun ı1 
Gllneş: '7,24 - Öfte: 12·~ 
İkindi: 14,49 - Aktam: 17 •• 1 
Yatsı· lft,38 - tmsAk: 6,r 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşltköy Meteoroloji lstasyonundAP 

tınan malOmata g6re, yurtta hn\'a 
ya, Kocaeli ve Ege b!Slıtelerlnde 
ve yağı•lı. Karadeniz kıyılarında çoJC 
!utlu ve mevzii :vaıtışlı, Doğu ve Ori' 
nadotu bölgelerinde kapalı ve sisi~ 
yerlerde buluttu geÇmlş, rllzgArtar 
ve Orta Anadolu ile Cenup Oo~ 
sakin kalmıt, ıtarıdentz kıyıtarınd• 
kt, diller bölgelerde Cenubi lıtikafl'~ 
Ege denizinde ıruvveWce diğer ,
orta kuvvette esmişUr. 

Oün fstanbulda hava kapalı ~ t 
yatışlı g~iş, rllıdr Cenubu şerit 
1aniyede 1 - 3 metre hızla esm ıt r 
at 14 te hava tazyiki 762,3 mıııııetre 

5 
"' Sühunet en yüksek, g{ıneşte 1.?. 

dttS()k. S, 1 11aıtı~at ol r k k ded 
tir 
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Sif ıra Karşı 
Sıfır 
}' Qzan Omer Rıza DOCRU L 
} llgiltere Başvekili Mister Cham

t berlain ile Hariciye Nazırı 

Suudi 
' 

Arabistanda 
Amerika Bir Taarruz Yemiş Yasak! 

Yazan: B. FELEK 

0td Haliiax'ın Roma mülakatları 
Soı:ıa erd ği için bugün italyadan ay
tıla k . · h ca ·Jardır. Mülakatların neticcsı 

Yenilik 
• 
ihtimalini Düşünüyor ve Çocukluğumuzda Adem baba

mızla, Havva anamızın ccı.ı.· 

netten çıkarıldıklarını okuttuklar. 
zaman bunun bir yasak yemişi ; edik 
}erinden ileri geldiğini söylemi~lcr· 

di. Başka çocuklar ne düşündiiler 
bilmem ama ben, bu yemişin yük· 
sekçe bir ağaçta bir elma olduğunu 
tasavvur etmiştim. 

f akJ.:ında verilen maliımat, iki ta.ra-
~ı:ı birbirini dinlediğinden ve bırbi· 
tıııin düşünceler~ne vakıf olduğun
dan ibarettir. Bu yüzden iki taraf a
tasırıda yeni anlaşmalar olmamıştır. 
~enıek ki seyahat, bir keşif seyaJıa

Ehemiyetle Hazırlanıyor ~ 

Mısırla Yeni Bir Ticaret 

Mukavelesi imzalandı 

tınden başka bir şey değildi. 
Yani bir taraftan Chamberlai'D ile 

llalifax, diğer taraitan Mussolini ile 
Ciano karşı karşıya gelerek muhtelif 
llıeseieler hakkında neler düşündük 
1
:rini anlamak istemişler ve onun i
rın Romada buluşmuşlar ve birbiri
tıi dinledikten sonra ayrılmışlardır. 
lliı de, bu seyahate, iflas etmiş bir 
seyahat dememek için, ona keş.f se

Bay Ruzvelt ''Cihanda Hüküm Süren Heyecan ve 
Halecanı Gözden Geçirmek, Hürriyetlerimizin 

Himayesi için Tedbir Almak Lazım,, Digor 

İnan olsun ki; o gün bugündür, 
yemiş hakkındaki yasak hayali halz 
hatıramdan sil;nemedi. Garibi şu ki, 
o zaman yasak yemiş yalnız elma İ· 
ken, şimdi bunların nev'i arttı, por· 
takal armut mandalina gibi diğer 

' ' meyveler de bu kısma girdi. 

hhati diyoruz. 
llalbuki vaziyet şu merkezdeydi: 
İngiltere ile İtalya geçen sonte;ı

tjllde, Akdeniz anlaşmasını tatbike 
haşladılar. Bu yüzden iki memleket 
lttasında y"eni bir itimat devresinin 
llçılınasını beklemişlerdi. 

J\.lister Cahmberlain iki taraf ara
Slttda bu hissi takviye için, Münih
te Sinyor Mussoliıni'nin Romayı zi
hret için vukubulan davetini kabiıl 
tbnişti. 

Suudi Arabistan Kralı 
lbnissuut 

Riad, 13 (A.A.) Mısır ile Suudi A
rabistan hükumeti arasında mühim 
bir ticaret ihtilafı imza edilmiştir. 
Suudi Arabistanda geniş bir teced -
düt programı tatbik edilecek ve bil
hassa Mekkede elektrik tesisatı ya
pılacaktır. Ayni itilafta Arabistan 
yollart!'lin inkişafı da derpiş edilmek-
tedir. • 

Çekoslovakyaya 

Borç Veriliyor 

Bu sırada Fransa ile İtalyanın a· 
tası düzeliyor, iki taraf iki senelik 
f asıiadan sonra sefir mübadele edi
)'or, Fransa Habeş ilhakını tanıyor, 

le İtalya Hariciye Nazın, Fransa İ
le İspanya ihtilafından başka bir me
sele kalmadığını söylüyor, İngiltere 
ile İtalya arasında yapılan anlaşms · 
ltibi bir anlaşmanın da Fransa ile 1-
talya arasında yapılması bekleniyor
du. Tunus, Korsika ve Cibuti için 1-
talyada yapılan nümayişler bu ümit-
leri boşa çıkardL Londra, 13 (A.A.) - Çekoslovak-

Vaşington, 13 (A.A.) - Roosevelt, 
milli müdafaaya ait olarlk kongreye 
göndermiş olduğu bir mesaj da milli 
müdafaanın ıslahı için derhal 552 
milyon dolar kredi açılmasmı tavsi

ye etmiştir. Bunun 210 milyonu 9f 
senesinde kullanılacaktır. Kredinin 
yekiınu şu suretle tevzi edilecektir. 

450 milyon. orduya, 65 milyon do
nanmaya, 10 milyon sivil pilotların 
antrenman1na, 27 milyon Panama 

mıtakasında sulh zamanındaki as
keri garnizonların takviyesine tahsis 
olunacaktır. 

Orduya ait kredinin 300 milyonu, 
takriben üç bin yeni tayyare inşası

na tahsis edilecek ve seri halinde 

yapılacak imalat, ihtimal bu miktarı 
aşmıya bile medar olacaktır. 

Roosevelt, askeri tayyare fabrika
larını yeniden açmak ve halihazırda 

tatbik edilmekte olan imalat progra
mındaki teehhürü telafi eylemek i
çin 50 milyon doların derhal sarfı tav 
siyesinde bulunmaktadır. 

Orduya tefrik edilmiş olan tahsi -
sat, tayyare ve tank dafü toplarla ha 

fif toplar ve gaz maskeleri.- satın alın
masına da yarayacaktır. 

Hususi sanayi müesseselerine tec
rübe mahiyetinde yapılacak sipariş.. 
ler yekunu 32 milyon dolara baliğ o

lacaktır. 

Bahriye Nezaretine tahsis edilmiş 
olan 65 milyon, şu suretle tevzi edil
mektedir: 

Yeni üssübahriler ihdası ile mev
cut üssübahrilerin takviyesine 44 
milyon, yeni deniz tayyareleri imali 
için 21 milyon. 

Roosevelt, mesajının başlangıcında 
şöyle demektedir: 
"Dünyanın mütemadiyen değiş -

mekte olan şartları, bizi hürrivetleri· 
mizin himayesi için zaruri olan ted
birleri derhal itt!haz etmiye icbar ey· 
lemektedir. 

Cihanda hüküm süren heyecan ve 
helecam nazar1 tetkikten geçirmek 
ve milli müdafaamızın acil ihtiyaç
ları hakkında mutab1k kalmak için 

hep bir araya gelebiliriz. Beynf"lmi
lel ihtilaflarda bilhassa son beş sene 
içinde vukuagelmiş olan mühim de
ğişikliğe ehemmiyetle işaret etme -

miz icap eder. 
Amerika; ordusunu.: sulh h~linde, 

harp zamanı için zaruri olan modern 
malzeme ile teçhiz etmek iktısadi ba
kımdan saçma ve yanlış bir düşünce 
olur. Maamafih bu orduyu derhal 
kuflanabilmek için zaruri olan mal
zeme ile teçhiz etmemek te vahim 
bir hata olur,, 

Bu neden böyle oldu? 
Her şeyden evvel, herkesçe de bi· 

!indiği gibi bu yasak, yemişlerin pa· 
halılığından ileri geliyor. 

İkincisi; yemişçiler mallarımın 
maalesef fena şekilde, hileli ve dü· 
zenli biçimlerde arzediyor ve satı
yorlar. Bir kilo elma almak'lçin dört 
manav gezerseniz, belki yenecek gi
bi bir elmayı otuz kuruşa - o da 
ucuz bir çarşıda - alabilirsiniz. El· 
mayı alırken dikkat etmezseniz, ma· 
nav mutlaka sekiz elmanın dördünü 

Ayan ve mebusan meclisleri Roo
sevelt'in mesajını dikkatle, fakat bi.i 
yük bir sükut içinde dinlemişlerdir. 
Askeri encümenlerin azası bu mesaj
dan mülhem projeler hazuhyacak - çürük verir. 

Portakala gelince; her şeyden ev· 
lardır. 1 b 1 k ·ı•v• d b ·· • • • ve , un arın e ·şı ıgı, a amı u gu-
Alman gazetelerının neşrıyah zel yemişten adeta soğutuyor. Hangi 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman gaze- yemişçi ile görüşsem: 
teleri, Roosevelt'in Amerikan tesli- _Vallahi, bu sene portakallar ha· 
batma müteallik mesajına şiddetle la tatlılaşamadı! cevabını alıyorwn. 
hücum etmekte ve totaliter devletle- Demek ki, ham koparıyorlar. 
rin Amerika kıtasına bir tecavüzde Biraz yenecek gibi portakal da beş 
bulunmaları ihtimali hakkındaki dü- - altı kuruşadır. Daha iyicesi, ye· 
şüncelerini (Masal) diye tavsif eyle- di buçuk - on kuruş. 
mektedirler. Halbuki bu yemişler bizim mem-

Berliner Tageblatt, Roosevelt'in leket mahsulü. G1lya, rivayet odur 
muhtemel bir taarruz hakkındaki dü ki, portakallann iyisi Almanyaya gi· 
şüncesini "gülünç ve garip bir ha - diyormuş. Onun için dahilde iyi \'e 
yal,, diye tavsif etmektedir. ucuz portakal bulmak kabil llianu-

yormuş. 

Fransa ile İtalya arasındaki biri- yaya ikraz yapılması hakkında Mü
tik ihtilaf noktası İspanya meselesi nih anlaşmasından sonra kararlaşan 
Olduğu gibi İngiltere ile İtalya ara- İngiliz - Fransız - Çek müzakereleri
~daki ihtilaf noktası da a~i nıese- ne dün ö ~ıed n "'onra burada devam 
~•ıncuıpu.& mucJQ verılınesıdir. lantı yapılmasına ınkcin hasıl olma-

~~ansız Elç!s! Türkiye, Suriyede 
•&takdi;.Ettı· ı Mandater Devlet 

Bütün dünyaya portakal satan, 
mesela İspanya gibi memleketler 
vardır. Oralarda portakal, neden biz· 
aen cıaııa ucuzdur. 

Ankara, 13 (A.A.) - Fransanın An 1 

Bundan dört sene evvel, Londra .. 
daydım. Hem tam bu mevsimde •• 

İngiltere. de, İspanyada dövüşen i- mıştır. Alakadar mahfillerden alınan 
ki tarafa bu hakkı vermek istiyor, malumata göre, baz1 teferruat henüz 
fakat bunun için ademi müdahale aydınlanmıya muhtaç oldui,ıundan 
koınitesin:n planı dairesinde İtalya- müzakerelere gelecek hafta başlan
tıın İspanyadaki askerlerini çekmesi gıcından evvel devam cdilemiyecek-
lli istiyor. tir. 

kara büyük elçisi Massigli bugün sa-1 Ol k 1 t • D _,.., • Jd• 
at 16 ~a Rei~i~ümhur tar.af.ından ~a-1 ma s emış egı ır 
bul edılerek ıtımatnamesınr takdım 
etmiştir. Kabulde Hariciye Vekili 
Sükrü Saracoğlu da hazır bulunmuş

İspanyadan 1:elmiş portakalların 
tanesini bir peniye, yani yüz paraya 
alıyordum. Hem de mahalle i)akal
larından. 

Halbuki son mülakat esnasında İ- İstikrazın yekunu 30 milyon raka-
talyanın her şeyden evvel muharıp- mını geçmiyecektir. Bu paranın ~ 
lik hakkının verilmesi üzerinde ısrar milyonu borç ve dört milyo;m da 
ett.ği görülmüştür. "hediye., unvanı ile veril~cektir. 

Onun için İspanya meselesi üze- Bunun on milyonu İngiltere Ban-
tinde de bir anlaşmaya varılmamış- kası tarafındanMünih anlasmasından 

tur. • 
Büyük elçinin muvasalat ve avde-

tinde askeri mPrasim ya!'.Jılmıs ve ban 
do Fransız milli marşını çalmı~tır. 

tır. sonra avans olarak verilmi.şti. Şimdi Dünkü Meclis 
İtalya ile Fransa arasındaki ihtila- halledilecek esaslı mesele, istikrazın 

fa gelince; İngiliz nazırları bu hah- faizi ve garanti meselesidir. Toplanf 151 
se karışmak istememişlerdir. Çüııkü - - "'- -
İtalyanın maksadı arazi almaksa, bu Motör Fabrikası Ankara 13 <A. A.) - Büyük Mil-
Vaziyet İtalyanın hürmet etmeğe 3ÖZ Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)- let M(!clisi bugün Refet Canıtezin re-
\>erdiği statükoyu bozar. Maksat ara- Sümerbank umum müdürlüğü tesisi isliğinde toplaumıştır. 

ti değilse, iki taraf bu bahsi araların- düşünülmekte olan motör fabrikasına Askeri fabrikalar tekaüt ve mua 
da konuşabilirler. ait tetkiklerin yapılması vazifesinin venet sandığı hakkındaki kanunun 

Ve keşif seyahati bu şekilde niha- Sümerbanka verilmiş olmakla bera- encümene verilen maddesi müstesna 
Yet bulmuştur. her bu tetkiklerin henüz qk safha- olmak üzere müzakeresi ikmal edil -

Netice: H'çe karşı hiç! !':tnda bulunduğu ve bu itibarla iha- miş. Türkiye ile Almanya arasındaki 
Çünkü Daily Telegraph siyasi mu- l •c:inin henüz bıhis mevzuu olmadı- rnübadelata v~ tediyata ait 30 ağus -

harririnin dediği ıibi: Q'ını bevan etmistir. tos 938 tarihli anlaşmaların tasdiki -

"Geniş talepler ve gösterişli teh- ~----------------~- ne, riyaseticümhur dairesi teşkilatı -
ditler siyaseti 1939 da, 1938 den d~- ı l "la mütedair kanunun bazı maddele-
lıa az tesirli olacaktır .. İngiliz siya- KISA HABERLER rin değiştirilmesine ait kanun. l_ayi 
~etinin bugiinkii şiarı: hiçe kar~ı halarının birinci müzakerelerım bu-
hiÇ'., keliınclcri ile hulasa olunabilir. günkü toplantıda Kamutayın bırinc! e Ankara, 13 (TAN Muhabırinden)-
londra - Paris mihveri ise bu sırada Birinci mumi Müfettişlik Emniyet Müşa- müzakerelerim yaptığı kanunlar a -
son derece sağlamdır.,, 

Adliyede Dün de 

Dazı Gazeteciler 

Dinlendi 

virliğlne yarbnylıktan müstafa Yakup rasında arttırma, eksiltme ve ihale 
Karakol tayin edilmiştir. kanununa muvakkat bir maddenin 

• Anluırn. 13 (TAN Muhnblrinden)- eklenmesi hakkındaki layiha müsta-
Yoz~at. Eskişehir, Kırklareli, Aydın, Kır- li l 

S . k ce yet kararile müzakere ve kabu ehir, Denizli, Dursa, ınop mer ez bele-
~iye reisliklerine seçilenlerin seçimi tas- edilmiştir. 
vip edilmi•tir. Bu muvakkat madde şudur: 

• Ankara, t3 (TAN __ l\~u~ablrlnden)- 28.4 938 tarih ve 3525 sayllı ka -

Ankara, 13 (A. A.) - Romada ~ıkan Tribuna gazetesinin 
Londra muhabiri, Daily Herald'da münteşir bir Şam mektu
buna atfen Suriye Başvekili Cemil .Mardamın Paristen avdet
te \·aki beyanatından bahsetmektedir. l\Iumaileyhin bu meyan 
da "eyJüJ buhranı esnasında Ankara hükumeti harp olursa bi
taraf kaJmak için Halep ve Cezire mıntakalarının Türkiye 
mandasına bırakılmasını istemiştir,, dediği kaydolunuyor. 

Anadolu ajansı, katiyen aslı ve <?sası olmayan bu neşriya
tı tekzibe mezundur. 

Cemil Mardamın Ültila 
edeceği •öyleni)'~T . 

Halep, 13 ıTan muhabirinden) -
Kuvvetle söylendiğine göre Cemil 
Mardam kabirıesi bugünlerde çekile
cek ve Dr. Şı:>n bender tarafından ye
ni bir milli kabine kurulacaktır. 

Ci.imhurreısi Haşim Atas ile baş
vekil arasınd3 geniş bir noktai na -
zar ihtilafı b::!~ göstermiştir. Cüm -
hurreisi, başvekilin Paristeki temas
larınd,rn memnun kalmamış ve yap
tığı anlaşmanın hükumet menfaatle
ri aleyhine olduğunu kabine içtima
ında o;arahatl,, beyan etmiştir. 

Bele ucuz olsun diye sandıkla alır· 
samz, büsbütün ziyanlı oluyor. Ge· 
çen hafta bir kaç arkadaş, ucuz ve 
iyi mandalina yiyelim diye halde bir 
zata müracaat ederek bir sandık 

mandalina istedik. Ahbap işi olsun 
diye bir gün sonraya bıraktı ve iyi 
bir sandık seçip göndereceğini va ... 
detti. 
Uzatmıyalım, ertesi ~ün sandık 

geldi. Evvela adet itibariyle beş tane 
eksik çıktı. Ayrıca sekiz adet te ele 
alınmlyacak kadar çürük çıktı. 

Sonra da on beş tane kadarı he
men yenmezse çürüyecek derecede 
gevşemiş haldeydi. 

Bunun ahbapçası böyle olursa, üst 
tarafını varm hesap edin! 

Bilmem hiç yemiş haline gittinız 
mi? 

Orada bir sandık elmanın, bir san
dık portakalın veya mandalinanın 

mutlaka altı başka, üstü başkadu. 
Yani müşterinin iistüne bakarak al
danması için böyle tertip edilmıştir. 

Bunlar bizde eskiden kalmış, tulc
~·e ve aldatım~·a miistenit esnafük 
hiinerleridir ki; ki.;kii kesilmek ve 
kurutulmak icap eder. 

Yoksa, müstahsilden ;\'emişleri top 
lıyanlar mana,•ları, manavlar da ta· 
bii seni. heni alrlatnr:ık hu aksmna 
bir nevi aldatma ml"kanizma"ı ha
linde devam eder. Hem ahlakımızı 

Nafıa Husuc:I Kalem Muduru Ubeyt Cer- nunla tasdik edilen kredi anlaşma 
Beynelmilel kaçakçılık şebekesin- cel Nafıa ~tiıfettişliğine, Bursa Nafıa m k 1 

d l 1 Ek K .. · · tavı.·are " ·~··du··ru Cevdet Onaran Kocaeli Müdür- u ave esi mucibince mübayaası i-

Diğer taraftan Şam gazeteleri de 
Suriyedeki unsurlar arasmda baş gös 
teren gerginlı_ğin tam manasiyle va
himleştiğini y:ızıyorlar Yeni fevka
lade l<.omiseri., icraatı sabırsızlıkla 

bekleniyor. Umumi kanaate göre bu 
icraatla bütün unsurlar tatmin edile
rek dahili sükun temin edilecek veya 
hut F!listind<? olduğu gibi geniş bir 
ihtilale yol a.;-ılacaktır. 

hem de kendimizi zarara uğratır. 
istila edeceğinden bahsedilen İşte bu mülahaıalarladır ki: ye-

e ro a an rem ouıgın J •· ;vıu . . . . cap eden ı _ . . r· -une naklen tayın cdılmışlerdır. eşycı ve levazım 2490 sayı ı 

hkaçakçılıgı ve sahte evrak tam~ımı u~ Ankara. l3 (TAN Muhabirinden)- arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 

Suriye Başvekili Cemil Mardam m. şler, Adem habamı7.la. lla\'Ya ana. 
nıı7.ın el siirmelcri yasak olan meyve 

akkındaki nesrivat üzerine And~~~ 1 Urfa tapu müdürHlğiine r· SiMT t~pu mü- hükümlerinin tatbiki kabil olmayan 
l"a müdcieiumumiliğinin g:önrler H!l dürü Fethi Atmaca ter .ııın, o :t .. ta?u ~a~l~rde ait .:>lduğu vekaletlerin tek
\a limata gör<> Müddeiumumi Hikmet müdürü Seı.ai Seze:, ~rzıncan mudur:u- lıfı uzerine maliye VekaAletı'nı·n rnüta 
" •. • c:ı , . • .. e Erzincan mudüru Behram Ugur l 
•mat. dun de Yenı ' aoı:ıh gazPtc:>sın- gun . . . .. }""ğü ıe naklen tayin adil- eası alınarak İcra Vekilleri heyetin-
Oen Cemal SaraC'oğ1u ile Muradın ve Tokı1t mudur u r - t 

. . . t . mişlerdir. ce esbit erilec:ek esaslara göre mü -

Balkan Merkez 

Bankaları Toplantısı 

lngiliz Anavatan 

Filosunun CevelCinı 
Londra, 13 (A.A.) - Amirallik 

Ankara, 13 (A.A.) - Belgratta 17 dairesi, ana vatan filosunun Atlas Ok l'tıuharr ırll'rJm17den br<>hım Hnkkı • P;ıris, l3 (Husııs~) -: Fransız ~ar- bayaa edilir.,, 
~nyalının malUmatlarma miiracaat rnmentMU bu~iin hnrıci .sıyas.~t üzermde .. B_,üyük Mıltet Mecıı·sı· 

· · k .. d • m edecl'k bır mm:akere ac-
"' mıs ve geç vakıt dosyayı An ara üç gun e' n h t· 1 İt 1 k gunu toplana•.:aktır. 

ve 18 ikincikanunda yapılacak iıçün
pazartesi 

cü Balkan antantı merkez bankaları . . .. ~. .. . . ı~tır Muhtelif :ı ıp er a yaya arşı 
l'nıddeıumumılıgınc gondermıştır. m · .. · . h ttı hareket tavsiye etmişler

metıın bır a 

yanusu ile garbi Akdeniz limanları
na ilkbaharda yapacağı ziyarete a it 

guve;nörlerinin toplantısında bulun- programın ilk kısmını neşretmiştir. 
dir. 

0 
B Ziraat Müsteşarhğı mak üzere Merkez Bankası umum Bu cevelana Royal Oak zırhlısı ile ---o--~-

haline- e-«>ldi. 

