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5 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Ba Beşinci keşidede dahi en büyük ikramiyeler 

K A D E R 
glıeılne INbet ve yine bl~ok yurtdaıları zengin etmlftlr. Siz de 

biletlerinizi mutlaka KADER Glıealnden alınız. 

Eminönü Arpacılar caddesi No. 19 

ALK 
İdaresinde 
Mesuliyet 

sıldır 

Almanyanın Slovak 
ihtilafına Müdaha e 
Etmesi Muhtemel 

r ı 1 Müfettişler Meşh 
Çın9ırhyan Arsası 

işini Ele Ald la 
Bu kaide~ensibin ih· 
"'.~li derhal neticelerini 
9osterir, fakat halk ida· 
relerinde vazifesini iyi 
'Yaprnıyan vatandaJ, er· 
9eç, rnesuliyetten veya 
Yaptığı hatanın hesabını 
;er111ekten kurtulamaz. 

Cl2a.n: M. Zekeriya SERTEL 

li alk idaresi mesuliyet e
d sasına dayanır. Bütün 
z:ı.et teşkilatı biribirine 
li f 1rle~e mesuliyet bağla
n y e haglıdır. Memur amiri-

Berlin, Yeni Kurulan 
Slovak Hükiimetini 
Resmen Tanımıyor 

Fski Valinin Şahsi işlerinde Belediye , 

Vasıtalarını Kullandığı Tahakkuk Ediyor 
Belediyede çalı~an millklye 

müfettişleri, vaktile gazete· 
mizde mevzuuhahs olan Çıngır· 
lıyan arsası meselesini de tet
kik edeceklerdir. Tetkik mev
zuu olacak hadise şudur: 

Eski Vali Üstündağ, evvelce 
hir kısmı ~öplük halinde bulu
nan bu arsayı sahn almış. bele. 
diyenin temizlik vasıtaln"rnu 

kullanmak sınctile tcmizletmls 

1 

~ funi~ vekilme, vekil Bü
nı ~et Meclisine ka.rşı 
Citj~dur. Bu mesuliyet zın
d ;un iyi işliyebilmesi için 
k: ~ et makinesi ilci türlü 
d 0tıtrol altında tutulur: Biri 
h evletin teftiş ve mürakabe 
~etleri, ikincisi matbuat. 

krtter Yerde iyi hüklımetjn ilk 
ı~k· mesuliyettir. Kanuna, ma
~k lııe, halka karşı hesap ver
' mecburiyetinde buhmmıyan 
l'• Ur ya vazüesini iyi yapmaz, 
)'\ ~l ve müsamahaya sapar, 
ltıiisı~Yfi harekete meyleder, veya 
~ llnal yoluna düşer. 

ltıı enıurun en büyük muharrik 
~tı~eti nıesuliyet korkusudur. 