Başvekilin Tetkikleri 
Ankara, 19 (Tan Muhabirinden) -

Başvekil Celal Bayar, (,ğleden sonra 
Sümerbanka gelerek barıkn binasın? 
ve yerli mallar pazarını gezmis. ban
ka umum müdürii Nurull::ıh Esattan 
banka işleri hakkında malftmat 31 -
mıştır. Kutupta Yeni Bir Keşif e Prag, 13 (Husus - u ayın sonu- Ankara, 13 (A.A.) _ Ziraat Ve- K 1 z . S 1 b k beş kruvazör. 20 kadar torpito muh-

k dar Çekoslo\·akyadan 10,000 Yahu- kal t· müdürü ema aım une . an a- .b 
Nevyork, 13 - Amerikalı Kutun na a h' t ed kl .. e 1 ınüsteşarlıgıv na ı"stat;.stı"k u- k ~ A rı i, 5 tahtelbahir, bir atölye gemisi gemisı bulunmaktadır. . c bl Amcrikııya ıcre ece. er- mum .. nın mali müşaviri Namı ~eki ral 

k~şlflcrinden LincC\ln Ellsworth. Cenup d~ eçnuko"lovakyanın Alman nüfuzuna . . mudürü Celal Aybar tayin e- ve 10 kadar muavin gemı iştirak ede Bu cüzütamlardan bazıları. ceve-
kulbunda K\\remize 80,000 mil murabba- dır. e · 50 000 dılmış bu h ile birlikte bu akşam Ankaradan ha- kt· B · ·1 

· d·~ denberi Çekoslovakyayı • . ' usustaki kararname Milli ce tr. u muav1n gemı er arasında lan esnasında Fransız limanlarını zi· lrıd- bir sahanın inzimam ettiğini bildir- gır lı,;•n ırade ikt. d kl d" C 
..!U;Wı:.._ __________________________ ..u,ılil..!!ud~i~ter=..:..:k~etm:...._i~~t_ır_. ______________ Y_e ____ ır_a_n:;;._e~t~rn~·ı.ı..u·~---------.1.~r~e~k~et __ e __ ec_e ___ e_r_ı_r_. ________________ ~o-u_r_a~g~eo-u~s-a~d-ın~d~a~k~ı~·m.;..:.:.:e~k~t~e.ı::.....:t~a,,_,~a~r~e-yaret edeceklerdir 
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Karısını öldüren memur 
Dün muhakeme edildi 

TAN 

Azasından 32 si Kral 
Olan Cemiyetin Reisi 
Dün istanbula Geldi 

Bir çok memleketlerde bilhassa 
Mısırda bıldırcınlar ökse ile tutulu -

Bilmecede 
Kazananlar 

81 Klnunuevvei 1938 tarihi! cÇoeak -
TAN• dakl bilmeceleri doilru halleden• 
lerden hediye kazananların llıteıl: 

Birer bUyDk dolma kurıun kalemi k•· 
zananlar: 
Bakırköy Ortaokulu 819 Neriman Töz, 

FaUh Ortaokulu 1 Vedat ÖT.Say, Kadıköy 
birinci ortaokul 10 Vedat TüzOner. Geçen sene Kadıköy iskelesinde layan bir odada yatardım. Geceleri 

karısı Behiceyi tabanca ile öldüren güriıltü, patırdı, sövüp, sayma, hazan 
Akay memurlarından Rifatm muha- da tabanca şarjörü sesleri işitirdim. 

kemesine dün Ağırceza mahkemesin- Bir gün öğrendim ki Rifat evden 
de devam edildi. Bir çok şahitler din ayrılmış, bir başka gün müvezzi Be
lendi. hiccye hitap eden taahhütlü bir mek 

Dün İstanbula gelen beynelmilel 
Avcılar birliği reisi B. Maksim Duk
rak burada bir kaç gün daha kaldık
tan sonra Ankaraya gidecektir. B. 
Maksim Dukrak dün kendisiyle görü 
şen bir muharririmize Avcılar birli
ğinin gayesi \'e bu seyahati etrafında 
şunlan söyle.'?liştir: 

yor. Bu sebeple bıldırcın nesli inkı - Birer kUçük dolma kurıun kalemi ka· 
raz bulmaktacır Bıldırcın avcılığı -1 zananlır: 
nın sureti katiyede tüfekle yapılma- ~~lenb?~ torla okulu 0

628 Hakkı, Ka
sının teminini hükumetten rica ede - dıkoy Azızıye Bns:ıkçı soknk 7 Meziyet, 
ceğim Cerrahpaşa Hobynr Kocn Musta!npnşa 

· caddesi 68 numarada Klızım Tekin. 
Şahitlerdeı;ı Halit bildiklerini şöy tup getirdi. Mektup açılınca bir ga - --o-

le anlattı: zete parçası onun içinden de bir yağ- Askere Dayet 
EmlnlSnü Aıkırlik Şubeılnden: 

F.minönQ As. Ş. sine mensup 311J ila 

Birer perkel takımı kazananlar: 
İstanbul birinci ilkokul Seniha Önısık. 

40 ıneı ilk okul 241 Didar. Üskildnr Nuh 
kuyu u cadde 1 79 numarada Güzide Tav 
tamıs. 

- Ben bir şey görmedim. Yalnız lı kağıt içind.:ı yassıltılmış yedi zey -
işittiklerim var. Guya Rifat Behice tin tanesi çıktı. Başka bir şey ve yazı 
ile Behicenin babasının parası için yoktu. Biz zarfın üstündeki yazıdan 
evlenmiş, unıduğunu bulamayınca bunun Rifat t&rafından gönderildiği
geçimsizlik başlamış. ni tahmin ettik. Kadınlar bunu büyü 

55 memlekette birliğe mensup 
226 kulüp ve muhtelif memleketler 
de de 73 ajan vardır, birlik merkezi 
Paristedir. Bırliğe dahil kulüpleri -
mizde 32 kral da aza olarak bulun -
maktadır. Üç senede bir umumi kon
gremiz toplanır, avcılığın nizamlaş -
tınlması işlerı göruşülür. 

333 doğumlu olup yoklama kaçağı ve Birer AlbDm kuınınlıl"': 

Şahitlerden İhsan bir şey bilme- sanarak sokağa attılar. DedL 
dignii soyledi. Bundna sonra Behicenin hizmet -

saklılardan. Muameleleri tekemmül ct- ı Anknnı Yen1$chlr fnkıHip sokak 15 nu
miş olanlıırla 316 llA 329 doğumlulıırdan maradn Bayan $nhlka İzmit Ortaokul n16 

bakaya kıılmış olanlar ve şimdiye kndar Adn n Özet, Sinop ortaokulu 91 Cahit 
askere çağrılmamış 330 do •umlu Mbstim Say r. 

Tıp Fakültesi talebesinden Alaet- çisi İrfan dinlendi, 0 da Alaettin gi
tin de bildiklerini anlatırken: 

- Behice benim halazademdir. gi söyledi, şahitlerden Seniye ile 
Ben leyliyim, izinli çıktığım zaman Şemsettin gelmemişlerdi. Muhake -
kendilerinin evinde kalırdım. Ben me bunların çağrılması için başka 

onların yattıklan odanın altına rast- bir güne bırakıldı. \ 

Bir Şahit, Kadınla 

Erkek Müsavatını 

izah Ediyor 
Çemberlitaşta randevücllUtk yap

tıgı iddia edilen Yaşann muhakeme
sine diın Sultanahmet sulh birinci ce 
:za mahkemesinde devam edildi. Şa -
bitler dinlendı. Ev arandığı zaman i
çeride iki kadınla yabancı iki erkek 
bulunmuştur. Suçlu~ 

LCilellde Nihali 

Ezen Şoför 

Mahkum Oldu 

Birligimiz !:İmdiye kadar 13 dev
letle anlaşma yaparak av tüfekleri -
nin serbestçe ithal ve av malzemesi
nin ucuz satışını temin etmiştir. 

Buradan Ankaraya gideceğim. Hü
kumet erkanı ile bilhassa iki mesele 
üzerinde görüşeceğim. Bunlardan 
birincisi yabani domuz avcılığıdır. İ
şitiyoruz ki Anadolunun muhtelif 
yerlerinde çok fazla yabani domuz 
vardır. Ziraate zarar veren bu hay -
vanlan itlaf ıçin hüklımet geniş mü
cadele açmıştır. Amerikadan, İngil
tercden, Fransadan bir çok avcılar 

bilhassa domuz avı için gelip uzun 
müddet burada kalmak istiyorlar. 
Ben Ankarada bu arzuyu hükumet 
erkanına arzedeceğim. 

ve pıymle sınıfınd, n bulunnnlnr bu defa, 
askere scvkedilcceklerdır. 

Bakava 'e yoklama kaçağı ,.e saklılar 

dan olmayıp vnzlycUerl normal olanlnr
dnn bedeli nakdi vermek istiyenlerin be
delleri 20 - 2. Kl'ı - 939 Cuma günü ak
şamma kadar kabul edilecektir. 

Bedel vermiyccekler için şubede topla?'.' 
ma günu 21 - 2. K~ - 939 Cumartesi 
günü askere scvkcdllcceklerl. 

TEPEBAŞI 

ORAM KISMI 

14 - 1 - 939 Cumartesi 
gOnO R!:şnmı sant 

20,30 da 
HAYDUTLAR 

iSTiKLAL 
KOMEDi 

5 Perde 
CADDESi 

K ı S M 1 
OGLUMUZ 
Komedi 5 perde 

AŞKA TAPAN KADIN - Bunlar benim misafirlındL Di
yordu. Dinlenen şahitler arasında 
evde bulunan kadınlardan 22 yaşın -
da Sabiha isminde genç ve güzel bir 
kadın da vardı. Hakim Reşit ona su
allerini sorarken: 

Bir ay evvel Lalelide Ordu cad -
desinde Türbe önünde Nihal ismin
de bir çocugu otomobilini çarptıra -
rak ö\aüren ~oför Mehmedin muha -
kemesini dün asliye dördüncü ceza 
mahkemesinde neticelendirildi. Mu -
hakeme şoförün suçunu sabit gördü. 
Kendisine bir sene hapis cezası ver -
di. Fal:mt çocuğun da birdenbire oto
mobilin önüne çıkışını takdiri hafif -
letici sebeplerden saydığı için ceza -
sını 8 ay hapse ve 20 lira para ceza
sına indirdi. 

ZARAH LEANDER 'in bu emsalsiz temsili 

Sinemasında 

- Siz genç bir kadınmnız, yaban
cı erkeklerle niçin konu§Uyordunuz. 
dedi. Sabiha bu suali karşılarken: 

- Bu da r.ual mi Bay hlldm, de-
di. Şimdi kadınla erkeğin müsavi ol
duğu, serbest bir devirde yaşıyoruz. 
Erkekle konuşmak ayıp mıdır? 

Hakim gelmeyen şahitlerin çağı
nlması için muhakemeyi başka bir 

güne talik etti. 

POLiSTE: ( 

Bir Kadın Çocu9unu 

Düıürürken Öldü 

Balkan Bisiklet 
Olimpiyadı Kongresi 
Sofya, 13 (Hususi) - Balkan bi

siklet oliıııplyad~ kao5ıç;,l ;pn.u.ı \uı.. 

gün) Sofyada toplanacaktır. Bu kon
greye, Arnavutluk müstesna olmak 
üzere Türkiye, Yugoslavya, Yunanis 
tan, Rumanya ve Bulgaristan iştirak 
etmektedir. 

SAKARYA 
Muzafferane bir muvaffakıyetle devam ediyor. İlAveten: 

VICTOR RANCEN ' in ıaheseri 

TAKSIM Sinemasında 
Her kadın için bir ikaz ıpahiyetinde olan 

KADIN HIRSIZI 
İhtiraslı ve Büyük Fransız Filmini Mutlaka ğidip Görünüz. 

Filmin kahramanı olan Kadıköyünde Bahariye caddesinde 
oturan Samime adlı genç ve güzel bir 
kadın çocuğunu düşürmek üzere yap
tığı kocakarı ilaçlarının tesirile öl-

müştür. 
Kocası henüz yüksek bir mektep 

Kongrede bir Balkan bisiklet f e -
derasyonunun teşkili dolayısilc Bal
kan memleketleri arasmda bisiklet 
yarışları ve müsabakalarının tertip 
edilmesi ve saire göriişülecektir. Tan 
zim edilecek ilk bisiklet müsabaka· 
Inrına Türkiye ile Bulgaristan nam-

zettirler. -o- 'I "ASKIN taFALK.ı\R VAlDLERİNI>EN SAKININIZ,. Dbor. 
Bugün saat 1 ve 2.::0 da tenzilatlı matineler 

~nkara ~alatasaray ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 E o u C A U X~ A N N 

talebesi olan Samime ilacı kullandık
tan 20 dakika sonra çağrrılan dokto
run gösterdiği lüzum üzerine Nümu
ne hastanesine kaldırılmak istenmiş, 
fakat yolda ölmüştür. Dün yapıl~n 
muayene neticesinde mah~t na~ı 
komşu evlerden birisinde hı~etçı
lik eden Aliye isminde yaşlı bır kadı 
nın verdiği anlaşılmıştır. Zabıta ve 
müddeiumumilik tahkikata devam 

etmektedirler. 
Beş Yankesici Yalialandı 
Muhtelif semtlerde manitacılık, ve 

yankesicilik yapan Cemal, • Eth~m, 
Osman. İhsan ve Sadık ismındekı 5 
sabıkalı yakalanmıştır. Dün suçları· 
nı itiraf eden bu beş arkade!I mevcu· 
den müddeiumumiliğe teslim edil • 

mişlerdir. 

Şüplie11 Bir 'ölüm 
Ahırkapı açıklarında Yıldırım mo 

törü tayfalarından Hayri, birdenbi
re motörün içine dlışerek ölmüstür. 
Yapılan muayenesi neticesinde ölüm 
siıpbeli görüldiiğünden ceset morga 
kaldırılmış tahkikata başlanmıstır. 
* Beyazrtta Zeynepkamil sokağın

da 48 numaralı apaı;tmanda oturan 
Hasan zabıtaya müracaatla bazı eş
yalarının çalındığını iddia etmiştir. 
Yapılan tahkikat neticesinde eşyala~ı 
avni apartmanın kapıcısı Mehmedın 
çaldığı anlaşılmıştrr. Suçlu yakalan· 
mış eı;yalar istirdat edilmiştir. 

Demirle ArJtadaıının 
Diıini Kırdı 

Klübü Kongresi,. 
Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)

Ankara Galatasaray klübü yıllık kon 
gresini Sadi Batunun reisliğinde yap
tı ve yıllık faaliyet ve hesap raporu 
okunduktan sonra takip edilecek ça
lışma esasları müzakere edildi. Eski 
idare heyetine hararetle teşekkür e
dildi. Klüp Reisi Eth tn Menemcnci
oğlu fahri reisliğe alkışlarla seçildik
ten sonra yeni idare heyeti şöyle teş
kil edildi: 

Erzurum mebusu Aziz Ak.vürek, 
Mecdi Saymen, Raif Kulbastı, Ercü
men Ahmet Karaosman, Hicabi Fı
ratlı, Fethi. 

Büyüklerimize şükran ve bağlılık 
telgraflan çekilmesine karar verile
rek toplantıya nihayet verildi. 

---0-

8. Nadolnl Ankaraya Gitti 
Dün Berlinden şehrimize gelen e.:ı

ki Alman sefiri B. Nadolni, dün ak
şamki trenle Ankaraya gitmistir. 

Otomoil Kazaları * Seyfinin idaresindeki 711 nu -
maralı otomobil Taksimden geçer
ken Nişantaşında Vali konağı cadde
sinde oturan Doktor Behıce çarpmış 
tır. Doktor, hafifçe yaralanmıştır. * Pangaltıda Bozkurt cadeslnde 
oturan 12 yaşında Mehmet Pangaltı
dan geçen bir tramvaya asılmak is
terken yere düşerek bacağından yara 
lanmıştır. 

• 

ÜÇ 
~~.-İ ARKADAŞ 

Bu akşam 
Saat (9) da 

Oç YILDiZ 
Yakında: M. Yesari'nin 

(M O D E R N 

KIZLAR} 
Senenin en ıen opereti 

Telefon: 40335 

TÜR KÇE 
S Ö ZL Ü 

Görülmemiş bir Muvaffakıyetle 

i PEK 1 te 
Devam ediyor 

Fransızca Sözlü 
Bugün saat 12,45 ve 1 de ucuz 

Fiyatlarla matineler 

A NNA BELL A 
WILLIAM POWELL 

BARON ES 

Birer bUyOk ıulu boy• kızınanlar: 

Eı ki ehlr Sak rya caddesi 138 numara
da Zekiye, Afyon 3LI esi Orta kısım 303 
Abdullah, Adana birinci ortaokul 744 Sa
mi Çetinbudnk. 

Birer bOyilk kutu kalem boyHı kaza· 
nanlar: 

Ankara Erzurum mahallesi Kucak so
kak 32 numarada Ali Ertan, Yozgat Sa
karya ilkokulunda 10 Kılıç Aslan, Zaf
ranbolu Knle ltı okulu 526 Nadir Aksoy. 

Birer mUrekkepll kılem kazananlıır: 

İstanbul 40 ıncı ilk okul 228 Yakup. 
Kadık5y Yelde irmcni 3 OncQ ortnokul 
sınıf 2 Erdoğıın Turgut, Kadıköy Moda 
Fınldnk sokak 6 numarada Yervant 
Knprlelyan. 

Birer kart kazananlar: 
Mardin Vnllslnln oflu Necdet Ökmen, 

Malatya lisesi 944 Ziver Alp, Eltız.ığ Ata

tOrk ilkokulu 360 Refik Eren. Adapaza-

rı 1stikl!ll mohnllc~I Aydın sokağı 15 nu
marada Hılmi Tunalı. 

NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ'! 1 
Gülmek ve ~nüniizil c1oyu1maz 

:ze~·k ve neşe içinde geçirmek 

istiyorsanız: 

ALEMDAR ve 
MiLLİ 'ye G eliniz. 

f OTHY LA!\IO"L'R'un 
ŞEDÖVRÜ 

L MANUELLA -
ve: LOREL - HARDI 

iŞ ARIYOR 

m Şehzadebaşı 

1 F E R AH Sinemada 
Telefon: 21359 

20 el asnn sinema mucizesi ve 
en pahalı Filml: 

Pam uk Prenses 
ve 7 CÜCE 

Merak ve Heyecanla Takip 
Olunan ROBENSON CMALA) 

Hergün yer bulmak için koşu
şan her sınıf sinema meraklısı
nın görülmemiş rağbetlerine 

mazhar oluyor. 
Günlerinden istifade edi-

SON · H .. bahl nız. ergun sa an 
10,30 dan itibaren devamlı 
Seanslar Pazartesi Salı mutad 

tenzilatlı günler 

Senenin en ince ve 
en zevkli Filminde 

ve USAGI 
' 

Beşiktşta bir tütün deposunda ça
lışan Receple arkadası Celal biribir
ler"le sakalaşırken CeHilin fırlattığı 
hir demir parçası Recebın yüzüne çar 

arak ) aralam1<;tır. Ayni zamanda 
b r di i de kırılan ) aralı tedavi altı-

* Mercan caddesinde oturan 5 ya
şında Ramazan ayni caddeden geç
mekte olan 743 numaralı otomobilin 
tamponu uzerine binmek isterken 
du erek basından yaralanmıştır. 

Bugün saat 12,45 ve 1 de çok ucuz fiyatlar HALK ve TALEBE MATİNELERİ 
Bu Film pek yalanda İZMİR'de ELHAMRA sinemasında 

na l nmı tır. • 

14 - 1 - 1939 

RADY( 
'ANKARA RADYOS 
Cumartesi, 14.1. 1939 

1639 m. 183 Kes. 12 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 2 
T. A. P. 31.70 m. 9456 KC!· 2 

13,30 Muı.lk (milzlk hol p rçal r 
Saat, Ajnns habrrleri ve meteor -
ra. 14,10 Tı.1rk mfü:I J (Pi). 15, 15 3 
zik COperrtlcr - Pl). 

17,30 MOzik (Dnns saati - pi) 

Konuşma (Dıs politik hftdi C'lcrll 
Muzlk (Daruı saati dev m). 18 30 
Ajans haberleri: meteoroloji ve 
Bnrsaın (fiyat). 18,40 Türk mü 1 ·· 
saz Nihavend faslı. T h in Kar ktJ< 
kı Derman. E ref Kadri. H Tıı 1 

tiner. 19.40 Nedim gecesi: T m l 
Milz.lk. Ekrem Rr"'1t. Rusen Fe .. t. 
Cemn (Türk mil i i kilme okUytl 
radyofonik temsil kolu istir k edeC 
21 Saat. Eshnm. T hvil t. K •. b " 
Nukut Borsaııı (fiyat). 21.15 M k 
müzi~I). Piyano: Cem:ıl Rr it t(t 

Necip Aşkın. Viyolon el· Erlıp Se en 
ci tertip Si bemol ma or (Mo rf) ,. 
ro, Larghetto. Alleı?r<'tfo 21,4!i Ko 
(haftalık po ta kutusu) 22 Mü k 
cük Orkestra), 1 - Ormanda a.ı;k 
Schmalstlch), 2 - KOpldon ve P!! 
kısımlık &lik h!kAyes:I (Sch.) 1 -
taşma 2 - Aşk valsı, 3 - B sb sa. 
Gezinti, 5 - KavgnCJlık ve barışma 
Barbcle - Folka (H. Munken. 4 -
nedlk hatırası -S~renad- (H. :r.ıruıı 

5 - Dle Mydropathen Vah (J. GU11 

Op. 149. 6 - Alik haberi balet tT' 
(L. Siede) Op. 68 Wcnlngcr ter. '1 
Esmeralda baletlnden al'!ır vnls (it 
ıto) Pol K. ter. 8 - Ninni (A. Gret.) 
fspanyol danııılan. 23 Müzik (e~ltfl 
plAk). 23,45, 24 Son Ajans hııberletl 
yarınkl program 

• OPERALAR, OPERETLER! 
21,10 Breslau: «Zigeunerllebe> 

21,10 Viyana: 11Derfntnger. isimli o 
22 Roma: Pueclni'nln cButter!ly• 
Si. 

ODA MUSiKiSi: 
19,10 Münih: Naaıren ışımen ~ 

serclri. 20 Viyana: Ev musikl!L 
RE8ITALL~R: 

17 Frankfurt: Şarkılı ham musdd
Kolonya: Neşeli program. 18,30 
kısa dalgası: Piyano sonaUnn (Bte 
ven). 21,10 Kolonya. Hnmburg: G!llJıl 
sıhhtdlr. 

DANS MUSiKiSi: 
21,15: BOkreş 21,30 l>rag. :ı:ı,..:ı: 

kısa d lgası. 22,15· Bukreş. 22,10 
23: Peşte. 23,35: Prag: 23,40: KönilS 

möLOM' HABERLERi 

İstanbul Vilayeti sabık 
Müdür Muavini Doktor Bay 
uzun bir hastalığı müte 
Kızıltopraktaki hanesinde irf 
danbeka eylemiştir. 

Merhum Şehremanetinin 
nelik afif, vazifesine son derece 
but emekli memurlro-ındandı. 

Cenazesi 14-1-939 tarihine 
sadif Cumartesi günü Kızılto 
istasyonu arkasındaki hanesfnd 
saat 11 de kaldırılacaktır. N 
Sahrayıcedit camisinde eda 
dikten sonra defnedilecektir. 

Allah rahmet eyleslO 

ÖLÜM 
Eski Sadrazam Kıbrıslı 

(Paşa) ailesiaıden merhum 
(Paşa) kerimesi Bayan Aziz Kıb 
bir müddettenberi müptelA oldtl 
hastalıktan kurtulamıyarak f!!'Ne 
akakşam vefat etmiştir. Cenazesi b 
günkü Cumartesi saat (11) buç 
Taksimde Recep Paşa sokağında 
gepalastan kaldırılarak namazı 
şiktaşta Sinan Paşa camilnde Jı;l 
lmdıktan 90nra Beşiktaştan fl8I 
(13,30) da hususi bir vapurla se1. 
lerbeyine nakledilerek metfeni ııı . 
susuna defnolunacaktır. Allah gı 
ki rahmet eyliye. Çocuklanna ~ 
bütün ailesi efradına beyanı taziY' 
eyleriz. 

Hazin Bir Ölüm 
Şehrimiz avukatlarından :Etı 

Nazmi Atahanın kayınpederi ve ınli' 
sahhih arkadaşlarımızdan Ceınal A, 
tabanın dedesi kıvmetli hnkimlef1 

~ b' mizden İsmail Suphi Akman kısa 
rahatsızlığı müteakıp vefat etmişti' 
Merhuma Tanrıdan rahmet dller." 
derli ailesine taziyelerimizt sunar1t-

VEFAT 
11 

Emekli eczacı binbaşı Nizamedd1 

Mehmet Mırel bir senedenberı r11tJP" 
)' 

tela olduğu hastalıktan kurtu af1'1 
et· 

yarak 13-1-939 cuma sabahı vefat 
miştir. Cenazesi bugıin oğle vale~ 
Çemberlitaş karşısında Dıyarbel<' 
kıraathanesi yanında Karababa sole 
ğındaki 13 numaralı evind n kn rl 
larak, Beyazıt camiinde c naz rı 
mazı kılındıktan sonra Edım k 
şehitliğine defnedilccek•ır 



....__ .lo.l - l . J,.,.,J 

Gündelik Gazete 

TAN'ın hedıtfl: Haber• 
de, fikirde, herıeyde 
temiz. dUrD•t. aamlml 
olmak, karlln gazetHI 
olmt)'a oal11makt1r. 

ABONE BEDELİ 
Ttlrklyt Ecnebi -

1400 Kr. l Sene 2800 Kr. 
750 ,, 8 Ay 1500 ,, 
400 ,, 3 Ay 800 ,, 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 
11llcUcraruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mOddct aırııstyle 30. 16. 9. 
3,5 liradır. Abontı b~tıll peslndlr: 
Adres dcAlıUrmek 25 kunııtur. 
Cevap için mektuplar 1 O ktırUl
luk pul llAvest lAzımdır, 

; o •• •• •• •• •• •• •• •• ... 1 ; 

ı GONUN MESELELERi t 
t. .................... 1 ••• 

Son Neşriyatta 
TAN 'ın Mevkii 

Ekrem Köniğ ve slllh kaçak~tlı· 
ğı hakkındaki ne~riyat müna 

lebetiyle muhbir sıfatı ile malQmatı· 
la nıUracaat edilen gnzetelerden biri 
de Tan'dır. 

Dün bazı arkadaşlarımız "imah 
lle!l'iyat,, mUnascbetlyle Tan'ın da 
İsticvap edildiğini yazdılar. 

Filvaki müddeiumumilik bi:ı.i de 
Çağırdı. Ve bize de bazı şeyleı; sor • 
dıı. Fakat bize sorulan sualler, Tan'
da çıkan bazı imalı neşriyata ait de· 
illdtr. Tan, silah kaçakçılıtı hakkın
daki neşriyatta azanıi derecede dil • 
l"Üst olmaia çalışmıı, hattl bir kaç 
defa masum vatandaşları şüphe altın 
da bırakacak mliphem neşriyat yapıl 
Jnama;;ı lbım geldiğinde de ısrar et· 
rrıişti. Onun için imalı neşriyatla Ta· 
hın hiç bir allkası yoktur. 

'l'anın mal<ımatına mUracaat edi· 
len mesele, beynelmilel ıebeke hak • 
'-ında yalnız ıazetemizde çıkan ma • 

mattır. Tan merkezi Pariste bulu • 
nan beynelmilel silah kaçakçılık ıe· 
hekc ve teşkili'ltı lıakkında ve A vru • 
J>a gazetelerind~ rasgcldiği malumatı 

°WliPtWlilıi"'-;;.,t.,,.l•tl Ud1'A __ .__ -~·•J"" 

tın a ılları da müddeiumumiliğe tes· 
lirn edilmiştir. 

İmalı neşriyat hakkında yan ya • 
7.arken arkadaşlarmuzın imalı neşri· 
Yat yaparak bu defa da gazeteci ar • 
kadaşlannı şiiphe altında bırakmak 
gibi bir hataya dil~memeterinl tavsi
Ye ederiz.. .. 
Et Meseleıinde 
Sabota; Yapıyorlar 

Ziraat Kurumu et itini eline al· 
mak üzere teşebbüslere giriş

tlfi gilııdenberf et meselesinde gayri 
tabu bh manzara var. 

Şimdiye kadar bu işi idare eden • 
ler, Ziraat kurumunun işe vaziyet et· 
llıeslnde tablatiyle hoşlanmadılar. 

İşln yine kendilerine kalması için Zi· 
l'aat kurumunun muvaffak olmama
sı lazım. Ziraat kurumunun muvaf -
fak olmamasını temin için de şimdi -
ilk ellerinde mühim vasıtalar var. 
Şehrimize gelen koyunların çoğunu 

onlar getirtiyorlar. Kati mıktarda 
koyun getirtmemek suretiyle piyasa 
~ dara dilşürebllirler, et fiyatlannın 
l'ilkselmesine sebep olabilirler. Bu 
•uretle kurumun beceriksizliğini ile
ri sürerek onn baltalayabilirler. 

Bu işte yalnız celepler deiil, ka· 
saplar şirketi de menfaattardır. On • 
lar da Ziraat kurumunun muvaffak 
olmasını kendi menfaatlerine muha· 
lif bulurlar. 

Müesses menfaatler kolay kolay 
teslim olmazlar. Onlarla mücadeleyi 
ıö:ıe almak, vo bu mücadelede de mu 
\'affak olmak için evvelden tedbir al· 
lbak, kuvvetli bulunmak zarureti 
•ardır. 

Onun için Ziraat kurumunu, bu 
işi tamamen f'le alacak surette kuvet 
lendirmek, ve bu kabil rnüşküllerle 

sarsılmasına meydan vermemek la • 
ıımdır. 

Akraba11nı Öldürdü 
Orhangazi, (TAN) - Dutluca kö

!iinde bir cinayet olmuş, Yusuf adın 
daki köylü, dayızadesi Recebi başı· 
n, iki kurıun sıkarak öldürmüş, ya· 
nındaki arkadaşı İsmaili de bacağın
dan yaralarnıı ve kaçmııtır. 

Katil iki saat sonra, iki saat öte
deki Gürle köyiinde tutulmuştur. 

TAN 

CASUSLAR 
MASIL 
CALISIYOR? 
~"""'~~~~ 

1 Ken Mecmua~md~_J 
1 kinci dünya harbi ne zaman 

ba§lıyacak? 
Bugiln biltün dünyayı merak

landıran bir mesele budur. Fakat 
bu muharebenin henüz başlamadı
ğını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 

Çilnkü bu harp perde arkasında 
başlamıştır, devam ediyor. Ve bu 
gizli harbi casuslar devam ettiri
yorlar. Bunlar, rüşvet, iğfal, tez
vir, cinayet gibi her sefü vasıtayı 
kullanarak ordular ve donanma
lar hakkında, milletlerin iktısadi 
vaziyeti hakkında, iç ve dış siya
salar hakkında malUmat topla
maktadır. Hiçbir vakit casusluk 
davaları bugünkü kadar çoğalrmı
mış, bugiinkü kadar dünyayı sar
mamış, ve herkesi rneraklandır
mamıştrr. Diktatörlükler ile de
mokrasiler. bu işte yarışa girmış

lerdir. 

Geçenlerde Londrada bir Mls 
X in muhakemesi yapıldı. 

Sarı saçlı bir İngiliz kızı olan bu 
Misin üç senedenberi Sovyetler 
hesabına mühimmat casusluğu 

yaptığı anlaşıldı. 

şebeke bulmuş, diğer bir şebeke
nin, Madride, mikropla dolu kaP
lar göndermek için bir suikast ha
zırladığını anlamış, ilcisi kadın o
lan üç Amerikalıdan müteşekkl' 

bir şebekenin Pariste Sovyetleı 

hesabına çalıştığını keşfetmişti. 

S ovyet Birliğinde §U kaideleN 
herkes hürmet ediyor: 

- Komşunuzu gizli varidat: 
varsa derhal haber vermek. 

- Yabancılardan bir şey kabu: 
etmemek. 

- İyi havadis aldığını belli ~t· 
memek. 

- İşe yaram1ynn malOmat ile 
m~şgul olmamak. 

- Mühim evrakı daireden eve 
götilrmemek. 

- El yazısını muhtev:I bir ka
ğıdı atmamak. (Çünkü en masum 
yazıyı ihtiva eden kAğıt bir casu
sun elinde en tehlikeli mahiyeti 
alır.) 

- Bütün gizli günahlardan a
zade yaşamak. 

- Esrarengiz sarışınlardan u
zak kalmak. 

BUyOk Harpte yakalanan bu kadın caıuıun tıııdıDı euarı Alman lıtlhbaratı bir tOrlO 
kelfedemltordu. Sonradan ılfre Kod'unun QtrdanlıDa hlk ıdlldlAI ınlaııldı .. 

Bu oaauıun üatU baıı ince muayeneden gıçlrlldl, glıll havadlı taııdıDına dair emare 
bulunamadı. Fakat, aaçıları keallinoe, ılfrenln kıfaaına yazılı olduGu g!SrUldU .. 

.-
au mHum tıırkının notHı da, bir oasuaun idam marıı olmuıtu. Gizil bazı malOmat 

gönderdlQi anlaıılarak öliim cezasına mahkOm edilml§tlr .. 

casusla atakadardı. Barones, bir Mata Hari, üç sene Fransanın 
aralık bir terzi dükkanı açmıo ve askeri sırlarını çalıp Almanyaya 
bu sırada bir Alman kadın me- satmış ve kendisinden şilphe olun-
muru He tanışmıştı. Bu memurlar mamıştı. Bu kadının nerede doğ-
çok iyi giyinmek istedikleri için duğu, hangi millete mensup ol-
Çok geçmeden borçlanmışlardı. duğu pek mal<ım değildir. Fakat 
Barones bunlara ziyafetler veriyor, ara sıra Cavalı olduğunu söylerdi. 
bunlar ziyafetlere gidiyor ve ara- Uzun boylu, güzel bl.r kadındı. 
da bildikleri malumatı casusa sa- Dansları, yavaf yavaş bir soyun-
tıyor, bu suretle te~hir olunmak· madan ibaretti. Kendisine sürü sü-

rü tutulan ldmseler vardı. Mata tan korunuyorlardı. 
Bu sırada memurlardan bir.inin Harinin içy{izi\ 1917 de anlaşılmış 

anası, kızının devam ettiği bu zt- ve mahkum edilmişti. Fakat htı.la 
ya!etlerden şüphelenmiş. bunun onun masum olduğunu sanan kim-

B
ir genç, neşretmck~e olduğum 

C Kitapları serısinden ter -
cp h' k't 

k ıbcre benden ır ·ı ap 
cUme etme \ . bu 
istedi Yliksek ilim tah ı\ eden. • 

. t lime editınek lb:cre ılnu, 
gence, ere dl . . ta-
nl'vır bir kitap verdim. Ken ını 

,; • . derece\ e kadar 
nımadığnn ıçın ne • g· 

frak Olacagw•ınt bilınh·ordum. ı 
111U\ a .. 
tabı gdirdi, hurlkulllde bir tercuıne. 

k ılı"ını hu\ınu~, 
Mefhumların tam ar f; 

• kl b ıorlukt:ırmı tUrkçe i tenm., ta ın · . . . 
o kndnı lıUncrll' çözmil ki, ~cudı~~nı 
takdirle hnrnrctle tebrik cttıın. 1':~ -
tnbm U~crinc ismini ko~·ocnğıını soy• 

l ledtm. 
- i\lii aade ediniz de hocama so -

ravm1 dedi. . . 
ilk hnmledr ka\•rnyamadını, hıç ı-

tirnt. da ctm~dim. Bir kaç gün .sonra 
geldi, maalesef, ismimi ,·eremıyece-

i,.;m dedi. 
- Neden? . b .. u 
- nu seri pek popliler .. Isınımı 

raya \'ermemek daha nıu,·nfık ola • 

cak. .. .. 
Duraklnclım kitabı yaun bulun 

diinyaca tanınmış bir fclezof. O ~u 
seriye lsmtnl 'ermiş, eserini ''crnıış, 
kendini vermış, Türkiyedeki miiter -
cim i~ıntni veremiyor. Bu seriye Bcr· 
nard Şov, Dostiyevski, Will Duran, 
Tolstoy, l\faksim Gorki, diinyanı~ 
ne kadar edibi. f,limi varsa isimlcrı· 
ni vermişler, beynelmilel alemin ta· 
nıdığı en bUyük adamlar milterci.m
liğini yapmış, bizim genç bu scrıye 

ismini ,·eremiyor. 

• Bu bir zihniyetin ifadesidir. Biz 
de ilme intisap edenler, ilmi yalnız 

daracık bir hudut içinde, dar bir çer· 
çe\C içinde kendilerine milnhasır sa
nıyorlar. Halk ilimden ne anlar? Ta· 
bii anlamn, E~cr l\lim, csl'rlnl diğer 

Bu senenin Martında Mister 
Chamberlain, Rusyada İngiliz a
janlarının çalıştığını parlamento
da tekzip etmek istememiş, parla
mento da İngiltcrenin meşhur En
tcllicens Servisinin tahsisatını 

yükseltmiye razı olmuştu. Bu ha
dise de bir casusluk hadisesini ta
kip etti. İskoçyada yakalanan sa
~-hi.::.,kadının -clevlet aır\an~ 
soku duğu görülmüş, bu yüzden 

!ngnterenin Skotland Yard Se
ri Sir Basil Thomson kaclınlann iyi 
casus olmadıklarına inanıyor. Fa· 
kat dünyanın bir çok yerlerinde 
kadınlar casusluk lıteminin ön sa
fındadırlar. Fakat Almanlar da. 
Ruslar da, kadınlara pek fazla iti
mat etm!yorlar. 

i.izerine tahkikat yapılmış ve her seler vardır. 
şey meydana çıknnlmıştı. Fakat lngilterede zabit Norman Stewart 
yapılan ke§ifler pek mühimdi. yabancı bir devletle münasebetsiz 

Uç bes ftliın için )'&zıyor •• ilme inti• 
snp edenler, ancak seminar maaala .. 
rında bunun mUnakaşaslyle yalnız 
_,ı, ....... u ı...r .. ı •• ~nao>naulandırınak llti • 
yorlarsa, ilmi, mekteplere sokmağa, 

ilmi eserleri bastırıp sathrmata ne 
lüzum \'ar. Zaten halk anlamadılt 

için bu eserlere gırtını çevirip geçi ~ 
yor. O zaman her nıillet sadece bir 
Akademi yapsın, bu alimler, topla • 
nıp konu~sunlar, hangisinde Hergül 
cesametinde ilmi kudret olduğunu 
birbirlerine anlatmak için gırtlak Y• 
rup haşre kadar bağır~ınlar ... 

birçok tankların delik deşik hale 
geldiği, hatta çok gizli tutulan bir 
bombardıman tayyaresinin tecrü
be sırasında kaybolup gittiği an
laşılmış, bunun üzerine bütün ha
riciye memurlanna komünistleri 
veya nazistler:i hizmetçi olarak kul 
lanmamalan için tamimler gönde
rilmişU • 

Bir kaç ay önce LondradaJtl Al
man se!arethanesi, Almanya -
ya gidecek İngllideıin puaport

Ianm vize etmeleri llzmı geldilS-
ni tebliğ ettiği zaman İngiltere 
hükumeti de bu tedbire ayniyle 
mukabele etmiftl 

Halbuki bu vize muameleleri 
on senedir tatil edilmişti. Fakat 
birlbirini takip eden casusluk va
kalan ve Avam Kamarunıda so
rulan sualler bu tedbiri canlandır
mıya saik oldu. 

Nazist Almanya başkalan a
leyhinde casusluk yaptığı 

gibi ona karşı da ayni §ekilde ha
reket edilmektedir. Almanyada 
Doktor Göbels, bütün Almanlar
dan şüpheli her konuşma hakkın
da derhal rapor vermelerini iste
miş ve casusluk yaparak Yahudi 
parası kazananlarnı balta ile öldü
rüleceklerini hatırlatmıştır. Geçen 
kış mevsim.inde bu balta nice kel
leleri kesip biçmiştir. Bir Fransız 
Lejyoneri olan Ace Savsen de 
·bunlar arasında idi. Fransa, bu ka
dının Nancy'de ekseriyetle Alman 
olan yirmi kişiyi casus olarak kul
landığını ve bütün bunların Fran
SIZ tahkimatının sırlan peşinde 

koştuklan kanaatinde idi. Geçen 
Şubatta Fransa üç caauau otuzar 
sene hapse mahkum etti. Nisanda 
Nus kardeşler de dahil olmak üze
re beş casus yakalandı. Alman ge
nerallerinden biri Fransa tah
kimatı hakkında "onlara a1t her
şeyi biliyoruz,, demlfti. 

Bu söz, Fransanın gizli zabıta 
tefkıilitı olan "milli emniyet,, in 
yüzüne indirllınit bir ıllle idi. Fa
kat Fransanm bu te,kilitı F't'ıtnsa
do gizli radyo mürsileleri kulla
nan casusları yakalamak içl.n tara
ma ameliyatına girl~ ve Fran
'kist fsoanva ile muhabere eden bir 

Bir kaç yıl önce Almanya~a 
"da --''l Baronaa n~nı+,,. ı m 4Kl1 en-.--. -·--~··P 

riden sonra dünyanın en güzel ve 
en göz boyıyan casusu idi. 

Onun casusluğu, genç bir Lehli 
zabit olan Baron Sosnowslc:i ile 
karşı1aşmasHe başlar. Kadın bir 
zabiti sevmiş ve aşkı yüzünden va
tanı aleyhinde çalışmayı da göze 
almıştı. Fakat Sosnowski kadını 
ayni şeki1de sevmiyordu ve Katya 
Berberyan adını taşıyan diğer bir 

Çünkü işte Kaliforniyalı genç 1- alaka yüzünden beş seneye mah-
ı....ı ı'iit l!fi' .t..__--.. +l.-JH-• -:ı..ı- ı,;.'1" nJ ......... UA ...-nhAJrA-__; --
~n ~ it napse amrnış, ve sınaa "Yenı Almanya,, yı sevmek 
mahkumiyetini bitirdikten sonra yüzünden bedava malumat verdi-
Amerikaya dönerek herşeyi anlat- ğini söylemişti. 

mıştı: Mis İsabel'e göre, Barones Bu gibi vakalar saymakla tükcn-
Lehli zabitin kendisini sevdiğini mez. Dilnyanm her tarafında bu 
sanarak onu korumak için her§ey:i çeşit hadiseler vuku bulmaktadır. 
yapmış, ve sonunda idam edilmişti. Devrimiz gizli harp devri oldu~ 
Mata Hari kadar şöhret kaza- için dünyanın bir ucundan öbür 

nan bir kadın da Almanlar ucuna kadar casuslar çalışıyor. 
tarafmdan kurşuna diülen hasta- Çünkü büyük ordularm hareketin-
bakıcı Edit Covel'dir. den evvel bu ordu harekete geçer. 

Münakasasız ve Müzagedesiz 
Alınan //Qçlar için 

D Onkfl Tan'da Lokman hekimi 
mlz sayın slltad Dr. G. Ata

cın kısa bir teşekkUrtlnU okudum. 
Bayan Safiyeye teşckkilr ediyor • 
du. Niçin? ÇilnkU: 
Sondan Uç beş, belki de iki iiç ka • 
lan gerçek !ıCS yıldızlarımızın en 
başındaki bUyük artlst bayan Safi 
ye Sesican, ı.anat arkadaşlarını top 
lanuş Haydarpaşa hastanesine git· 
ıniş, hastalara bir konser verip 
ruhlarını şenlemiş. 

Hem ikinci veya iiçüncü defa. 
Müessesenin baş hekimi üstadımız 
da hem Safiye Scsicana hem şef • 
katli, insan arkadaşlarına "minnet 
ve şükranlar,, ını sunuyor. 

Öyle bir doktorun hu minnet ve 
şükranlarının ne kadar yiirekten 
&"eldiğini biz pek iyi biliriz, biz, 
millet bakımı ile asker ocağından 
yetiiıniı öksüzler ve yetimler ..• Bit 
takım &'&fillerin sadece sert aesli 
ve ~elik cliaipllnli bir meslek ıan· 
dıkları asker ocağının öyle ince, 
öyle hisli, öyle Lamartinden daha 
şair taranan vardır ki öğrenenler 
hayretten tlyadc takdis hiıleriyle 
dolarlar. Onlardan bir tanesi de 
bu hastalar ve milzik tarafıdır. 

Gençlijimizde askeri hastahane· 
J'• 1atmak biıe korku ve endlte de 
tn, ümit \'e emnbet verirdi. Hatti 
kötti Abdlllhamld.tn pis devrinde bl 
le. Blıim aıkerlitımlz şu veya ba 
devirle aayıhp atçUJemes· Türk as· 
kert, TUrkUn ,u dUnyad~ var oldu 
lu ırtndenberl ayni değer ve ayni 
bU1iiklUkle 1t)'ftl mukaddes yolda 
yürümektedir de onun f~fn. 

ı:•---····-· -·-··---.. ··----·---· 1 
1 
i 

Yazan: 
Aka Gündüz 

i 
..... il ..................... ·-··-· ___ .. _ .. 

Her gilnilu muayyen saaflerin -
de ha8tahane bahçelerine askeri 
bandolar gelir, mutlaka ten, kıv • 
rak parçalar çalardı. Biz de kimi -
miz pencerede, kimimiz balkon • 
da, çıkahllenler bahçede Jnı muzi
ği dinlerdik, dinlerdik ve kuvvet
lenlrdlk. 

Yalnız hastahanelerdeki hasta • 
lar için mi? O bandolar kıtlaların 
gürbüz, dinç sakinleri için de her 
akşam birer müzik zi:rnfeti verir • 
ler. 
Ağır hastalar, zaten daimn da -

ha sakin olan arka koğuşlarda ya· 
tırılır, biraz iyileşince miizlk tcda· 
\'İsi kin bahce tarafına geçirilir. 

m; yaban:. menıl:-kctte hususi 
bir hastahanP görmüştüm. Kfü;ük· 
tü. Arık miizik yaparlarsa ağır has 
taları rahatsı7 etmek ihtimali \•ar· 
mış. düşünmüşler, bulmuşlar. Ho
parlörü kulaktan takma radyo • 
ıramofon ile müzik veriyorlar • 
mıf. Bu suretle ses, ıncak kulağı • 
na itltlr takılı hastalar dinliyebili· 
yonnuş. 

Bu son sistem pratikliğe karşı 

burada yine son sistem bir zihni
yeti hatırladım: Bir tarihte bliyii
cek bir tehirdeydim. Yüz binler 
sarfedilip hakiki miikemmel bir si 
,.n hadahane vapılmış. Tam ''nzi-

leye başlanılııcafı zaman itirazlar 
olmuş, bu hastahane buradan kalk 
malı denilmiş. Sayılan dökillen 
mucip sebepJcr arasında şu iiltra 
modem sebep fa ,·armış, denilmiş 
ki hııstahanenin arka cephesinde 
halka mahsuıı bir radyo ile hlr hah· 
çe vardır, radyo çalacak, bahçe kon 
ser \'erecek, hastalar bu muzik yii 
:1.iinden vefat edecekler. Aman efen 
dim! Koca hastahanenin hu cep • 
besinde hasb koğuşu yok, sadece 
laboratU\·arlar. etiid ~·erleri, bakı . 
cı odaları var. Kaldı ki biz hasta • 
larımıza muayyen zamanlarda kon 
scrler \'ermrk niyetind~yiz. 

Ne niyetinde olurlarsa olsunlar, 
hadahanederı vaz mı geçilmiş? r-a 
ra hol imiş de başka yerde mi ya· 
pılmış? Herhalde biraz acı, biraz 
tuhaf bir şc~ lcr olınu . Geçelim. 