• ~rku, veya vazife aşkı memu-
~er -_. -- ---··-1

•• -
1
--

tıı~~n için demokrasilerde me-
1'\ın A•o ek• 

d~ı • amınn, v ilin hulasa 
tercı:t makinesinde çalışan her 
bııı llı. mesuliyeti asıl olarak ka
li3't!t~1lnıiştir. Kanunlar bu mesu
de h tevsik ve teyit edecek şekil
let a~lanmıştır. Bu suretle dev
~~~a.kinesinde bir anza, bir bo
'Uk, bir sakatlık görüldüğü za
Sllıa lllestılünü tutup .kanun karşı
itıııt· Çıkarmak, ve mesul etmek 

anı ternin edilmiştir. 

B l1 kaide ve *prensibin ihmali 
ga~erhal fena neticelerini 

İs ekten geri kalmaz. 
sı~. l.anbuı, bunun acı bir tecrübe-
~geç· 

ile 
Çek 

Paris ve Londra, Almanyanın Bu Vesile 

Şarka Doğru Yayılmasından Endişede, 

Hükumeti Vaziyete Hakim Olmıya Çalışıyor 

Dün •erbest bırakılan Slo11ak 
BQfvekili Ti•su 

Baro Umumi Heyeti 
Reis Hasan Hayrinin 

1.,1· 1 l 

Dünkü T oplanh 

Sekiz Aza Bu 
Çok Münakaşalı Geçti, 

Karara Muhalif Kaldılar 

Baro 11mumi heyeti, dün saat 14,30 da Ağırceza koridorla
rında fevkalade Lir toplantı yaparak Reis Hasan Hayri Tan'ın 
istifası meselesini görüşmüş ve 8 muhalife karşı ittifakla bu 
istifanın ka.bul edilmemesine karar vermiştir. 

Celseyi, ikinci Reis Mekki Hikmet açmış, Avukatlık Kanu
nunun Baro Reisliği ile idare meclisi azalıklan hakkındaki 
maddelerini ve reisin istifası halinde umumi heyetin verece

1 Sivok, bugün sabık başvekil Teso
nun tahliye olund1.1ğunu ılan etmiş, 
ve yeni hükumetin atonomi icapla
rına tamamile riayet edeceğini an
latmıştır. Bu suretle Slovakya, Çe. 
koslovakya esas kanununa bağlı ka 
lacnktır . 

Çarpışmalar oldu 
.uun gece Bratı~ııwada bir takım 

çarpışmalar olmuş ise de bu ~abalı 
şehirde sükunet hüküm sürüyordu. 
Hiikô.met kuvvetleri ile Hlinka mu· 
hafızlan arasındaki çarpışmalarda 
bir kaç jandarma yaralanmıştır. 

Alman propaganda şefi Faustk.. 
necht, şehrin meydanında toplanan 
300 nümayişçi Slcıva:tın karşısında 
bir nutuk söyliyerek Çekleri şiddet· 
le tenkit etmiştir. 

Priestıany'de örfi idare ilan edil
mi§tir. Pragdan gelen Sidoru karşı. 
lama.k için 15 bin kiŞi şehrin istas· 
yonunda toplanmıştır. 

, .. 
civardaki Ermeni mczarlrğrn· 

dan da "!\lcvaddı uzviyeyi faz
la hamil olduğundan bahçe için 

elverişlidir" diye toprak alıp 
buraya taşıtmıştır. Bu mezarh
ğnı bir kısım taşlan da 8?'Sanm 

Stalin, Sovyet Birliğini 
Mütecaviz Tehditlere 
Pervası Yoktur, Diyo 

Sovyet Birliği, Hadiselere Yabancı 

Kalam z, Vaziye ini Ta viye Et e te 
ve Teslihatını Ona Göre Yapmak adrr 

Moskova, 11 (Hususi) - Komü
nist Partisinin 18 inci kongresi dün 
açılmış ve 35 azadan mürekkep ri
yaset divanı seçilmiştir. Bu aza ara
sında Voroşilov, Kaganoviç, Kalinin, 
Molotov ve Stalin de bulunmaktadır. 
Stalin beş dakika süren alkış tufanı 
arasında karşılanmış ve Parti Mer
kez Komitesinin faaliyeti hakkında
ki raporunu okumıya başlamıştır. 

Stalin'in harici siyasete ait sözle
ri, Fransa ile İngilterenin siyasetini 
tenkit esası üzerinde dönüp oolaş· 
makta idi. 

\>aln·k 1rdi. On sene İstanbulda 
~~ eden eski vali, Adeta gayri
~llıı bir hale gelmiş, kendisinde 

1 

"'ut fevkinde bir kudret tasav-

ği karara müteallik maddeyi oku -
muştur. Bundan sonra sırasıyle avu
kat Vedat Ardıhan. Mustafa Hayri 
Tatarağası, Galip Pektaş, Saim, Fe
rit, Celal Sofu ve Mahmut söz al
mışlardır. Vedat Arcihan, reis .Ha
san Hayri Tan'ın istifasını yeni ka
nuna görcı itizar mahiyetinde gör
düğünü ve kanun 55 yaşını geçmiş 
olanların itiznr etmesine cevnz ver
oiği için bu istifanın derhal kabul e
dilmesi lazım geldi[:ini söylemiş, fa
kat söz alan diğer batipler ~tüanm 
kabul edilmemesinde ittifakla ısrar 
göstermişlerdir. Yalnız Galip Pcktaş 
1şin mahiyeti hakkında Baro inı.ibat 
meclisinin mesleki bakımdan tetki
kat yapmasını ve neticenin de umu
nıi heyete ve cfkiirı umumiyey~ bil
dirilmesini ileri sürmüştür. 

Aliye nazırı Van~onun organı olan 
Naroni Novini gazetesi H1inkanın 
muhafızlarından Tuka ve Maçın Slo
vakyanın Macaristana ilhakını temin 
etmek üzere bir ihtilal hazırladıkla. 
rını yazmaktadır. İhtilal, pazartesi 
gunü başlıyacaktı. Fakat o gün pek 
az miktarda taraftar toplanabildiği 
içm ihtilalden vazgc~ilmiştir. 

Stalin, İngiltere, Fransa ve Ame
rika gibi demokrasilerin, gayri mü
tecavizler hesabına mütecavizlere 
biribiri ardınca müsaadatta bulun
duklarını izah ettikten sonra "dün
ya yeniden paylaşılıyor, fakat bu da 
gayrimütecavizler hesabına yapıl

maktadır. Bunun asıl sebebi, de-

etzn · ~ev ıye başlamıştı. Onu ne 
İtoıttr kleri azlediyor, ne matbuat 
~o~1 Vazifesini yapıp gördüğü 
'l'~ Ukları teşhir edebiliyordu. 
~hb?u ıni!ll. vazifesini yapmıya 
~~ b'Us ettıği zaman da Üstün
'ttı.eın. ~hakaret etmekten çekin-

'l' l§tı. 

'ttı.~~~lll otobüs, mezarlık vesaire 
~ eleri hakkındaki neşriyatı 
bura:e gönderilen teftiş heyeti 
'tt41Uıı a Vazifesini yaparken bile, 
\>~ife d.ağ teftiş müddetince olsun, 
ltaıb~. başından çektirilmemişti. 
ela ~· en basit mantık, hakkın
~ltiıt ikat yapılan bir amirin, o 
~l' tta sahne olan mahalde a
df!rd10 <ırak bulu.nma91asını emre-

. lis~u 
~ b~ı~.dağın çekildiği gündenbe-
tıltiar •Yede ortaya çıkan yolsuz
liıı, b· hep bu gayritabii vaziye
~eııef ır kontrol vazifesiyle mü
l>allllla olanların vazifelerini 
bu h.tıdr:ıaıarının neticesidir. Ve 
~lıı-a ıse, halk idaresinde bir me
dııtı ~ onu ınesuliyet duygusun-
1- &ala~':klaştıracak derecede, faz
tıa oıd ~Yet ve nüfuz vermenin fe
tqlcliı-. Ugunu gösteren iyi bir mi-

~'alt * f at halk idarelerinde vazi-
~tarıd esini lyi yapmıyan hiç bir 

il ıtU:: veya memur mesuliyet
Ulaınaz, ve yaptığı hata

fSonu Sa. ıo: Sü. 8) 

r 
' •• 

Celal Solunun ıözleri 

Celal Sofu: "Dünyanın hiç bir ye
rinde 600 azası olan bir müessE!Se 
böyle adliye koridorlarında toplan
maz,, diye söze ba~lıunış, Sadi Rıza 

Emir Abdullahın 
--I "Bu da bizim şansınıızdır,, cümlcsile 

sözünü kesmiştir. Sağdan. soldan gü
rültüler artınca Celal Sofu, tekrar 
maksada geçmiş ve ~unlan söylemiş· 
tir: 

Oğlu, lnönünün Fahri 

Yaveri Oluyor 
Ankara, 11 (TAN Muhabirinden) 

haber aldığıma göre, Maverayı Ürdün hü
kümdarı Emir Abdullnhın büy{lk oğlu ve 
velinhdi, yakında staj görmek üzere Tür
klyeye gelecek ve Ankara muhafız alayı
nın süvari bölilğünde vazifeye başlıyacak
tır. Vclinht, binbaşı rütbesindedir. 

Milll Şefimiz İsmet İnönü ile Emir Ab
dullah arasında cart olan samimi münase
betler dolayısile, memleketimizde bulun
duğu muddctce, veliahdin, Rcislcümhuru
muzun fahri yaverliğini ifa etmesi de ay
nca kararlııştırılrnış ve Milli Şefimizin bu 
alAka ve i tifatlan Emtr Abdullahın büyük 
memnuniy mucip olmuııtur. 

- Kanuna göre on beş dakika söz 
söylemek hakkımdır, söyliyeceğim. 

Hasan Hayri Tanın fstifasına sebep 
ortaya atılan bazı :fodikodulardır. Ba 
zı gazetelerde yapılan neşriyat, De
nlzbankın bir davayı Ca21la vekillet 
iıcretile Hasan Hayri Tana vermiş ol
ması esasındadır. Bu neşriyattan '·Ha 
san Hayri Tan Baro reisi ve mebus 
olması itLbarile hakimler üzerinde 
tesir icra edebilir•, manası çıkanla
billrsc de hakikat boyle değildir. İs
tifa daha ziyade Hasan Hayri Tanın 

(Sonu Sa: 10, Sü: ZJ 

Yeni alınan tedbirler 
Bratislavadan bildirildiğine göre, mokrasilerin kollektif mukavemet 

bugün Slovakyaya Çek takviye kıta-

1 
ve kollcktif emniyet esasını bıraka-

f Sonu, Sa: 10; Sil: 4) (Sonu.: Sa. 10, Sıi. 3 de) 

Yurddaşları Seçime 
lştirô.ke Davet Eden 
Parti Beyannamesi 

Dünkü •efim natuklann'clan biri '(Yazısı onuncu aayf ada): 

Stalin 

Frankistler 
Madride 

Yiiriidiiler 
---0-

Fakat, Taarruz Akim 

Kaldı, Komünistlerle 

Mücadele Bitmedi 
Paris, 11 (Hususi} - İspanyadan 

alınan en son haberlere göre. Gene. 
ral Frankonun kuvvetleri bu rfen 
Madride taarruz etmişler, lkı taraf 
arasında bir kaç saat devam eden 
topsu düellosu olmuştur. Netıc-cde 
Fran.kistler çekilmişler ve vazıyet 
eskisi gibi kalmıştır. 

Madrit dahiline gelince, buradaki 
vaziyet hakkında alınan malumat bi
r:ibirini tutmamaktadır. Bir rivayete 
göre, komünist isyanı şiddetini ve 
vahametini muhafnuı ediyor ve ko-

(Sonu: Sa. 10, sil. 6) 
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CD) Fıkrası 

TAN 12 - 3 - 939 

SUAL · CEVAP? 

Yazan: M. Turhan TAN 

Tarih ile, kırık dökük te olsa, 
yıllardanberi sürüp gelen bir 

alakam var. Meseli önüme ansızın 
biri çıkıp ta La paix des dames nedir 
diye soraCJtk olsa Carnbrai şehrinde 
ve 1529 yılında imzalanan meşhur 
muahedeyi hatırlamakta, hattl o 
mualicdenin yapılmasında Fransa 
Kralı 1 inci Fransuva namına rol oy
nıyan Louise de Sawoi~ ile ona karşı 
Charles - ~uinti temsil eden Mar
guerite d'autriche'in hal tercümele
nnı söylemekte sıkıntı çekmem. 
Türklüğü uzaktan ve yakından ala
kalandırmamasma rağmen Edit de 
Nantes'ın, yahut Edit de Restitution' 
un ne demek olduğunu ve bu fer
manlarla kimlerin kazanç, kimlerin 
ziyan elde ettiklerini bilirim. Fakat 
kendi içimizde ıfirüklenip duran 
p mübadil ve gayrimübadil mesele
lerinin mahiyetini izah etmek elim
den gelmez. Çünkü bu meseleler ka
lıptan ka-lıba girmiş olduğu gibi a
raya bir yığın da dedikodu karış
mıştır. • 

I çtimai Yardım 1 . .1 
MUtehassısı Bozuk Gemıler lçın 

lspangol 
Sefarethanesi 
Devrediliyor 

Hava Postalar 
Ne Zaman 
Başlamıştır? 

Dün Geldi Tazminat Alıllacak 
Milletler Cemiyeti İçtimai yardım Evvelki gün İspanyol konsolosha.. 

nesini teslim alan Frankonun Türki
ye ajanı Balancia di.ın de Büyiıkde
redeki İspanya elçilik binasını teseL 
lüm etmiştir. Vazifc5i biten eski kon
solos Gimenz bu h:ıfta içinde memle-' 
ketimizden ayrılacaktır. Balancia bu 
akşam İngiltereye giderek İspanyol 
sefaretini de teslim alacaktır. 

S - Hava postaları ne za 
ve ilk defa hangi memleke 
başladı? 
C - İlk hava postası 1918 de N 

york ile Saniransisko arasında 

pılmıştır. 

Onun için bir okuyucumun, Bul
garistan ile 1926 da akdolunan dost
luk muahedesinde münderiç (D) fık

rasındaki hükümlerin hasır altı ~dil
mesi yüzünden düzünelerle vatan
daşımıza terettüp eden zarar üzerine 
hükumetimizin dikkatini celbed~cek 
bir kaç satır yazmaklığımı istiyen 
mektubundan da tam bir mana çıka
ramadım. Çünkü ortada bir muahe
de mevcut ve o muahede hükümle
rince herhangi bir vaziyetten dolayı 
Türk vatandaşlannın tehlikeye 
düşmüş haklan mahfuz ise gazete
lerin muhtıra kabilinden yazı neş
retmeleri abestir. Fakat bir muahe
de ile mahfuz tutiılan o hakların sü
rfincemede kaldığı da o okuyucumun 
mektubundan anlaşılıyor. Şu halde 
ne yapmalıdır! •• 

İşte ben bu durumda bir hayli dü
şündüm ve kavnyamadığım bir mev 
zua Mmas etmektense aldığını mektu 
ba aynen sütunuma ıteçirmeyi mu
vafık buldum~ • 

bürosu şefi Osv:ılcl Stein dün sabah 
şehrimize gelmiş ve Sirkeci istasyo
nunda İş dairesi bölge amiri H;-.hi.k 
tarafından karşılanmış ve Perapalas 
oteline inmiştir. Bu akşam Ankaraya 
gidecektir. 

Stein, dün kcndisile görüşen biT 
muharririmize şunları söylenıi~ir: 
"- İktısat Vekaletinin daveti üze

rine Cenevreden geldim. Ankarada. 
Türkiıyedeki içtimai sigortalar tatbi
katı üzerinde en iyi '\'e rasyonel me
totlann araştınlmasmda çalııacağ1m. 
Buraya gelmeden eY'·el de, ~ör.deri
len malumat ile eti.ıtlerime başlamıŞ
trm. Bu etütleriroc burada devam e
deceğim. Ankaradan başka vilayet
lerde de dolaşmıya llıtiyaç kalmadan 
tetkiklerimi tamamhyabileccğ'mi zan 
nediyorom. Diğer bir çok memleket
ler de Milletler Cemiyetindeki b~zi!D 
seksiyondan istifade e<tmişlerdir. An
cak ayni etüt, her mPmlekette tatbik 
edilemez. Her memleket için lazım 
olan şekli bulmak lazımdır. Bu itibar 
la Türkiye icin de hususi bir etüt L 
cap etmektedir. 

Milletler Cemiyc-~tnde 1922 de be
nim tesis ettiğim ve hala da idaresin
de bulunduğum bu seksi:nn Mi11etler 
Cemiıyetinde aza olan memleketlerde 
çok iyi neticeler vt:rdi. 

Ankaradnki etiitıerınıi üç dört haf
tada bitirebileceğimi zannediyorum.,, 

BELEDiYEDE : ______ ... 

Düşkünlerevindeki 

Dayak iddiası 
Dünkü iıüshamu:da bahsettiğimiz 

Düşkünlerevindeki dayak iddiası ü
zerine belediye mi.ı!ettişlerinden Ce
mal tahkikata memur edilmiştir. Mü-

"Bugün Bnlgaristana hırakıbnış 1'essese müdürü dedün merkeıe-ıdavet 

olan geniş sahada bir çok Türk ara

zisi vardır ve bu arazi Bulgar hükit

metinin musadereden farksız olan 

haczi altında olup Balkan Harbinden 

beri mal sahiplerine tasarruf ettiril

memekte, hatta Makedonya muha

cirleri yerleştirilmek suretiyle o ta
sarruf hakkı kökünden imha edil
mektedir. 

"Sahipleri Tfük olan bu toprak

ların bir kısma Balkan Harbinden 

sonra, 'bir kuma da Bulgarlann Bü

yük Harbe girmelerini temin eden 
1915 muahedesiyle terkedilen saha

lardadır. İçlerinde Kırşehrl, Karapı
nu çifiikleri gibi parçalar vardır ki 
kısmen Bulgaristan, kısmen de Tür
kiye Cümhuriyeti hudutlan dahilin
de bulunduklan için askeri tesisat 
uğrunda zirai verimlerini kaybet
mişlerdir, fakat Türkiye tebaasının 
malı olan öbür topraklar, Bulgaris
tan hükllmeti tarafından ektirilip 
biçtirilmektedir ve kimi İstanbulda, 
kimi Edimede oturan sahiplerine 
tek metelik bile verilmemektedir. 

edilerek keyiiyet kendisinden sorul

muştur. Mesele hakkında belediye 

reis muavini Lıitfi Aksoy şunları söy 
lemiştir: 

"- Dü~künlerevindeki hastaların 
çoğu matuh ve asabi hastalardır. Bu 
itibarla herhangi hir hadise dolayı
sile aralarında böyle bir şey geçmiş 
olması mümkündür. Riyaset maka
mı derhal bir müfettiş göndererek 
yapılan neşriyatın sııhhat derecesini 
tahkik ettirecektir.,, 

Belediye Taavün Sandığı 
Toplanhsı 

Belediye memurları taavün sandı
ğı dün senelik kongresini belediye 
:ı:at işleri müdürü Saımihin riyase
tindE!' akdetm~tir. Kongrede senelik 
faaliyet roporu okunmuş ve sandığa 
yeni idare heyeti seçilmiştir. 

Garai Tahkikatı 
Belediyenin Fatih garajında yapıl

makta olan tahkikat bitmek üzere
dir. Buradaki tahkikatla meşgul o
lan müfettiş bu hafta içinde raporu
nu verecektir. 

Muhasebe if leri 

Etrüsk Tipi Gemiler Hakkındaki Mukavele 

Her iki Tarafın Arzusiyle Feshediliyor 
Ankarada bulunan Denizbank 

Umum Miidiiril Yusuf Ziya Er
zin yaran İstanbula dönecek

lr. 
Haber verildiğine göre tktı· 

sat Vekaleti devlet sermayesi
le kurulan müesseselerin müra-
kabesi kanununa istinaden De
nizhank teşkilatında geniş tadl
ıat ya-pan bir p-roje hazırlamak
tadll'. Umum müdiir Ankarada 
bilhassa Vekaletle bu proje iize
rinde temasla-rda bulunmuştlll'. 

Yeni proje De Denizbankta 
muhtelif işlerin hükmi şahsiye
ti haiz birer nıfiess~e haline 
getirilmesi esası istilıdaf edil
mektedir. 

Vapnl'larda yapılacak tadf
lat ve Etrüsk vapunınun nok
sanlarrm ikmal için miizakere
lerde bulunmak üzere geçenler-

de şehrimize gelen Alman he

yeti Ankaraya gitmiştir. Haber 
ven1diğine göre evvelce Krup 

fabrikalarm.a mnarlanan 71 sis
temi 3500 tonluk ftç bfiyük va-

pnrun sipariş mukaveleleri her 

iki tarafın da arzuslle feshedile
cekfu. 

Bu vapur1ar Kmp fabrlka1a

n tanfından yapılması dernh-

' te edilmişse de işlerinin çokluğa 

Bursada Tutulan 
Esrar Kaçakçlları 

Bursa, (TAN) - Mamure köyün

de Koyun .Afımedin evinde, muhte
lif şekillerde otuz kilodan fazla esrar 

bulunmuştur. Ahmet, esrar tiryakisi 

olduğunu ve kendi ihtiyacı için bu'l

lan ekip hazırladığım söylemiJtir. 
Doğanbey mahallesinde İbrah~m 

adında birinin evinde de esrar bulun 

sebebile Nepton Verftin şanti
yesine havale edilmişti. Fakat 
Etrüsk tipi vapurlarm bircok 
kusur lan meydana çıkınca ·bu 
tezgahlann büyük vapur lnsa e
decek kabiliyette olma<fiklan 
anlaşdmış ve mukavelenin im-

za...mdan sonra uzun müddet 
geçtiği halde üç vapurdan an
cak birinin tezglha konulabil
miş olması sebeblle Vekaletçe 
Knıp tl)Üessesesi protesto edll
mlşfu. 

Gerek Krup ve ge-rekse Verf
tln Veklletin noktal nazarrnı 

haklı görerek vapurlann inşa

sından vazgeçmiştir. Ankara ya 
giden Alınan heyetile Vekalet 
K-rup'un kaybettirdi!f zaman 
arasmda mukavelenin feshi ve 

dolayısile vermeyi kabul ettiği 

tazminat meselesi müzakere e
dilecektir. 

Diğer taraftan Alman heyeti 
EtrUsk vapurunda bunda tes
bit edilen noksanların Alman 

tezgfthlannda denize indirilen 
Tırhan ve henüz inşa edilmekte 
olan Kadeş vapurlarında da na
Hn dikkate almacağını blldlr

mişttr. Trrhan vapurunun ka
zanı değiştirileceği gibi Kadeş 

vapuru da ayni esas üzerinde 
inşa edilecektir. 

lnQanlda Yani 

Halkevi Binası 

_J 

İnegöl (TAN) - Yeni Halkevi bi
nasının inşaatı bitmiştir. Yakında 

tamamlanacak olan sıvalarmdan son

ra kullanılmağa başlanılacaktır. Bi

na, geniş bir sinema ve müsamere 

salonu ile büyük küçük yedi odadan 

ibarettir. Salon portatif tertibatla 

kapalı jimnastik salonu haline de ke>-

~uş, o da Ahmet gıöi iddialarda bu- nulabilecektir. Binanm yanında bir 

lunmuşsa da hareketinde esran sat- de bahçesi olacaktır. Burada, açık 

mak kaseli görülerek bir sene hapsi- toplanma ve jimnastik mahalleri 

ne ve 4450 lira ağır para cezasına yapılacaktır. 

mahkıimiyetine karar ~erilmiştir. Halkevimizin bugün devam etmek-

Ajan dün, Çanai,kalede İtalyan 
bandıralı Capapin.a vapurunu batıran 
ve Haliçte nezaret altında buhman 
Magellanos vapurunu da teslim ala
rak İspanya bayrağı yerine Frank.o 
hükllmetinin bayrağını çekmiştir. 

İspanyol vapuru, İtalyan vapuru
nu batırdığı için Capapina acentesi 
Magellanos acentesinden tazminat da 
va ediyordu. Bu vapur şimdi Franko 
hükUmetine geçtiği için Franko ile 
İtalya arasında tazmi'nat işinin bu
günlerde halledileceği söylenmekte_ 
d.i.r. 

IZMIRDE: 

Su Şirketi Yakında 

Satın Abnıyor 
lzmir, (TAN) - tzmirdeki su şir

ketini hük\imet satın alacaktır. Şir. 
ket, şiımdiye kadar Nafıa Vekaletinin 
bütün ısrarlarına rağmen taahhütle
rini yerine getirmemiş, şehrin bazı 

mahallelerine su bile vel'mekten çe
kinerek tesisat yapmamıştır. 

Nafıa V ekfileti, ı~mir nafıa baş.. 
mühendisliğine verdiği emirde, şir
ketbı mevcut tesisatının derhal tes
bit ve kıymetlerinin de bildirilmesini 
istemiş, İzmire Ankaradan salahiyet
tar bir mühendis de gönderileceğ;ni 
haber vermiştir. Şirketin menkul ve 
gayri menkul emval ve tesisatı tes-- .. .. - ·- -
An.karaya davet edilecek, mftzal<ere-
lere başlanacaktır. Su şirlü~ti meclisi 
idaresi, iki ay evvel lsviçrede topla
narak şirketin hiik(ımete satı1rnnc;ı 
hususunda müdüre salahiyet verdi -
ğinden. müzakereler neticesinde satış 
mukavelesi derhal imzalanac:ıktır. 

Nafıa Vekaleti, tzrnir belediyesinin 
varidatını artırmak maksadile, su 
şirketini satın aldıktan sonra bele
diyeye devredecektir. 

Belediye Meclisi 
lımir, (TAN) - Şehir meclisi, be

lediıye riyasetinin davetti üzerine f ev
kalide bir toplantı yapmıştır. İçti
madaı hal santral inşası ve bazı mü
him yolların yeniden yapılması için 
belediıyen.in bankadaki parasından 
490 bin lira sarfına karar verilmiştir. 

Arkadaıını Öldürdü 

• S - Türkiye - lsveç tica 
kliring anlaşması tasdik e 
dimi?. 
C - Evet, 9 - 3 - 939 tar! 

Resmi Gazetede de anlaşmanın Jll 

ni neşredilmiştir. 

* S - V ilson, Amerikanın 
çıncı Cümhurreisi idi? 
C - 28 inci. 

• S - Tarihte en çok saltan 
süren kadın kimdir? 
C - İngiltere Kraliçesi Vikto 

18 yaşında tahta çıkmış, fasılasıJ 
yıl saltanat sürmüştür. 

* s - "Üsküdar,, ın manası,, 
dir rJe brı kelime Türkçe 
dir? 
C - Tarihçi ~Hammere 

"Üsküdar,, Fariside posta tatan 
nasma gelen kelimeden kalmad 
Başka bir söze göre de 11 inci 
dan kalma bir Bizans adıdır. E 
tarls adıyla tanınmış Bizans ask 
lerinin loşlası burada kurulu oldu 
için bu kışlaya izafeten bu ad 
mıştır. 

* S - Aristo Ue 
bir şahıs mıdır?. 
C - Hayır. Aristo felsefenin P 

olarak tanınmış bir filozoftur. ,. 
ristofanes ise eski Yunanlıların 

büyük komedya şairidir. 

Kangalda llkmektep 

ihtiyacı 
ıaır Tta'Z~{id\ ~e -:ı(as'N6!MızB~ 1r~o 
görünen bazı ihtiyaçlar vardır. J{ ııJ1 
gal kazasının 6 niı.hiyesi ve 135 t11 
tarlıkla idare edilen 175 köyü oıdtr 
ğu halde ancak 113 köyünde köy 1Ci1' 
nunu tatbik olunmaktadır. En t11 

·ıı. 
him cihet, mevcut ilk mektepleri 

biri Kan.galın içinde olmak üzere 1" 
diyi geçmemesidir. 
Kazamız içindeki 300 bin dekat .e' 

kilebilir araziden 225 bin dekarı~~ 
lenmekte ve birinct geçim vasrtası" 
ziraat teşkil etmektedir. Bundan sı; 
ra gelen hayvancılık ta mühim 
mevki tutuyor. Buna rağmen kazsd' 
devamlı bir ziraat memuru ve pı.1' 
tar yoktur. Köylü atla ziraat yı_P' 
mak hevesinde ise de fenni Aletli' 
rin yokluğu buna mani olmakta~ Kuruçeşme mahallesinde tüccar- te olan dört dershanesi vardır. Bun 

dan Sabatay Kohenin oğlu 16 yaşın- lar, halk dershaneleri, resim, müzik 

da ve orta mektep tahsilli Rafael Ko- ve yabancı dil dershanelerldir ki mü

hen esrar içerken tutulmuş, kendisi- davimleri yetmiş beş kişidir. 
nin esrar tiryakisi olduğunu söyle- Üçüncü yaşına basmış olan Halke

miştir. Üzerinde de esrardan başka vimizde yeni intihabat yapılmıştır. 
bir tabanca ve bıçak bulunan çocuk Bu münasebetle iki yıllık çalışmalar 
bir ay hapse mahkum edilmiştir. gözden geçirilmiş, imkinlann verdi-

Şahabettin paşa mahallesinde Der- ği azami randımanın elde edilmif 
viş adında bir dokumacının evinde olduğu görülmüştür. Yeni çalışma 
de iki torba esrar bulunmuştur. seneleri için programlar da tanzim 

bmirL (TAN) - Sarayköy kazaSl
nm Cerali köyünden Çavuşoglu Ali 
İsmail, tabanca11ını kanştınrken ar
kadaşı Hüseyin oğlu Kadriyi göğsün· 
den vurmuş, öldürmüştür. Katil jan.. 
darmalar tarafından yakalanmıştır. 

Buğday alım istasyonu ittihat t!P" 
miş bulunan Armağan istasyoııııô' 
da bir silo ihtiyacı da ~ 
tedir. 

Kangalın içinden geçen Sivas-1'' 
latya şosesi bozuktur. Tamirl ~ 
tirilmemek llzım gelen bir lı 

Otomobll Kazası yaçtır. t 

* Bursa (TAN) - 18 yaşından edilmiştir. 

"1926 da imzalanan Türk - Bul
gar dostluk muahedesinin (D) fıkra

n ise 1912 yılından önce Türkiyede 
oturan Türk tebaasına ait emlakin 
-Bulgar hiikfunetince vaz'ıyed e
dildiği zamana ait- icar bedelleriy
le beraber sahiplerine iade edilece
ğini ifade etmektedir. Halbuki yıl

lardanberi Sofya ~faretimizde bek
liyen dosyaların tetkikine henllz gi. 
rişilmemiş ve bu (D) hkrası bir tür
lfi meriyet kesbedememiştir. 

Belediye muhasebesinde şimdiye 
kadar geçiken işler ikmal edilmiştir. 
Yarından itibaren muhasebe memur, 
lan normal şekilde. yalnız snat 17 ye 

küçük işçileri fabrikasında günde se- *Aydın, (TAN\ -Avcılarımızdan 
kiz saatten fazla çalıştırdığı anlaşı- elli kişilik bir kafile Karahayıt mın
lan Osman isminde bir fabrika mü- takasında bir sürek avı yapmışlar, 7 
dürü hakkında takibata başlaml- domuz, bir tilki ve bir de çakal öl-
mıştır. diırmüşlerd.ir. 

İzmir, (TAN) - İzmir elektrik şir
keti başmühendisi Maks, kendi idare 
ettiği hususi otonıohilini İş Bankası 
memurlarından Niyaziye çarptırmış, 
ayağın1n kırılmasına sebebiyet ver
miştir. Kazanın dikkatsizlikten ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Kazamız içinde bir hayli asarı ~ .. 
ka da vardır. Ezcümle Alacahan pr 

biyesinde Selçukilerden kalma bii~ 
bir han vardır ki bir taşı bile ye~ 
den oynamamtş olarak durmak~ 

1 TAKViM ve HAV~ 
12 Mart 1939 

PAZAR 

"Acaba adil hükumetimiz, sayın 
Bulgar Başvekilinin Ankarayı ziya
reti sırasında 1926 dostluk muahede
sinin (D) fıkrası üzerine kendisinin 
dikkatini celbetmek suretiyle uzun 
yıllann mağdur bıraktığı emlak sa
hiplerini bahtiyar ve minnettar bu

yurur mu?" 
Bir k~lime ilave ediyormn: lnıal-

lah. 

!tadar çalışmıya başlıyacaklardır. 

3 ilnc!l ay Gün: 31 Kasım: 125 

Arabi: 13!l8 R11ml 13~' 
Muharrem: 21 Şubat: ı'1 
Güneş: 6,17 - Öğle: 12,24 

tkindi: 15,42 - Akşam: 1s,12 
t A 4 38 Yat.c;ı: 19,43 - msak: • ~ 

·~----~-------~-
Yurtta Hava VazFvetl 

Hava, yurdun doğu ve cenubu ~ 
bölgelerinde kapalı, orta Anadolud11 _J 
Karadeniz kıYJlarında kapalı ve rrıe ~ 
yağışlı, diğer yerlerde kapalı ve yer .~ 
yağışlı geçmiş, rüzgAr Trakya ve şiı1' f" 
Karadeniz kıyılarında cenubi ve dl el' 
yerlerde garbt istikametten orta ktl~ 
te esmiştir. 

Gümrük Başmüdürü 
Gümrük baş müdürü Medhi ~e

kaletle dairesine ait bazı işler ıçin 
temas etmek üıere dün akşam Anka-

Milletler Cemiyeti İçtimai Yardım BOnmı Şefi M. Stein dfln sabah intihabat için dOn konferanslara başlandı. Fahrettin Kerim, Beyazıt 
pldi. Meydanmcla nutkunu söylerken.. 

Dün, İstanbulda hava kapalı ve yııll# 
geçmiş, rüzgfır cenubu şarkiden san11 (1 

3-5 metre ht7Ja esmiştir. Saat 14 te 
119 ı 

tazyiki 758,l milimetre idi. Si.lhunet ~ 
yüksek 11,3 ve en düşük 7.5 santigrat 
dedllmlıttr • 

. raya ~tşir. 



~[BU2G930 N 
liindistan 
t.1iHi Kongresi 

!ttf/I t 
fttı ~: ômer Rıza DO(;RU L 

}i indis tanın istiklalini kazanma-
Jef' \· YI emel ve gaye edinen milli 
Y" :: teşkilat vardır ki "!\tilll Kongre" 

h lltı taşır. Bu "Milli Kongre'' nin 
~et ve gayretile Hlndistan muh

ırel .. hı devrini ... a.:amağa ve istfklall-
~il· "' ııaı..1- J :s • 
!" ltia •up olmağa başlamış, hatta 
i}ı1i tt ~tlltun birçok ülkelerinde kon
~ t· li e~ler iş başına gelmiş, bu da Mil
li e l'e 

0nıre.nın niifuzunu genişletmiş 
ti 

011tuı llindlstan mukadderatı üze-
lldekı tesirini arttmnı~. 
lıtr~tanm bu "Milli KongresP' 
rııın:ene :Umumi bir toplantı yaparak 
~ lanetlerin yeni verimlerini 
te~ eder ve bu gayretleri ne dere
tC\> andırmak ve hangi istikamete 
~~\ etnıek lazım geldiğini tayin e-

6' e~li Kongre" ayni vazifeyi ifa 
~ tizere, evvelki günden ftiba
~ 10pianmağa başlamış, BindJsta
lltı llıilli şefi tanılan Bay Bozun 
~n dbıledikten sonra çalışma
l'tti devam ederek bir takrm. ka-

1-t l'errnlştlr. 

lo ~ kongre relsfnln, hftllıum 
ll ~ l"adyosu tarafmdan verilen 
~· göre Hindistanlılar İngiliz 
~~aliznüne karşt açtıklan mü
~l~ hıilandırmalt ve pddetlen· 
)"sıı elı, llindistan itin yeni bir ana
İıırılt hattrhyarak bunun kabulü içhı 
"" e!'eye altı aylık bir mfihlet ver. 
~~frleı-. Bu yeni yasa Hindistan 
~ lilhu 'Ve tam hürriyetini temin 
~-.qelfdn.. 

tt\t)fnli kongre -reisi bunlan anlat
llf lltı sonra İngiltere tarafından tek-

oftt 
llılı nan federasyon aleyhinde bu-
bııı ll)'ol' \>e bunun tatbikrna imkan 
;11btadığını izah ediyor. 

llt edeı-asyondan maksat mot 
'llsıtltteri fle asıl Hindistam birbi
~ hağlamaktrr. MiJJlyetçflerfn bu
~~~halefetlcrinln sebebi, bu bai!-
~eği· l.l.c.uuucu1 a:ıu :u.ıuuı~ıunın g<J• 
t'rı .. ~arardrr. Çilnkü asıl Hindls
fh §ijyle bövle bir takım demokra-
""lt tl\"' • 
llte Uesseselere sahip olduğu halde 
~.1151ilclerde miikellefivet nsulii ca--·'llt p • 
te 1 • renslikler de federal hükume-
dah:İl'ak edecekleri için, Hindistan 
l'tıı te r~zla geri \'e mfirtcci niifuzla-
"e S11'f altında kalacaktır. Bu geri 
~al tlıii11ecı niiluzlarm teıı;iri altında 
)'o~&ıtıak için yapılacak iş, federa!
~1111 Vazgeçmek ve bunu ileriye 
l~ii trıaktn. Çiinkü demokrasi mm
t11'ttt 

111 
&SJl Hindistan içinde inkişa

,:tı sonra vaziyet değişebilir ve o 
lal'ıi n geriliği temsfl eden unııur
lit. lltı kurtulmanın çaresi bulunabl-

İngiltere 
Son Teklifi 
Hazırlıyor 
~ 

Bir Sene Sürecek 

Bir Mütareke Teklif 

Edilmesi Muhtemel 
Londra, 11 (Hususi) - İngiltece 

hükıimeti Filistin konferansı murah
haslarına son tekliflerini anlaşılan 

gelecek salı günü takdim ede<:ektir. 
Lord Halifax dün Mısır, Irak ve Su
udi Arabistan murahhaslarile görüş
tü. Daha sonra Mister Makdonald 
Yahudilerle görüştü. 