Benim m:ıksndım sayın dokto • 
rumuzun o kısa minnet '' şükra
nındun ahkıim çıkarmaktır. Şef • 
kat ''e insaniyet yalntz madde ile 
öl!:illmemell. insanların insanlara 
yardımlarında gönilllerin de. duy
gula:-ın da hisseleri büyüktür. Can 
sesli Safiye ve arkadaşlarının yap 
tıkları itte budur. Bir hastanın vü 
cudu şuruba şırıngaya n~ kadar 
muhtaçsa, ruhu da hir takım ilaç
lara muhtaçtır, \'e bu ilaçlar mii -
nakasaya konulup komisyon • 
ca mtibayaa edilir cinsinden değil
dir. Onu yiiksek nıhlar miinakasa· 
sız. miizayedesiz dağıtıyorlar: Sa • 
fi~·~ \•e arkadaş]arı gibi. 

Lokman Hekimin kısa minnet \'e 
~iikranına hen de iştirak ederim. 

İlim şllphesfz ki halkın anlaya • 
mıyacağı hir ~•hadır. Fakat ilmi po
plilarlze ederek anlatmak, halkın ka 
fasmı nurlandırmak da bugünkü idi· 
mai terakkinin ~artlarından biridir. 
Yalnız tepede entcllcktUe1 bir nris • 
tokrasf kurmak, yahnz Alimler i<:in 
ilim yapmak on sekiz \'e on dokuzun 
cu asrın cgol t bir temayiilU idi Bu
giin biitUn dlinya, Hml, edebiyatı. fcl 
sefcyi popUlnrize ederek halka ulaş· 
tırmağa çalışıyor. Hattiı klasik llmi 
bile, gcnçluln, ikinci derecede mit • 
nevvcrlerin anlayabilmesi için. bu e
serleri baştan tnh lil mahiyetinde ze. 
~·itler iliivc ederek. h:ılkn mal et ınt> ~ 
ğe uğraşıyorlar. Blı, neden hu <'l'l'e· 

yanlardan geri kalmak i tlyôrur.: 
Neden yalnız be beş kişiye nıiinha•m 
bir ilim yapımck dava ındayız. İlmi, 

hlıttft tercüme ettiğimiz kitabın altı· 
na koyacağımız ismi kime snkh~·o . 
ruz? O hal<le ilmi cserl~r, kitaplar o
kunmuyor diye niçin şikayet edi~ or· 
sunm:'! Zaten bİZ bunları halk lc;in 
~·aznuyorsunuz. Kendiz için yaz • 
dığınız eserleri bastırmnğa ne lü • 
zum \'ar? .. 

İlnıi, sırma işlemeli bir kesenin 
içine ı;okıı~ or dört tnrafını kalın di • 
kislerle dikiyor, sonra lıil bakarım 
bunun içinde ne \'ar, diye haf!lrı~\·nr 
sunuz? ... Ben takı değilim, kahin de 
değilim, kaı>alı kesenin içinde ne , aı 
merak da etmem ... Ben halkım. se11 
hana gel, hen !>ana gidec.ek de~ilim. 
Gelnıezııcn. k·ıtandakinin s1•vunu sık 
ve kcııdin iç. Sen bana hir katre su· 
narsan ben sana kesemin, arönlü • 
nıün çeşmesinı açarım... Ama. ben 
sana ''ız gelirsem, sen de hana vu 
gelirsin ... 

Böyle halktan ayrı, tepede, bir 
ilim m, istiyoruz? 

t<ı"ık Ziraat Kredi Kooperıtlfl idare 
Baıkanı Bay Ali Rlıaya: 

B h l'ttı iniz mesl'lelt>rl ıh•ı ım h ri-
clnde glirdOğOm fçin y 7.mndım. M 
bunuzu sckT t rl' 
d(.'(.'ı>kll'r. 
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EKONOMi: 

Perakende 
Meyva Fiatı 
Çok Pahalı 

Bir Zabıt Kitibi Karısı ile Kayna 
nasın_ı Mahkemede Öldürdü -------------------------------·----------MINT AKA MERKEZiNDE DÜNKÜ TOPL.ANTI : 

(Başı 1 ncide) 
evde oturan teyzesi Makbulenin ya
nında geçiren Şevket, saat dokuzda 
mahkemeye gelmiştir. Arkadaşları, 

Anadolunun muhtelif merkezlerin- kendisini çok bitkin ve asabı bozuk 
den piyasamıza getirilen kışlık yaş bir halde görmüşlerdir. Şevket bır 

meyvaların toptan fiyatlannda ucuz- aralık daktilo Nerimana vaziyeti aç
luk olduğu halde perakende satışlar- mış ve kayınvaldcsindcn yana yakıla 
da ehemmiyetli bir miktarda yük - şikayet etmiştir. Neriman. kendisine 
seklik görülmektedir. Amasya elma- şu teklifte bulunmuştur: 
sı 13 - 40 kuruşa toptan verild ği - Bay Şevket. simdi karınla ka
halde perakende 20 - 60 kuruştan a- yınvalden buraya gelecekler. Ben ta
şağı alınamamaktadır. Ferikler top - vassut edeyim. sizi barıştırayım. 
tan 8 - 22, perakende 15 - 30. İnebolu Şevket, buna muvafakat ettiği için 
elması toptan 6 - 7 perakende 1 O- Vildan la annesi geldiklerı zamım, 

12, Gümüşhane elması toptan 11·-15 Neriman onları Şevketin odasına al
perakende 18-22. İngiliz elması top- mış ve sonra da Vildana sokularak: 

Klüp ba,kanları, Vali ve Belediye Reisi Lutli Kırdarın 
reialiğinde yapılan dünkü toplantıda 

tan 9-13. perakende 15-20. Laz el- _Ne olur ablacığım, demiştir. Şev 
ması toptan 5-7. perakende 8-10 ket seni çok seviyor. Onllnla oarışı- ı'1iiddeiumumi Hikmet Onat Cinayetin ı ukubulduğu 
kuruştan aşağı verilmemektedir. nız, tatlı tatlı yaşamamıza devam edi- malıkeme binasmda11 çıka,.ke11 

Son Karara Aykırı 
Odada Azahklar niz. Haydi ablacığım. ellerinizi sıkı- almıştır. Çıkan serseri kurşun ken- Hikmet Onat, muavini Sabri. ErıJ° 

için Seçim şınız. Ben de senin elini öperim. disine isabet etmiş ve bir kaç dakıkn yet miıdiıru Sadrettin Aka, cins) 

Ticaret odası umumi meclisi azalık Vildan, bu yumuşak tavass'.ltu mu 1 içi~de o da ölmüştür. yerine gelmişler ve tabibiadil 5111 
/ lanndaki münhaller için miitemmim vafa~at manası gizlen~n t:ıtlt bir .~e- ı ~~ ~~set odada bir müselles halin- Haşim yerde yatan yaralıları mua)>t 

Giden Klüpler aza seçimi yapılacaktır. Oda meclisi bessumle karşılamış. hıç bır ey svy- de ustuste yığılmıslardır. ne ederek hepsinin ölü olduğunu ttl 
azasından iken vefat eden Beykoz de lememiş, yalnız annesinin gözlerine Tahkiknta el koyan miiddciumumi bit etmiştir. Müddeiumumi mua"1 
ri fabrikası müdürü Nuri Dı.Jral ile bakarak onun da muvafakatini ara- masanın üstunde üç mektup bulmuş-! Sabri, öğleye doğru tahkikatı bit 
mebusluğa se<'ilmiş Denizbank mü _ mıştır. tur. Bun'ardan ikisi Şcvkc>tin Anka- miş ve Vildanın eski kocasını da dil 
dürlerinden Sadettin Serimin yerine - Nazife, yüz~nü yana 5e~ir~iş .. ve rada bulunan anasına ve babasına hi- ]edikten sonra cesetlerın gömülıııe# Görecekler Ceza yeniden iki zat seçilecektir. agzından şu cumleler dokulmuştur. taben yazılmıştır. Birisi de Vildanın ne müsaade etmiştir. 

- s. en bar.ışırsan, ben. öliirün. ı. csk. i kocası Saime vazrlm1ştır. !\Tüd- ög"leden sonra, Fatih sulh ma .. w 
Oda meclisinden istifa eden İzzet .J JlS'. 

Mekteplileri 

Mağlup 

Klüplerin Hükmen 

Tebliğ Edildi 

Ak Nerıman yıne ısrar edınce Vık!an, deıumumi bu üç mektubu da açmış . b' _ . . . ~ 
osman ile Akay müdürü iken b3Ş- barışma temayülü göstermiş, fakat ve okumustur. mesı ınasına uç tabut getırılmıŞ ' 

Oynatan 

Sayılacağı 

ka bir vazifeye tayin edilmiş olan yine annesine bakmıştır. Nazife, sert uşercfimi kıırtardım cesetler bu tabutlara konularak 
Cemilin de yerine birer uıtın seçil- bir eda ile eski cevabını tekrarı~ _ ,, vardaki camie kaldırılmıştır. 

Bundan evvel karara rağmen mek 1 

mesi takarrur etmiştir. mıştır. Şevket babasına yazdı~ı mektuba. 

lnhisarların Satıı Teıkilatı - Sen barışırsan ben ölürüm. "Dünyanın en sev.ııili arlamt, kıy - Mektup($ular Arasında 
İnhisarlar umum müdürlüğü· Av- "Kadın, sen öleceksin?,, metli babacığım,, diye başlıyor ve 

tepli futbolcuları oynatan klüpler '!!!!~~-!!!iiii!=!iii--=~!!!i!!~~~~~~~~ 

hakkında ne şekilde hareket edile
ceği hususunda İstanbul bölgesınin 
genel merkeze bir tezkere yazdığı ve ı, 

bu hususta emir beklemekte olduğu- ı 

nu yazmıştık. 

Şehir Stadı 

Dolmabahçede : 

rupanın müteaddit mnrke7.lerinde ye . şövle bitiriyor: 
ni satış teskilatı kurmak için Lir pro- Bu sırada Şevket ayağıı kalkmış, "Bahacığım hn mektuhu ıılıhğın 
je hazırlam1ştır. elini masasının fü;tünde duran çan- 7aman hen tevkifhanede hir katil 

Beden terbiyesi genel direktörlü -
ğünden İstanbul bölgesiM gelen e- 1 

Yapılıyor 

Projeye göre. inhisar mamulntın - tasına ;ıtarak çıkardığı t:ir tabanca- olarak zincire vurulmus ola<'ağım. 
dan Avrupa merkezlerind'?n bazıla- yı Nazifeye çevirmiş ve şu~ları hay- Fnkat. namuc; ,.e '.':Crefimi temide
rında çok rağbet görmüş ohn arap- kırmıştır: mek için katil olmaktan haska care 

11 larla likörlerden maada inhic;nrın - Kadın. sen öleceksin, sı-nin öl- bulamadım. Ciinkü kavın valdern 

mirde karara rağmen mektepli, as- Kulüp başkanları dün akşam bütün mamulatı veni kurulacak o- men lazımdır. Fakat biz yaşıyacağız. <'Ok s<-vdiğim kartını elimden aldı, 
lan bürolarda satılacaktır. Bundan sonra tetiğe asılmış, iik onu ha.,ka erkeklerin kucağına attı. ker ve subay oynatan klüplerin bük- , mıntaka merkezinde Vali Lutfi 

men mağlup sayılması ve hakların-
1 

Kırdarın başkanlığı altında top ıı 1 ı d 11 Yeni Kontrolörler Geldı· 
da da kanuna aykırı hareketlerinden ıı anmış ar ır. il 

kurşun Nazifenin beynine rastlamış- Reni affedersiniz. ellerinizi, çok çik Ö· 

tır. Kadın bir anda yere yuvarlanır- perim. hahacığım, .. 

do~ı cezai kararlar verileceği bil- ı ı ' Sporcu valimiz, kulüplerin tktısat Vekaleti. tstanbul kontrol 
dirilmiştir. dertlerini yakından dinledikten 11 dairesine bir kontrolörle üç kontrolör 

' ı sonra en nıtJlıtiu ... .,, .r.uu ~ .. ,.... - • • 

'Anadolu klübü lig maçlarından stadı meselesi teşkil etmiş, vali. trolör şehrimiz piyasasında tiftik ü-
niçin çekildi? kulüp başkanlarına iki stad ya- zerinde tetkikler vaparak hR7.ırhva-

pılacağını, şehir stadının Dol - cakları raporları Bursada kursa de-
Talebenin klüplerde oynamamala- h 1 vam eden kontrolo-rlere go"ndere-mabahçedc mi. yoksa Yeniba -

ken ikinci kurşun da koltuğundan Vildanın eski kocasına yazılan 
girip arkasından çıkmıştır. mektubu bitirirken de şoyle demiş-

yatlar içinde odadan dıı::arı fırlamış- " enin on ya~ın a İr ızın ':ar. 

rı kararından sonra bazı klüplerimiz ı ceklerdir. 
çok müşkül vaziyete düşerek sahaya çede mi yapılmasının daha mi.i- ' 

tır. Şevket. revolverini heyecandan Şimdi onun anası ölmüş bulunacak
tirtir titriyen Vildana tevcih etmiş, tir. Ben namusumu temizlemek için 
haykırırken açılan ağzına nişan ala- onu öldürdiim. Sen kızının da böyle 
rakiki el ateş etmiştir. İki saniye son bir akıhete maruz kalmamasmı Is· 

Bursada yapak ve tiftik lnırsuna de- ra, o da annec:inin yanına yere yu-
1 
tersen, onu yanlarından al, kendin 

nasip olacağını sormuştur. Ku- I! 
on bir kişi çıkaramıyacak hale gel- 11 

diler. Otuz bir senelik bir müessese 
11 

lüp başkanları müttefikan Yeni 
vam etmekte olan kontrolôr namzet- varlanmıştır. Cinayeti işlıyen Şevket biiyi.it.,, 

olan Anadolu klübü de bu kararla o- bahçede stad yapılmasının mer 
bu sefer masanın iistünden dışarıya 

1 

Cesetler gömüldü 
kaçmak istemiş. ayağı sepete takıla-

Nakiller, Tayinler 
Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)"" 

Dahiliye Vekaleti tarafından hatıt' 
]anan mektupçular arasındaki n~ 
lıstesi tasdik edilmiştir. 

Vilayetler idaresi şeflerinden '$
sat Aydına, Samsun mektupçusu S' 
it Adil Karaman Afyona, Trab2'D' 

mektupçusu Faik Pulat Samsu.O" 

Çoruh mektupçusu Behçet Er~11 

Trabzona, htıkux mezunlanndall 

dan .15aha vcal vra·ıa'tyaya, • ~ıtwi 

mektupçusu Kazım Beydoğan çora 
ma, Aksaray kaymakamı Asım 'ft' 
kin Mardine, Edirne hukuk i.Şletl 
müdürü Hilmi Yılmaz KırklareliJıti 
İzmir eski mektuçusu Alaettin MtJt 
laya, Hakari eski mektupçusu St' 
ref Ayyıldız Urfaya mektupçu ti' 

kezi bir yer olmadığı için doğ -
yuncularının kısmı azamını kaybet-

1 
1 11 

ru olmadığını Dolmahahçenin 
1 tiğinden lig maçlarından çekilmek 

lerinin yapak üzerindeki der51eri bit
miş ve tiftlk kursuna bac;lam1slard1r. 
Kurslar daha bir ay kadar devam e
decektir. Bursa Merinoc; fahrikastnıfa 
açılmıs olan kurslara dev3m eden
lerin miktarı 18 kisidir. Kursta mu
vaffak olanlar kontrolör muavini o
larak yanak ve tiftik üzerinde vazi
fe alacaklardtr. 

rak yere yuvarlanınca tabanca ateş Hadisenin akabinde müddeiumumi 
----------------------------------------------------------------------------------------_... 

yin ve nakledilmişlerdir. 

l 
ı ı daha miinasip olacağını bildir - , 

zaruretinde kalmıştır. Klüp başkanı 
· · - 1 İ il mi~lerdir. ı ı 

Vahdet çekilme mecbw·ıyetıni şoy e Bunun üzerine şehir stadının 
11 

izah ediyor: ı ·, Dolmabahçede yapılmasına ka • 
- Talebelerin klüpl~rde oynama-

" rar ''erilmiştir. ı ı 
maları hakkındaki kararla birinci ta- ı ı Yali hundan sonra her ayın 
kımımızdan sekiz kişiyi kaybettik. birinci haftasında böyle bir top 
Sahaya on bir kişi çıkabilmek için 

1

,

1

,

1 

Jantı yapılmasını, dertlerin ya -
o sekizin yerine adam bulmak lazım " kından göriişülmesini söylemiş-
dır. Genel direktörlüğün evvele" ver
diği diğer bir emirle bugün müseccel 

i tit. Bu şekilde karar verilerek 
1 toplantıya nihayet verilmiştir. 11 

azanın yeniden tescili icap ediyordu ı ı Şd.ir stndının. bir iki sene için 
Ancak ec;as oyuncularımızı tescil et d .. ikmal edilmiş olacağını da 
tirmistik. Valimiz ayrıca kulüp başkanla -

Bu kararla on bir ki~imiz yok ki. ,, rına tebliğ etti. " 
maçlara devam edr>lim ve tahiatile ı 1

1 

lig maclarından çekilmek zaruret n- 1 - - - - - • n -- . 

de kaldık.,, önemle tebliğ olunur. 
Cezalanan futbolcular Vizeli hüviyet cüzdanı 

olmryanlar oynatrlmıyacak Beden terbiyesi genel dırcktörlü

Yeni karardan sonra bir çok klüp- ğü gönderilen hakem raporları üzı?
lerimiz müseccel, fakat yeniden ge- rinde yaptığı tetkikten sonra Süley
nel direktörlükçe tescil muamelesi maniye klübünden 547 Raufa ve Bey 

koz klübünden 93 Gazanfore birer 
yapılmamış oyuncuları oynatmak 
mecburiyetinde kalıyorlardı. fstan _ ay ceza vermiş ve bölgeye bildirmiş-
bul bölgesi yaptığı tamimde vize al- tir. 
mamış !utbolcularm oynatılmama _ ı::ı Oniversite ne düşünüyor? 
}arını hakemlere tamim et'rnistir Talebenin klüplerde oynanıamala
Bölgenin bu tamlmini aynen aşağıya rı hakkındaki karar yüksek tahsil ta
alıyoruz: lebesinf de yakından altıkalandırıyor 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi ve son karardan sonra spor efkarı u-
başkanlığından: mumiyesinde ve üniversite muhitin

de üniversitenin bu kayda tabi tutu-
l - Bazı klüplerimizin son tebli- lamıyacağı hakkında bazı iddialar ö-

gata rağmen, takımlarında futbol vi- ne süriılüyor. üniversih .. >dcn alaka -
zesi olmıyan hüviyet cüzdanlı idman dar bir zat diyor ki: 
cıları oynattıkları ve hakemlerin de - Üniversite evvela mektep de -
bunlara müsamaha ettikleri görül - ğildir. Saniyen üniversite talebesinin 
mcktedir. üniversite haricinde hayat ve hare-

-
ketleri tahdit edilemez. Üniversite 

Badema bu gibi hüviyet cfızdanla 

lktısat Vek&leti Teıkilc1tı 
Ankaradan şehrimize ~elen haber

lere göre. İktısat Vekaleti İstanbul 
teşkilatı kadrosunda bazı yenilikler 

yapılacaktır. Vek&letle alakalı olan 

dairelerde yapılacak yenı1iklerle tk
tısat Vekili bizzat meşgul olmaktaclır 

Söylendiğine göre, şimdiye kadar üc 

retle çah~n memurlarm maasa ge
çirilmesi esası üzerinde baz! kararlar 
alınmıştır. 

rile müsabaka'ara iştirak edilPmiye- böyle bir karardan haberdar bile de-
ce ıinc kli'ıplerimiz·n ve hakcmlerimi ğildir. Genç istediği yere girer, iste

diği klüpte spor yapar. Üniversitede 
zin dikkat nazarlarını çekeriz. altı, yedi bin genç için spor ihtiyaç-

Ergani 19.75 
Turk Borcu I Peşin 19.325 
Sivas - Erzurum hattı 1 19.
Sivas - Erzurum III 19.15 
Sivas-Erzurum hattı V 19.225 

2 - Bölgemiz çevresi içinde bulu- larını tatmin edecek teşkilat yap-
nan bilcümle gayri {~dere klüplerin mak hem çok güç, hem de uzun za
salahiyetli birer murahhaslarını der mana mütevakkıftır. Bizce bu karar 
hal bölge merkezine göndermeleri üniversitelilere şamil değildir.,. 

\.., ______________ __ 

GAZETELER •• ARASINDA 
Alelade 

D iin çıkan "COmlnU'İyet,, re
fikimiz, silah kaı;akçılığın

dan bahsederken: 
"- Bu, "Alelade bir sahtekar

lık vakasıdır!,, diyor. 
İçinde milyonlar dönmiiş bir na

diseye bu kadar tepeden b.ıkabil

mek biz m haddimiz değil. Fakat 
acaba, ''Cumhuriyet,. l'Cfikimiz!n, 
bu alelade sahtekarlık ,·ııl<a!oınn 

dair ikişer, iiçer siitunluk başma
kaleler yazışının s<'hehi ne? Ve 
acaba niçin, dünkü nfülıa•.unn hu 
ilk sa~ fasını aklUde sahtekarlık 
vakasına müteallik sütun sült1n ~ a 
zılarla doldurmu~? 

8.2, bu mesleğin ac:ık~öz d)ml'z
leri, bu "Alelade sahtekıirlık va
kası., nın bir fevkaladeliği olduğu
nu, tecrübeli refikimizin bu g;ıy

retindcn seziyoruz ve anhyoru7. 
ki, usta refikimiz, bu ınesl'lc•dc bi
zi, bu hadisenin aleladeliğin~ inan
dırarak atlatmak istiyor. na*rt!:>ll 
bu usul, fena bir ı:azetecilik tak· 
tiği değil. Fakat bu aşik?t' gaze
tecilik kurnazlığını, ııekiı: ym~ına 

daha evvelki a:ün basmış olan ldi
çücük "Haber., refikimt1. l)le yut
mach. Çiinkü, Cumhuriyet refiki
mizin, "Bu alelade bic v:ıkadır!,, 
diyen nüshasında. Anadolu Ajan
sının şu telgrfı da intiı:ar etti: 

"Türkiye Cümhuriyeti adliye 
makamatı, Ekrem Ki)n'ğin tutulup 
Türk adliyesine teslimi içın I<'ran
sa makamatı aidesine, Paristeki 
büyük elçiliği vasıtasiyle mütead
dit müracaatlarda bulunmuş, ve 
bu müracaatlara karşılık olarak. 

Yakalar 
Fransa Hariciyesi, 12/1~/938 ta
rihli bir nota ile Fransız polisinin 
bu şahsı takip etmekte oldugunu 
bildirmiştir!,, 

* Tiirk·ye Ciimhuriyeti .,dliye ma-
kamatını, Fransa llaridscsini, ,.e 
hiitiin Fransız polisini hnrckl'lc gc
~iren hadise, "Alelade bir sahte
karlık vnkası,, mıdır? 

Eğer bii) le iddialardn bulunur
sak. giilmek ihtiyacını duyan oku-
yucular. nıi7.ah mermua)arını hı-

rakıp, ~·e\ mi ga7.etelcrn 
lardır. 

imalı neşriyat 

sarılacak-

D iin ayni tezada "Son rosta,, 
refikimizdc de rastladık. Bu 

refikimiz de imalı ne.:jôyattan 

mii~teki. 
Fakat, hu şikay<'t:n yamhaşıntln 

intişar eden haberin serlevhası ~u: 
"Şehir halkının tanıdı~ı meşhur 

bir muganniycnin karde ·i hırsızlık 
etti!,,Yine ayni sa~·fadaki haberler 
den bir nin üstiinde de, kocaman 
harflerle şu cümleler Y'lztlı: ''Bu 
1800 J':ra kime verihli'! Hiikflmct
çe şehrimizdeki deniz nakliyııt nıii 
esseselerinden birinde yaııtırılan 
tahkikat ilerliyor!,, 

* Giirüyor musunuz? Pı:~,'g:ıınlıera· 
ne bir diiriistliik iddia~ıııdn bulu
nan iki malum ref kimİ7. de. bir 
çok masum tiiccarları. ıneml~kclin 
biitün tanınmış muganniyclcrini. 
ve memleketteki bütün deniz nak-

liyat müesseselerini, en aflT ,OV' 
heler altına sokmaktan çeklıınıi• 
yorlar. 

Bize verdikleri dersleri alsalar 
da, onun yerine bizden istedikleri 
hesabı verseler, isabetli bir milba• 
dele yapmı~ olmazlar mı? 

I mzalar yazıya kanfıyor 

Şu satırları diğer bir gazetede 
okudum: 

"Kurnazlık, tıpkı ucuz silahlar• 
benzer. Ekseriya, geri tepen kur· 
şuniyle, sahibini yaralıyau ucuz si• 
lahlara işte son örneğini gazete· 
ler ilan ed p duruyor: Ekreıu Kö
nig .. Yusuf Ziya Ortaç!,, 

11-
Şu satırları da akşamdan alıyo· 

rom: 
"Bu akşam, esmer, uznn boyltı 

hir kadınla buluşup kapulı biT .\·et 
de diz dize oturacak ın. Seni ke· 
pazc Hikmet Feridun Es!,J 

* Bu iki meslekdaşıma da, imza· 
tarını, yazılarındanJ - kcnclikrı• 
ni tanımıyanların yanh'j tl'fsirlC" 
rinc mahal hırnkmıy. <'Dk :.el .. il· 
de - ayırmalarını tn,:.i~ l' elle-

• 1 
rım .• 

• Keskin kalemler 

Peyami Safa "Bizim cliyM, mi" 
rofonumuz ''ar. Fakat onun ö11un
de en lüzumlu şey eksik: kafa!,, 

* Bir satırda, Ankara radyosun· 
da ~alanların, söyl.yenlcriıı k.ılle· 

terini ucurmuş! 
Bir de "Onun kalemi kc,,kin 

değildir!,, derler! 



Lokantada 
Balrsenıza, bu yemek çot '°"' 
Hayır efendim. daha şimdi ma 

koyarken baktım. Bfltlds 

- Vay! Demek ld, siz milşterl
çorbuına diltnizt IOkuyomı-

- Ne mOnuebet? Dilimi delfi. 
IOktum. 

• 
Bokstan Dönüt 

- Ne o! Nereye gidiyorsun bay 
? Dltçlye mi 

- Hayır! tık boks dersimden 
Yiizilm, 

Ölretmen - Kap brdeflnln °' 
.ıın..ı var. Sen bu üç elmanın l-

klaını alıp çıkanan - Japmıf 0-

1-.uıı? 
Kaya - Kardeflmbı benim ba

flııu yarmuma •bep olmuf olu· 
ll-iıl'bnl efendim. 

Ne Tuhaf 

Bu resmi kesiniz! Nokta nokta
larla ~ 8 yerden büküp 
btlaJuııl! Sizi kahkahalarla gül
düren 4 ayn ayn karikatilr mey
dana plecektir. 

II T E B UN U 
B iLMiYORDUM ! 

Bu arGmcek, JUDID bir mtd
arneı.t pbldir. Topratın altmda 
p,et güzel galeriler açar. Şu yer 
altı ıeçitlertnin balmelerini btıdl 
dokuduiu balılarla ört.er. Bele J&P 
tıiJ tapı ıörülecek flJdlr. Bu ka
pı gayet yuvarlaktlr. Hayvaa bu 
kapıyı d.Dedllt slbl kullanabilir. 
°2im' siz, ODU açmak tstenmlz. 
pençee!nbı bütOn Jnıvvetlle bUna 

lçerden mln1 olmıya çahpa ariim

cekle karp1qıramız. 

91' pıJP ~ Undlltne 
au bir mAchfaa tarzı vardır. Vü
._mnan • arkamdan lmflf bir 
'bomblıdunUı ..ne IMraber bir ne 
ri buhar Çlkarbr. Uylece bolulur 
libf olan, .-,kDla dönen cHlflN'n, 
Dçmıya mecbur obır. Hele.~
nnm a1tmda IÜh buhanclulu tq 
b).dırı1mMmt derhal ftllmde atir
dillflnls afbl mOdaf• YUlyetine 

aeçlP. bombardımanla-·- pz 
l9ÇIDl1& bqlar. 

~AN 

Brıratla, Enlem E. T ol~nan 
• .,... ~ NYlonnaialıl. , .. 
Mali lailıayeye 6crAarai yadafı 
sm.l 6ir manzumesini olaqo..
mına. lıtenenis Ü tle, h M7-
lamn alflndalıi reeimli ~ 
7i tlUeJifinis si6i 7GCD'M 6i
ze pıwlerin. 

Kıssadan Hisse 
(1) 

Küçük Esin difinde duyuyordu bir 
l1Z1, 

Alıp doktora gitti, büyük babası 

kuz. 
Hemen çıkıp oturdu koltuğun üst 

katına. 
Dif çıkınca tükilrdü doktorun su-

ratına! 

\2) 

Fena azar lfltti, fena bir ~t yedD 
Kızan büyük babası: "Bir de bana 

bak!,. dedi. 
"Nasıl çıkartılır diş? Ağzını biç 

açmadan. 
Etrafa bir tek damla tüldırükten 

saçmadan.,, 
(3) 

Adam hem torununa vermek için 
terbiye, 

Hem de tedavi görsün çürük dişleri 
diye. 

Azametle" koltup blr lord gibi 
kurulmUJ, 

Maksadı vurmak meğer bir tq i
le tıd kuı! 

(4) 
Dişçi kPlpetenini blr dişe takıyordu, 
Esin büyüt babaya dikkatle ba

loyordu. 
Adamın nufhatti bili bttmiyen lşl, 
Derken birden doktorun ebnde 

taldı difl. 

na doldu. 
Ne yaı>ılacağını bulamadı şaprdı, 
Aizmda ne var ne yok d1'8J'lya 

taprdı! 

(8) 

"Büyflk]er enJemah ldle6Jderln 

baUndea!" 
iman bazan bQyQcek bir lolane71 

,....u, 
Fakat hiç bir saman ela bOyilk e6s 

dememeli! 
Briem B. TALU 
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EGLE-~CELI 

OYUNLAR 

istediğini Yaz, 
ArkflClap11m1 
Deyl•ll ki: 

Uç nk•mh bir ayı al' Saldakl 

Ben Bileceğini 
tan da yine 9 =· '" bald8 ~ 
IOldaJd 3 rakamını aır-tDe1gje it& 
tihı adet1eı'l bllmeX in6mkbdüı:· 

rabmJ IOla, IOldaJd rakamı Ap 1 ,_------::::~--~ 
koyarak tıdncl bir ,ayı daha elde 
et! Bily(it •yıdan tüçllt sayıyı 
çıkar, Kalan l&yDUD yüzler hane
aincleti ~ IOlundül rakamı ba
na bildir! Sana bu sayının ne ol
duilmu 16yllyeylm. 

Na11I lllecebl•t.7 
BJde edilen IOD adedin ortum

daJd rakam muhakkak dokuadur. 
Yine, bu orta nbmm lld taNfm-

dakl ra1wn1ann tutan e1a dokuz. I L M E C E 
der. Şu halde. mesell arkadqıuız. B 
size kalan adedin t0l nkamınm BULMACA 
3 oldulunu aöylene, billnlz ld, bu 
adedin ortumdaJd rakam 9. •im- Bu yuvarlaklara latediliala harf 
daJd de (9-3=8) dır. Yani bu a- lerl koyunuz. Okların iltllWD8tlDl 

: ... • _: ..... n. takip edeıek okuJun: 
1, 8, 2, 'I, 3 bir f8hrl: 8. 2, '· s. 

l'anedtntı tı. artadqıTılZlD tut- bir hayvanı; 2. 'I, 3. bid ~ 
tutu ayı 288 dır. Bu •eledin sa- 10 1 bir -'""' 8 ~ 1 1 3, 8, .. 1, ' ..--.. • ... • • 
IJndakt rakamı IOla. IOlundaklnl fiatOnde yemek yenen bir ~ 4. 
sala aıeqlrlDce 882 aysa meydana ._._ L.., ... .__ __ ı_ 

1, 10, 1 bir --J& ~...-. 
,.ur. - den - 71 çıbr1nak .. ........... ......... .. 
398 adedini elde ederls G6rilyor- il Wtl7e ..... telif ...,... ftde. 
IUDUZ 1d. ba adeclln ortadaki D-blpl 9. Od tarafındakt1.nn tu - .. '_ .. _._. ________ _ 

tat .. llldl. IJd ... ~ .... 
bU, ,..ıoma. ekmeli ~ .... 
hlftunlp ,_. ,__ ona .-mB. 
Soma, IClldu: .. Artık aldebtlir mi· 
,tm: ....- bir uzanuz var mı?" 
Kaçak fttaden: "Şu çocuklar .... 
JI -~rdır., diye mınlclandı. 
KelDIJ(Jenk: llfnpDab, benim ba-
nda oklulunN kbnlıeJe 1671eme
atptncUr? n cledL 

Rami: "Hayır. baııclan emin 0-

lablUnılnis' Slzba bana .,..... 
Diz ltlm8dı fena kullanmam. ü
Wmızht olurdu." eevabıuı .-dl 
ve Dhe etti: 

- Takat! m de acaba, cle9Jetbı 

... bçlmz.,. ~· ttlma
cb. b&ylece bçank bomnlt obmı-
Jor maaunm? BaDa bbna. llamm 
timdi ıaJdlllnb ,... pibab' ..... 
mn .,_.. GOnb birinde. bqkal• 
ndıa benim...._ mın muma,,.. 
l°Nlim o14falanma lmnMÜl~ 

K•k, ,.f)aneD .ıripb p • 
Jetle pula aalll UUll 'bıakb. Soft
ra, NJtBU" cU,. bqml .. u ... 
~,.. .... ~ 
nfln birinde. bqblanndan çok 
• ..... flmdilrtnclan c1a1aa av
~ IMmlm ,_ bir .... ohm
............... ldlrla! Çin-

Çe re : D. T. 
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•• üşmelere Dair 
ada Neşredilen 

Resmi Tebliğ 

lspanlJada Frankist Ordusu 
•• -

lı ' o Tarragona Uzerine Yü,.üyor 
ı .... 

Londra, 13 (Husus!) - İspnnyn 1 ltalyanların zayiatı 
harbine dair nlınnn en son hnberler Roma, 13 (A.A.) - Resmen bildi- J 

Roma, 13 (A. A.) - İtalyan -
İngiliz görilşmeleri hakkında bu 
gece şağıdnki tebliğ ncşredil -
miştir. 

let·et arasında mevcut münnsc· 
betleri lG nisan paktının dostluk 
zihniyeti dahilinde inkişaf ettir 
mek niyeti bir kere adahn teyit 
olunmu tur. 

şu merkezdedir: DUn, Monblanş ile rlldiğine göre Katalonya cephesin
Falset gibi iki mühim mevkü znpte- de 23-12-1938 tnrlhinde başlıynn 
den Frankistler, bugün de öğleden muharebede şimdiye kadar 27 İtal
sonra Tortoza şehrini işgal etmişler yan zabiti ve 217 İtalyan askeri öl
dir. müştür. İtalyanlardan yaralananla-

------ I 8 I Nefse itimat 

_____ _. 

I 
Frankistlcr tarnfmdan bildirildi- rın miktnn 141 zabit ve 1160 nefer

ğine göre, şehri Fas kuvveleri işgal dir. 
h.. 

ı ... 1 

Son gfuıler %nrfındn Düçe • 
Chnmberlain ar ında iki mem· 

Jeket hariciye nazırlan B. Cin • 
no \•e Hnlifax'ın iştirakilc vukua 
gelen görü~meler esnasında hn -
lihnzınn en mühim meseleleri 
ve iki imparatorluk münnsebet 
leri tetkik edilmiştir. 

Bu pakttn mcvzuubahi hususi 

etmiş, daha sonra şehir dışında on 
mil kadar ilerlemişlerdir. Bu son 
mevkilerin de işgalinden sonra Ce
nubu Garbiden, Garpten ve Cenup
tan Tarragonn üzerine yürümek im
kanı hasıl olmuştur. 

Görilşmeler gündüz büyük bir 
samimiyet içerisinde ccr-0yan et 
miş, geniş ve nçık bir fikir tenü 
si ile netıcelenmiştir. İki mcm-

nlnşmanın mümkün olduf;'ll 
kadnr çabuk bir surette nktedil
mesi de karnrln tırılmıştır. Gö
rüşmeler esnasında İtalya ve 
Büyük Brltanynnın müessir su
rette sulhiin idnme ini istihdaf 
eyliyen Dd hükumetin gayretle
rbıi kendiSi üzerinde cemetmiş 
ve cemetmekte bulunmuş olnn 

Hükumetçilerin taarruzu 
HükQmet kuvvetleri de bugün yi

ne Madrit etrafından yeni bir taar

ruza girişmiş ve Groneti'den ilerle
miye başlamışlardır. 

Diğer taraftan hükfimet kuvvet
lerinin Kordova'dan yirmi mil me
safede oldukları ve Vilvisyosa'ya 
yaklaştıklan bildiriliyor. 

politikaya devam azmi bir kere 
daha müşahede edilmiştir. 

• • v ltal a lnkisa g Mussolini karşısrnda geçen Eylulde 
gördüğü Chnmberlaini görmedL., 

(Başı l ncide) tebliği hazırlamış, Sinyor Mussolini, Peuple gazetesi, Mussolininin 
nin Roma sefarethanesinde bir ziya- Mister Chambcrlain, Lord Hnlifax Frankoyn muhariplik hakkı kopa
fct verilmiş ve ziyafeti resmi knbul tebliği tasvip etmişlerdir. ramadığınt, onun için İspanyaya 
takip etmiştir. İki taraf da müzakereler sırasın- müdahalesini teksif edeceğini kay. 

Büyük ihtilallar var da, alakadar olduklan devletlerin dettikten sonııı "Duçenin hoyrat 
Konuşmalar neticesinde tezahür mümessillerile temaslarını muhafa - idnreın karşısında ademi müdlhalc 

eden neüce iki tarafın hiç bir yeni za etmişlerdir. Lord Halifax Fransa yalanlarile iktifaya h!Ha devam ede. 
anlaşma yapmamaları, birbirine kar- ve Amerika sefirlerini kabul etmiş, cek miyiz?.,, diyor. 
şı hiç bir taahhüde girişmemeleri • daha sonra Mısır, ve Irak sefirlerini Roma gazetelerine göre 
dir. Esasen zıyaretin yeni bir anlaş- ve general FTnnkonun mümessilini Roma gazeteleri müzakerelere ha 
ma ile neticelenmesi de beklenmiyor kabul etmiştir. kim olan dostane havadan bahsedi-
du. Yalnız iki tarafın her mesele ü- H~vasın tstihbarına göre Musso • yor, neticenin menfi olduğunu an-
zerindeki düşüncelerini tam vuzuh Uni - Chamberlain görüşmeleri ile 1 k 1 1 '"" 

Ci H lif 
.. .. 

1 
. d atma ·tan uzak aşıyor ar. .ınessacero 

ve sarahatle snladıklan bildiriliyor. ano • a ax goruşme erı arasın a . 
Bunun manaS'l iki tarnfın noktai na- hava ve ton farkı pek barizdir. gazetesi dıyor ki: 
zarı arasında mutabakat bulunduğu Mussolinl ne kadar mutedil ve "İtalyanın tnbii emellerine engel 
değildir. Bilakis arada ihtilaf bulun nazik davranmışsa Ciano, bilhassa olmakta menfaati olnnlar kasden 
duğu aşikardır. Çünkü Sinyor Mus • Fransadan yapılan talepler hususun- "muvazene,, ile Statüko,, yu biri-
solini ispanya meselesi üzerinde nok da o nisbettc şiddet göstermiştir. birine karıştırmaktadırlar. Halbuki 
tai nazannı değiştirmek istememiş • Gazetelerin nqriyatı ibun~r, binöirhıdcn tan:amiyle ay-
tir. İngiltere, İtalyanın İspanyadaki Bugünkü Londra gazeteleri bil- n ikı mefhumdur: Statüko, ancak 
bütün kuvvetlerini çekmesi üzerine hassa iki taraf arnsmda yeni anlaş- bir sulh garantisi olduğu ve ku\-ve•. 
muhnrlp iki tarafa muhnriplik hakla- malar ynpılınadığını, ild tarııfın lcrln normal muvazenesine tekabül 
nnın verilmesine taraftar olduğu hal yeni tanhhütlere girişmediklerini ettiği zamnn meşrudur.,, 
de, verilen malOmata göre, Sinyor tebarüz ettiriyorlar. (Taymjs) in Ro- Messagero'ya göre Venedik sııt'a 
Mussolin1 muhariplik hakkının Jrn - ~ mııhnbirl mül.Uk.ııtllll"Z '" oüml. ,vmAolrı '".Jl'"""+ .,.,. _____ , ··~····· 

yıtsız olarak verilmesi lehindedir ve ile hulasn ediyor: bu noktaya işaret etmiştir. Halbuki 
bu hakkın verilmesi ile Akdenlzde "İngiliz - İtalyan görüşmeleri Akdenizde henüz muvazene teessüs 
vaziyetin düzeleceğine kanidir. sadece itilaf zemini araştırma ve e1memiştir. Bu gazete bir kerP. daha 

İki taraf arasındaki Fransn _ ltal- mütekabil izahat verme mahiyetin- Münib zihniyetinden bahsederek 
ya ihtllfıfı da bahis mevzuu olmuş, de olmuştur.,, şöyle demektedir: 
İngiliz nazırları Fransn ile İtalya a- Bütün İngiliz gazetelerinin neşri- "Münih zihniyeti meseleleri hal-
rasındaki resmi müznkereler başla • yatı dn ayni JPealdcdir. Hepsi de gö lctmekteki kudretile tecelli eder. 
madan'tngı1terenin herhangi tavas _ r~~enin vaziyeti tenvir ettiğini Bu zihniyet bundan evvel sulbü bir 
sutta bulunmasına imkan bulunma - soyluyorlar. kere ~a?~ kurtarmıştı. Bu~d.~n sc:ın 
dığını anlntmışlardır. Bu suretle ye- Fransız gazeteleri de neticenin ra da adıla~e vasıtalarla butun mıl
niden bir dörtler konferansının top- menfi olduğunu tesbit ile iktifa edı- le~lere şaı:'il ol~n hayati zaı:u:ctıcre 
lnnması ihtimali ortadan kalkmıştır. yor. Fakat Fransız - İngiliz Antaıı- g~re sulhu tarsin etmemesi ıcın htç 

Bundan başka teslihat meselesi, tının biraz daha kuvvet bulduğunu bır sebep yoktur.,, 
yahudilcrin muhacereti meselesi ko- anlatıyorlar. • 
nuşulmuş fakat ticnret meselesine te Petit Pnrisicn diyor kl: "İngilte· Londra, 13 (A.A.) =- Almanya se 
mas edilmemiştir. re'nin azimkfurbne tarzı hareketi fjri Direksen, bir kaç gün knlmak 

Kont Ciano. ncşrolunacak resmi Romada bir inkisar tevlit ctmişt~r. üzere Almanyaya gitmiştir. 

AKA GÜNDÜZ 

Her genç kız gibi benim de müşterek bir suçum 
var: Geveze olmak. 

Bir bakıma bu suçumdan memnunum. Geveze 
olmasaydımı bunları size uzun uzun yazabılir miy
dim ve küçük dostunuz olmayı istediğimi söyliyebi
llr miydim? Bravo gevezeliğime! (Benden yana da 
bir kaç bravo! Devam edecek bir şey kalmadı, biti
yor.) ... Samimiyetimin ve size olan saygımın delili 
olarak işte adresimi açıkça bildiriyorum. Size, ken
dime ve ailemin dümdüzlüğüne o kadar güveniyorum 
ki, bu mektubumu Yalova afişleri gibi Köpri.i başı
na assalar hiç kimse ayıplamaz ve beni kızart~cak 
bir şey bulamaz. 

Teyzem dün gülüyordu: 
- Yaz bakalım yaz, cevap alabilirsen aşk nlsun! 

Şeri, onlar şöhret yapmış adamlar. Fıstık kadar bo
yundan büyük islere kalkışma! 

Babam, beni incitmiyecek kadar yumuşak olma
sına dikkat ettiği bir alayla söze karıştı: 

- Teyeznin hakkı var. Siz, biraz okumuş küçük 
bayanlar kendinizi de dev aynasında görürler. Hele 
benim bir tıraş olduj?um masa aynasına bak. senin 
bütün boyunu içine aldıktan sonra dört parmak da 
boş yer artar. 

Köşede oturan doktorla ablamın eltisi gülüyor
hır, ben de gülerek cevap veriyorum, topyekun bir 
('evnp: 

- B<!n manevi hocama yazacağım. Siz "o kcn-
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dini beğenmiştir, cevap vermez,, diyorsunuz. Alaca
ğun cevabı hepinize okursam, yine benimle alay e
decek misiniz? 

Bu sefer babam, sizinle alay etmek cürctini gos
termcsin mi? 

- Kızım! dedi. O cevabı bize okuduğun dakika
da o kadar sevdiğin muhterem hocanın kiıçük mik
yasta, fakat mikyasına göre miıkemmel bır saf adam 
olduğuna hükmedeceğım. 

A benim ikinci ve son kızım! Senin ço-
cukça gevezeliğine cevap vermemek, asıldır; seni he
saba katıp - pardon, söz gelişi - cevap vermek de snf
lık ... 

Onlara henüz gücenmedim, ve henüz hak verme
dim. Bu hükiımden birini verebilmek için sizi bek
liyorum. İster samimi cevap veriniz, ister iyi bir 
jest olsun için. Bence birdir. Ben kendimi - kendi 
kendime - sizin küçiik dostunuz mevkiine çıkardık
tan sonra beni oradan kim indirebilir? Siz bile muk
tedir değilsiniz. Selam yerine bir kütüphane doldu
ran eserlerinizi nyrı ayrı öperim. 

-Ne buyurulur, bay diş doktoru hazretleri? Ne 
buyurulur? 

- Genç kızın dürüstlüğe ve samimiliğe kar
şı kullandığı kelimeyi ben de kullanacağım: Bu mek
tup dümdüz bir ailenin dümdüz bir kızının, dümdüz 
duygularını dümdüz söyliyen dümdüz, bir 
mektuptur. Sen de ona dümdüz bir cevap vermelisin. 

L 

lı j 
Londra, 13 (A.A.) - Diplomasi 

mahnfiline nnzaran, Burgos hüku
meti, 2 Şubat tarihinde Londra lle 
Lizbon arasında bir hava hnttmm 
küşadını icra etmek tasavvurunda 
bulunan "Britism Oirwat,, ın tayya 
relcrlnin Frnnkist İspanya üzerın
den uçmalanna müsaade etmetken 
imtina eylemistir. 

Cep Kitapları serisinin 8 incisi olan 

Nefse itimat 
Bugün çıktı. 

Waldo Emersonun bu felsefi eserini herkes okumalıdır· 
Cep Kitapları Seri!;i 

Burgos hükQmet makamatı, mil
li hükumetin hukukan tanınmlsını 
istilzam edecek olan diplomaın hu
kukunu bahsetmiyen bir memlekete 
böyle bir hakkı veremiyeceklermi 
beyan etmişlerdir. 

uiist·m 
Ve Fls 
Müca 

ile 

Neşriyatına muvaffakıyetle devam ediyor. Şimdiye kadar 
sekiz kitap çıkmışbr. Bunlar: Atatürk; Yüz Sene Uyuyan 
Adam, Rip Wan Winkle, Kabuğuna Çekilmi' Adam, Mar· 
kopolonun Sergüzeştleri, Acemi Bir Köylü Kızı, ispanyada 
Engizisyon, Kazazededir. Her kitabın fiyab 10 kuruttUf· 
Senelik abonesi 8 lira, altı aylrk abonesi dört buçuk liradır· 
Senelik abonelere bir kütüphane hediye edilir. Kütphane
lerimizi bir hafta sonra idarehanemizden alabilirsiniz. 

(Başı 1 ncidc) 
re de gemiye 500 ton fazla safra ko
narak muvazenesi temin edilmiş. 