Bir rivayete göre konferans aka
mete uğradığı takdirde İngiltere hü
kümeti 12 ay devam ede<:ek bir mü
tareke akdini istiyecek, bu müdd~t 
zarfında Araplar tarafından hiçbir 
tecavüz vuku bulmaması mukabilin
de Yahudi muhaceretini durdurmayı 
taahhüt ede<:ek, on iki ay sonra me
selenin yeniden tetkikini istiye<:ek
tir. 

Erd ınde karı,,.klık 
Amman, 1 ı (A.A.) - Filistin Jıa

diselerile alakadar olarak burada ka
rışıklıklar çıkmaktadır. Çünkü Filis
tin asileri Erdende dolaşarak şekavat 
yapmaktadırlar. Şakiler Hıristiyan 

Arjan köyünü yağma etmişlerdir. Hü 
kümet şakilerin sığındığı şimal dağ
larını çevirmeğe karar verecektir, 
şekavetten bizar olan birçok aşi

retler temizleme teşebbüsüne müza
heret etmelktedir. Hükumet, halkı 

memurlara yardım etrooğe davet ey
lemiştir. 

Talebe Arasında 

Çarpıımalar Oldu 
Varşova, 11 (A.A.) - Bu gece 

Lwow'da nasyonalist talebelerle 
bunlann evlerinde araştırmalar yap
mak istiyen polis kuvvetleri arasın
da kanlı çarpışmalar olmuştur. Bir 
polis memuru ağır surette yaralan
mış ve 20 kadar da talebe ve polis 
hafifce yaralanmışlardır. 86 talebe 
tevkif edilmiştir. 

* Varşova, 11 (A.A.} - Haricı) e na-
zırı Beck, bugün biribiri ardından Yu 
goslavya ve Yunanistan elçilerinı ka
bul ederek uzun Lir mülakatta bu
lunmuştur. 

Yugoslavyanı~ Harici 

Siyaseti için Tefsirler 

~ tıli Kongre reisi tarafından J. 
teıtıi ler-j siirülen biitiin bu düşün
~ıtlıtıt kongrenin umumi heyetince 
~laş 

1 
olunduğu en .;:on haberlerden 

l'ııa11 
1 

'Yor. Yalnn Milli Kongre anıı
etllt~ dcğiştlnneğe ait takriri kabul 
hlt fi le beraber, hunun İngiltere.ve llt' ltinıatom mahiyetinde ııunnl
let •. \•e İngiltereve altı a\•lık miih-

ye~ . . 
lttı d 1rnesini kabul etmemiştir. 

~~\;rrı 8 kongrede mutedil unsurlann 
~rı. 0 1dtrklannr gösteriyol'. Bunun 
do~•ı, _heyeti umnmiyenln istiklale 
~ h Ylirihneyi kabul etmekle bel'a
~\ "tı •dıınlan İnf!iltere ile anla<ıa
>~\ e hir gerginliğe sebep venni-

t •~ak istediğidir. 
) Sa~tı k • 
eaı ongrenin heyeti umunu· 

Belgrad, 11 (A.A) - Hariciye Na
zırının parlamentoda söylediği nu
tuk hakkında tefsirlerde bulunan 
Samuprava gazetesi, Yugoslavyanın 
en kıymetli diplomatlarından biri o
lan Markovitch'in şahsiyetinin Yu
goslavyanın takip ettiği yapıcı siya
sete devam edile<:eğine ve devletin 
menfaatleri icap ettirdikçe bu siya
setin tekit edileceğine dair en bü
yük garantiyi teşkil ettiğini yazmak
tadır. 

t•rar "~ı •ndan Gandl'ye itimat reyi 
~~I tııesı de mutedil ummrlann ha-

't ~ettnı anlatan bir harekettir. 

~llte 011
t1'enin kararlan ara~ında dik

de"l değer biri de İngflterenin faşist 
t etle q' r lehindeki siyasetinin mua-

de •. 1 ne karsılanması ve mütecaviz "et] • 
diıl)ı erfn t~avüzlerlnin takbih e

eııı~fr. 
llıtıdı 

tltıde •tan gibi kurtuluş savaşı i-

bıı • • ~aşıyan bir mllletten de ancak 

~·1 hhı 1~ erin ifadesi beklenir. 

lst· ~=====:::::ıı=ı 
.\llıt'rtılak Kararı Verildi 

~~leı· ara, lI (TAN) - Dahiliye Ve-
ır 1

• İst b · · ltı 1\ an ul belediye encümenı-
1lıı ş tatürk Bulvan olan Unkaparu 

~tı~ 1~hZ<ldebaşı arasındaki mahallin 
"'!\ a.]( 

~~ ~~e dair karanru kabul ede-
« ~iti •k e~ ve belediyeye bil

l", 

Amerika ve Japonyanın 
Teslihat Hazırlıkları 

Vaşington, 11 (A.A.) - Meclis, 
deniz komisyonu reisi Vinsonun "A
merikanın Japonya karşısındaki fai
kiyetini muhafazaya amade olduğu" 
hakkındaki beyanatı üzerine, resmi 
makamlar bunun hiçbir esasa istinat 
etmediğini, zira Japonyanın deniz jn
şaatı hakkında malümat mevcut ol
madığını bildirmektedirler. 

Bu makamlar, bütçenin daima f?V· 

velki bütçeden 161 milyon fazlasile 
720 milyon 987 bin dolarlık ayni büt
çe olduğunu ilave ediyorlar. 

Yaıar Kampa Gidemedi 
Avrupa güreş şampiyonasına ha

zırlık kampına 61 kiloda dünya şam
piyonu Yaşar da davet edilmişti. Ya. 
şar çalıştığı müesseseden izin alama
dığından hazırlık kamınna P!emiye
mtir. 
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f:iEK 
BerfinCle Muvaffaliıvef Kazanan ':.tmeriliafı Dansöz! 

Türk • Bulgar 
Dostluğu 

-Yolunda 

Neye Haset 
Ederim?! 

Sofya Gazeteleri 

Türkiye için Hararetli 

Neşriyat Yapıyorlar 
Sofya 11 (Tan muhabirinden) 

Bulgar Başvekili Köseivanofun An
kara ziyareti Bulgar gazetelerinde 
Türk-Bulgar dostluğu ve yeni Türki
ye hakkında hararetli neşriyata vesi
le olmuştur. Denes gazetesi başına
kalesinde: yeni Türkiyenin kuruluş 
ve ilerleyiş tarihini ve Türk inkıla
bının safhalarını kaydettikten son-
ra diyor ki: 

"Yeni Türkiye, Atatürkün gaybu
betile büyük ıztıraba düçar oldu. 
Fakat Atatürkün kurduğu eser onun 
en yakın mesai arkadaşı Reis İsmet 
İnönü tarafından büyük dikkat ve 

ihtimamla tekemmül ettirilmektedir. 
Türk milletini teselli eden de bu .ha
kikattir. 

Yazan: B. FELEK 

Haset fena bir huydur. Lakin 
hasut olup ta bunu gizlemek 

ev kendini evliya gibi göstermek da
ha kötüdür. Bu ikinci kötülükten ol
sun kurtulmak için ben ne gibi şey
lere haset ettiğimi arasıra ikrar ede
rim. Gerçi benim şu veya bu şeye 
hasetlenmem okuyucuların tasası 

değildir; amma belki onlar içinde de 
benim hastalığa tutulmuş olanlar 
vardır kuruntusu ile bu satırları ya-
zıyorum. 

Haset ettiğim şeyi anlatmadan 
evvel ne gibi hissi şartlar içinde bu 
kötü yola düştüğümü izah etmeli
yim ki, mzden alacağım hükümde 
biraz tahlif sebebi bulunsun. Dinle
yin: 

Kendi üstfine vazife olmadığı hal
de Allah rızası için şunun bunun kö
tülüğünü arıyan, uydurma ve hayali 
lekeler keşfeden ve bunları mahza 
fenalık olsun diye haber verenler 
vardır. Adedi ne kadardır? Onu bil
mem ve böyle ufunetli bir malômatı 
elde etmiye de uğraşmam. Bu taife
nin zevki, hemcinsinin hatta aşina
sının kötülüğünü meydana koymak, 
duyulmamış kusurları varsa onları 
ortaya dökmek ve mümkün olursa 
o adamı manen '\'e maddeten yok et
mektir. Bunların içinde yaptığı kö
tülükte muvaffak olamadığı için is
tırap çekenler de \•ar. 

Geçenlerde Berllnde, yeni BaşvekAlet c\alreslnde bir resmi kabul tertip edilmiş 
ve kabul resminde hennz 19 yaşında olan Amerikalı donsöz Nirian Verne muhtelif 
dans numaralan göstermiştir. Her Hitler, kendisini bir kutu çiko!Ata ve bir altın 
madalya ile taltif etnüştlr. Alman Devlet Reisi, bu resmi kabul münasebetile film, 
tiyatro ve opera artistlerinden 600 ünü izaz etmiştir. 

Türk - Bulgar münasebetleri en 

ufak bir ihtilaf noktası bile buluna
mıyacak kadar açık ve berrakhr. Bir 
birlerini çok iyi tanıyan bu iki kom

şu memleket sıkı bir dostluk esasına 
dayanan münasebetlerini Balkanla. 

ra saadet verici bir inkişaf yoluna 

Bunlar kimdir acaba? 
Diye sormaya hacet yok! içimizde 

hayat fırtınasına tutulmuş ve hayat
ta nisbi bir mevki kazanmış bulunan 
)arın hepsi az çok zararını gördük
leri bu tipleri, bu mariz tipleri tanır
lar. Her yerde beşeriyet bunlarla an
cak ahlak yollariyle mücadele ede
biliyor. 

Dokuz lrlandall 
. Tedhişçi Hapse 
Mahkum Oldular 

116---\....,..,.~ .,, fA A \ 'D__nfl..,ın-

CI maddeler sakladıklarından dolayı 
muhakeme altına alman Irlandalı
lardan 5 i 20 sene, biri 4 sene hapse 
mahkum edilmiştir. Mücrimler ara
sında bulunan Mary Gelenn isminde 
bir kadın da 7 sene hapse mahkum 
olmuş, mücrirnlcrden biri beraet et
miştir. 

Maznunlar tarafından hazrrlanmış 
olan bir bombardrman infilaki neti
cesinde bir kişinin öldüğü hatırlar
dadır. 

Mücrimler, mahkemenin karan o
kunduktan sonra, "Allah Irlandalıyı 
kurtarsın, yaşasın lrlanda cümhuri
yeti" diye bağırmışlardır. 

l Rcmen Tayyaresi Düıtü 
Romıınyııda iki askeri tayyare talim 

uçuşlan y:ıparken Buznu civarında çar
pışmışlardır. Pilotlardan ikisi de ölmüştür. 

Berlin SilCihların 
Tahdidi işinde 
Ne Düşünüyor? 

'RPl'lin 11 ( A. A ) - V!ll't ,.P.Smi 
bir notta deniliyor ki: 

Enternasyonal vaziyetin ilerde da. 
ha mesut bir şekil alacağı, silihlann 
da tahdit edileceği iimidini tazam -
mun eder. Chamberlain ve Samuel 
Hoare'un nutukları. vaziyetteki ger
ginliğin izalesi ar~usunda bulunan 
siyasi Berlin mahafilince layık oldu
ğu şekilde karşılanmıştır. 

Silahların tahdidi hakkında Al -
manya tarafından mükerrer defalar 
yapılmış olan teklifleri kabul etmek 
fırsatını garp devlctlerinın kaçırnnış 
olduklarını, dolayısı!e de olsa İngil
terenin itiraf etmiş olması Alman 

mahafilince hayırlı bir alamet olarak 
telakki edilmektedir. Bu, kafi değil_ 
dir. Garp devletleri tarafından sul
ha yardım edilmek suretile gerginli
ğin izalesi yolund:ı çalışılması şaya
nı arzudur. 

getirmiş bulunuyorlar. Köseivano
fun Ankara ziyareti bu dostluğu ve 
Balkanlarda sulh ve sükunun ida
mesini bir kat daha teyit ede<:ek ve 
kuvvetlendirecektir." 

Mısır Krallçesinin 
ikinci Çocuğu 

Ben böylelerin eserlerine sık sık 
şahit olmak, hatta hazan bu eserlere 
~ahsen mevzu teşkil etmek surettf le 
uap, hicap ve ıstırap duyuyomm. 
Bunu bir kalem şöyle k~nara koyu
nuz da şimdi fU imrendiğim şeyi 

Kahire, 11 {Hususi) - Mısır Kra- dinleyin! 
licesi Majeste Feridenin gelecek ey- . T?nımadığı bir yere sırf insanlık 
l ·ı b" · ·ıe · d iki" • hıssıyle kucak dolusu para veren ve u veya ırmcı şnn e ncı çocu- ı . . . .. . . 
ğunu doğuracağı bildirilmektedir. parayı verırken hırsız gıbı huvıyetı-

Müjde bütün Mısırda en derin ~e-
vinçle karşılanmıştır. 

Alman lktısat Nazırı 

ni saklıyanlar var. 
Gerçi yoksula ve insani işlere yar. 

dım hepimizin vazifemizdir. Lakin 
bu vazifeyi içimizde kaçımız yapar? 
Haydi yaptı diyelim. Yine içimizde 

Berlin, ıı (A.A.) _ Ikbsat nazırı kaçımız iane kutusuna attığımız ku
ruşa mukabil gö~siimüze ilist1rdik-ve Alman bankası reisi Funk, 13 .. • 

martta toplanacak oıan enternasyo
nal tediyat bankası klare meclisine 
iştirak etmek üzere bu akşam naı·e 
hareket etmiştir. 

Patrik Kristla'nın NSııı 

Bükreıe Getirildi 
Bük~, 11 <A.A. l - Patrik Kris

tianın cesedini getiren hususi tren 
bu akşam 21 buçukta Bükreşe gel-
miştir. Cenaze hükumet azası ve 
yüksek devlet memurları ha:ctr ol
duğu halde merasimle trenden indi
rilmiştir. 

leri "hamiyet,, rozetinin bizi teşhir 
hizmetinden miistağni kalabilir?. 

Bu rozet kazara göğsiimiizden 

düşse acaba kaçımız onu araştır
maz? Halbuki öyleleri var ki; dedi
ğim gibi kuukla amma kucakla pa
ra veriyor ve bunu yalnız yardım et
mek zevki için veriyor; hiiviyctini 
saklıyor, göğsüne rozet takmıyor, a· 
çıkçası "Yahu ben para verdim~,, di
ye hamiyet, şeref, kibarlık, cömert
lik taslamıyor, insani hareketi bu 
şüphelerle gölgelenmesin diye adını 
ortaya atmadan çekiniyor. 

''SAF~YE SULTAN,, Kızılay Cemiyeti Reisliiji 

Ben işte hemcinsinin, aşinasının 
ve hatta dostunun kuyusunu kaz. 
mak için göğsiinü gere gere çalış
mayı iş edinenler önünde hiiviyetini 
kıskançlıkla sakhyarak iyilikler e
denlere haset ediyorum. Haksız mı· 
yım bu ahlitksızlığımdn? YAZAN: M. TURHAN 

Venedikli güzele karft kuru- [

lan iki huaumet murabbaı! .. A- 1 
na imparatoriçe bu murabba· 

lann ruhudur. Fakat Salo, kuv. 
vetine emin. 

Ondan ötürü bütün kıaka"ç
lıkları omuz ailkerek karrlıyor, 
ayni zamanda Sultan MuraJın 
.U..i •in•i giri,tiği .a,k tecrübe
leri de mü•bet netice vnmiyor. 
Lakin bu hüaran, T opkapı S·.1-
rayının harem daire.ini zelL.e· 
leye dü,ürüyor. Artık dayaklar, 
i,kenceler ve deniJ:e atılmalar 
birbirini takip ediyor. 

Naaıl mı? .• Onu Ü•tat M. Tur
han Tan'ın yakında telrika e

dilecek olan Saf o adlı romanın

da okuyacakaınız. 

TAN 
Ankara, 11 (A.A.) Başvekil 

Doktor Refik Saydamın bugünkü va-

zifesi icabı olarak Kızılay reisliğin-

den çekilmesi üzerine açılan reisli

ğe 11 mart 1939 tarihinde toplanan 

umumi merkez tarafından Beyazrt 

mebusu Doktor Hüsamettin Kural 

seçilmiştir. 

r· ...................... ·ı 
i KISA HABERLER 
'· .. .. .. . . ........ • 

Arjantfnde bir barut fabrikası lnfilAk 
etmiş, 8 kişi ölmllş, 18 amele kaybolmuş
tur. 

e Varşovada ihtiyat onbaşılardan Slons
kl casusluk sut"Undan dolayı kurşuna di
zilmiştir. 

e Felemeng!n Amerlkaya 18 asker! tay
yare sipariş ettlfi blldiıiliyor. 

e Irak hilktlmetf isyan hareketine kar
şı emniyet ve tenkil tedbirleri almış, Mi
ralay Salih Saip tevkU edilmiştir. 

e Kardinal Zulg! papalık maknmının 
hariciye nazırlığına tayin edilmlşUr. 

e Papanın taç giyme merasimine işti
rak edecek olan 40 memleket murahhas 
heyeUerinden çoğu Romaya gelmiştir. 

e Orta elçilik müsteşarı Blsserof Bul
prlstanın İstanbul beşkonsolosluğuna ta
yin edflmlstir. 

Memnu Mıntaka 

Olarak ilan Edilen 

Mevkiler 
Ankara, 11 (TAN) - Çanakkale 

müstahkem mevkii içinde bulunan 
Nara ve Umurbeyde askeri tesislerin 
bulunduğu sahaların memnu mınta
kalar kanununun birinci maddesi 
mucibince memnu rruntaka olarak 
ilan edilmesi Genel Kurmay Başkan
lığının teklifi üzerine Vekiller Heye
tince kararlaştınlmıştrr. 

e Ankara, 11 (TAN) - Tiftik Ce
miyeti umumi heyeti bugün fevkala
de bir içtima yaparak ni7.amnamesi
ni yeni cemiyetler kanununa göre 
tadil etmiştir. 

• Ankara, 11 (TAN) - Ankara
daki Erzurumlular yarın gece Hall{. 
evinde bir Erzurum Gecesi yapacak
lardır. Yerli oyunlar göstermek ve 
şarkılar söylemek için Erzurumd:ın 
yedi kişilik bir kafile ~elınistir. 



'T A N 

ün Gece Bir Çö 
Sabahlıyan ızc 

te 

yada Koyunc Juk 
en Güne Iler İyor 

umurta hracat 
Azahyormuş 

Bazı alakadar tüccarlar yumurta 

ihracatının azaldığını iddia etmekte

dirler. Bunların gösterdikleri hesaba 

göre, 931 de yumurta ih\·acatumz 10 

milyon 360 bin lirayı bulduğu Jıald~ 

iki senedenberi bu miktar 600 - 700 

bin liraya düşmüştür. 

v Bu 

gız 
Havalide 

Miktarı 

Beslenen 

Bir Milyonu 

Koyunların 

Geçti 

isme. Büyükannemin Hergün Başımın 

Edirne (TAN) - Bu sene Trakya alınan sütlerini mandıralara vere -
hayvancılığı geçen yıllardakinden cek, bir yandan da yetişmiş kuzula
daha iyi 'vaziyettedir. Geçen sene ta- rını, damızlıkları ayırdıktan sonra, 

E ini Yiyen Sözlerinden Kaçtım Diyor ıb~~ arızaıa.: olmamış ve koyunlarda satarak para alacaktır. 
1 yuzde on uç, on beş arasında fazlalık Bu iyi vaziyet dahilinde, beş se-

Lalelide bir apartmanda kapıcılık j tim. Cebimde beş 011 kuruş param ka):dedi11?'1iştir. Bu ~~ne artma nis - neye varmadan, Trakyada koyun 
ynpan Hüseyinin km İsmet dört gün. vardı. İlk gün akşamlara kadar so- bctınin zıyadele~eceg~ umuluyor. mevcudunun iki milyonu bulacağı 
denbcri kaybolmuştur. ismet on dört kaklarda dolaştım. Yirmi dürt saat- Hav~~a.~ çok ~!1 .. gıtmekt':, yer yer tahmin olunuyor. 