Yeni adresimiz: Ankara caddesi Reşidefendi hanı, bi
rinci kat, Cep Kito.plan ldarehanesidir. Mektup ve sipa· 
rişlerinizi bu adrese gönderiniz. Posta kutusu numarası: 
79. Bu adrese de gönderebilirsiniz. Kitaplarmıızı gazete 
müvezzilerinde ve her kitapçıda bulabilirsiniz. 

ispanyada Engizisyon Filhakika gemi bugün mu:'ltnza
man seferlerine devam etmekte ve 
saatte 13 mil üzerinden seyretmek
tedir. 

Eserinin muharriri meşhur Clemen Wood'dur. KitaP 
kapaklarına isim yanlıt yazıldığı için özür dileriz. 

Fakat bu hakikat neşredilmediği 

için dedikodıılan susturmak müm
kün olamamıştır. 

Aydınlıktan korkulmaz. Dediko
du ancak karanlıkta gıdalanır. De. 
dikodunun önüne ancak ortalığı ay
dınlatmakla geçilebilir. 
Celal Bayar, silah kaçakçılığı 

CEP KITAPLARI 
Jstanbulda Rctidefendi Hanında 

münasebetiyle Parti Grupun- l 
da yaptığı beyanatta hükumetin te
mizlik mücadelesi yapmakta oldu
ğunu ilun etmiş, bütün hakikatlerı 
söylemiş ve ortalığı aydınlatmıştır 

Bu suretle de siliıh kaçakçılığı etra
fınnıılci AoAit..~ .. ,ftO.- -•ı..-•. -J. ı.. .. ı 
masına hizmet etmiştir. 

ezle, Grip, Ro izrnct 
Ncvralii, kırıkhl< ve bütün ağrılarınızı derhal keser· 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
ır af a raca mu - - i 

Onun için suüstimal ve fıskosla 
mücadele için kanunla beraber neş
riyat silahından da istifade etmek 
ve ortalığı daiına berrak ve aydm!ık 
ibulundurmıya dikkat etmek gerek 
tir. 

Yekunu 370 Bin Lira Ekimi iyi Ol u 
t' Muş, (TAN) - Bu nya kadar d 

Susam ihracatı Durdu 
Susam ihracatı durmuştur. Sov -

yetler için yeniden satış olmamıştır. 
Yalnız yerli sarfiyat için mal alın -
maktadır. Bu sene Trakyada susam 
az yetişmiş olduğundan ve orada su
sam yağı istihlfıkinin fazlalığından 

dolayı piyasamıza getlrllmi susam
ların mühim bir kısmı Trakyaya sa
tılmaktadır. 

tkinclkanunun ilk haftasında yeni 
senenin ihracatı olarak muhtelü 

memleketlere sattığımız mallann 

kıymeti 370.113 lira tutmuştur. Mus
telü Türk malları arasında en ziya
de ihraç edilenler başta yaprak tü
tün olmak Ozere Kanadaya, ve Al -
manya ve Finliındiyaya 51198 kilo 

tütün, Amerikayn kuru keçi derisi, 
yapak, İngiltereye acı badem, pöste
ki, Almnnyayn fındık, erik kurusu, e 
rik pestili, yün çorap parçalan ko
yun derisi, tiftik, ham keten, dökme 
şimşir ile elma kurusu gönderilmiştir 

valar muhitimizde çok müsait fıd~, 
· ı·r "' yazı andırırcasına devam etmış ı · ır 

mnnındn yağan bol yağmurlar. 5.ıır 
bahar ekininin de bol olmasınn 1 

kan vermiştir. 
2 - 3 bin metre irtifada ki Bin 

Şerafettin, Ziyaret dağlarında ~ 9; 

rım lft'~tre kalınlığında kar \.'ard
1
,. 

Son günlerde soğuk dalgaları bns t 
mış ve hnraret zaman zamnn 2 • S . 
kadar düşmüştür. Maamafih ha11'1 

mızın kıştan pek endişesi yoktur.CL . 
kü odun ve kömür hem bol, bcnı " 
cuzdur. 

- Ynz bakalım! Yaz öyleyse. 
- Hayır. Bunu sen kendi elceğlzinle yazmalısın. 

Yoksa dümdüz olmaz. Ötekine bakma. O mektup a
cayip bir şeydi. Fakat bu öyle değil. İstersen bu defa 
ben söyliyeyim sen yaz. 

- Pek güvenemem. İkinci satırında aklın mes
leğine kayar da bir diş macunu tavsiye edersin! Or
tada ben utanmış vaziyette kalırım. 

- Sen yaz öyleyse. 
Küçük dostum ve küçük talebem Bayan Nazlı, 
Senin hakkın olduğunu göstermek ve kendini 

beğenmişlerden olmadığımı - senin hesabına - isbat 
etmek için bu cevabı veriyorum. Bu kadnr dümdüz 
bir küçük dostn malik olmnk bence - saadete innn
madığım için saadettir demiyorum. fakat - gerçek bir 
sevinçtir. Karpiç'te yanımda gördüğün çok güzel 
kadın. bir, çok dostumun dört senelik metresidir. 
Dur! Hemen hüküm verme! Bir metres de dtinıdüz 
olabilir. Dümdüz metres demek, belediyeye ufr.'amn
dan yaşamanın da yolunu bulan demektir. Ycterki 
dümdüz olsun. bununla beraber bir boş vakit ve boş 
on be~ gün bulurlarsa belediyeye de gidaceklcrini 
bana söylediler. Boyahsına gelince ... Gördün mü in
sanlar ne kadar çabuk yandı •orlar? Boyalarına mo· 
valarına bakınca insan kötü, hiç olmazsa 1,ötilmsü 
bir şey sanıyor. halbuki hiç te öyle dcğıldir. O, bir 
ölen mektep arkadaşımın çocuksuz kalan karısıdır. 
Bo1cn boyanmasını yeni bir koca bulmak içın sanma. 
Alışkanlık kızım ahc:kanlık. Kocası sağken bir kaç 
defa yüzvüzc söyledim: 

- Yapma bunu klz! dedim. Boynyn hiç istiyacm 
yok. Dansederken kocanın smokinini badanalıyor
sun. 

Gülerler, fnkat aldırmazlardı. Hoş gör, boya sa
tanlar da beş on para kazanmasınlar mı? 

Cevabım şimdilik bu kadar. <Giderayak) diye 
bir esere başlamak üzereyim. 5 yıldanberi kafamda 
hazırladım, beş nydanberi de her gün bir kaç defa 
yazıhanemin karşısına - haşlamak için - dikilmekte
yim. Fnkat bir türlü baslıyam1yorum. 

Bugün başlamıya kati surette azmetmiştim. Bat 
lıyamadım. Perihan Soydnngel imzalı bir aşk mck· 
tubu aldım.~ harflerle ve bozuk duzen ünde Uc 
Bilmem nasıl sinirlendiğimi tahmin edebilecek mi· 
sin? Yediği naneye bak on sekizini bitirmemiş Pe
rihan Soydangclin! Böyle mektup olur mu? UstünC 
üstlük bir de sev la mevdn mektubu! Eger sarışın bir 
§CY olsaydı, gönderdiği mektubu buruşturur, burut 
turur da oksijenli yapmn kafasına fırlatırdım. Fnkııt 
ne rengin nesi olduğunu bilmediğim için çekmeye nt· 
tım. Bana bir hafta mektup yazma. Başka gelen mclt· 
tupları da çekmede biriktrreccğim, okuyacak vakti:° 
yok, eserımı yazmıya başlamak niyctındeyim. Bit' 
hafta sonra sor: yazayım mı, yazmıyayım mı? diye. 
Yaz dersem yazarsın, susarsam bil ki, eserimi yaz .. 
mıya başlamak niye\imi henuz tatbik alanına koya~ 

madun. ' 
Ben bu akşam da evde yokum. Telefon melefon 

edeyim deme. Bulamazsın. Bu gece ynrısına doğrU 
Nazife hanımefendilere gidiyorum. Yeni öğrendiği.Jll 
beziği oynayıp yutulmak için sanma. Orada yüzü 
çizgili bir yerli lediyi görmek içın. Daha birinci mek· 
tubumda bundan fazla bir şey söyliyemem: Hem SCll 

bu işleri bilmezsin ve bilmemelisin de. Öyleyse ni· 
ye mi yazıyorum? Dostlar arnsında gizli kapaklı bir 
şey olmaması liizım geldiğini göstermek için. Açık 
olmnk, temiz olmak, senin bulduğun tnbirle dümdüz 
olmak hayatta ne iyi şey. 

Refik Hnlid yeni bir roman yazmış, bir tane de 
Halepten bana gönderdi. İki defa okudum, elimden 
kaptılar. İstirdat edebilirsem sann gönderirim. Adı; 
Yezidin kızı. 

Oku bak. Temiz ve asil türkçenin neler ifade et
miye muktedir olduğunu gbrürsun. O ne turkçe. o ne 
ilflhi dil küçük dostum. Atatürkün bunda da hakkı 
varmış. Türkçe dillerin anası imiş. Ne yazık kı dil 
encümeni bunu idrakten her nedense :st1nk:ıf eni
yor. Firenkçclerine nfcrin ama, tiirkçcne dnha çok 

çalış. 
tDet,amı ,. r) 
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1ie ••• yt Ak Donlu Gidiler. Kıpırdamayın, Ders Olşun 

Diye Hepinizin Uzun Püsküllerini Keseceğim 11 

:l\ rnavudun son sözü ağ.~mda 
· kalır. Çünkü kahve k&!)~sı 

~ılrnış, eşiğin üzerinde, ryarınağı 

1 
bancasının tetiğinde orta boy

k~' tıknaz yapılı, pek yakıştklı fa-
at çok sert bakışlı bir Efe beli

tit. Ayni zamanda da ı:7Ür bi.r ses 
'Yükselir: 

0 

- He ..... yt ak donlu p,idiler. Kıf 1tdamayın. Siz buralara Çakm~a
{'Yı aramağa geldiniz değil mi? ... Jte Çakırcalı Efe ayağınıza geldı. 

e bakalım ne ediyonuz. 
Bu sözlerle beraber kahvenin 

Pencerelerinden birer yılan g!bi u-
2:ayan martin namlılan karşısın

da Arnavut ağalan sıfın tüketir
ler, kimbilir, belki de altlarım da 
kirletirler. Kahvede ses, söz yok. 
l3iraz evvel biribirlerine kahra -
ll:tanlık satanlar, etrafa ateş saçan
lar hep, tazı önünde korkup sinen 
'tavşanlar gibi oldukları yerde bü
ZUlür, kalırlar. 

Çakırcalı Efe güler. Ve: 
- 'Olen koca bıyıklı. Stfatını

:ta, kılığınıza, silahlarınıza bakan 
da bir adam sanır sizi.. Meğer he
})iciğiniz de birer cephane katın 
hn~siniz be .•. Ne diyi geldiniz bu 
erlik, erkeklik alanına? YaZ""Jt değil 
tni milletin taşıdığınız sıliıhlarına? 
İncik hepinizi birer birer bogazla
tnak işten bile değil emm::?, Eielik
te ütek erkekleri de karı sayarız 
biz. Bu sebepten hepinizin canım 
bağışladnn.. Yalnız bana andaç siz
lere de beni unutmamak için bi
l'er anmaç olsun deyi uzun püskiil
lerinizi kestireceğim. Hele birazı
cık kırnıldanmayın. 

~ Der. Ç~ğır!'.!!..,:ı;"'1?$Rğ~ ~§~ 
tirir, bir çuvala koydurup gönde
l'i.r. Ardından da geldiği gibi çı
kar gider. Bu püsküllerin üç gün 
sonra İzmir valisinin odasında bu 
lunduğunu söylersem sakın müba
lağa sanmayınız. Bu da, vak·a gi
bi blr hakikattir. Gerçi biraz da 
gülünçtür amma bana hoş değil 

llek mayhoş geldi. 
• 
I zmirde vali Mahmut Muhtar 

Paşa ile görii§üp emrımi al-
dıktan sonra Ödemişin yolunu tut 
tum.. Takip kuvvetleri kumandanı 
!Cara Sait Paşa, akşam vakti ka
dınlar, çiçeklerle süslü., çeşit çe -
şit mezelerle yüklü bir rakı sofra
sı başında yalaşıksız bir tavırla 
-.e benliğimle eğlenir gibi yersiz 
sözlerle kabul etti benL Yanında 
Yaveri yüzbaşı Hasan, Ödemiş re
dif kumandanı kolağası Hamdi 
Beyler de vardı ve içiyor, ~ğleni
Yorlardı. Vapurda, İzmirde ağız -
lardan taşan, kula.klan dolduran 
hatta zihinleri durduran tütrlü tür 
lü Çakırcalı menkıbelerile birer 
Yay gibi gen1en sinirlerim Paşanın 
bu hareketi karşısında kopacak gi
bi oldu. DikiŞ' kaldı baklay? ağ -
Zımdan çıkaracaktım. Hareketini 
başının dönüklüğüne verdim, dili
ıni tutup yanından çıktım. 

Ertesi sabah Sait Paşa, uzun 
ınüddet başsız, bakımsız kalmış 

(180) kişilik bir gönüllü müfreze 
döküntüsü verdi bana. Akşamdan 
artan mahmurlukla süzülen gözle
rini de yüzüme diktL Manalı ma
nalı gülümsiyerek: 

- Sadık Bey. Dedi. İzmir va
lisi Mahmut Muhtar Paşa !;izden 
övgü ile ve çok bahsetti bana. Si
?i daha görmeden kulaklarım eski 
hizmet ve yararlıklannızm hika
yeleri ile doldu. Hadi bakalım gôs 
ter kendini. İşte meydan, işte bir 
sürü de adam sana .. 

Paşanın, altında zehirli ve ki
nayeli bir alay saklı olan b·ı söz
lerini de akşamkiler gibi pek sine
ye çekemedim doğrusu. Cidc.i'lik -
le: 

- Paşa hazretleri, eledim. Bizi 
sevenlerin, övenlerin yüzlerini si
ze karşı karartmamağa, kızartma
mağa çalışırız elbet, yalnız, kuı::n

rumu bağışlamanızı rica ederek 
söyliyeyim ki, aciz bendeniz ço-

ban değilim. Bu adamlar .. 
Sait Paşa birden sö.ıümii kesti. 

Ve dikkatle yüzüme bakarak: 
- Estağfirullah, dedi. Ben si

ze çoban demedim ki, Sadık Bey. 

- Evet bana çoban demediniz. 
Fakat yanıma verdiğiniz şu dökün 
tüler hakkında, pek doğru olarak 
sürü tabirini kullandınız. Bana bu 
kadar ve bu çeşit adam değil, otuz 
tanecik nefer lazım. 

Muhatabım kızdı, kızardı. Fakat 
kızgınlığını sakladı. Zorla gülüm
siyerek: 

- Bu verdiğim adamların için
de neferler de var. Seçer, istedik
lerini alırsın. Sana verecek başka 
kuvvetimiz yok, dedi. Asık surat
la yanımdan çekilip gittL 

Her birerlerine o zamanm pa

_, - _ _,,.re.siyJ~~-~ırJt}easR • .lH~iS.~ 
den istediğim gibi yirmi altı adam 

Bronkopnömoni hem nefes bo
rularının hem de akciğerlerin il
tihabı demektir. Bu hastalık ço-
cak olmıy:ınlarda da görülcbiJir 
fakat en zıyade küçük çocuklarda' 
b~ de, ihtiyarlarda olur. Hayatı~ 
iki ucunda demek... Kı~ mevsim
lerinde küçük çocuklar için 
en korkulu hastalık budur 

Çocuk ne kadar' küçiik. olursa 
bu hastalığa tutulmak ihtimali 0 k 
dar çok olur. Hele bir yaşına ka~ 
dar memede veya emzikteki co
cuklarda ... Hastalığa tutuldukl~n 
vakit kurtularnıya:nların da en 
çoğu bir yaşına kadar olan çocuk
lardır. 

İki yaşından sonra çoctığa bu 
hastalık daha giiç gelir, daha bü
yüdükçe ona tutulmak ihtimali 
azalır ve çocuk olrnıyanların zatü:ıt
recyc tutulmak ihtimali artar. o 
da -hatırlarsınız ki- çocuklarda 
0 kadar ehemmiyetli değildir. 

Bu hastalık en ziyade, grip, kı
zamık, boğmaca öksürüğü gibi 
mikroplu ve ?ulaşık hastalıklar
dan sonra gelır... Bazrlannda ön
ceclcn hiçblr hastalr~ olmadan gel
diği sanrlrrsa da, iyıce ara~tıl"lln-
sa. çocuğun bur~~da, boğazında 
yahut göğsünde onceden ehemmi
yetsiz tutulan bir hastalıktan gel
diği }ıuJunur. Kii~iik _çocuğun kar
nı bowlduğu vakıt bılc nefes bo
rularında ve akciğerinde iltihap 
oldıı"u vardır. 

l{ı~ın <:ocuğun s?ğuk .~lnıast bu 
hastalığın gclmesnı, tabu, kolay
laştırır. :Fakat tutulanların hemen 
h psi zaten ona sebep olan tnik
r:plu "e bula~ık hastabk.tan önce 

d zayıfı iyi beslenmemış çocuk-e • 
[ardır. k v 

Zayıf1ıktan baş a, çocugun ne-

f .~narının bir tarafında bozuk-cs l .., l . 
luk ta hastalıgın .. yer eş~esıne se-
bep olur: Mesela <:ocugun zaten 

k .. ··k olan burnu tıkanır da nefes 
uçu "k h t l .., d d 
l zsaı kemı as a ıgın an o-a ama . ık 1 .. .., -

l aö~sü <:arp o ursa, gogsu-
ayı "' "" 1 b .. ·· ·· t .: ı",.inde bez er uyuy:up e ne-

nun " . • ..v •• t iltih 
f 

. ı· aücleştırırse, gogus e a-
csın ,. . . k k 1 l 
hın yerlcşrnc~ı pe • o ay o ur •.. 

Rn hgdaılU!l.D. al.8.met.ıer.i -sa-

çıkarmak için tam bir hafta uğraş 
tım. Artanları da Paşanın karar
gahına yolladım. Bu yirmi altı ki
şiye, eşkıyadan kamalı lbrahimin 
kardeşi koca Mehmedi, suçları ba
ğışlanmış, düşüp kalkmış takımın
dan Arap Muhittin ile Mehmet 

çavuşu da kattım. Başlarına da Ay 
dın havalisinde on senedenberi 
jandarmalık yapan Perzerinli Ka
mil çavuşu koyarak m üfrezemin 
mevcudunu otuza tamamladım. 

Geldiğimin tam dokuzuncu günü 

Kara Sait Paşadan emir ve direk

tif alarak Ödemişten nıüfrezemle 
ayrıldım. Bana Sarayköy tarafları-

m vermişti Paşa. Bir hafta bu ha
valide dolaştıktan, takip müfreze
lerinin, hatta kumandan Kara Sai.t 
Paşanın köylülere yaptığı zulüm
lerh· iskenceleri .fl.İifi.w isittikten 5uu a Lllu1ut:nm Kır ıuı. 

(Devamı var) 

türreede olduğu gibi- pek tc bel
li değildir. Vaktinden önce doğ
muş zaten zayıf yahut vaktinde 
doğmuş olmakla beraber iyi bes
lenememiş, yaşı kadar büyiimemiş 
bir çocukta ateş biraz yiikselir, ro
cuk pek yorgun görünür, uyku
dan başını kaldıramaz, yahut -ak 
sine- uyuyamaz çrrprnır, durur. 
Meme emmez, emziğini almaz ... 
Çocuk zaten pek zayıf olmazsa 
hastalık biraz daha belli olarak, 
birdenbire yüksek ateşle başlar. 

Çocuğun yüzü renksiz, kül gibi 
olur. Dudaklarmın ve burun de
liklerinin etrafı morarır. Burnu
nun sık sık acılıp kapanması nefe
sinde güçlük olduğunu gösterir. 
Ateşi muntazam kalmaz, bir kaç 
saat i~indc 38 ile 40 arasında de
ğişir, kiiçük çocuk, tabii. öksüre
~ez. Öksürebilir yaşta olursa ök· 
surüğ-ii sık srk gelir fakat nöbetle 
değil, kısa kısa... ' 

Hastalığın müddeti de munta
z~m. değildir. Tutulan çocukların 
kımısJ iki, üç gün içinde iyi olur, 
sapa sağlam kalkar. Çoğunda se
kiz giin, iki hafta, yirmi ~n sil· 
rer. Çocuk iyi olduktan sonra da 
pek zayıf kalır, nekahat devri pek 
uzun ·· 

v surer... Çocuk bir vaşından 
aşagı ise, bu hastalığa hiç tutul
i;lanuş olınası tercih edilmelidir. 

1 rl YaŞTndan iki yaşına kadar o
Y:~,:~:an iyj olanlar çokçadır. İki 
ğu f:vi nl sonra, tutulanların en (O 

, o ur 
Rek· . 

tala •rn bulunan yerde çocuk h~ 
nınca h ki h venn kt . e me hemen ha er 

ki.rn ~ul e htç gecikmemelidir. Jle
da gel 0 '!DUyan yahut yakından 
hı_ emıyeceği yeı'1erde akı111 

lC anne ·· d • 
recede s gun e dört defa, 36 de-
dat to u içerisine bir avuç har-

zu atar k v kika b a çocugunu on da-
banyodaa:yoya sokabilir. Tabii, 
ten de sak e daha sonra iişiitmck
kün oldu~nmak Şaı-tl;\•le... l\füm· 
portakal şerbka1dar süt, limonata, 

Ç 
et .. 

ocuğun k 
n korumak ardeşlert varsa onla· 
hu ha!'lta1rk pek nıühtmdir. Çünkü 
lasJl.•u. çoctıklar arasında bu· 

HDKAVlE 

OTELEYEN 
Yazan: ı ı 

l~~~~~!!iii~!!ii!i!ı!!~!!ii!i!ı!!~~· 

A çık denız balıkçılanndan büyü 
cek bir köydü. Babadan kalma 

bir evi vardı. Sokağa bakan iki pen 
cere ve kapısı, bir iskelet başının 

karanlık göz yuvalan ve ağzı gibi 
kararıyordu. Deniz tarafında ise 
uzun kış geceleri deniz güm güm 
ötüyordu. El kadar su parçaları 

ile ı'Aç!,, diyerek camları şamarlı
yor, bir alemden bir aleme sıçrar
mış gibi çakan şimşeklerin yeşil 

palayışı evin içindeki sefaleti belir 
ti yordu. 

Evlendi. Adet öyle idi. Zaten ev 
lenince karı kocanın birbirlerine 
karşı duymalan lazım gelen duy -
gular, binlerce senedenberi kitap 
larda yazılmış ve şarkılarda okun
muştu. Onlar da o duygulan duyu 
yorlardı. 

Duyamaz olunca kendilerini zor 
!adılar. Banyoda yıkanmakta kul -
!anılan, ve yıkandıkça sabun ve kir 
tortuları ile dolan suların, tas tas 
yine baştan aşağıya dökünüldüğü, 
yüze üstüste çalındığı, ve ağıza alı
nıp şakır şu.kur ağız çalkanıldıktan 

sonra, tükürülüp yine ağıza alınıp 
gargara edildiği gibi duymalan la 
zım gelen şeyleri, tekrar tekrar 
duymağa cabaladılar. Fakat artık, 
burun buruna bağlı oldukları hal
de dünyada duyulan yalnızlıkla -
rın en acısım duyuyorlardı. Bu yal 
nızlıktan kurtulmak için eş dosta 
can atıldı. Tanışlarla karşı karşı

ya geçilerek herkes karşısındaki -
nin sorgusuna cevap, ve cevabına 
sorgu tedarik etti. Ve gerçekten 
bir şeyler duyuluy~rmuş gibi dav
ranılarak, ancemaaten bir şeyler 

duyulmakta olduğu kanaatinin ha 
sıl olmasına gayret edildi. Fakat 
yalancının mumu yatsıda söndü. 