Yaşında güzel bir kızdır Babası po t 1 b' . •tı d G yavru suruler gorulmektedır. Ağıl - c============== · - e ya nız ır sımı e yaşa ım. ece . 
lise müracaat etmiş. aranmasını is- olmuştu. Söylediğim çöplüğü bul- lar fenni şek~lde. v.e ucuz. tarzda yap-

Yine bunların iddialarına göre yu

murta iızerinde 13 ihracat taciri ça

lışırken bunlardan on firma, kontrol 

işleri :1üzüııden c;ckılmiştir. Geri ka
lan üç firma da yine ayni sebepten 

dolayı geçen şubatta ~lcrini büsbü

tün tatıl etmişler ve yumurta ihra-

temistir 1 d l\I t t 1 .. t' 1 tınlarak eskılcrının yerme geçmek-,. • um. an omu aş arın us uııe ser-
Polis, dün kızı Fniköyünde nata- dim. Bin bir hnyah.:te, korkuya kat- tedir. . . 

mam hır apartmanın çöplük haline }anarak burada sa\.:ahladım. Korkum Trnkyadakı ke~ı ve koyun mev -
gelen karanlık bodrumunda bulmuş dan dudaklarım uçu::tladı. Büyük an- cudu bir buçuk ~ılyo~u aşmaktadır. 
ve pederinin isteği iJe muayene için nemin yüzünü görmemek, onun kötü ~u~un anca~ dort.:e bır ~ıktarı ke
müddeiumumiliğe göndermiştir sözlerini dinlememek için donanık öl çıdır ve keçıl~r. gun geçtikçe azal -

Tabibiadi1 Enver Karan kızı -nua- meyi bile göze aldım. Bana sataşan makta, yerlerını koyunlara vermek
ycne etmiş ve kendisine tecavüz e. f:r.rseriler, hizmetçi almak istiyenler t:c1ir. B.unun sebebi, Trakya köylü -
dilmediği anlaşılmıştır. İsmetin du- oldu. Fakat. büyük annesinın sözle- sunde fıdan ve ağaç merakının art _ 
<laklarında uçuk izleri görünüyordu. rjne katlanamıyan bır kız ne şunun, makta olmasıdır. 
Muayene ile çirkin tthamdan kurtu- bunun zevkine alet olur, ne de hiz- Geçller fidan ve filizlere zarar 
lan kızcağız muharrfrimize başından metçi. .. Dün simi~ param bitti. Aç. vermekte halbukı· k- ı-ı rt k 

-1·· rd p 1. b · k • oy u er a ı 
geçeni anlatmış, derdini yanmıştır: lıktan o uyo um. o ıs enı ya a- g k 1 

- Benim temizlil;ime büyük izzc.. ladı. Şimdi babamın evine dönüyo- enç oru an muhafaza altına alıp 
ti nefsime kimse lnanm~z. Fakat işte rum. yetiştirmeği bir vazife ve zevk bil -
raporum elimde .. Ben büyük anam Polis muayene raporunu aldıktan mektedirler. 
Şerifenin çekilmez bir bela nlan di- sonra İsmeti babasına teslim etmel;: Koyunlarda şarbon aşısına beş 
linden kurtulmak için evimi terket- için karakola götürdü. yıllık program dahilinde devam olu -

Evinde Elektrik Bir lhtilas 
Tecrübesi iddiasının 
Yapan Talebe Muhakemesi 

nuyor. Her sene üç yüz bin aşı ya -

pılİnaktadır. 1940 senesinde bu pro

gramın tatbiki bitecektir. 

1111il111111111 

1...11 
111111111 

T'EPEBASINOA 

KISMINDA 

DRAM catı da bu suretle durmuştur. Bu-
mm üzerine yumurta komisyoncula

rı vekalete müracaat etmiş ve veka

let bir müfettişe bu işin tahkikini 

~ugiln saat 15,30 da ve 
~u nkşam saat 20.:iO dı> 

ANNA t<ARENIN 

l.ttklll Caddealnde 
KOMED• ... .,, •• ,,.,OA havale etmiştir. Yalnız ihracatçılar 

Bugün saat l5,30 da ve kontrol esaslarının iyi tatbik edilme
Ru 11kı:11IT' •11111 ?il'.!" 1 

BiR MUHASiP ARANIVOR diğinden hala şikayet etmektedirler. 

AJ' .................... mıl ..... llllil .......... .. 

1 SÜMER Sinemasında 
Sevimli ~e sarışın L 1 L 1 A N H A R V E Y tarafından 

Viyanada çevrilen ve Avusturya saraylarındaki ziyafet ve müsame
relerin göz kamaştırıcı lüks ve ıhtişamı arasında Avusturya dansının 

en meşhur bir yıldızının aşk romanını tasvir eden: 

KiRiK ZA BAK 
Filminde, Viyana Grand Operasmm baletleri de dansedyior. 

İlaveten: EKLER JURNAL. son dünya haberleri. 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Dün Sultanaıhmet sulh ceza mah
kemesinde elektrik cereyanı çaldığı 
iddia olunan Halil isminde on yedi ya 
şında bir mekteplinin duruşmasına 
başlandL 

Ağır ceza mahkemesi, dün sahte 
makbuz ve lhbanıamelerle bir çok 
ecnebi müesseseler<lcn, sefarethane 
ve bankalardan fazla telefon paras; 
çektiği iddia o1unan telefon ıdaresi 
memurlarından Adil Paınir hakkın
da yeni bir davanın tetkikine basla
dı. Adil Pamir mevkuftu. Celse açı.. 
lır açılmaz: 

Sürülerde yer yer görülen ve yüz. 

de on iki nisbetinde sayılan dağlıç ve 

kama kuyruklar da yavaş yavaş or -

tadan kaldırılıyor. Zaten bunlar ev
vcl~ gclen Ku~~acla~an k~mı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Halil Beyazıtta Lutfinin pansiyo
nunda bir od3 kiralamaktadır. Bir 
gün ele..lttrik müfettişleri gelmişler, 
cereyanın saate uğratılmadan hatta 
verildiğini görmüşler ve atı değ~ 

tir.mişler. Her iki ayda beş, altı ki
lovat sarf eden pnnsiyonun bundan 
sonraki aylarda sarfiyatı elli, altmış 
kilovata yükselmiştir. Hırsızlığın de
recesi de bu suretle tesbit edildikten 
ronra müddeiumumilik hırsızı nraŞ
tırmıştır. Pansiyon sah'bi: 

- Benim hiçbir şeyden haberim 
yoktur, demiş. Halil müfettişlerin ö
nüne çıkmış: 

- Bunu ben yaptım. Mektepte e
lektrik dersi alıyonız. Hoca bize daL 
mi ve 'mütekattı cereyanları göster
di. Ben de bunları pnnsiyondakı elek
trik saatinde ve tellerinde tatbik et
tim. PıLinsiyon benim olmadığı için 
bunu yapmakta hl,\oir maddi menfa
ntim yoktur. Bu bir temrinden ibaret 
tir. Ben suçlu değilim, demiştir. 

Suçlu dün mahkemede müdafııası
nı da yaptı. Mahkc'Tlc şahitlerin ça. 
ğırılması için tehir edildi. 

tır. İnanlı depolarında bin mevcutlu 

damızlık ıslah sürüsü vardır. Orada 

yetiştirilecek koçlar, koyunculara da-

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

hfyette başka bir muhakemem daha 

varclır. İki davanın birleştirilmesini 

rica ederim. Dosya numarası da 39/ 
247 dir, dedi. 

ğıtılacaktır. 

Bu sene koyuncular diğer bakım
dan da ferahlı vaziyettedir. Ziraat 
bankası, Trakya koyuncıılanna 250 
b;n 1:--1--'L.. 1-_.:ıı _ _,__ • .,...,..__ v ... ..ı~rtıo::::.oATT-
vel koyunculara hayvan başına birer 
lira verilmiştir. Koyuncular bu para 
ile hem hayvanlarının kışlığını, hem 
kendi ziraat ihtiyaçlarını temin et -
mişler, hem de ufak tefek masrafla -
riyle vergi boçlannı ödemişlerdir. 
Şimdi de bahar gelince bol mıktarda 

1 G Ö ;n;·.:~biya~~:E;~;=n~:t~ERASI 
VERTE 'in BÜ ÜK AŞK 1 
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Baş Rollerde : 

ANNIE VERNAY Önümüzdeki 

MELEK 
ve Çar~ba 

PIERRE RICHARD WILM Akşamı sinemasında 

' - , Mahkeme bu şekilde karar verdik
ten sonra• eski dosytıyı getirtti. Jan. 
rlarmalar, bu dosyodaki su~ ortağı 

Cemali getirdiler. Dnvacı yerine İn
hisarlar avukatı ile te,efon id1resi 
vekili geçtiler. Davanın Lutfi ismin- I 
de gayri mevkuf iiçünrü bir suçlusu 
daha vardı. Gelmedıği için kendisini 
avukatı temsil etti. 

~::mc:!mm!SBm ____________________ lıal!lm;mS.-~--, 

GÖZLERİNİZLE GÖRDÜGÜXÜZE tNANAMIYACAGINIZ SAHNELER - SİNEMA TEKNIGİNİN EN 

Davaların tevhidinden sonra müd
deiumumi muavini söz aldı: 

Adil Pamirle Cemalin hangi ,·esi
ka ve makbuzlarla ne kadar para al
dığının ehli vukufa bir liste halinde 
tesblt ettirilmesini istedi. Adil Pa
mir bu talebe itiraz ederek: 

• 

SON SÖZÜ - SİZİ HAYRET VE DEHŞET İÇİNDE BIRAKACAK BİR ŞAHESER: 

KASI 
Türkçe sözlü bugiin ~ ~ Bnş rollerde 

Halkımızın rnhntça görebilmesi i~in • DOROTHY LA~~~~ii;h~~~~l~ız HALL 

ve S R A Y : E E sinemasında 
Sinemnlannda birden 

BugUn snat 10.45 ve 1 de tenzilatlı ınatin.eler 
(Dikkat· Tenzilatlı biletler ant tmn 1 c kadar verlhr.) 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. Q. 
T. A. P. 

Radyodifüzyon 
Radyosu Ankara RndY0 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 lC 
19,74 m. 15195 Kes. 20 ~ 
31,70 m. 9456 Kes. 20 ~ 

Pazar, 12. 3. 1939 

ı:!,30 Program. 12,35 MQzik (KO 
orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 
Kilnneke - Haksan silitten Blö 1' 
dante, 2 - Kalman - Çarda5 pre 
operetinden potpuri. 13 Memleket s:ı 
ayan, ajans, meteoroloji haberleri. ıs. 
Milzik (KQç\lk Orkestra-Şef: Necip p. 
kın), 3 - Sorge - Kaj evinde ~ 
Vals, 4 - Munkel - Barbele polka, 
Fıies - Lejyoner asker Vals, 6 - rri 
Ren kıyılarında ben evimdeyim. :Mel 
7 - Trapp - Fujl - sanın etrafında ı!1 
zlk sesleri - Fantezi. 13,50 Tü.rk ınflıl 
ğl: Çalanlar: Vecihe, Ru en Kam, Ce\-d 
Kozan. Okuyan: Necmi Rıza. ı - Qsrll" 
Bey - Nllıavent peşrevi, 2 - Arif Be1 
Ben buY1 vefa bekler iken, 3 - Nurl JlJ 
ın - Bir gonce.l terdir, 4 - Arif Be1 
Saçlanna bağlanalı, 5 - Arif Be1 
Şarap iç gülteminde, 6 - Yusuf Paşll 
Saz semaisi. 14,20 - 14,30 Müzik (N 
plAklar). 

17,30 Program. 17,35 MOzfk: (Ptnar' 
yı), 18,15 Konuşma (Çocuk saati), ıs.4 
MOı.lk (Pazar çayı devamı), 19,15 
mClzlği (Fasıl heyeti), Safiye Toka1 
Tahsin Karaku:iUn iştirakiyle. 20 A1 
meteoroloji haberleri, 20,15 TOrk m 
Çalanlar: Refik Fersan, Ruşen Kam. c#' 
det Kozan. Okuyanlar: Semahat özde!l 
ses, Mahmut Karındaş. 1 - Peşrev, 2 
Faiz Kap:ıncı - HOzzmn şarkı - BD!~ 
ıam büklOm. 3 - Arif Bey - KilfO""' 
5arkı - Düşer mi şanına. 4 - ctvnn tJ5' 
ta - Her kimde vardır aşk tptiltısı, 5 "" 
Retfk Fersan - Bir neşe yanıt. 6 - Gll' 
Uzar şarla - Gailerlmden gltmJyor, V 
HOseynf prla - Mehtap dalgın. 8 "" 
S. Pınar - Kürdili şarkı- Ellerine ~ 
ler yaktı kmayı. 9 - Rakım -K~ 

"" şarkı - Demedim ona hiç kimsl.n, 10 1 
Saz semaisi. 21 Memleket saat ayan, ' 
Ne5ell plftklar - R. 21,10 Müzfm (Rf~ 
Ucümhur Bandosu - Şef: İhsan Künçd 
1 - Bnın - KQçQk geçit resmi (rdaı1 
2 - Pares - Mcnuct - Caprtcc S "' 

' "" Beethoven - Eğmont (Uvertür), 4 
Louls Aubc:rt - Kıs:ı s{llt: a) :ıvı:cnııel-

"" b) Ninni, c) Bale müziği, 5 - RJmsk1 1 

Korsakow - Antar (Scnlon!k parÇ 
3 \lncü kısmı. 22 Anadolu Ajansı (Si"'. 
servisi), 22.10 Milz.lk (Cazbant - f'l-
22,45 - 23 Son ajans haberleri nı f' 
nnki progrnm. 

SENFONiLER: 

11,45 Berlln kısa dalgası: Senfonfk kot' 
ser, 22,10 Prag: Çek fillıarmonk ork#' 

Sl (Berlloz). 

HAFiF KONSERLER: 

7,10 Bertin kısa dalgası: Pazar k~ 
(8,15: Devnmt). 8.30 BQkreş: Sabah 11 • 

riyatı, 7.30 Alman merkezleri: Sabah !:(~ 
serleri, 12 Bilkrcs: Kanşık musiki pl~ 
lnn, 13 Berlin kısa dalgası: Hafif rnuSifl( 
( 14.15: Devamı), 13.10 Bilkrelj: Dil\ 
orkestrası (14.30: Devamı), 15.35· Rot11 
halk musikisi, 16.05: Danslar, 16,45 l'~ 
St\ldyo orkestrası, 17.40 Berlin kısa 6"' 
gası: İşsonu konseri (19.10: Devamı), ıs<' 
Bükreş: Hafif musikl. 18.30 Bratı:~ç. 
Slav musikisi, 18.45 Bcrl!n kısa dıı.J!lj• 
Marşlar, 19.05 Prag: Hafif musiki, 111 ı: 
Peşte: Çigan orkestrası, 10.30 BükreŞ: l>1 
şam konseri, 20.30 Peşte: Asker! ko#, 
21.10 Alman merkezleri• Hafif musiki l.C~ 
scrlcıi, 21.30 Prag: Hnlk orkestrası, 2~ 
Bükreş: Romen musikisi, 23 Peşte: çır 
orkestrası, 23,15 Bükrcş: Kanşık :rnu# 
23.20 Ostrava: Plfık musikisi, 23,30 1Jıl1' 
postalan: Akşam konserleri. 

Damadına Hal<aret Eden 
Kaynana Hapis Yatacak 

- Avukatımın bu hususta ·müda
faada bulunmasını b1erim, dedi. 

Mnhkcmc vesikaların ehli vukufa 
tetkik ettirilmesi ıçin dnvayı tehir 
etti. 

Filme ilave olarak: 1 - MlLİ..I ŞEFiMiZ iSMET lNöNO ONIVERSITEDE.- 2 - BALKAN 
-- ANTANTI.- 3 - YENi lNGlLIZ SEFiRi ANKARADA.- 4 - JURNAL. # ODA MOSIKISI: 

17 .20 Ostrnva: Piyes (Musikili). 

RESiTALLER: 
Meşhut suçlara bakan Sultnnnh

met sulh üçüncü cczn mahkemesi'
dün adliye koridorunda damadına 
hakaret eden Bayan Fevziyenin du
ruşmasını yaptı ve kendisine 3 gün 
hapis, bir lira para cezası verdi. Da
vacı bir bir şikay0tini anlatırken: 

- Ben karım ile geçine-

~rum. Asliye üçüncü hukuk mah 
kemesine dava açtım. Mahkeıreden 
çıktıktan sonra kayın valdem elleri
ni beline koydu: 

- Beni, kızımı mahkeme kapıla
rında sürüm süriım süründiıyorf:un. 
dedi ve ağız dolusu küfürler elti. 

Şahitler davacıyı teyit ettikle
ri için kayın vald~ mahklım oldu. 

Bir Muhakeme ve Türkçe 
Bilmiyen Çerkezler 

Bursa {TAN) - M. Kemalpaşanın 
Soğucak köyünden Halil kızı Fatma
yı zorla kaçırdığı iddiası ile o köy
den Çerkes Mahmut hakkında açıl
mış olan davaya Bursa Ağırceza 
mahkemesinde devam olunmakta-

d Mahmut reisin sorgularına, 
ır. ' 

"Bizde adet böyledir" cevabını ver-

mektedir. 
Şahit olarak celbedilen 7-8 Çerke7. 

kadınından hiçbirinin türkçe bll~e
d . ği anlaşılmış, tercüm~n vası.tı:ısılc 
şahitlere yemin ettirilrnış ve ifade

leri alınabilmiştir. 

,~~~;;;~ ....... --9----------..... ------~ 
Şarkın Hassas ince L E Y L A M U R A D ı ın Biilbül nal{mele-Sanat Mektepleri 

Müdürleri içtimaı \ 
Ankara, ' (Tan Muhabirinden) -

Sanat mektepleri nıudürlcrinin An
kara bölge sanat okulundaki toplan
tılan bugün bitmiş, mftdürler mek
teplerine dönmek üzere bu akşam 

şehrimizden ayrılmışlardır. Bu gün
kü son toplantılarında Maarif V,ekili 
Hasan Ali Yücel de hazır bulunmuş, 
sanayi mekteplerin;n bu<;inkü vazi
yetinin ihtivaca k::if: gelmediğı ve 
glinden güne sanayileşen mem
leketimizin teknisyen i h t i y a -
<'ını karşılayacak tedbirler nlınması 
hakkında mühim kararlar verllmiş
tir. 

Çocuk Düşürten 
Bir Doktor 

Müddei llmumiliğe Pangnlhda 

Hamamda oturan doktor Bazgenya

nın Anjel ve Anjelus isminde iki ka

dının çocuklannı aldığı haber veril

miştir. Müddeiumumilik tahkikata 

başlamış, iki kadını getirterek tabibi 

adil Enver Karana muayene ettirmiş

tir. Verilecek rapor vaziyeti aydın

latacaktır. 

ruhundan kopan rile Süslenmiş 

Arap diyarının , ABD Ü L VE HA 8 'ın İlahi ve 
Ses Kralı lahuti sesi 

Ekstra süper Filminde 

ve SİM 
Sinemaların vasim salonlarını önümüzdeki Çarşamba akşamından 

itibaren çınlatacaktır. 
lc•••••••••••-Bnetlerin evvelden tedariki rica olunur. ~ı••••••••••••••.I 

işte; TAKSİ s· 1 1 
Takdim ettiği Zengin. Parlıık ve emsalsiz programr 

• 

Bu Hafta 

RAIMU • GERMAINE DERMOZ ENDÜLÜS GECELERi 
tarafından harlkulfıde bir tarzda yaratılan Büyük ve güzel Dansöz 

HARP D ö N_Ü Ş Ü iMPERiO A GENTİ A 
Kahramanlık, Fed~Arlık ve vazife filmi • tarafından Ispanyolca kopyesl 

2 Miikemmel film bir programda. Bugün saat 11 ve ı de tenzilatlı matine -----~ 

11 Berl!n klsa dalgaSt: Piyano sonsal' 
(Beethovcn) (15,30: Keza), 16.30: şsr"1 
lar, 19.20 BratlslAva: Slovak sıırktları, 20 
Bratlsltıva: Piyano musikisi, 22.15 Bet' 
kısa dalgası: Mozartın eserlerinden pıf' 
no-keman konseri. 

DANS MUSiKiSi: 
:JI 10,15: Bükrcş. 23,25: Brtlsltıva, 

Prag. ,/ ________________ _._.,,,, 

· TEŞEKKÜR 
Sevgili babamız ve kardeşif1'li 

o 
merhum eczacı Mustafa Ekrefll O 
cayın cenaze merasimine iştir~ 
teessürlerimize candan aliıka gosır 
ren ve çelenk gönderen akrnb9 

dostlara teşekkürlerimizi sunarıı· 
J •' Eşi l\liifidc Olcay, Necdet O cır 

Şaı:imcnt Sirıuan, Zeki Sirman ,._ 

dürrahınan Doltan. Misbiyc Ot1'
1
" 

Abdürrahman Turaç. 

===-~=========-==~~ 
KAYIP: 34.140 sayılı 26.12·!# 

günlü beyannamede yazılı eşya 1~ • 
İstanbul ithalat gümrüğüne ve~jj 
ğim 379 lira ve 74 kuruşa ait 421· ıı" 
No. lu depo makbuzu kaybeııı 
Yenisini çıkaracağımdan eskiS1

fl 

hükmü kalmadığını ilan ederiJXl· s 
Tnhtaknlc Kanzc han "S0

• 

l\lizrnhi birnderlcr 
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Gündelik Gazete 
~ 

TAN'ın heden: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz, dUrUat, eamlmT 
olmak, karlln ı•zetnl 
olmıya ı;alıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi --l4oo Kr. ı SE'ne !ROO Kr. 
750 6 Ay 1503 ., 4 .. 

00 • 3 Ay 800 ., 
I5o ,, ı Ay 300 .. 

MlllcUcrnrası posta 1ttihndına dahli 
olınıyan memleketler için abone 
becıeıı mCiddet sırasiyle 30. 16 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peslndir: 
Adres değiştirmek 25 lruruştur 
Cevap için mektuıılar 1 O kurus
luk pul IHlvesl IAzımdır. 

nımw•:ıınm 
ispanyadaki 
'laziyet 

J spanyadan biribirini nakzeden 
Jı • haberler geliyor. ispanya 
•tbınin bitmek üzere olduğu bir 
~ada Cünıhuriyetçiler tarafında 
d •ı: tnkıııı yeni hadiseler, hiikumet 
ı:"irıneleri, isyanlar, kıyamlar ha-

r 'Veriliyor. • 
llakiki 'Vaziyet nedir? 

C leatalonya mağlUbiyetinden sonra 
b 6rnhuriyctçiler arasında bir panik 

1 •ıladı. Cümhurreisi Azananın isti-
41aı hu paniğin artmasına sebep ol-

11· Cürnhuriyetçiler arasında iki ce· 
~Yan hasıl oldu: Bir kısmı sonuna 
ll dar nıukavemet taraftarı idiler. 
~ Uııl~:ı:ın başında eski hükumet reisi 
tgrın vardı. O Madride döndükten 

lotı:ı:a nıukavemet parolasını ortaya 
attı ve bir nevi diktatörliik ilan ede· :it Ordunun kumandasını da eline 
ltıak istedi. 

~·rakat MadrJt mftdafii General 
lı •aja da dahil olduğu halde erkanı 
ltbiye ve ordu kumandanlan artık 

~ldta\'enıetin fazla kan dökmekten 
•şka bir netice vermiyeceiine ka-

1laat getirmişlerdi. Şerefti bir sulh 
•kdi hliimkiin olursa bunu tercih et-
ltıeıc. JA ld' w • • "dd' d. • .. ," azım ge ıgını ı ıa e ıyor-
tı • . .... u ~ • • uu -ucıucı :K.U\ ·etn çıK-
ı_,' General Kasado'nun riyasetinde 
uır ..... d f • 
d ... u a aa konseyı kuruldu. Kara, 
erı· 

8 
1
'- Ve hava kuvvetleri de bu kon-

t~Ye iltihak etti. Miaja'nın rivase
Vrıde Yeni bir hükumet teşkil edildi. 
•tt~ hiikümet teşekkül eder etmez 
b lh tnüzakerelerine girişmlye hazır 
~ lttıduğunu bildirdi. 

~ei~k~t mesele bununla halledilmiş 
llı ıldı. Cümhuriyetçiler arasında 
g lthteJjf temayüllü bir çok siyasi 
~llı»Ia:ı: vardı, anarşistler vardı, 
"~dilcalistler vardı, komünistler 
ı~i dı, sosyalistler vardı. Bunların 
lt taden konıilnistler Kasado'nun hil· 
SoCaıtıet darbesine taraftar olmadılar. 
lll ~tına kadar harp etmek üzere ye· 
~ lr hükitmet darbesi yapmıya, 
te ll1tra~le:ı:i devirerek hiikitmeti ele L l'tnıye teıebhils ettiler. 
lıef Panya komünistlerinin bu hare
•a.~' ltusyada Cihan Harbinden son
llr lcornünist ihtilaline benzetllebi
llı · O \'akit Rus ordusu matlup ol
°"' t ~oskovada bir panik başlamıı, 
~it ~ın bu panikten istifad-e ede
""ı hUkftnıete vaz'ıyed etmiye mu-

t. ilk olnıuştu. 
t. Pllııyada da vaziyet bugün aşa
ıtt ... ~~arı buna benzer. İspanya ko
~:ı•tıe:ı:j de Cilmhuriyetçiler ara· 
~ 8~ fikir ve kanaat çarpıpnala· 
ttı.::' 9a.ziyetin vahametinden is
>otı.ı, ederek iş başına g~mek isti
' • Bu suretle Cümhuriyetçiler 
\'ll~nda ikinci bir vatanda§ harbi 

) rtıı§ oluyor. 

>etı '1nıı İspanyanın bugflnkü vazi
lti ;de komünist ihtilali arifesinde
.\il!l lls~·anın va:dyetinden farklı rnü
~, d 110ktalar vardır. O vakit Avru
~1,1 ~Vletieri harpten yorgun çık
lilll ardı. Rusyada komünist ihtili
lteti~ı Ö~üne geçebilecek vaziyette 
ltad trdı. 1Dahilde de komünistler 
)Qlt~ teşkilatı kuvvetli bir te~ekkül 
>et · Onun için komünistler vazı. 

e hAk" it 
1 

a ını olabilmişlerdi. 
d,..,1' btıJri İspanyada ne totaliter 
lllfltı~tler, ne de demokrasiler bir ko
lle ~at rnuvaff akıyetine müsamaha 
lliat .•karnazlar. Binaenaleyh komil· 
'' b~SYanı bir an için muvaffak ol
etnıe~~ ispanya için felaket davet 

) 1 en başka bir netice vermez. 
't&Jt.ı 8 llız hu hadiselerin ispat ettiği 
1'eıaU: ~dur: İspanyada dahili harp 

bıtnıemistir. 

TAN 

ra@z-ı?J;m 

Atom Parçalanmasında 
Kullanılan Mermiler 

Mm. Roosevelt 
Diyor ki: 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A merika Cümhurreislnin arka
daşı Madam Roosevelt, Ka

drolar sulh cemiyetinin kongresinde 
verdiği konferansta diyor ki: 

"Gizli tahsisatlarla idare edilen 
propaganda, her memlekette sa( dü
şünceli halkı zehtrlemelde, demok-. 
rasinin aleyhine bir şiddet v~ harp 
havası yaratmaktadır. ispanyanın 
uğradığı felaket hephnizin yilzüııü 

hicapla kızartacak mahiyettedir. 
Negrin, İspanyanın Lincoln'iidiir. O 
da Llncoln gibi halkın ekseriyetini e
saret altında yaşatanlara karşı mü
cadele edenlerin başma geçti, esare
tin gelmesine mani olmak için so
nuna kadar dayandı. Şimdi hadisele
rln tesiri altında çekilmeğc mecbur 
oldu. Ben, insanlara istibdat, tahak
kiim, esaret getiren totaliter rejim
lere karşı, hiirri:rct ve istiklallerini, 
krallrğa karşı ciimhuriyeti miidafaa 
eden hiikiımct!:ilerin tarafdflnyım. 

Bugiin dün)·ada tecavüze geçen dev
letler hangileridir, malumdur. Ben 
senclerdcnheridlr sulh i~tn mficade
le ediyonım. Bizim sempatimiz to
taliter devletlere karşı değil, yeryli
zilnde mevcut demokrasilere karşı
drr. 1\filletlerin hiirriyet ve istiklat
leri tehlikeye gireceği ane kadar 
snlhü muhafazaya çalı acağız. Bütün 
diinya kadınlarının ''azifesi de bu
dur." 

Evvelki iki makalemizde yeni 
ilini keşiflere göre atomu 

nası tasavvur ettiğimizi söylemiş
tim. Bunlan bir iki satırda hulasa 
edeyim. On dokuzuncu asnn baş
lannda maddenin atomlardan te
şekkül ettiği ve atomlann en kü
çük, taksim edilemiyen maddi 
zerrelerden ibaret olduğu kabul 
edilmişti. O asrın sonlarında iş de
ğişti, atomların da daha küçük o
lan elektrik zerrelerinden mürek
kep olduğu kabul edildi. Bu zerre
lerin menfisine (elektron) ve müs
betine (proton) ismi verildi. 

Bugünkü kanaatimize göre her 
atomun bir nüvesi var. Bu nüve 
proton ve elektronlardan mürek
keptir. Bu nüve etrafında elek
tronlar ~olaşır. İşte bu proton ve 
elektronlar atomlan biribirinden 
ayırt ederler. Evvelki makalemde 
bunlara ait tafsilat vermiştim. 

Ş imdi bir atomun dışındaki e
lektronlan gözden geçire

lim. Nüve etrafındaki elektronlar 
mahrek dediğimiz birer daire ü
zerinde dolaşırlar. Bu mahrek
lerin birer ismi var. Bunlar da K. 
L, M, N, O, P ve Q harfleriyle gös
terilir. Atomlann en basiti olan 
hidrojen gazının K mahrekinde 
bir elektron, bundan sonra gelen 
Helyum atomunun K mahrekin
de iki elektron, bundan .sonra ge
len lityum sulp cismi atomunun 
K mahrekinde iki, L mahre
kinde bir elektron, bundan sonra 
gelen Berilyum sulp cismi atomu-
-••• TP' • •• . -. ........ -··---
iki, bundan sonra gelen Boron 
sulp cismi atomunun K halkasın
da iki, L halkasında üç elektron 
var. Bu tertip böylece devam eder 
gider. Nihayet atomların en ağın 
olan Uranyum sulp cismi atomu
nun K mahreklnde 2, L mahre
kinde 8, M mahrekinde 18, N 
mahrekinde 32, O mahrekin
de 18, P mahrekinde 12 ve Q mah
rekinde 2 ki ceman 92 elektron 
vardır. 

Atomlann mahreklerindeki e-
lektron adedi birinci mahrek dış 

mahrek ise ikiyi, diğer mah· 

rekler de 8 i geçmez. Buelektron

lara (Valans) elektronu denir. A· 

tomlar bu Valans elektronlariyle 

biribirine bağlanıp mürekkep ci

simler teşkil ederler. Bir normal 

atomun dış mahreklerindeki elek
tron adedi normalden az veya çok 
olursa bu atoma (İyon) deriz. {İ
yon) arayan, dolaşan manasına 
gelir. Filhakika İyon dış mahre
kinde eksilen elektronu almak 
veya fazlalaşan elektronu vermek 
üzere dolaşır. Birincisine (müs
bet) İyon, ikincisine (menfi) İyon 
denir. 

Maksadımızı bir misal ile izah 
edelim. Klor gazının birinci mah· 
rekinde 2 ikinci mahrekinde 
8 ve üçüncü (yani dış mahrekin
de) 7 elektron var. Bu mahrek 8 
elektron kaldırabileceğine göre 
klor atomu menfi İyon olabilir. 
Buna mukabil sodyum dediğimiz 
atomun birinci mahrekinde 2, 
ikinci mahrekinde 8 ve üçüncü 
mahrekinde 1 elektron var. Bu 
atom dış halkasındaki bir tek e
lektronu atabilir ve müsbet İyon 
olabilir. Bu halde klor ve sodyum 
İyonlan yanyana gelirse bundaki 
fazla ve diğerinde eksik olan bu 
elektron iki atom arasında bir bağ 
olur. Bunlan biribirine bağlar. 

Yeni cisim mürekkep bir cisimdir. 
İsmi de (Klor sodyum) dur. Saf, 
kuru sofra tuzu işte böyle Klor 
sodyum moleküllerinden mürek
keptir. 

• 
Bunu yukarıki resimde göste-

riyoruz. Burada N harfleri 
sodyum ve klor atomlarmm nüve-

------· Yazan: ·------. 

Profesör Salih Murat 

I 
# 

• , 

Sodyum atomunun dış halkasındaki tele elektron klor atomunun dış halkasındaki 
7edek elektrone iltihak ederek bir klor IOd,yum (yani tu:ı) molekülü hasıl oluyor 

Klor atomu 

sint gösteriyor. A elektronu tki 1-
,yuuu l.IU.>UUIUC U(l~uyur. 'DU ~~ 

sim bir (Klor aodyum) molekülü
nü gösteriyor. 

Sodyum atomu 

Bir atomun dış halkasındaki e
kh.ııon cı\leQhılıı çoga1m a51 vc-y<1. 

azalması atomun ismini değiştir
mez, vasfında biraz deği§iklik ya-

Radyo Dalgalarına Benze-;ı 
Görünmez Bir Hastalık 

Yaza n : A ka G ündüz 
- Sayua ll•tat Doktor Galip Ataya: -

B flirsiniz, bugünkü ze~gin has
talıklannın itibarda olan • 

lan ikidir: Apandisitle tansiyon. 
Bir kaç eski tanıdığım vardL 

Hep tırhalliydik. Bir aralık onlara 
kazanç tannsı: Yürüyün ya kulla
nın! dedi, yürüdüler. Yürüyünce -
ye kadar dipdiri, sapsağlam olan 
bu arkadaşlar, cepleri biraz para 
görür görmez hemen apandisite 
yakalandılar ve tansiyonlan artezi
yen gibi fışkın fışkınverdi. 

Tuhafı nerede? Bu memlekette 
iki parmak boyunda bir barsak 
parçasını makaslayabilecek opera· 
tör yokmuş gibi - yüzde yirmi -
komisyon ve yüzde yüz propagan
da ile şöhret bulan • Viyanayı boy
ladılar. Ciğerleri gibi iki para et -
mez barsaklarını kestirdiler. Ya -
but kestirdik dediler, zorla min
tanını yırtıp kamını muayene ede
cek değiliz ya. Atar mı atar. Bun
da maksat; çuval dolusu parayı ne 
idüğü belirsiz bir Adi profesöre 
vermektir. Ve sonra memlekete 
dönüp hindice kabara kabara an -
latmaktadır. 

" Sahici apandisitliler de bedava 
tarafından Cerrahpaşaya, Gülha -
neye yan gelirler ve çabucak iyi 
olup çıktıktan sonra böbürlenmez 
ler. 

Tansiyon saati de nereden çık· 
tı? Sağa baktın gelsin tansiyon, 
sola baktın gelsin tansiyon. Kibar
lığın llf persengi gibi bir şey oldu. 
O tansiyon makineleri de öyle ma
hir ve marifetli şeyler ki yanm 
saat içinde on makineye kol kap -
tınnız, hepsi de başka başka ya -
zar: 15, 12 buçuk, 19 yetmiş beş, 
yirmi sekiz onda doksan .. 

Hoş, bir bakıma da faydalı bir 
,ey. ApandJsftçilerle tanslyoncu -

lar da hava civa ile geçinecek de -
ğillerya, bunca yıl dirsek çürüt • 
müşler, onlar da varsınlar kazan
sınlar. 

Benim demek istediğim şudur 
ki: 

Paralı vatandaşlar bir dilim 
barsak ve iki atım nabız için on -
casına harcanıyorlar da beride mem 
lekete bir tehlike işareti vermeğe 
hazırlanan asıl mühim bir hasta -
lığa parmak oynatmıyorlar. 

Bu hastalık, cemiyet hastalığı 
denilen ve fukaralığa karşı zalim 
bir düşman olan verem hastalığı -
dır. 

Bir yerde tifo çıkar, salgınlaşır. 
Fakat mevziidir, hemen önü alına
bilir. Gecikirse Sıhhiye Müdürü i -
le belediye temizlik bürosunu ten
kit edebiliriz. Onlar da bu tenkidi 
samimi olarak benirmıerler. 

Bir yerde sıtma ürer. Korku -
muz yoktur .Sıtma Mücadelesi teş 
kilatımız keyfiyet ve kemiyetçe 
kuvvetlidir. Bu da mevziidir. İh -
mal görülürse haykınrız. Çabu -
cak önü alınabilir. 

Fakat verem böyle değildir. O 
cemiyetin içinde radyo dalgaları 
gibi görünmeden, kendini sezdir -
meden dolaşır. Ve devlet bütçesine 
korkunç bir yük olur. Hele bizim 
gibi bütçesinin iki ucu ancak bir -
birine dokunabilen memleketler i· 
çin bu hakikat daha acıdır Dis -
panser, prevantoryom, sanatoryom 
ve hutane... Bunlan saymak ko -
laydır, hele bir tanesini kurmağa 
kalkışalım, ne zorluklarla k&rfl • 
laşacağımızı görürüz. 
Bereket versin ki şehirlerimiz es

.ki Avrupa gibi istif şehirler değiL 
Güneşimiz hem temiz hem boldur. 

(Devcmu B ndde) 

par. Bir normal atomda elektron
lar. mahreklerini değiştirirse dı
şarıdan ya ziya alır veya ziya ve
rir. Daha başka tesirler de var, 

. amma burada onlardan bahsetm1-
yeceğim. 

Şu basit tafsilattan sonra atom. 
lann nasıl parçalandığına gelelim. 
Bir atomu parçalamak demek nü
vesini parçalayıp diğer bir atom 
nüvesine çevirmek demektir. A
tomlan birer hedef farzedersek 
bunları parçalamak ıçın birer 
mermi bulmalıyız. Heder pek kü
çük olduğundan merminin de pek 
küçük olacağı tabiidir. Mermi bir 
taraftan küçük olmalı, diğer ta
raftan enerjisi büyük olmalı. 

Akla ilk gelen mermiler elek
tronlardır. Katot tüplerinde bun
lar kolay istihsal edilir. Radyum 
gibi radyo aktiv cisimlerden istih
sal edilebilir. Bilirsiniz ki radyo 
aktiv cisimler alfa, beta, gama şu
alarını bombardıman ederek bir 
atomdan diğerine istihale ederler. 
Bunlardan (beta) şualan elektron 
sağnağıdır. 

Katod şualan da böyledir. Ger
çi bunlar kolayca istihsal edilebi
lirse de enerjileri azdır. Hareket 
enerjisi kütle ile sürat murabbaı 
ile değişir. Gerçi elektronlar;ın 
sfiratleri büyük ise de kütleleri 
pek küçüktür. Evvelce de söyledi
ğim gibi bir elektronun kütlesi bir 
hidrojen atomu kiitlesinin 1850 de 
biri ve bir helyum atomu kütlesi-

nin 7400 de bir kadardır. 