Mehmedin ise geçim ve göçüm 
~i rl\ic:iinmekten . biran. iluruQ da 
oaşını Kaşıyacalt , oaşKa oır şevı dü 
şünecek veya duyacak vakti yok
tu. Açlık korkusu, kovalıyan yırtı
cı bir kaplan gibi Mehmetli önüne 
katmıştı. 

c an korkusu ile dazıra dazır 
koşusunda biran dursaydı, 

kaplan ardından yetişip pantalonu 
nu parçalayacağını sanıyordu. Sün 
gercilik ediyordu. Sünger para et
meyince işi kaçakçılığa döktü. 

Karı kocanın dudakları, çapaklı 
ve yorgun göz kapakları gibi güç 
açılıyor, aralarından bir söz bir gö 
rüş parlamadan kapanıyordu. Ka
dının sıkıntıdan patlayası geliyor
du. Günün ~rirmi dört saati kahve 
telveleri gibl, ağır ağır gönlünde 
teressüp ediyordu. 

Geceydi. Bir iki noktası müstes 
na bütün kıyı, yanına yanaşılmaz 
ustu!'a gibi kayalardan ibaretti. 
Mehmedin karısı kocasının ne za
man döneceğini bilir. aysız gece -
nin karanlığında, kumsal koya ya 
naşabilmesi için kocasının tenbihi 
üzerine çalıların arasına küçük bir 
fener kordu. O gece gök gürliitü -
leri koca bir davulun homurdanışı 
gibi ufkun çevresinde gümbürdeye 
rek yuvarlanıyor, susan deniz fır

tınayı bekliyordu. Mehmet tam o 
gece dönecekti. Aksiliğe bakınız 

ki Çalık Süleyman da kadına erte
si sabah Milasa gideceğim diye o 
gece muhakkak eve geleceğini ve 
sabaha kadar beraber kalacağım 

söylemişti. Kadın feneri, ta öteki 
küçük limana koyacağına, kayala
rın en berbat yerine korken ''aman 
bıktım, liman diye buraya gelsin 
parçalansın da ben de kurtulayım,, 
diye düşündiı. Dağlardaki çakallar, 
uzun uzun uluyuşlarile, fırtınavı 

çağırıyor lardL 

* Mehmet yakalanacağım diye 
bin bir korku bin bir ürpe

rişle küreklere dayanıyordu. Bir 
karın tokluğu için bu çile çekilmez 
di. Kara kaderim diye dişlerini gı 
cırtlattı. Uzaktan bir kıvılcım gibi 
sönüp yanan fenerin ışığı ona 
"durma çek! korkma, cabala! Eğer 
yeri de gökti de sana düşmansa, 

burada hiç olmazsa seni seven bir 
insan yüreği var,, diyormuş gibi 
oluyordu. 

Kar1sının, fıtası rüzgarda uça u
ça koşup feneri kumsala koyduğu 
nu h:.ıyaliyle görür gibi oldu. Meh
met küreğin palalarını skarmozla
ra kadar görr.dü, salamastraları ça 
tırdattı. 

Küçük kayık atlamak üzere sıç 
rayan bir beygir gibi şaha kalkı -
yor, 5U duvarlarının üzerine köpü 
re kôpüre tırmanıyor. 

Bir dalgayı atlayınca önüne kö 
püre köpüre bir hayat memat me
selesi daha dikiliyor - koyunuz ki 
o dalgayı da aştı - bununla iş bit
miyordu. Her dalga öncekinden da 
ha ehemmiyetli bir sual soruyor -
du. Birbiri srtlarından sayısız ve 
sonsuz olarak geliyorlardı. Okya
nusun donuk suratı eğer "beni hal 
edemezsen ben seni hallederim., 
diyordu. :Mehmet hele bir fenere 
varayım. Malı çıkarayım. Mesele 
kalmaz diyordu. Asıl meselenin on 
rl.::ın c:nnr.sı h;:ıc:J.::ıv.::ıf'ı:tchnın f.:;ırkın -
da değildi. recrübe! Maharet! bun 
lar boş şeylerdi. 

Her dalga yeni ve başka idi, ve 
kendi yeniliğini karşılacak tec -
ri.ibeden uydurulma değil) yeni ve 
orijinal bir mukabele istiyordu. 

Su tepelerine vardıkca Mehmet . , 
şimşeklerin 1ümrüt çakışında. ku
duran ve rüzgarla biçilip savrulan 
suların üzerinden uzakları görebi
liyordu. Yrldırayan her şimsek, 
tepeme düşecek diye Mchmedin 
ödünl.i patlatıyordu. Fakat parla -
yan madeni ıı;;k ona fenerin kum -
şal koya değil, fakat ölüm okuvan 
kayalar arasına konmuş olduğ~nu 
gösterdi. 

Mehmet karaya varınca fene
rin karısı tarafından konuldu,~u 

yerder. kaldırılarak başka yere ta
şınmış olduğuna hükmetti. 

B ir _tuzaktan korktu. Evi bel-
kı kolcular sarmıştır diye e

ve sokak tarafından değil deniz ta 
rafından geldi. Pencerenin parmak 
lıkları arasın':l başını soktu. Dinle
di, karısının ve Çalık Süleymanın 
seslerini, gülüşlerini duydu. 

İnsanın ya katil yahut havvari 
olacağı anları yaşadı. Birdenbire 
kiıin~t kapkara bir ümitsizlik sek 
linde başına yıkıldı. Parmaklıkla 
yekpareymiş gibi, demirlerin üzeri 
ne yaslandı. Canevinden yine din -
ledi. Belkemiğinin çatır çutur çat
lamakta olduğunu, ve başının bur 
kularak koparılmakta olduğunu du 
yar gibi oldlı. Birdenbire sanki bir 
yaylım ateşiyle delik deşik edil -
miş gibi gövdesi parmaklardan bir 
paçavra halinde sarktı. Tutundu-

ğu d~mirlere bile hayretler veren, 
insan oğlunun koca hıçkırığı ile 
sarsıldı. Oradan hemen ayrılmak 

istedi. Fakat adımını basacağı yer 
ler, sanki karısının koynu ve göz
leri olmuşt•ı da, onları çiğneyemi 
yordu. 

Neden sonra '' ne hakkım var?,, 
diye fevkalbeşer bir gayretle ken
dini parmaklıklardan yırtarak, bir 
kaç adım sendeledi. 

Bir gün çocuklukta bir a.ğaca tır 
manılır bir erik yenirdi. Bir asır 

yaşansa tadı damakta kalırdı. Bo
ğazın sağa sola çalkanan sularının 
ta iç uzaklıklarından çocukluk ça 
~ında, yandan çarklılann esiri dü-

düğü duyulur. musikisi ebediyete 
kadar kulakta çınlardı. Fakat erik 
kurur, vapur da hurda diye sökü
lüp satılırdı. 

O ağacın o dalinlan, o eriğin o 
geçmişteki tadını aramak ne abes 
olurdu. Herkesi, durduğunu gör -
düğümüz y«::rde kalır sanırız. Bir 
felaketin çakışı insanı uyandırır, 

ve gözlerine hakikati gösterir. 

D ağmaya başlayan hakikatler 
uğrundö. ateşte yanmak iş -

kencesini göze almış olanlar vardı. 
Fakat o ateş eskimiş hakikati, kok 
muş yalanı ''Hayat! hayat!,, di -
ye kendilerim aldatanlan, hakika
tin y:ıktığı kadar yakamazdı. 

l\fohmedin bütün varlığını kasıp 
kavuran kederin büyüklüğü öfke
yi süratle derın bir merhamete dö 
dürdü. Mehır.et kadına acıdı. 

Varlığındrı. koca bir yara açılmış 
tı. Mehmedın yüreğinden değil, 
ıaıtat cırnevindelIT yarasının 11 ka-

nayan dudaKlanndan insan merha 
metinin o esrarengiz nevası ötme
ğe başladı. 

H~men fenerin olduğu yere koş
tu tabakasını, parasını kaçak getir 
diği malı fenerin yanına bıraktı. 
Karısı oraya gelir onları bulur ve 
her ŞE:yi anlardı. Kayığa atladı. 
Haykırmak istiyordu. Sesini sal -
verdi. Sesi kendiliğinden bir şarkı 
oldu. 

K<ısırganın gürültüsü arasında , 
kafeste kurtuluşun hülyasını gö -
ren, ve ilkbaharda patlayan tomur 
caklardan harlayacak, yeşilleri ve 
çiçekleri sezen cesur kanarva ku
şunun cıvıltısı gibi şimşeklerin 

tarakası arasında, sesi duyulnyor
d~. ~~zümdc başka bir görüş, 
yuregınde başka bir duyuluşun 
uyanan aydınlığı vardı. 

Günlünde nakahet devrindeki _ 
lerin hafifliği vardı. Şarkısı, sev _ 
gi_ miydi, merhamet miydi, sevinç 
mıydı, keder miydi yoksa hepsi 
miydi bilmiyordu. Bir onun bir de 
fırtınanın sesi üsteliyordu. Sanki 
istikbale açılan kapının ~imdi men 
teşcleri; şimdı de ümidin uzaktan 
gelen çağırı~ı duyuluyordu. Kayık 
karanlıkl.ara ~erinledi ve artık yal 
nız denızlerın sesi duyuldu. Ke
~eri tü~kü olmuş, uzaklaşmış ve 
otelamışti. 

• Be'i sene sonra Floridada süngeı 
avlamakta olan Mehmetten karısı 
na bin dolar geldi. 

Bir Tahsildar 

Zimmetinv 

900 Lira Geçirdi 
t~mi:, (TAN) - Yapılan teftişleı 

netıcesınde hususi muh:ısebe tahsıı. 
darlarından Nazımın zimmetine 90C 

lira geçirdiği anlaşılmıştır. Suçhı 
hakkında kanuni takibata başlanmış· 
tır. 

--0-

Em~iyet Müdürü Değişti 
İzmıt, (TAN) - Ankara emnıye1 

u~um müdürlüğü şube müdürü Ne

~~? ~!..demir şehrimiz emniyet mii· 
urlugune tayin olunmuş ve vazıfesi

ne baslamıstır. 
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Yozgatda Yeni 
Mektepler 
Yapılıyor 
Yozgat, (TAN' - Vilayetimizin 

bir çok köylerinde yıllarca evvel baş 
]anılmış, fakat birer duvar halinde 
bırakılmış olan koy mekteplerinden 
40 tanesi bitirilmiş ve bu sene tedri
sata açılmıştır. 

Sorgun ve Boğazlıyan kazalarında 
26 şar bm liraya iki ilk okul inşasına 
baslanılmıştır. 

Köy çocukları için yatlh bir Hk
mektcp açılmış, bazı köy mektepleri 
de tam devreliye çevrilmiştir. 

Üç sene evvel 65 mektep, 1672 Joz 
ve 4600 erkek talebe varken şimdi 

bu miktar 90 mektebe, 2569 kız ve 
5990 er1tek talebeye çıkmıştır. Mual
lim sayısı da 140 ken 170 i bulmuş
tur. 

Lisemizin talebesi de artmakta, si
nesinde 125 kız ve 600 erkek talebe 
okumaktadır. Ayrıca bir orta okulu 
açılması da duşunülmektedir. 

. ' . -
· ls~an~ul · ~,ıediyesi llCinları 

.... . ' ~ 

Senelik mhammen kirası 900 lira olan Mahmutpaşada Dayaha
tun mahallesinde Hamam sokağında 24 numaralı Mahmutpaşa hamamı 
tsel.im tar~inden itibaren 939, 940, 941 yılı mayısı sonuna kadar kiraya 
verılmek uzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler bir sene için 67 lira 50 kuruş iki sene 
için 135 lira ve uç seneliği için de 202 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 30.1.939 pazartesi günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
iki Sıhhiye Otomobili Ahnacaktır. 

1 - Devlet hava yollan umum müdürlüğü tarafındnn iki sıhhiye o
tomobili kapalı zar! usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 
(22.000) liradır. 

2 - Eksiltme 30.1.939 pazartesi günü saat 11 de umum müdürlük 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mıktan 1650 liradır. Nakten verilecek temi 1 

natın Ziraat Bankası 3667 No. lu idare hesabınn yatırılması lfızımdır. 
4 - İsteyenler şartnameleri Devlet hava yollan Ankara ve İstan

bul acentalanndan parasız alabilirler. 
5 - Taliplerin ihaleden bir saat evveline kadar teklif mektuplan 

ve sartnamede yazılı vesikalariyle birlikte müracaatlan lazımdır. Pos
tada olacak teahhiır nazan itibare alınmaz. (295) 

Butün bu işlerde va1i Feyzi Güre
linin gayretleri görülmüştür. 

* 
Nafıa Vekôleti lstanbul Elektrik işleri Umum 

Müdürlüğünden : 

Meclisi Umumi Seçimi 
Yozgat (TAN' - Umumi meclise 

aza seçimi bitmiştir. Kazananlar şun
lardır: 

Yozgattan Bekir Altıoklu, St-lim 
Korkmaz, Nazım Kafaoğlu, Kemal 
Erbek, Şevket Yasa. Madenden: Ha
şim Tatlı, Saim Olçay, Necmi Ersoy, 
Hamdi Dağkmm. Sorgundan: Kadir 
Çetin, Asım Bektaş, Rıza Kayhan, 
Mehmet. Boğazlıyandan: Cevdet Kaf 
lıoğlu. Mehmet Erol, Salih, Rasim 

~ztürk. 
--o-

Şilede Yeniden 
Yedi Köy 

Okulu Yapıldı 
Şile, (TAN) - Karabeyli, Üvezli, 

Kömürlük, Kervansaray, Alacalı, 

Gökmahlı Kurlallı köylerinde yedi 
koy okulu yapılmaktadır. Önümüz -
deki yıl köy bütçelerine tahsisat ko
nularak daha bir çok köyde mektep
ler yapılacaktır. Teke n:ıhiyosi yatı 
okulu gittikçe inkişaf etmekte, tale
besi de artmaktadır. 

Çocuklar arasında görülen trahom 
hastalığına karşı tedbirler alınmış

tır. 

~ 

Parti Kongresi Toplandı 
Şile, (TAN) - Bütün kazamızda 

C. H. Partisi kongreleri bitmiş, !.>un
larda kaymakam Rebü Karatekin bu 
lunmuştur. Merkez kongresine mü
şahit olarak İstanbul ilyönlmru!u a
zasından Hilmi gelmiştir. İlçeyönku
rulu baş.'ltanlığına Vahap Ağcı, katip
liğine Faik Ertan, muhasip ve sagış
manlığına Ahmet Çayır, azalığa da 
Mehmet Gül ve Ahmet Remzi Acar 
seçilmişlerdir. 

* Salmayı Hafifletmel< için 
Şile, (TAN) - Agva nahiyesi koy

Ierine binden fazla kavak ağacı di
kilmiştir. Teşçir faaliyetine devam o
lunacaktır. 

Agva, İsa, Teke, Yeniköy, Kaya
koz, Ahmetli, Avcıkoru, Üvezli koy
lerinde, koylünün salmasını hafiflet
mek ve yeni ziraat tarzını öğretmek 
üzere niimunc bağ, meyva bahçesi, 
fındık bahçeleri açılması için teşcb
buslere geçilmiştir. 

Şilede ve muhitinde meyvacılık ve 
sebzecilik gün geçtikçe ilerlemekte -
dır. * Şile, (TAN) - Müsait olmıyan 
hukumet binasının yerine yenısinin 
inşası düşünülmektedir. 

Bir şehir bandosu kurulması için 
te ebbüslere girişilmiştir. * Sile. (TA T) -- Her köye sa~lık 
korucul rı tayin edilmiş, bunlar işe 
ha lamı)ardır. 

Daroda Yeni Seçim 
Yaplldı 

İzmit, (TAN) -Avukatlık kanunu 
n tevf ıkan bir toplantı yapılmış, e
raiti matlubevi haiz on beş avukatın 
kayıt ve tescili icra olunarnk Koccıeli 
b3rosu kurulmuştur. Rcislige eski Ba 
ro r('t i S<.>dat Pek. idare meclisi aza
lı' 1 rına f c:met Baran Aziz Koca Na 
il Bil\i ve İrfan Şakir Öngören se~il
rni lcrdir. * İzmit. <TAN) - Odun ve kö -
ı iır fıyatları yüksektir. Belediye. 
m hrukat ihtikirınn sebep olanlurı 

cezalandırmıva baslamıştır. 

• 

Eksiltme ilan: 
1 - Satın alınacak kok kömürü için 11.1.939 tarihinde yapılan ek

siltmeye talip olmadığından 23.1.939 da saat 15 de tekrar eksiltme yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (Yerli kok olduğu takdirde 3276 lira sömikok 
olduğu takdirde 4277 lira ve Alman koku olduğu takdirde 4823 lira) olan 
182 ton komür satın alınacaktır. 

3 - Eksiltme metro han idare binasının 6 ıncı katında toplanacak 
arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince icabeden vesikalan 
ve bu işe ait (yerli kok için 245,70 sömikok için 320.78 ve Alman koku 
için 361.73 lira) lık muvakkat tcminatlan ile müracaat etmeleri. 

5 - Talipler her üç nevi k ömürden yalnız biri için fiyat verebile
cekleri gibi her üç nevi kömür için ayn ayn fiyat verebilirler. Her üç 
nevi kömür için fiyat verecek olanlann muvakkat teminattan (361 73) 
lira olacaktır. ' 

6 - Bu işe ait şartname ve mukavele Projesi ıdaremizin levazım ser 
visinden parasız olarak tedarik edilebilir. (292) ı 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu ilanları 

Ordu hastanclerı içtn 4500 metre 
elbiselik bezin açık eksiltmesi 16-
1-939 pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede le\•azzm 4mfr2!ğf satm

alına komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 2700 lira, ilk te -
minatı 202 lira 50 kuruştur. Şart
name ve niimunesl komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (461) (9510) 

* 250 adet çelik somyalı l(aryola 
16-1-939 pazartesi gilnti saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım amir
liği satınalma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 6500 lira, ilk temi
natı 487 lira 50 kuruştur. Şartna
me ve nümunesı komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kartuni vesıka -
larile beraber teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (462) (9535) 

~ 
10 adet yangın söndürme aıatı 

18/ 1 939 çarşamba giıniın saat 14 
de Tophanede Istanbul Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Jstcklilerin 
niımunclcrile ve "~ 15 teminatla
rile belli saatte komisyona gelme-
leri. (472) (250) 

* Askeri tıbbiye okulu için 50 a-
det gardrop 18 1 939 çarşamba 

Gecikiyor 
Muşta Postalar 

Muş, (TAN) - İstanbulun po .. ta
ları 16 günde buraya gelınekte, diğer 
leri de ayni nisbette gecikmektedir. 
Postalardaki intizamsızlığın derhal 
öniıne geçilmesi ve müteahhitlerin ih 
tiyar heyetlerile. jandarma karakol
larından almıya alışık oldukları ma
zeret ilmühaberlerinin de verilme -
mesi vilayetten emredildiği halde bu 
teehhurun sebebi şudur: 
Muş - Bıtlis arasındaki postaıarın 

nakli Bitlis posta idaresince ihale e
dilm:şse de bir rakip, eksiltmeye fe

sat karıştırıldığını iddia etmiş, tah
kikata girişilmiş ve müteahhit işe 

başlıyamamıştır. Buna rağmen Muş 
postanesi postaları muayyen zaman
larda, mükellef memurlarla çıkarttı
gı halde Bitlis posta idaresi bo) le 
yapmadığı için teehhurlar \ uku ael
mektedir. 

gunu saat 14,30 da Tophanede Is

tanbul Levazım amirliği satmal
ma komisyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Tahmin bedeli 550 lira 
teminatı 82 lira 50 kuruştur. Gar· 

drop nümunesl Beyazıtta okul 
binasında görülebili:r. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(473) (251} 

* I..evazım amirliğine bağlı mües-
sesat hayvanatı için 200 ton kuru 
otun kapalı zarfla eksiltmesi 30-
1-939 pazartesi gunü saat on bir
de Tophanede İstanbul levazım a
mirligi satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tasmin bedeli 6000 
lira, ilk teminatı 450 liradır. Ş.ırtna 
mesi komisyonda görülebilir. İstek 
lilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel komisyona ver
meleri. (288) 

* 4000 kilo nohut 19-1-9~9 perşem-
be günü saat 14 de Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satınal -
ma komisyonunda pazarlıkla alı

nacaktır. Nümunesi komisyonda 
görülebilir. Çuvalları tahliyeden 
sonra iade şartile alınacak olan 
nohut için isteklilerin yüzde 15 
teminatlarile belli saatte komis -
yona gelmeleri. (287) (475) 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkin 
ci Ticaret Dairesinden: 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul 
Şubesi tarafından Yedikulede 
Kazlıceşmede birinci caddede de
bağ Hacı Hakkı oğlu Salih Zihni 
aleyhine bir kıt'a emre muharrer 
senede mi.ısteniden 750 lira ile 
1367 kuru prot~sto masrafının 

huliılii vade tarihinden itibaren 
C' o 9 faiz ve l1ı 3 komisyon ve üc
reti vekillet ve masarili muhake
menin müddeaaleyhten tahsiline 
mütedair açılan davanın cereyan 
eden muhakemesi sırasında: 

Müddeaaleyh Hacı Hakkı oğlu 

Salih Zihni ikamet~hını terk ile 
semti meçhule ~tmiş olduğu mü
başirin meşruhatından anlnşılmJ!J 

olduğundan bir ay müddetle ila
nen tebligat icrasına karar verile
rek 21-2-939 tarihine müsadif 
Salı J{Ünü saat 14 te tahkikat günü 
tayin edilmi tir. Mezkur gün ve 
saatte mahkemeye ~elmeniı lüzu
mu :tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet iJan olunur. (13914) 

_______ , 
AGARAN 
SAÇLARA 

KUMRAL ve SiY AH 
renkte sıhht saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK EC~ANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu Şekle Girerse 

BRIY ANTIN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

B aylar 1 
Ounyanın en sağlam 
Sıhhi last ikleri olan 

Prezervatlflerlni 
daima tercih ediniz. 

-- Dr. ATIF TINÇ -

' 

Sinir mOtehHsısı J 
Kadıkl5y Bahariye caddesi No: 25 
Muayene: Pazardan batka heraO n. 

- ÖAlcdcn ıonra Tel: 6015~ 

Deniz Levazım Satın -ı Alma Komisyonu ilanları 

1 - Tahmın edilen bedeli 
"52.000,, lira olan 200 ton benzin, 

19 İkincikanun 939 tarihine rast
lıyan Perşembe günü saat 14 de 
kapalı zarfla alınmak üzere ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı "3850,. lira o
lup artnamesi hergün komisyon
dan "260 .. kurus bedel mukabilin

de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı teklif mektupla
nnı en geç belli gün ve saatten bir 

saat evveline kadar Kasımpaşada 

bulunnn Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. "14,, 

* Pulanya Tezgôhı Alınacak 
M. M. V. deniz merkez satınal

ma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 18.000 

lira olan iki adet pulany tezga

hının kapalı zarfla ekıılltmcsi 2 
mart 939 tarihine rastlıyan per -
şcmbc günü saat 14 de veklılet bi
nasında müteşekkil komisyonu -
muzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak isti -
yenlerin her gün komisyona mü -
racaatlan. 

3 - Eksiltmeye girmek istlyen
lerin 1350 liralık ilk teminat ve 
kanuni belgelerini havi kapalı tek 
lif zarflarını belli günde eksiltme 

saatinden bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına makbuz 

mukabilinde vermeleri. Postada 

olncak gecikmeler kabul edilmez. 
(105) (243) 

KOLİNOSLA 

DİŞLERİNİZİN MİNALARININ Ç1-
Z1LMES1NE MANİ OLMAK IÇIN 

uzer ne 
miktard 
KOLt:NO 
Koyun 
SARı\lt 
VE SO 
stRGÜ 
pA.RÇA 
üZERİl 
SÜRÜ~ 
üzerınde 
bir çizgI 
yapınadll 
fevkaliıd 
parlaınıŞ 
olduğUntl 
gorecel; 
KOLt:NOS 
GüMÜşt; 
Parlatuğı 
G1Bİ 
DİŞLES~ 

~zıcı VE ÇİZİCİ MADDELERDEN SAKININIZ. 
lçınde Pomza taşı veyahut çizici mevaddı havi Diş 
macunları, diş minalannın düşmanıdır. 