Elektron kütlesinin küçük ol
masından dolayı mermi o

larak helyum nüvesi düşünüldü. 
Bunun da tedariki zor değil. Rad
yo aktiv maddelerin alfa zerresi 
(yani dış mahreklernden elek
tronları sıynlmış olan helyum İ· 
yonu) neşrettiğini gören Rutter
ford bu asrın başlarında bunlar
dan istifadeye kalktı. Alfa zerre. 
}erini mermi gibi kullanarak di
ğer atom nüvelerini parçalamıya 
başladı . Misal olarak azot atomu. 
nu alalım. 

Hedef ve mermilerin pek küçük 
olmasından dolayı küçücük mer

milerin küçücük azot nüvesine 

çarpıp katastrof basıl etmesi ihti· 

mali pek azdır. Merminin kutru 
santimetrenin yüz milyonda biri, 
hedefin kutru bunun yüz binde bi
ri mertebesindedir. 

Bu katastrofun mahiyeti nedir? 
Alfa zerresi azot atomuna çarpın
ca azot nüvesinden küçük bir par
ça fırlıyor. Bu fırlıyan zerre bir 
protondur. Proton ise, evvelce 
söylediğim gibi, bir hidrojen ato
mu nüvesidir. Bu halde alfa zerre
si bombardımanile azotu parçala
yıp azottan hidrojen çıkanyoruz. 

Parçalanan azottan fırlıyan hidro
jen mermileri her cihette intişar 
ediyor. Bu hadise bir şarapnel 
bombardımanına benziyor. Bir du
vara çarpan bir mermi veya şa
rapnel parçası duvarı parçalar, 
taşları fırlatır atar. Geri ne kalır. 
yıkık duvar, taş parçalan. Nüve 
parçalanınca yerinde başka nüve 
(yani başka bir atom) ve bir de 
fırlıyan parçalar (yani hidrojen) 
atomu. İşte işin birinci safhası. 

Unsurlardan bir çoğunun bom 
bardımanlarla proton neş

rettiği ve bazılarının zorluk gös
terdiği görülmüştür. Atom adedi 
(yani nüvesinde proton fazlahkla
n) 20 den fazla olan unsurlarla 
Lityum. Berilyum gibı en hafif 
unsurlar bu zorluğu gösterenler· 
dir. Fakat bunlardan daha entere
sanı var. Helyum, karbon ve oksi
jen atomları alfa zerreleri bom
bardımanından katiyen müteessir 
olmuyorlar. İşte bir ipucu. Bunu 
da gelecek makaleye bırakıyo
rum. 

• 
Madam Roosevelt iyi söylnyor, 

doğru söylüyor. Fakat milletlerin 

hürriyet ve lstiklalleri tehlikeye gi
receği anlar geldi, geçti. Çekoslovak

yayı, ispanyayı kurban verdik. Bun

lardan aldığımız dersle, kurban ver

mek siyasetinden dönersek, sulhü 

se,•en biltiin mntetler ''e insanlar bu 

sulh koruyııcului;'llnda Amerikalılar
la beraberlikten aynlmıyacaklardır. 
Fakat her millet, hiiniyet ve istikla

linin emniyette, milleJlerin miişte
rek kefaleti altında olduğunu bilir

se, hiçbir zaman silaha sanlmıyacak

tır. Ve hu kadar muazzam bir sulh 

cephesi karşısında tecavüz siyasetle

ri de sarsılacaktrr. Demokrasiler te

reddüt içinde kaldıkça ~ecaviiz mu

hakkak, teca,·iiziin karşısmda haTp 
tc bir zarurettir. 

Gizli tahsisatlarla idare eclllen 

propaganda, yalnız saf halkı zehirle

mekle kalmıyor, miinevverlerin, bazı 

yerlerde de,·let mekanizmalannın 

da içine giriyor. Siyasi manevralar

la, içten i!:e yiiriiyen bu çarpışma, 

blr~ok memleketlerde nUak ve şikak 
tohumlarmı saçmıştır. 

Sulhii kurtarmak için, harbin bu 
gizli faaliyetini, propagandasını, ca
sus teşkilatını bulmak, Amerlkada 
olduğu gibi teşhir etmek. hakikatle
ri 7.<'hirlenen saf halkın önilne <ı;er
mck lazım. 

Sulhü hepimiz temenni edlyoruı:. 

Fakat temenni değil, sulh için, mU
essir surette çalrsmak lazım. Bu va
zife Madam Roosevelt'in ded'iği gibi 
biitiin diinya kadınlannm, hatta l>ü· 
tiin lnsanlann \•azifcsidlr. Fakat dev
let mekanlzmalannı ellerinde tutan 
demokrat devletler, harp~llere kar
şı milcıterck ''e müttehit bir sulh cep. 
hesi kuramazsa, teca,1iz siyaseti, 
harp meydanlannı toza dumana bo
ğan bir kiiheylan gibi hoş meydan
larda manialan atlamak oyununa 
nihayet vcrmiyecektfr. 

Kütahyada Meyvahklar, 
Bağlar Kuruluyor 

Kütahya (TAN) - Gediz Ameri
kan asma fidanlığı bu yıl 160 bin as
ma çubuğu dağıtmıştır. 

Yine bu yıl şehrimizdeki fidan
lıklarda vilayet içinde altı bin aşılı 
meyva fidanı dağıtmıştır. Önümüz
deki yıllarda civar vilayetlerin de 
ihtiyacını kar51lamak makııadile :ki 
yüz bin fidan vetiştlrilmek için ter
tibat almmıştır. 

Vilayetimizin bütün köylerinde 
meyva ve sebze bahçeleri tesisi, köy 
kalkınma programının basında ver 
almıştır. Bu sene, ağaçsız köylerden 
dördünde meyva bahçeleri kurul
muştur. 
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Dünkü toplantıda lıazır bulunanlar 

Galatasaray Klübünün 
Ko gresi Münakaşah 
Ve Gürültülü Geçti 

Ortaya Çıkan Güçlükleri Bütün Azaya 
Anlatmak için Bir Toplantı Daha Y apdacak 
Dün Galatasaray Klübünün umumi kongresi toplanmış, ve 

hararetli münakaşalara sahne olmuştur. 
Spor ta1imatnamesinin tatbikine başlandığı gündenberi Gala

tasaray Klübü müşkül bir vaziyete düşmüştü. Klüp idare heyeti 
bu scrait dahilinde klübü yaşatmanın mümkün olmadığına ka
naat getirmişti. l\iilli küme maçları için verilen tahsisatın da 
klübiin bütçesiyle mütevazin olmaması bu müşkülatı arttırı
yordu. 

1 
Dün kongre halinde toplamın Ga.. 

latasarayhlar bu yeni vaziyetin ih-

Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz 1 
Taksim Stadında: 

Vefa - Kasımpaşa şild ma
çı saat 14,30 da. 

Süleymaniye - Karagüm
rük şild maçı saat 16 da. 

Galatasaray Galataspor 
hususi maç sata 13 te. 

Fener Stadında: 

Fenerbahçe Beylerbeyi 
şild maçı saat 15,45 te. ı 

Beykoz - Hilal şild maçı sa- ı 
at 14 te. 1 

Taks im İzzet Gazinosunda: ' 

Kani - Ekrem boks maçı sa
at 14 te. 

Mecidiyek öy Yolunda: 

Bölge bisiklet 
saat 9 da. 

müsabakaları 

Pera İlk 
Maçı 2-1 
Kaybetti 

Ankara, 11 (Tan Muhabirinden)
İki maç yapmak üzere şehrimize 
gelen İstanbulun P er a futbol ekibi, 
bir kısım mektep talebelerile "A,, 
takımından Hasan ve büyük bir ek
seriyetinin Gençlerbirliği oyuncula
nnın teşkil ettiği Ankara "b,, muh
teliti ile yaptığı ilk karşılaşmasını 
2-1 kaybetti. 

Ekalliyet 
Klüpleri 

Ne Olacak? 

das ettiği müşkülleri mtizakere et- Havanın biraz rüzgarlı, fakat u-
mişler, milli küme, ;maçlarına giriL muıniyetle müsait oluşu maçın ya
memesi lazım geldi~i etrafında fi- rııl.ıır.ııltı 1 o u .. ~~ .. .. ~ .. ~v"""" """'" ~ l.:...,_ 
kirler yürütmüşlerdir. Ankaradaki den fazla seyircinin toplanmasına 
merkezden verilen talimat ile amator . . 

Beden terbiyesi genel direktörlü. 
ğünün İstanbul bölgesine gönderdiği 
tamimle. gelecek haftadan itibaren 
başlııyacak milli küme haricındeki 

klüpler maçlarına ekalliyet klüpleri 
de iştiTak edeceklerdir. Bu kararla 
bu ekalliyet klüpleri bu sene için çok 
müşkül bir vaziyete düşmüş oluyor
lar. Mesela ele Şişli klübünü alacak 
olursak bu kliibün bu gün birinci ta
kmunı teşkil eden oyuncuların doku_ 
zu federe klüplerdr. müseccel bulun
maktadır. Bu oyuncular bu itibarla 
o federe klüplerde oynnmasal ı:ır bile 
Şişli takımında da nizami vaziyetle
ri dolayısile yer alamıyacaklardır. 

bir teşkilfıtın yaşamasına imkan ol
madığını tebarüz ettirm~ler ve bu 
vaziyeti bütün azaya anlatabilmek 
için de ikinci bir knngre akdine ka
rar vermişlerdir. 

İkinci kongrenin hazırlığını yap
mak üzere istüa eden idare heyeti 
yerine de, aşağıdaki zatlardan mü
rekkep muvakkat bir idare heyeti 
seçmişlerdir: 

Reis: Sedat, İkinci reis: İstanbul 
saylavı Yaşar, Umumi katip: Bedri, 
Muhasebeci: Adnan, Veznedar: Naci 
İpekçi Aza: Tevfik Ali, İhsan İpekçi 
ve Selman. 

İdare heyeti 15 gün içinde toplan
ması kararlaştırılan kongreyi topla
yacak. vaziyeti izah ettikten sonra 
istifa edecektir. 

Pera klübü de heme~ hemen ayni Galatasaraylılar dünkü içtimadan 

yardım etmışti 

Ömerin hakemliği altmda başla
yan oyunun ilk kısımları takımların 
birbir ini d eneyen oyunları ile geçti, 
iki takımın da yapmış olduğu hü
cumlar hiçbir semere vermiyordu. 
Fakat 9 u ncu dakikada P era kalesi-
ne yakın bir mesafede verilen firi
kikten istifade eden Ankaralılar 

Keşfinin sıkı bir şütü ile ilk sayıları
nı kazanmış oldular. Yapılan bu gol, 
Peralılann maneviyatını sarmamak
la beraber onları teşvik te etmemiş
ti. Fakat, Ankaralılar hiç olmazsa 
galibiyeti garanti etmek için gol a
dedini yükseltmeye çalışıyorlardı. 

Ve bu hızla oyunun merkezi sıkleti
ni tamamen Pera yan sahasına inti
kal ettirmiş bulunuyorlardı. Fakat, 
sıkı bir müdafaa sistemi yapan Pe
ra başka bir gole meydan vermiyc
rek devreyi 1-0 Ankaranın lehine o
larak bitirdi. 

ikinci devrede 

vaziyettedir. Onların da bir kısm1 bedbin bir intıbala ayrılmışlardır. 

klüplcrdc müseccel, bir kısmı da Güneşliler Toplanamadılar 
r.cnebi tabiiyetindedirler ve müsaba- Güneş klübünün dün senelik kon
kalara lig maçı ismi verildiğine göre gresini yaparak, bu toplantıda butün 
ecnebi tabiiyetinde bulunanlar da oy- spor şubelerıle beraber, içtimai kıs. 

mının da feshine karar vermesi J.hti- Haftaym başladı~ı vakit, Ankara-
mıyaınazlar. 1' d b h · ·k nın ufak bLr farkla olmasını:ı ra!!men Şişli, Pera gibi diğer eka11iyet ma ın en a setnııştı • ·~ 
klüpleri de bu mı.işkilat içindedirler. Fakat ekseriyet olmadığından bu ilk devredeki üstunlıiğü elden bırak-

Bugünlerdc federe klüplerde mü- toplantı on beş gün sonraya tehir e- mamak için dah a azimkar ve daha 
seccel bulunan ekalliyet klüpleri 0 _ dilmiştir. şuurlu bir oyunlıı Pera kalesini stkış-
yuncularının birer birer istifaları da Bugünkü Toplantı tırmağa başladığı bır sırada Hasan 
beklenebilir. Fakat bu oyuncuların Milli küme talimatnamesinin klüp- j uzaktan fakat bomha gibi sıkı bir 
ist.iıfadnn sonra bir sene müddetle Jere tebliğinden sonra, hası latnı tak- şutle yeni bir gol d aha yapmış bulu.. 
beklemeleri icap eder. o halde bu si.mi hususunda 1stanbuldan milli nuyordu. Peııalılar, Ankaranm yap
ekalli et klüpleri ancak vaziyetleri- kümeye iştirak edecek kliipler arala- tığı. bu ikin:i gole ancak 10 un~u 

. y · larında düzel- tında bir toplantı yaparak hnklarının ı dakıkada sag aç ıklarının yapmaga 
nı gelecek mevsım maç d' kt"" r· - aff k l b"ld"ğ' tek ·ı 
tebllirler. Bu maçların ihdasile her korunması için Genel ı~: . or ~~e muv a o ~ ı ı ı sayı ı e mu-

T k · t d da yapılan ve müracaate karar verdıklerı ıçın, dort . kabeJe edebıldiler. pazar a sım s a ın d 
binlerce meraklıyı toplayan stad ligi ı klüp delegeleri bu gün araların a Maçın ı:on dakikal~_rı, Ankara~a 

1 d t b·ıatile kendiliğinden ta_ bir toplantı yapacaklar ve bu mesele nazaran bıraz daha guzel oynaınaga 
mnç arı a a . 11 h.k. . t" alt 
til edilmi olacaktır. üzerinde görüşeceklerdır. başlıyan P era ı arın a ımıye ı 1:-

ş na geçmekle bera bt-r muvaffakıyetlı 
... ... ,._ . .. - : .:. \."' . . -

ile ABAH. öGLE ve AKŞAM 
kten sonra muntazaman günde 3 defa 

yeme diılerinizi fırçalayınız Her 

.·• . '1 . . ' 

ve yerinde müdahaleler yapan An
k:ıra müdafaası karşısında g~l <:ıka

ramadıkJarından oyun 2-1 gibı fark 
la Ankara muhtelitinin galibiyeti ile 
neticelendi. 

Misafir takım, ildnci karşılaşması
nı yine 19 mayıs stadyomunda An
karagücü ile yapacaktır. 

Barutgücü Sahası 
12-3-939 pazar günü Barutgücll s:ıha

ıanda yapılacnk maçlar: 
ı - Rı\mi İdman - Barutgücll A ta

kımlan saat 15,30 dnt 
2 - Rlımt İdman - BarutgQcil B ta

ktmlan saat 13,311 da. 

Nafile N mazı 

Yazan: Naci SADULLA H 

Selim Ragıp Emeç gibi, ha
yatlarını idare işleriyle ka

zanan, ,.e "şun,, olsun diye "Fan
toma Mehmet,, lisaniyle siyasi 
makaleler (!) yazan meçhul mes
lekdaşlar değil, Peyami Safa gibi, 
senelerdcnberi kalemleryile geçi
nen bazı kurnaz yazıcılar hile, ha
la yüksekten konuşmayı karlı bir 
taktik sayarlar. 

Bikiir mektep çocuğunun giy
diği büyük insan esvabı gibi üzer
lerinden sarkan hu zoraki azamet, 
onları peygamberlik iddiasına kal
kışan bedbaht tiplere çeviriyor. 

Fakat, emin olsunlar ki, mesela, 
şahsen kendim, iiç beş okuyucu
mun teveccühünü, bu kabil zevat
la konuşmak tevazuunu gösterişi
me borçluyum. 

Şimdi, Peyami Safanın yazdığı 
şu satırlara bakın: 

"Bana taarruz edenler var
mış (!) ben bu yazıların hiç birini 
okumuyorum (!) Bir müezzin, vi
ranenin köşesinden, minarenin te
pesine nanik yapan çocuğun kula
ğını çekmek için, ezanı yarıda bı
rakarak aşağıya koşar mı?,, 

Bir de, bir numaralı siyasi ma
kale muharriri (!) Selim Ragıbın 

henden bahsederken kullandığı şu 
laübali, şu miitekebbir, ve şu ham 
lisana bakın: 

''- Kalemini, kimbilir nereden 
aldığı talimatın (!) şaşmaz hiz
met ( !) ve istikametinde k ullanan 
bu delikanlı ( !) ya söyliyeceğim 

tek söz, emir kulluğundaki (!) 

yekta kabiliyetidir. Arkadan ipi
ni (!) çekenlerin kendisine attıra
geldikleri taklalara (!) bakılırsa, 

yakın bir atide yaman bir cam
baz (!) olabilecek!,, 

* İstediğim maaşı ödiyehilmek 
cömertliğini, beklediğim hitaraflı

'1 takınmak gayretini, ve orta· 
Ya attıi!ım h;ıl)iknt\eri .Ulüdafaa 
etmek ccsarehnı gos crcbııcııgı gu-
ne kadar, naçiz yazılarıma, ilk 
sayfasının tam beş slitununu bir
den açını~ bulunan bir gazetenin 
sermayedarı, gördüğiiniiz lisanı 

kullanırsa, ~uuru mnğlltp etmiş 
bir gazabın huhrnnı i~·indc sapıt

mış sayılmaz mı? 
Bu teşhisin verdiği merhamet 

beni, kahve falına hakan bir bev
''ap ağzıyla siyasetten bahse kal
kı~an bu fazla asabi zatı hırpala
maktan menediyor. 

Fakat, zinhar, bu tc~hisin ver
diği cesaretle, işi dcliliğ-0 vurup, 
"siyasi .. saçmalarına devam etme
sin: 

l\lcsclu. diinki.i siyasi makale· 
sine (!) giren şu cümleler, göziim
den ka('madı: 
"- Bu meseleyi öL:rrendiğim za

man, evvela giiliimsedim, sonra 
teessür duydum. Sonra da: "Şu 
insanlar ne acayip §eyler oldu-
lar!,, dedim .,, 

* Eğer, bir numaralı siyasi maka· 
l e muharriri (!). işgal ettiği siitun
da "Fantoma 1\lchmct,. lisanı kul-' . ~ 
lanırsn, siyasi makale (!) hnşhgı 
altında. yulrnrıduki satırlarda ol
dui,rıı gibi şahsi ihtisa atından 
bahsederse, \'eya maskeli fikirle
rin tcllallığrna ydtenİr<:c, kendisi
n i mc, ·zu edinmekten katiycn u

sanmıyacağtm: Çiinkii hen, paza
ra çıkarılacak iplik ı:ırıyorum. 

Pazara çıkarmadığımız takdir
de, o ipliklerle giiniin birinde ba
şımıza kara hir çorap öremiyesiniz 
diye! 

* P eyami Safaya gelince, ben onu 
"mistisizm" de sadece "nazariye
ci" sanrrdım. Halbuki o, işi mü
ezzinliğe hnşlıyacak derecede a
melileştirmiş. 