KOLİNOS bu gibi mevaddan aridir. Hiçbir zarar 
vermeden tesirini mülfıycmetle meydana getirir. 

MinasIJll dl 
söYLECP 

KOLİNOSU KULLANARAK SEH 
HAR DİŞLERİNİZİN G0ZE.LLIG1-
N1 GÖSTERİNİZ. BOZ!\Lı\P; 

p.ARJ.ı.A.1. 

1 Harici Aske ri 

30.000 metre tayyare kanat be
zi müteahhit nam ve hesabına ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Tahmin bedeli 44290 R. mark
tır. İlk teminatı 3232 R. marktır. 
İhalesi 17-1-939 salı günü saat 
15 de Vekalet satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
Ko. da görülür. İsteklilerin kanu
nun tarif ettiği vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını 
saat 14 kadar Ankarada Ko. na 
vermeleri. (670) (8658) 

* 10 tonluk 6 adet dizel motör-
lü yol silindiri kapalı zarna yeni
den münakasaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 43200 lira ilk te
minatı 3240 lirad1r. Eksiltmesi 
16-1-939 pazartesi günü saat 15 
de Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonunda yapıla

caktır. Şartnamesi 216 kuruş mu
kabilinde alınabilir. İsteklilerin 
kanunda yazılı vesikalarla ilk te
minat ve teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel Anka
rada komisyona vermeleri. <668) 

(8656) .. 
Müstahkem mevki ihtiyacı için 

yapılacak bir tavla kapalı ınrf ile 
eksiltmeye konulmuştur. föalesl 
16-1-939 paz'artesi günü saat 16 da 
Müstahkem mevki !latınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Yaptırı -
lacak tavlanın keşif bedeli 19038 
lira 38 kuruştur. İlk teminatı 2310 
liradır. Bu inşaata ait hususi ve 
fenni şartnameleri ve planları An 
kara, İstanbul levazım amirliği sa
tmalma komisyonunda ve Çanak -
kale Müstahkem mevki satınalma 

komisyonunda görüliir. İsteklile -
rin 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sikalarla bu bina işini müteahhi
dinin ve mühendisınin muvaffakı
yetle yapmış olduklarına daır ve
sika ve Nafıa Vekaletinden ehliye\ 
ve müteahhıtlik vesikalarlle ilk 
teminat veya banka mektuplarile 
beraber teklif mektuplarını havı 

kapolı ve mtihiırlü zarflarını iha
le günü olan 16-1-939 pazartesı gü 
nü saat 15 e kadar Çanakkale Müs
tahkem mevki satınalma komisyo
nuna vermeleri. Postada vaki ola
cak gecikmeler kabul edilmez. * (739) (9486) 

Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 20 kuruş 80 santim olan 
1.500.000 metre çamaşırlık bez ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. İhalesi 17-1-939 salı giınü sa
at 11 dedir. İlk teminatı 16.230 li
radır. Evsaf ve şartnamesi 15 lira 
60 kuruşa Ankarada Komisyondan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 madde -
lerindeki gösterilen vesaikle bir
likte teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir saat 

Ozerlne 

Kıtaat ilanları 

KOLt:NO' 
Kullanınıı~, 
Bir 'l'iiP 
müddet 
ihtiyacıllııı 
görür· 

1 ,,_ 
s.ı· 

evvel Ankarada M. M. V. sa.Wl 
ma komisyonuna vermeleri. 

(744) (9540) 

* Beher kilosuna tahmin edıle?l ft• 
sıı· 

yatı 92 kuruş olan 25.000 kilo 
deyağ kapalı zarfla eksiltmeye .it~ 
nulmuştur. İhalesi 18-1-939 çar 
şamba günü saat 11 dedir. İlk te
minat 1725 liradır. Evsaf ve şart· 
namesi bedelsiz olarak M. M. \ 
satınalma komisyonundan 61ın 
1"ı.-1 .. nt,.,., .. ., .. "•r.ıı>rPklr.r 9 ı r, 
yı ı Kanunun ı - ;s co 
de gösterilen vesaikle ilk tem.11' 
ve teklif mektuplarmı ihale sn9 • 

gölgenin gcrlsınde hem sağ hem 
tinden en az bir saat evvel An1'

9 

rada M. M. V. satınalma koın·s~cr 
nuna vermeleri. (743) (9539) 

• İzmir Tayyare birlikleri içlll 
Gaziemirde yaptırılacak })eberı 
25406 lira 12 kuruş kıymetiJlde 
76218 lira 36 kuruş bedeli ke~iflı 
üç adet erat pavyonu inşaatı ı-ıı· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye 1'/ 
nulmuştur. İhalesi 20/2 .K&nutı 
939 Cuma günü saat 16 da K.ış1Bd9 
İzmir levazım amirliği satına].ııl' 
komisyonunda yapılacaktır. Vl' 
teminatı 5060 lira 92 kuruştot: 
Şartname keşifname ve rest11' 
381 kuruş bedel mukabilinde J{C: 
misyondan alınabilir. İstekliler ti
caret odasında kayıtlı olduklarl'" 
na dair vesika göstermek mecbtl"' 
riyetindedirler. Eksiltmeye i~ 
rak edecekler 2490 sayılı kaJltJ'" 

nun 2 ve 3 ncü maddelerinde "iC 
şartnamesinde yazılı vesikalari1'" 
le teminat ve teklif mektuplarıJlJ 
en az ihale saatinden bir snat e~
vel Komisyona vermeleri. 

"756,, (45) 

* Kırklareli Tüm birliklerinin Uı· 
tiyacı için yetmiş bin kı~o pıladıl< 
pirince talip zuhfır etmediğindetl 
ve evvelce verilen 22 kuruş 74 snfl' 
tim fiyat makamca pahalı görüldll 
ğünden mezkiır pirinç yeniden ı.ıı· 
palı ıarfla eksiltmeye konulırı!l~ • 
tur. Beher kilosunun rnuhammefl 
bedeli 25 kuruş olup 1lk teminatı 
1312 lira 50 kuru tur lhale~i 23 .. 
l-9:l9 pazartesi ı?ünü ~aat 15 dedir· 

İstekliler şartnamesini her giifl 
Kırklarelinde komisyonda göre· 
bilirler. Taliplerin kanunun 2 · 3 
cü maddelerindeki vesaikle tellli· 
nat ve teklif mektuplarım be.ili gufl 
VC Saatten bir saat evve}inP k Cllf 

Kırklarelinde Tum satınalrna ıı:o· 

misyonuna vermelerı . (75·1) t26) 

Sipahi Ocağından : 
Ocağımız Yıllık Kongrt> i"li ı 

15.1.939 Pazar snat (18) de Qcnl' 
binasında acılması karar] tırıl 
mış olduğundan Ocak ti', 1 rın 
teşrifleri rica olu ur 
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Statıileri ve Türkipe Cümhuripeti ile münakil mukaı1efenamesi 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştlr 

f 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Oazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çest: 

'10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnı;iliz Lirası 

Tnrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSllVA ve NIS'de 
LONDRA "'c MANÇESTER'de 

MlSIR. KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN. IRAK. FiLiSTiN 
ve MAVERAYI ERDÜN'dc r~ 

m VUGOSlAVVA, 

Merkez ve Şubeleri 
RUMANVA, YUNANiSTAN. SURiYE. LÜBNAN 

ve HATAV'da 

l~ 
m 
ın 

Filyalleri ve biltün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mev~uat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirlerl. 
Esham ve tahvilat, allın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat lahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. •• 

vev~ TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 
; lcumbarasız) tasarruf hesapları açıhr. . 
~ 
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TÜRKiYE 

1 iL Y CEMiYETİNDEN : 
Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında kullanılmak 

üzere : 

5.500 et re Kumaş 
(Yerli veya ecnebi malı) satın alınacaktır. Taliplerin nümuneyi 

görmek ve teklifte bulunmak üzere 24.1.939 snlı glinü saat (15) e 
kadar Yenipostane karşısında Kızılay fstanbul deposu direktörlü

1 Devlet Demiryolları Beşinci işletme Müdürlüijünden : 
1 - .Malatya Fevzipaşa hattı üzerinde kilometre 58 ve 

89+700 deki taş ocaklarından fenni şartname ve kroki muka-
vele ve şartnamesine tevfikan 2047/5m. 3 l\locllon etüte taşı
nın ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile ek iltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 28.1.939 cumartesi günü saat (10) da l\falat 
yada Beşinci işletme binasında yapılacaktır. 

3 - l\Iuhammen bedeli (17125) on yedi bin dört yüz yir
mi beş liradır. 

ğüne müracaatları. 

. 4 -:- Eksiltmeye gireceklerin 1308 lira 90 kuruş bin üç yüz 
sekız lıra doksan kuruş muvakkat teminat malibuzu veya ban 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IJ~k~a me~tu~,kanunun dördüncü madd~inetevfikan münaka 
~·- .. • .Jı • ·~ '. ' 

kanunun tayin ettiği vesaik ile birlikte münakisa gUnÜ-saat • 
ır Ka 

Pis· 
ah· Yü me 

e G z· 
avuzu 

o 

9 ~okuza kadar teklif mektuplarını komisyon reisliğine ver • 
mış olması. 

Ankarada Çocuk sarayı caddesinde Sus sineması altında Çocuk E

sirgeme kurumu tarafından inşa ettirilmi§ olan kapalı yüzme havuzu, 

5 - Bu işe ait şartname ,.e mukavele projesi fenni şart. -
name ve kr~kiler Ha1·~~rpaşa, Ankara, .Malatya, Adana işlet 
!"e v~znclerınde; Elazıg, Narh, Diyarbakır istasyonlarmcla 
ı~tekJılere (88) seksen sekiz kuruş muırnbilinde verilecek-
tır. (48) (130) gazino v~ ~üştemilatlarının inşaatı ikmal edilerek tecrübesi yapılmış _ 

tır. 20 ikıncikanun 939 cuma günü saat 15 de Çocuk Esirgeme kurumu 

genel merkezinde yapılacak açık arttırma ile kiraya verilecektir. Gör
rnek ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin kurunı hcsan isleri nirektörliiğii-

lle müracaat etmeleri. (172)) 

B NK 
Birleşik P mu İpliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden : 

UK iPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 .. 
Nazilli Ba ma Fabrikası ,, 24 " 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 " 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
1 O Balyalık siparişler için .. 

,, ,, ,, •• 
" ,, ,, " 

"" 
" .. 
il 

" 
il 

415 
480 
580 
580 

Kuruş .. .. 
" 

" 
" .. 

* Ankara gan gazino binası iist katındaki salonlarda ynptınlacak 

sert ağaçtan cilalı lfımbri ve doğrama işleri vahidi fiyat üzerinden ka
palı, zarf usulile yeniden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 7200 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı devlet demiryolla 

n Ankara, Sirkeci veznelerinden 36 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26.1.939 tarihinde perşembe günü saat 15 de Ankara 

da Devlet demir yolları yol dairesinde toplanacaıc merkez birinci ko-
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki rıyni gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lfızımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 540 liralık, muvakkat temi 

nat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikadır. (66) (182) 

* Muhammen bedellerile rnıktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gurup 
malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında 
bildirilen gün ve saatlarda Haydarpaşada gar binasındaki satımılma 
komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satınnlınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gu
ruba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatları ile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazı:ndır. 

Bu işe it şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta-15 
25 
50 il' 

rafından parasız olarak dağıtılmaktdır. 
" " " " 1 - 12600 kilo kalafat işleri için külçe kurşun muhammen bedeli 

Fiotlnrla fabrikada teslim şnrtiyle sntılınnktndır 3528 lira muvakkat teminatı 264 lira 60 kuruş olup açık eksiltmesi 

575 
570 
565 
560 .. 

İplik miistehliklerinin yukarda yazılı fabriknlnra gönaerecckleri be 19.1.1939 perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
deileri mukabilinde ihtiyaçları nisbethindc iplik siparişi v~rebilecek 2 - 48 adet moletsiz bilet kompostörü muhammen bedeli 1296 !i-
leri ve 24 numaradan ince Ye muhtelif maksatlara yarayabılccek P3• ra muvakkat teminatı 97 lira 20 kuruş olup açııt eksiltmesi 19.1.1939 
muk ipliği mlistehliklerinin de ihtiyaçlarını )'İne ayni ~artlnrla ynl- 1 perşernbc günü snat 10,30 da yapılacaktır. 
nız Ereğli fabrikasına ipnriş edcbilccc!deri ilan olunur 3 - 500 kilo hayvani kıl muhammen bedeli 1987 lira 50 kuruş Ye 
~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~-~ :~va~k~t teminatı 149 lira 7 kuruş olup açık eksiltmesi 20.1.1939 cu -

ilkbahar mevsimine mahsus yeni CJ!lec:ek 
Mallar için yerlere ihityacımız oldugundan 

5 SONKANUNDAN 15 ŞUBATA KADAR 
Bir ay müddetle stoklanmızın büyük bir kısmını her yerden mü
sait şartlar ve mutedil fiyatlarla elden çıkanyoruz. 
Bütün Dairelerde mevsim sonu fırsatlarını bulacalumız. 
Beyoğlunda E R Mağazaların~a 

Bir mevsim sonu fırsnh: TstC"nen fiyat için en rniikemmel cinstır. 

gunu saat 10,30 da yapılacaktır. 
4 - 500 kilo sırım muhammen bedeli 1600 lira muvakkat temina

tı l20 lira olup açık eksiltmesi 20.1.1939 cuma günü saat on buçukta 
~pı~caktır. (19) 

Eyüp T:-a-p_u_S-ic_il_M_u_h_a"':"fı~ıl:-ığından : 

k 
. Eyüp Cezri Kasımpaşa mahallesinde Jı~eshane caddesinde Balçık tek 

esı · b nın Vakfı namına tescili istenmektedir. Tapu kaydına bağlı olmayan 
u rnahallin senetsiz tasar:rufat hükümlerine tevfikan talep dairesinde 

tescili yapıl b"l A • 23 .. .. . .. .. a ı rnek için 939 senesi kanunusanı ayının uncu pazartesı 
gunu saat 14 de mahallinde tahkikatı yapılacağından mezkur gayri 
menkul hakkında mülkiyet ve sair ayni bir hak iddiasında bulunanlar 
v~rsa tahkikat günü mahallinde bulunacak memura veya tahkikat gü
nunden cvv 1 ile m" e Sultanahmette Eyüp tapu sicil muhafızlığına 938/739 No. 

uracaatlaı-ı ilan olunur. (282) 

Cinsi Mıktarı Yük taşı Muhammen B. $'o 7 ,5 temi- Eksiltme 
ma kabi- Beheri Tutan nat saati 

liyeti Lira K. Lira. K. Lira K. 

1 adet 1 ton 3000 - 225 - 14 
2 adet 3 ton 2400- 4800 - 360 - 14.15 

1 adet 5,5-6 ton 4000 - 300 - 14,30 

1 adet 2 ton 3100 - 232 50 14.45 

Kamyonet 
Kamyon 
Kamyon 
Satış kam
yonu 

1 -İdaremizin Yavşan Tuzlası için 1 adet, İzmir ve Ankara baş
m üdilrlükleri için 2 adet, İzmir şarap :fabrikası için 1 adet ve İzmir baş 
müdürlüğü için 1 adet kamyon şartnameleri mucibince ayn ayrı açık 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
-:.:.-... --"' 1-:. ...... :-

III - Eksiltme 24.1 .939 tarihine rastlayan salı günü hizalannda 
yazılı saatlerde Kabataş'ı levazım ve mübayaat şubesindeki Alım o -
misyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabileceği gibi kapalı satış kamyonunun planı da görülebilir. 

V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak et 
mek isteyenlerin kataloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gös
t~~ir bir plôn .. ile benzin sarfiyatını gösterir fenni teklülerini ihale gü
nunden beş gun evveline kadar İnhisarlar Tuz fen şubesine vermeleri 
Uızımdır. 

VI :- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz
de 7,5 guvcnme pııralariylc birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel 
mclcri ilan olunur. (143) 

* 1 adet zımpara ta~ t<.'zgfihı motoru ile beraber komple, 
1 adet makkap tezgahı tefcrrüatı ile komple, 

1 adet Torna tezgahı teferruatı ile komple, 
1 adet demir testere tezgahı motör ve tutlumbasile komple: 
1 adet maka~ .ve z~mba tezgahı bütün tcferruatile komple. 
1 - İdaremızın Dıyarbakır Fabrikası için yukarda cins v f 

yazılı 5 parça atelye alatı şartnamesi mucibince açık eksiltmee us~~l~ 
satm alınacaktır · ~ 

11 - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve mu
vakkat teminatı 168.38 liradır. 

., Ill -:- Eksiltme 23. 1. 939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
14 .... 0 n Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım satım komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnnmeler parasız olarak her gün sözü geçen sub d 1 
nabilir. ~ e en a ı-

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni teklif! · • t h" 
sarlar "d" l"ğ·· .. erını n ı-

.~~um mu. ur .. u u muskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve i-
hale gununden hır gun evveline kadar tekliflerinin kab ı.. .. t . . . u unu mu azam 
mın ve eksıltmeye ıştırak vesikası almaları lfizımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ile müskirat f b ik ı d ı k k ·1 a r a ar şubesin -
en a ınaca e sı tmeye iştirak vesikası ve yüzde 7 5 .. 
· l b' l'kt ·· k · • guvenme parala-

rıy e ır ı c muna asa ıçin tayin edilen gün ve c:-a tt k d 
k 

. ~ a c yu ar a adı g~ 
çen omısvona ,gelmeleri ilan olunur. (144) 

* 
1 - İdaremizin Cibnli tütün fabrıkası İ"'in !;• rt • .. . 'b' 'S ... name \:e numunesı 

mucı ınce satın alınacak un gibi ince sey konabiı k t 
sık örgülü (6000) adet tütün tozu çuvalı "Çık ek•ı'lect c s kandart normal 

ı . . ' :ı meye onmuştur. 
I - Muhammen bedelı bl'herı 27 kuruş hesabile 16? 0 1. 

kat teminatı 121.50 liradır. - ıra muvak 

111 - Eksiltme 25.1.939 tarihine rastlayan carş b .. 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki ı:ılı;~ n ~unü sant 14 
pılacaktır. omısyonunda ya 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün s · -
nabileceği gibi nümunedc görülebilir. ozu geçen şubeden alı-

V - fstc!dilerin eksiltme için tayin edilen .. .. . gur. ve saatte yüzde 7 5 
guvenme paralarıle birlikte yukarda adı geç k · · 
ilim olunur. (193) en ·omısyona gelmeleri 

ZA Y1 931 senesi Kadıköy orta 
mektebinden aldığım tasdiknam'?mi 
zayi ettim. Yenisini çıkardığımıdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Oskudar Çinili Murat Reis Mescı 
~oknk 35 No. da Sami Tımi.ırer. 

un QÜrbüz. tombul. saölam, neseli olmasını· istersen Fo sf a e ati yedir. Bahcekaoı 
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TAN 

KRiPTON 

f i a t ı n ı n b i r k a ç m ·ı s ı i n ı 

fevkalade ışıaıvıa ö d er 

KRiPTON gazile doldurulmuş olan bu 

harikulade lambaların emsalsiz zivası 

vardır. 

Tenviratınızı yeni TUNGSRAM KRiPTON 

lambaları kullanmak suretile asrileştiriniz. 

BOURLA BiRADERLER 
ISTANBUL 

ANKARA· IZMIR 

En kısa zamanda size de ayni parlak 
neticeyi kazandırabilir. 

Yakın şarkın diş macunlan Kraliçesidir. Milyonlarca ağıza 
güzellik, sıhhat, sağlık vermiş ve bu hassasiledir ki 

18 diploma, 48 madalya kazanmıştır. 

~abah, öğle, akşam her yemekten ı:;onra RADYOLIN'le 

. . .. ' ' 

... . • t . ...~ -- - , 

U Y K U S U Z L U ~ 

• SİNİR AÖRILARl 

• 
A S A B ! ÖKStmüKLER 

• BAŞ DÖNMESİ 
• AYGINLI:ıt 
ve 

SİNİRDEN İLERİ GELEN 
Bütün Rahatsızlıklan 
İYİ EDER 

"Zevcim, Gözleri e 
inanmak istemiyor •• 
işte, Fransada Sen Şehrinde Monfreuif liasabasın"dO 

Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan Wagner, 

böyle diyor ve ilôve ediyor : 

"O, Bana; Sen 10 Yaş Genc;leşmişsin Diyerek 

Hayretini izhardan Kendini Alamıyor ... 

ADEMİ İKTİDAR ~ 
ve B E L G E V Ş E K L 1 G 1 N E K A R Ş 1 

I ~ Saç bakımı 
ı • Güzcllitin en birinci şartı. 1 

Bayan Wagncr'in Biocclli 
::reni dld unsurunu kul

lanmazdan evvelki 
fotoğrafı 

Ba~·an Wagner'"n birkaç hafta 
zarfında kazandığı şayanı hay· 

ret giizellik teheddiilünü 
gösteren fotoğrafı 

"Zevcim .Torj, bu adeta bir muci- derece memnun kaldılar.,, 

O B 1 Nizam 

zcdir, diyor. Filhakika iki ay karlar Her akşam yatmazdan evvPl pern· 
evvel, alnımda, gözlerimin ve ağzı- be renkteki Tokalon kremini ıculla' 

1 
mm etrafında buruşukluklar ve çiz- nmız. Terkibinde Viyana Ünıversi· 
gilerim vardı. Bugün ise bütiın arka tcsi Profe~öni doktor STEJSKAL'ın 
daşlarım bu sayanı hayret tebeddül~ keşfi olup tıpkı insanın tabii ve ha· 

~Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin)~, 
Kepekleri ve saç dokülmcsın 

tedavi eden tesirı :nücerrep bn 
ilaçtır. 

aşıyorlar. Onlara yaptığımı sovle- yati cild unsurunun ayni '>lan "'e • ı dim. Yegane cild unsuru olan pem- genç hayvanların cild hüceyreleriJl' 

,.. ı ~--••••••••••• ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ be renkteki Biocelli Tokalon kremi- den istihsal edilen Biocell ac-nc;Iıle 
•••••••••••• Şarap, alkol, zeytin, yağ, barsak:, ba- ni kullanmalarını tavsiye ettim. Bi: cevheri vardır. Gündüz ıçin :iP be' 

l 
lık, ve her çeşit ve bUyüklükte AGAC çokları bizzat tecrübe ederek -:avam yaz renkteki Toknlon kremim kul· 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en 
mütekamil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aramın 

radyodur. Yalnız Beyoğlun

da B A K E R mağazalarırıda 

satılmaktadır. 

FUCU imal eden fabrikamız.. mektup hayret semeresini görünciye kadar lanınız, cildinizı yumuşahp bevaz· 
la da sipariş kabul ettiğini sayın müs- benimle a\ay ~ttiler. Fakat sonra ba latır ve siyah noktnlan erit1p açıl< 
terllerlne bildirir. Tophane hurma 
sokak No 22 Fuçu Fabrikası 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Lutfü OÖRD0NC0 Gazetecilik ve 
Neşriyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN 

..... ı ... ,.aı ....... ,, ...... •d•• 
•• hareketlftlH t•"llllk •••I• 

Yalııu• ı 

J. ftOUSS•L de -•ıtır. 

llTHIUL Tlııtl •11duı ••· it. 
13 ••nıeroıu lıataıııa•un 
llteyl11la, Hllawa tlııMrlllr. 

na hem teşekkür ettiler, hem de son mesameleri sıklaştırır. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Fakültesi lBboratuvarlarında çalışmak uzere laborant mımzet

lerine ihtiyaç vardır. Asgari orta mektep tahsıli gormek ve Garp dil· 
lerınden birini bilmek lazımdır. 

.. ••••••••••••li Matbaas1 
İstiyenlcrin Tıp Fakültesi dekanlığına müracaatlan. <256) 