Etrafa yUksektcn bakısının hik
meti de, şimdi daha iyi anlasıh

yor: l\laamafih, ben, bu itirafını 

okuduktan sonra, ona acımnktan 
kendimi menedemedim: Geçenler
de 40 yaşrnn girdiği halde, hata 
bir bal taya sap olamadığını acı a
cı itiraf edişinde hakkı \•arml'F 
Demek emektar meslekda;trmın, 

bu yaşında yükselebildiği zn,·allı 

irtifa, b ir minare şerefesi imiş. 
Fakat m üteessir olmasın: Zira e-
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E K o N o M i 
Karışık Yağlar için 
Hazırlanan Bir Rapoı1 
V ekilete Gönderi di 

Anadolu ve Trakyadan piyasamı- ı-:------------.....ı 
za gönderilen sadeyağlardan başka 
Halep havilisinden de sadeyağ ge
tir ilmektedir.Yurdun sadeyağ istihsal 
eden hayvancılık ınıntakalarıııclan 

piyasamıza gönderilen yağların bir 
kısmı mahallinde ve mühim bir kıs
mı da şehrimizde karıştırılmaktadır. 
Sadeyağlara mısır unu, marı::arin, 
vejetalin gibi ınaddc•ler karıştırıldı

ğı tesb.t edilmiştir. Halkımıza temiz 
ve halis sade yağ ve tereyağ temin 
eJ.ebilmek için bazı tedbırlerin alın
ması zaruri görülmektedir. Tıraret 

odası bu işe büyük ehemmiyet vere
rek tetkiklere başlomıştır. 
Yapılan araştırımılardan halis yağ 
bulunmadığı biT defa daha meydana 
çıkm•\tır. Odaca mi.itehassısların da 
mütaleaları alır.arak yağların halis 
olarak temin ve ;,;atışını da ıdare e. 
debilecek yeni şekiller etrafında nok 
tai nazarlar tesbit olunmuştur. Ha
zırlıman rapor, ıdarc heyetinden geç
tikten sonra İktıs:ıt Vekaletine gön
derilecektir. 

Pirinç Rekoltesi 
1938 senesi pirinç mahsulümüz ü

zerinde yapılan tahminler doğru çık-
mıştır. Ceyhan; Trakya, Maraş. 'fos. 
ya ve Bursada yetiştirilen pirinçle
rin rekoltesi artmıştır. Yalnız İstan
bul, Trakya. Adapazarı ve Bursa mm 
takalarında 4,5-5 milyon kilo pL 
r1nç istihsal ı:?dilwi~tir. Buralard:ı ev
velce 3,5 milyon kilo istihsrıl olun
muştu. Boyabatta 2-2,5 milyon kilo 
ile Malatya, Diyarbakır, Beypazarı. 
Iğdır, Elazığ, Antalya, Silifke mın-

2 Bin Ton Kadar 
Buğday Satlldı 

'""'""' ıt-·· ·---- --s & "' 

len 1721 ton muh telif tıp buğday, 
412 ton arpa, 111 ton çavdar tama
men satılmıştır. 

Dün gelen mall:ırın içinde yumu
şak buğdaylar 5,33 - 5,35, dökme 
sarı mısırlar 4, susam 19,05 - 19.10. 
ycmekHk zeytinyağ 45 -- 47 kuruş
tan satılmıstır. Av derilerinden san
~arın çifti 32'"25, tilki 270 -- 1000, 
porsuk 450 kuruştım verilmiştir. 

Haftahk Piyasa 
BUCDA Y: Geçcrı haftaya nazaran 

buğday fiyatlarında müstahsil lehine 
hır salah husule geldiği görülmüştür. 
Gelişatın azalması ve toprck ofisi. 
nin piyasaya arzcttiği malların Iı
y:ıtlarmı arttırmas\ buna sehep teşkil 
etmektedir. Toprak ofüıinin sat1şlar1 
ve fiyat nisbcti piyasada büyük rol 
ovnamaktndır. 

·ARPA: Fiyatlar daha bir miktar 
tenezzül etmiştir. İnracatçılar Avru
paya olan satış taahhütlerini temin 
ettiklerinden alıcı bulunamamakta
dır. Gelen mallar dahili sarfiyat için 
düşkün fıyatla satılmaktadır. 

PAMUK: Piyasa durgundur. İhra
cat olamadığından satıcılar ziyade
leşmi~tir. Akala cinsleri 49 ,50. yerli
ler 37-38, B:ılıkesir 11-42, Maydos 
41--42 kuruş aralaıındadır. 

YAPAK: Bu müddet içinde lebed
diiltıtsız fiyatlarla canlı işler olmuş
tur. Trakya ve buna miimasil kıvır
cık cinslerin üzerine bir çok talepler 
olmuştur. 

Satılan bu mallar daha ziyade Al
manya içindir. Bu hrıfta zarfında ce
man 1450 balya ynpak ve yün satıl
mıştır. 

ğer minareden ahaliye seslenir 
de, bütün Tiirk muharrirler inden 
"yüksek" olduğunu iddia ederse, 
kimse tarafından tekzip olunamı

yacaktır. 

Yalnız, eğer ezanına k ulak ve
ren "cemaat" bulunmadığını ~ö

rüp te sukutu hayale uğramak is
temiyorsa, zinhar minareden aşağı 
inme in. Ve halka kargaların irti
farnd an bakmakta devam etsin: 
Zira, insana karışır karı maz, ilk 
rastlad ığına, yükseklerde han~i 

namazın ezanını okuduğunu sor ar 
sa, alacağı h azin cevap şudur: 

"- Nafile nama:ıı!" 

BORSA 
11-3-939 

CEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.3825 
Paris 3.3525 
Mll~no 6.65 
Cenevre 28.745 
Amsterdam 67.13 
Rerlin 50.7225 
Brüksel 21.27 
Atina 1.0825 

Sofya I .56 
Prag 4.3275 
Madrlt 5.93 
Varşova 23.845 
Buda peşte 24.9675 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8375 
Yokohama 34.62 
Stokhohn 30;5325 
Moskova 23 .8525 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Esham ve TahvilAt üzerine mua-
mele olmamıştır. 

takalarının mahsulü ile beraber b 
tün Türkiyede 25 milyon kilo kad 
pirinç alınmıştır. 

Romanyalıların piyasalarımızd 

pirinç alamamalarının sebebi, 

sırdan kilosu 3,5 kuruşa aldık1 

çeltikleri kendi fabrikalarında i.şliy 
rek ucuza mal etmelerinden ileri g 
diği anlaşılmıştır. 

Kütahyada MuhtaE9 

intihabatı 
-- ... 

tar ve ihtiyar heyetleri intihabatı 
devam ediliyor. Bunların okur Y 
zarlardan olması hakkındaki kan 
ve emirlerin gözönünde tutulma 
tamim olunmuştur. * Kütahya (TAN) - Açık bul 
nan ağır ceza mahkememizin reisl 
ğine Muğla ağır ceza reisi Mesut G 
ney tayin edilmiştir. Ağır ceza 3 
muavini Masum Belhcma oğlu, Av 
nos hukuk hakimliğine gtimiştir. 

Vücudünüzde ağrı, sancı, sızı, 
kırgınlık, ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 

alınız. rahatsızlıkJnız hemen 
ge<:er 

Baş ve diş ağnlarrna, ~pe. so
ğuk algmlıfrına, romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç zararı:ız 

ilaçtır. 

Aldanmayınız. Rağbet göreıı 
her şeyin taklidi ,.c benzeri ,•ar· 
dır. GRiPİN' ,·erine ha ka bir 

marka verirlerse şiddetle 
r eddediniz. 



~ 12-3-939 
TAN ~-===:::::====~============== 7 

Gurbet------------~~= 
Hatıraları 

Giines (arpmas·ı 
Şanı - Bağdat arasında işli

rı Yen İngıliz şirketinin otoka_ 
b tıdayız; çölü geçiyoruz. Bir ah
~p Yolcu, okuduğu gazetesini e-
~n bıraktı, bize döndü, dedi ki: 

f -:-- Buz denizindeki son Rus se
f ~den sonra dünya yüzünde keş
E!dilıne~ yer kalmamış. 

d Aranuıda, ticaret için İraka gi
eıı, Yeni tanıştığımız ya~lı bir Os
~lı Zabiti vardı: otokarın kalın 
E!sıne camları ardından boş smt.""' 
~ §eridi gibi ~ayıp gklen kumlu 
~~lere dalmış, o zamana ka-

&oze kanşmamıştı. Birden ba
fltlı Çevirdi: 

d - .~le sanırlar, dedi, halbuki 

1 ctba oğrenemediğimiz ne çeşit yer
~l', :ne biçim insanlar vardır! Hem 

Çok uzaklarda, Kutuplarda ve 
~anus adalarında değil... Bura-

. a, nah, şu çöllcrhı ardında, A
~18tan içinde: ArabLc;tan, emin o
lı:~Ut, büsbütün kcşfedilm~, karış 
~~ gezilmiş bir kıta sayılamaz. 

ak Umumi Hsrpte bazı araştır
rı-.aıar Yapılmış, yine de tamamlana 
~ştır. Ya, ben·m dolaştığım sı
alarda içerisi ahı.bildiğine meçhul 

llrıı..,Lı ~ 
b ~en i'baretti; Avrupalı ayag, 
aernarnı"' bir haritasız dünya kıyı-

sı. icU. ll' 

te ~ephnizin kendisini dinlemek is_ 
~~izi görünce anlatmıya baş-

......__ O zaman hünkar yaveri i
~ . dim. gençtim. Atatürkün ilk 
l\'bıt Çıktığı zamana ait resimieri
~ bilirsiniz ya, redingot biçimi u
a 11 

etekli setre, ay yıldızlı parlak 
it~ düğmeler, sırma püsküllü ve 

tı a kabzalı kılın adım attıkça tir-r . .... 
!'\ t~triyen apoletler ... Sonra uçla-
)i bukülü kalıptan çıkma bıyıklar, 
b~tıe kalıbı yerinde fes ... Evet, fes, 
lltün bu mehabetWM~ kıyafeti 
\~e. hem o dimdik vücude. 
l~ ~ çehreye yumuşaklık, hön
... k:, Biliklik hiçlik kalem efendisi ve ' • 

<>dacı sünepeliği veren fes! 

d lŞte ben de öyle gi ·inmiştim. kor 
~ 0tılu elbisemin içinde şanlı durmı
~~e kadar çalışsam insanı ayak.. 
b 1 

terlik kadar Hıübali yapan bu 
aaa.:aki komik serpuşla yine eksile, 
be erlikten uzaktım. Bir ge~; m~-
1 :tne çağırdılar irade teblıg ettı-
et· l> ' • 
İlti · arphanedıc:! yeni basılmış çil 
tı hey-be dolusu altını Emir Sadu
~Ötürüp kend! elimle teslim e
d ltttnı. "Ferman efendımızin!,, 
~ &elam aldıktan sonra dışan-

ilere sordum: 

~~nıir Sadun da kimdir? Nere-

h~ Al-abtstanda ... Ama biz de iyi 
lhı-. iJroruz; FE:llaha aşireti reisi i
a-;!:_ ~anaya gider, kumandanlıktan 
cii'i"'ıılrsin. İrade oraya da tebliğ e-

~iş, enıri ver ilmiştir. 

[)al'phane parayı, zor bela ma

' liyeye yo1ladı, maliye. he
)'~ •isteksiz hörçlere koydu, kı.~k 
~ ilden mühürledi ve bir ay su
~ baıtrlıklardan sonra (Ejderi 
)lıalırt) atiında bir "vapuru huma
~~ Ahırkapı açıklarında de-

() bindik. . . 
'it ltorJtunç isimli vapur sekız mıl 
~ ~1Yan bir ahşap, uskurlu duba
~· ltaı>tan yerinin çürük kapla.. 
~ 1-l'Jnı, hAia üzerinde Batum ya
~~ okunan gaz tenekesi sandık
~a e t".a.mir etmişler. Bahar içinde 
~aç 't'tnaraya açıldık, fırtınalardan 
~ 1ı:> en kötü iskelerere can ata uğ_ 
~~ a, lnliye dinlen'?, islim vorulannı 
'ıtrı. ltJ Silindirleri çöze sıkıştıra, ka-

Sonu lfüdeydeye ındik. 
~~~atı Fellaha~'l Yemende de 
ı:lil hılen yoktu: Necete doğru gi
l'aı:c('k imiş, Cebeli Tavaik aşıla.: 
vaı;·· ~efudi Askar çölünde bir 
l~da olrnal\ imiş .. Asker arkndaş-

an birisi: 

t~':"' Yağrnur mevsimi Basra kör
l'tı~~e dökülen Ermek suyunun 

l:> b~ı, zannederim. bu vahadır! 
E!dı. Başka birisi: 

~a~ l!:rrnekı Basra körfezine değil, 
a Şata akar! 

r~~rinde bulundu. Erkanı harp 
1 kızdı: 

....._ l:lantaya bakıp uydurmayınız, 

... 
ı···················· 

'}' tl~tıll: ..................... . 

f Refik Halid 
: ............. ~ .......................................... . 

dedi, Ermek diye bir nehır y<ıKtur, 
o, eski tufan devrinden kalma ır
mak yatağıdır. 

- Irmak yatağı olamaz, lav ya
tağıdır, arazi volk:.miktir. 

Kumandan acıy<ırak yüzüme ba
kıyordu: 

- Oyleyse, diyordu. Bu çocuk 
Medine yolundan gidecekti, burala_ 
ra neden geldi? 

Basradan daha koiay olurdu. 
- Zannetmem, Yenbuga inip, 

kestirme geçiverecckti. 

N ihayet haftalarca süren araş
tırmalardan sonra bir "de

lilı, bulduk, bir hecin müfrezesi 
hazırladık, yola çıktım. Gün gelip 
te çölleri, böyle, otokarlar. otoşe
niller, .tayyarelerle kolayca aşaca
ğımızı düşündükçe kaybettiğımiz o 
yerlere büsbütün yanarım. 

Sefer kaç gün sürdü? Şimdi he
ı;abını bulamıyorum. Aslan hücum_ 
lanna mı uğramadık, maymun is
tilasına mı? Putperest kalmış ya
bani kabilelerle mi vuruş:madık, 
granit dağlar arasında mı çevrilip 
kalmadık .. Neler de neler! 

"Delil,, yaklaşıyoruz, demiye 
başlıyalı üçı dört gün olmuştu, a
cayip sinir buhranlarına tutulmuş
tum. Dizlerimdeki kesiklik arttık
ça artıyordu. ikid,,. bir kendimden 
geçiyordum, sayıklıyordum, çırpını
yordum. Sonra bir uyuşukluga dü
şüyor, gözlerim ileriye dikili, laf 
söylemeden hareketsiz gidiyor, gi
rliyordum. Başçavuşa talimat ver
dim: 

-- Şayet, dedi.m, bana bir hal o
lursa, ~e. şu iki heybeyi emire ve
rin bu kağıdı da mühürletirsin, 
mührü yoksa parmağını bastırtır
sın! 

Tedbirli olmak lazımdı , zıra, yol
da benim gibi buhrana tutulmuş i
ki neferi kaybetmi§tik. 

Bir akşam üstü, tarçınlı aki
de şekeri renginde ve sert

ıiğindeki güneş, batmadan eV\·el, 
önümüzde, yine kendi renginde bir 
hurma ormanı tahlosu aydınlattı. 
Sonra hasır damlı, kamış duvarlı 

yığın yığın evler, tüten dumanlar, 
başlarında testilerle sudan dönen 
kızlar gördük. Her şeyiı hepsi de o 
akide kızıllığında cam gibi parlak, 
cilalı, içi dışı aydınlık, ferah, h~ 
renkte idi, peri masalı kadar süslü, 
sevindirici, acayi'P, sanki yalandı. 

Yorgun, yaralı ayaklar bir ılık, 
sabunlu suya girince nasıl rahatlık 
duyarı gevşer, dinlenirse gözlerim 
de bu manzaraya öyle daldL İçinde 

rahatladı, yayıldı, zevkinden ba-
yıldı. 

At oynatarak gelen karşıcılan 

beklemeden, devemi çöktürmeden, 
boynuna asılarak yere atladım, o 
hurmalığa, o sulara, batmış güneş 
ışığında ayva peltesi gibi iç açıcı, 
tat ı, şuruplanmış görünen vahaya 
doğru koşmıya başladım. Gelenler 
beni yakaladılar, kucakladılar, gö.. 
türdüler. 

Neden sonra kendimi bir ziyafet 
sofrasında buldum. 

Burada kadını erkekten ayırmı
yan bir meclis kurulmuştu. . süa, 
servet, medeniyet içinde idim. De
ve tüyünden halılara uzanmıştık, 

kuştüyü yastıklara dayanıyorduk, 

yanı başımızda velpazeler sallıyan 
halayıklar varpı. Daha sonra da 
düdükler, dabrukalar çalınmıya 

başladı, erkekli, dişili danslar edil
di. 

ŞaşıyorsuRUz, belki de inan
mıyorsunuz. Fakat size daha fev
kaladcsini söyliyeceğim: Yaşlı E
mir, şerefime tert.ip ettiği vaha sü
varesine kırk kadar karısını da be
raber getirmişti. Göz alan bir ipek 
hışırtısı arasında dünyanın en seç
me incilerini, elmaslarını bu ka- · 
dınların gercl.anlarında gördüm. O 
kadınlar zaten, dünyamızın en s~- , 
me güzelleriydi. renk renk, cıns 

cins, abanoz derilisindcn papatya 
saçlısı ve gül tenlisine kadar E
mir, bir aralık kadınlardan birisi
ne işaret etti. İşaret edilen yerin
den kalktı, körpe hurma ağacı gibi 
narin, ince endamlı, yan çıplak bir 
vücut... Gergin, dar bir Hint ku
maşile örtülü ufacık. toparlacık 
kalçaları ahenkle yalpa vurarak 
karsıma dikildi, hir kadeh uzattı ve 
gülUmsiyerek şöyle dedi: 

- Buyurunuz. aslanım, hurma 
rakımızdan tadınız! 

Bunu arapça değil. peltek bir Kaf 
kas şivesile, türkçe c;öyledi. 

Bir çek~e içtim. İçime bir kü
rek kor serpildi, ağzım taze kop
muş pişkin hurma kokusile doldu. 
Yüzüne, etrafıma, kendime baktım. 

- Rüyada mıyım? diye sordum. 
Kafkasyalı güzel kız gülümse

mişti: 

- Dalının üzerinden süzülüp a
ğacın lifleri içinden geçerek toprak 
testilere damlayan bu hurma rakısı 
gerçeği rüya gibi gösterir, aslanım! 

Demişti. fçerde dabnıkalar ve dü 
dükler mütemadiyen çalınıyor, mü
temadiyen yelpazeler sallanıyor, 

bohurdanlıklar tütüyor, sofralar 
dolup dolup boşanıyor, hurma ra.. 
kıları elden ele dolaşıyordu. Dıp.r-

TARiH YAD IGARLARIMIZ 

lbrahim Pş. Sebili 
Tahrip Edil • ıyor 

S u hayattır, bu bakımdan es
.iti ıelsefenin kainatı terkip 

eden unsurların arasıııda ve ba
şında yer alır. Turklerın efsanevi 
atası Oğuz Han'm oğulları arasın
da bir de "Deniz Han,, vardır. Do
ğu Türk illerinin sahillerinde ya
şıyan eski dedelerimız denizi kut
lu sayarlardı. Ölülerim tabut ha
lindeki bir kayıkla denıze atarlar, 
mavı dalgaların nınnisi ile ebedi 
uykuya terkederlerdi. Büyiık ta
rihçi ve alim lbn-tn-Ncdim'in 377 
hicret yılında bize kadar geJmiyen 
bir çok eski kaynaklara dayana -
rak yazdığı "El-Fihrist,, adlı ki
tabında Orducu ismini taşıyan 
Türklerin suyu Tannlaştırdıkla -
rını ve suya taptıklarını söylü -
yor (1). l\lani dininin Arzınur ve 
Cevvinur gibi kabul ettiği ıki um
deden birincisinin beş rüknü ba
şında su da vardır: Su, hava, rüz
gar, ışık, ateş. 

Mani dinı de suyu mukaddes 
sayar ve yedi veyahut dört vakit 

namazlarını kılmadan evvel su ile 

temizlenmeyi şart koşar. Tarih bi

ı:e Fırat nehrini cennetten çıkaran 
ve onu takdis eden milletlerin bu
lunduğunu haber veriyor. Türk -
ler temizliğı ve suyu çok seven 
bir millettir. 

Isliınıiyet temizliği ve onu ha -
zırlıyan suya ehemmiyet verdiği 
için Türkler çabucak bu dine ısın
mışlar ve onun ınkişafına çalış -
mışJardır. Kuranda suyu öğen bir 
çok ayetler vardır. 

Tanrı her şeye sudan hayat ver
dik, diyor. 

Çarşıkapıdaki Koca Sinan Paşa 
sebilinin kapısına kazılan bir ha
diste, su vermenin iyilikler! şöy
le tasvir ediliyor: 

"Bir kafiri suluyan bir sene, 
bir hayvanı suluyan yirmi sene, 
bir ağaca su veren kırk sene, ve 
bir müslümana su veren yetmiş 
sene oruç tutmuş gibi olur.,, 

S u vermek eski adı sadaka 
olan içtimai yardımın ba -

şında gelir. 
Türkler girdikleri yerlerde çeş

me, sebil, musluk, sarnıç, havuz 
yaptırmışlar, kuyular ve kanallar 
kazdırmışlardır. Bızans zamanın
da 1stanbulun Kırkçcşmeden l.ıaş
ka akar suyu yoktu. Şehrin suyu 
üstü açık beş havuzdan temin edi
liyordu. Fatih İstanbulu alır al -
maz, 200 çeşme yaptırdı. Oğlu 
Beyazıt, bu çeşmelere yetmiş da
ha ilave etti. Kanuninin yaptırdı
ğı çeşmelerin sayısı tam yedi yiız
dü. Vezirlerin, devlet adamlarının 
ve zenginlerin yaptırdıkları çeş -
meler de başka ... 

Dördüncü Murat zamanında ya
pılan bir istatistiğe göre, İstanbul-

da, gece, limon küfü bir kadife ka- 1 
dar hoş, tüylü ve açık renkliydi. 
Üzerine durmadan atılan şenlik si
lahlarının alevleri kızıl kar parça
ları gibi yağıp yağıp sönüyor, tut
madan eriyordu. 

Bu peri masalı. galiba. kırk gün 
kırk gece sürdü. Yine de, zihnimde 
hala sürüyor! 

Osmanlı zabiti daha söyliye
cekti. Fakat içimizden biri 

acele etti: 
- Anladım, dedi, sizi güneş çarp 

mış! 

Kaşları çatıldı. neşcs:zce dedi ki: 
- Evet, beni Sanaya getirdikle

ri zaman yatağımın başına üşüşen 
doktorlar da öyle söylemişlerdi, 
"teşemmüs,. demişlerdi. 

Sonra başını şüpheli şüpheli sal
.ı.adı: 

- Belki öyle idi .. Fakat belit; de 
değil! 

Sustu, otokar penceresinden boş 
sinema şeridi gibi kayıp gidt"n r 
çöle, hayalinde mi, hakikatte mi 
geçtiğini anlıyamadığım o tarçınlı 
akide şekeri rengindeki hurmalık
tan iz arar gibi tekrar bakmıya 

koyuldu. 

Şehza.dedeki lbrahimptıfa sebilinden bir görünüf 

ı .... ·-YA;;N~-··· .. 
İlbrahim Hakkı 
1 KonyaLı 
........................... 
da vuzera ve ulema adına yapıl-
mış 4 bin çeşme, 9995 hususi ve 
umumi çeşme, 7989 su musluğu, 
200 sebil, 600 bin su kuyusu, 55 
sarnıç vardı (2). II Mehmet kendi 
adile şöhret bulan Fatih camiini 
ve etrafındaki külttir, sıhhat ve 
içtimai yardım müesseselerinin in
şasına başlamadan evvel Irgat ha
mamını yaptırmıştı. Kendi mües
sesesinde çalışırken terliyen ve 
yorulan amelenin 'her gün bu ha
mamda yıkanmalarını temin et • 
mişti. 

dokunmuş beş tunç penceresiyle, 
içindeki kalemkari nakışlarıle bu
yük bir kıymet olan bu sebile ~
di adi tahtadan çerçeveler yapıl
mıştır. Her seyyahın muhakkak 
uğradığı ve önünde vecd ile ığil
diği bu abide şimdi, tahrif ve tah
rip ediliyor. İçindeki kiracı nefis 
nakışların bir kısmının üstune ki
reçle badana çekmiştir. 

Tarihe, tarih yadigarlanna. gü
zel sanat eserlerine büyük bu yer 
veren Cümhuriyet idaresinde bi
rer pırlanta gibi mahfaza ıçınde 

saklanmaları lazım gelen bu se -
billerin hasis bir menfaat endişe
siyle şuna buna kiralanmalannı 
hiç doğru bulmuyoruz. 

Sayın Belediye Reisi Lutfi Kır
dar'ın ve eski eserleri koruma he

yetinin nazan dikkatlerini çeke-
riz. f""4o .... 

On birinci asırda lstanbulda 200 [1] Sayfa f78 ve 41!:!. 

sebil tesbit edildiği halde Topka- {2] Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Cilt 
pı sarayı miıdür muavini merhum 1, sayfa 510. 

İzzet Kumbaracı, bütün mesaisine ı-------------
rağmen Istanbulda ancak 122 se- 1 G A •k 1 
bil bulabilmiştir. Fakat bunlardan enç merl G 1 
ayakta durabilen veyahut enkazı K K d v 
kalanların sayısı 82 dir. Müteba- ızın ır ICJI 
ki 40 sebilin ancak kitaplarda ad- G . Rekor 
}arına rastlamıştır. arıp 

Istanbul çeşmelerinin bugünlfu 
durumu daha acıklıdır. Bugün hal
ka bir bardak bedava ve temiz su 
temın edemiyen Istanbul iıç, dört 
asır evvel sebillerinde Atina ba
lından ve şekerden şerbetler, Ke
şiş dağının karıyle soğutulmuş 

buz gıbi temiz sular ve ayranlar 
dağıtırdı. Her köşe başında gürül 
gurül akan çeşmeler şehre ferahlık 
verirdi. Mimar Sinan su yolla
rını o kadar itina ile yapmıştı ki, 
pislenmesine katiyen imkan yok
tu. Bugün tifo menbaı sayılarak 

kapatılan çeşmelerin suları sıhhat 

şurubu gibi tertemiz akardı. 

B ugün ayakta duran sebiller 
aedelerimizin içtimai yar

dıına verdikleri önemin yaşıyan 
abideleridir. 

Bunların içinde sanat ve mima
ri bakımından her vakit göğüsle
rimizi kabartabilecekleri vardır. 
Fakat bunların hepsi de ihmal yü
zi.ınden tehlikeler geçiriyorlar .. 
Bize kadar yapı, renk ve ihtişamı 
asaletlerini muhafaza ederek ge -
lebilenler son zamanlarda kiraya 
verilme bahanesiyle berbat edili
yorlar. 

Çarşıkapıdaki Sinan Paşa 

sebilinden sonra Lale Devri -
nm pırlanta bir yadlgan o
lan Şehzadebaşındaki Nevşehirli 
İbrahim Paşa sebili de seneliği 

160 lira gibi az bır para ile birisi
ne kiralanmıştır. Bu sebilin haş
meti ve inceliği başta Nedim ol
duğu halde o devrin bütün şairle
rini dillendirmişti. Üstünde hali 
şair Vehbi'nin ve Reşit'in iki man

zum tarihini taşımaktadır. Beş 

mermer sütunun yüklendil:ti tarif 
bir kubbenin altında kordela gibi 
işlenen taşlarile, kitabelerile, 
hendesenin en zor şekillerinden 

Amerikalı Mis Helen Gerciry, 
Paskalyalarda daima krep 

tatlısı yapar ve dostlarını toplıya
rak onlara ikramlarda bulunur Süt 
lil unu kızgın tava~·a döküp daha 
büsbütün katılaşmadan havaya fır
latmak, üstünü altına getirerek pi
şirmek pek kolay değildir Fakat, 
Mis Helen bir saat i~inde hu krep
lerden 71 tane pişirmiş ve bir rekor 
kırmıştır. 

Onu seyredenler pişirdiği krepi 
de pişireni de beğenirler. 



• 

8 TAN 

ı···········································································································································ı 
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Radyo Dalgalarına 

1 .......................................................................................................................................... . 
Benzer Görünmez 

Bir Hastahk 
(Başı 5 incide) 

Havamız hem saf hem sağlam ın 
vidir. Toprağımız mayası elznll' 
topraktır. Böyle bir vatanda fazl11 

endişeye lüzum olmayab ilir , bu • 
nunla beraber yürümekte olduğıı· 
nu gördüğümüz bu Mete karşı bet 
türlü tedbirleri almağa zengill 
memleketlerden daha çok mecblJ• 
ruz. 

Merkez kaumnda her halta kurulan pazardan bir görünüf Bir tütün imalathanesinde ,allfG/1 genç kızlm oe kadınlar 

Bu tedbirin başında m illi feda· 
karlık gellr. Her ileri memlekette 
böyledir. Zenginler bol ve ball<• 
kesesine göre yardım eder. Tari • 
himizde yerleri çoktur; bu gibi sıb 
hat müesseselerinin çoğu m ürüV • 
vetli şahısların fedakarlıklariyle 
meydana gelmiştir. Sonuncusu :Mıı
nisadaki hastanedir. 

Ben halkla çok temas ettfğbn i
çin görgülerimden sonra ~ kana " 
ate vardım: Prevantoryomdan, Si"' 

natoryomdan önce bol dispanset' 
ve hastahane. 

Düzce Karayatı okulu binasının görünüşü 

,. ·""Köylerde yaptırılan umumi helalardan biri 

• 

Düzcede Köy 
Kalkınma 

Çalışmaları 
Düzce , 8 (TAN muhabirinden) -

Yeni yılın k öy muhtar seçimi bit

rnitı.ir. Merkezde ihdas edilen kö3 

bürosu emrindeki köy katiplerindeı 

büyük istifadelor temin edilmiştir. 

K öylerde son iki yıl içinde hümmah 

bir faaliyet vnrdır. Her köyde "köy 

tarlaları) ihdas edilmiş, köy sandıkla
rının varidatı arttırılarak köylü sal
gınlardan kurtanlmıştrr. Her köye 

bir ecza dolabı, hamamı olmayanla

ra duş mahalleri temin edilmiş, birer 

sıhhat korucusu tayin olunmuştur. 

Köy sandıklannm bir.iktirdikleri pa

ralarla tınaz, mISTl' ufalama, kalbur 

makineleri alınarak tevzi edilmiş

tir. Uç mmtakada yaptırılan yatılı 

!köy okulları :köy çocuklarının ufak 

bir ÜC(etle.-inhsilleriı\i wmin "~ 
tedir. Ki1la köYüml eki elektrik ıantralı faaliyette 

VeremliJerimizin çoğu yatak • 

hk hastadır. Prevantoryom bUD " 

dan evvel ve aa.natoryom bundaJl 

sonra gelir. Yataklık hastnlantıJl" 

zı yatırabfimellyiz. Bir hafta, btı' 

ay, be§ ay .... Taki ayaklansmlat'· 

Ondan sonra kendi kendilerini bS" 

karlar ve dispanserlerden yardı.ıı> 
görürler. 

Bu yataklık hastaların da ond' 
dokuzu fakirdir. öteki bastaneles' 

haklı olarak veremllyi yatıraıns " 

yorlar. Onun için verenilllere ..r 
n hastaneler ister. Bumı devlet 
bütçesine yükletemeyiz. Bütçeniıı 
bu faslına cemiyetçe yardım et " 
mekten başka çare yoktur. VererJl' 
le mücadele cemiyetinin ne yaptt" 
ğını bilmem, her halde çok faydB"' 
lı çalışmalarda bulunduğunu tab• 
min ediyorum. 

Bu işte büyük zenginleriınl.ı 
başa geçmelidirler. Onlardan soJJ* 

ra apandisomanlar ve tansiyonö ' 
manlar gelmelidirler. Bunlann at" 
kasından da bütün cemiyet kat"11Y 
ca ır.aucrwt."C uc.yıp ~ wın:1ıu:ı:r: 

Her çeşit salgını , bilhassa tari' 
hi bir zaferle vatanşümul sıııns>" 
yenen sıhhiye teşkilatımız I>öyıe 
milli ve müşterek bir yardımı el • 
de ettiğini gördüğü gün yürüyeıı 
vereme zincir vuracaktır. 

Biz gazetecilere ve muharririe • 
re düşen vnzife de memlekette yıı· 
van sanat münakaşalarını bıraltl? 
esaslı bir verem edebiyatı yarat ' 
maktır; olanca heyecanı ve lirizıl11 
ile.- Bu gibi işlerde fenni izah ~ 
mantıki 1!ade para etmez. Şefkalı 
merhamet ve millet hislerinin bt' 
yecana gelmesi ve getirilmesi, Jllıl" 
vaffakıyetin birinci amilidir. 

Düzcede •on yaphnlan göçmen ~lerinclen biri 

Ne dersiniz üstat? Çok değerli 
fikirlerinizi öğrenmek millet içltJ 
pek faydalı olacaktır. Saygılar~ 

AKA GÜNDÜZ 
_ yalnızlık denilen görünmeı kuvveti kepaze 

ediyonım! 
Ve her seferinde başka bir proje uyduruyordu: 
:.._ Bir otomobil, bir motör, bir kotra.. Kaliımışta 

küçük bir villli. Talaıimde bir apartıman. 
Soranların heyecanlan o kadar azmıştı ki, yirmi 

beş bin lira ile bunlann mümkün olup olınıyacağı
nı sormak akıllanndan geçmiyord1L 

Her gelen bu işten bir •Aziz dostluk" payı tst~ 
yordu. Herkese de az çok bir ftatte bulunmayı co
mertllk şanından gösteriyordu: 

Ertesi gün Dadaş geldL Jncektzm sevgili nişanlısı 
Dadaş. Gürbüz delikanlı lncekızdan daha~ ~cele~ 
miş. Benzi sapsan ve diş etleri kansız. Buyük bır 
hastalık geçirmekte olduğu besbelli. 

- lncekız nerede Dadaş! 
Gözleri dola dola ve ild kuru öksürük arasında 

haber verdi: 
- Öleli iki ay oldu. 

- Şimdi sen ne yapıyol'SUtl? 
- Sabahlan terliyorum.. akşamlan yanıyorum, 

sonra öksürüyorum! 
- Çalışmıyor musun? 
_ Sıhhat vesikası istiyorlar, bende yok. Ben de 

hastane istiyonım ama, o da onlarda yok. 
_ Şimdiye kadar beni niye aramadın? 

TEFRiKA No. 61 

- Seni çok rahatsız ettik. Her zaman anardık, 

fı:kat bir müddet de seni rahat bırakmak istedik. Da
ha doğrusu utanıyorduk. 

- Öyledir de şimdi niye geldin ? 
- Bir hizmette bulunabilir miyim diyecektim. 
- Bilet işini biliyor musun? 
- Ne bileti, bilmiyorum, seyahate mi çıkacaksın? 
- Tayyare bileti çarptığını.-
- İşitmedim kime çarpmış 1 
- Bana çarpmış. Dünya ayaklandı. 
- Ben Haydarpaşa hastahanesindeydim. Ktme 

~rparsa çarpsın, bana ne? Benim ellerim başkalan
mn ceplerinde dolaşmaz ki. Gerçi adım sabıkalıya 

çıkmış amma .•• 
- Bana ne gıöi hizmet edebileceğini umuyorsun? 
- Uzaktan uzağa kulağıma çalındığına göre son 

7.amanlarda işlerin bozulmuş. Doğru gibi geldi banL 

Eğer bozulmamı~ olsaydı evini keyfini bozup bura
lara çekilmezdin. Hizmete gelince görüyorsun ki Az
raile bir iki öksürük borcum kaldı, onlan da öksürüp 
ödedikten sonra ... 

- Öyle şeyler söyleme. Seni Heybelhıda sanator ..• 
- Lafı bırak Bayım. Benim düşündüklerim var. 

Ne mi? Şey .. Ben İncekıza bir mezar yaptıracağım. 
Sor.ra Yakacıkta bir oda kiralayıp kuyruğu titretin
ceve kadar orada oturaca2un. Bir de sen kalıyorsun. 

ona da az çok ... 
- Hele hele! Sen şair olmuşun Dadaş! 
- Kuruntu mu ediyorum samyorsun? 
- Söylediklerine bakılırsa başka ne sanılır! 
- Erzunımdan resmi bir mektup aldun. Şimdi ~ 

ralan imar ediliyormuş. Bir cadde açıyorlarmıı. O-
rada bir dükkanla bir evimiz kalmış. Belki babadan 
belki atadan, ne bileyim işte. Benden başka varisi 
yokmuş. İstimH'ik edeceklermiş, bütün muamelesi 
bitmiş. Benden vekalet istiyorlar. Tam değerini vere
ceklermi~. İkisi için bin dokuz yüz papel biçmişler. 

Şair olmadığımı görüyorsun: Sabıkalı Dadaş hapis 
ola ola değilı öksüre öksüre akıllandı. Yakacıkta me-
:uırdan artanı sana borç vereceğim. Giderayak bira.ı 
n;hat edelim. 

- Ben sana nasıl öderim? -- Sen bize verirken "siz sonra bana nasıl ödersi-
niz?" diye bir şey sormamıştın. Nasıl ödiyeceksin? 
İş Bankası üzerine bir çek doldurursun! 

- Adamı güldürme! bizi tanır mı hiç? 

- İş Bankası mı? Elbet tanıyacağı bir gün gelir. 
Hey Hocam hey! Düşmez kalkmaz bir sen, bir ben, 
bir de hacı yatmaz! Türkiyeyi batapu kime çütlik 
etmişler ki ona bana etsinler. 

- Sen çayı görmeden paçalan sıvamışa benziyorsun 

- İşte evrakı. Bak oku, İnanırsan bana bet on lira 
ver. Vekaletname çıkaracağım, üst tarafım da paralar 
gelinceye kadar idare edeceğim. Kime mi vereceğim? 
Doğrudan doğruya belediye reisine. Başkalarına ver
mek tehlikelidir. Ne olur ne olmaz. Sabıkalı, öksü
rüklü olduğumu duyarsa bizim paraların cicozu çek
tiği gündür! 

- lçki kullanıyor musun? 

- Lanet olsun içkiye! Hep onun yüzünden değil mi 
şu çektiklerimiz? 

- Dada~ sen kAmll bir iman olmuşun. 
- 1ıısan mı? bırak fU gübreyi! Ben adam oldum 

adam! 
- tncekızın mezannı nasıl yaptıracaksın\ 
- Taşçılarda seksen santim genişliğinde, bir bu~ 

metre uzunluğunda tek parça bir somaki buldum. lD"' 
cekızın sağİığında dudaklarından mendile damhyatJ 
k&nın renginde. Onu sade bir kapak gibi üstüne k8' 
patacağım. Mermerin üstüne de şöyle bir şey yazdı• 
racağım: Burada lncekızın yalnız öksürükleri gömü· 
liidür. Kendisi, ba~a İncekızlar halinde bu toprağıtl 
üstünde dolaşmaktadır. Bana fatiha yollıyacağuııZ9t 
ötekilere sanatoryom yapınız! 

- Gözlerin yine yaş doldu Dada§. 
- İçimin kuruluğunu serinlettiriyorum. 

- On beş lira versem yeter mi? 

- Sana da bir şeyler kalacaksa yeter. Kalmı1'" 
caksa çoktur. 

Dadaş gittikten sonra içinde ölçüsü:ı bir neşe peydll 
oldu. Dostlukları iskandali.ze edişine utandı, pişrnııtl 
oldu. İşte bir eski dost kl onu öksüre öksüre ve goı· 
leri yaşara paşara hatırlayıp gelınişti. Dernek ki tıB' 
y&tta dostluklar vardır. Ve bu dostluklar kimine batı· 
kalardan, kimine şirketlerden, kimine de sabıktıİ1 

Dadaşlardan geliyor. 

Duvarlar susuyor. Tavan susuyor. Kafestndel<~ 
saka susuyor. Sokaklar susuyor. Kulaklannda1'1 

tansiyon uğultusu susuyor. Oda arkadaşı olan .k<>' 
puk kuyruklu fındık faresi bile karşı köşeden giW 
!erini gözlerine dikmiş, susuyor. 

- Ben yalnızlığın ta kendisiyim. 
Şair Kemalettin Ramo'nun bir mısraını hatırll' 

yor: Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. 
Yalnızlığın bir hatıra zinciri her yanını sar:ıyor• 

Yalnız bir dağda, yalnız bir anadan doğmuştur. ÇiY 
cukluğunu öksüz ve yalnız geçirrniştr. Mektep yıllttJ"l 
y&lnızdır. Atıldığı hayatta yalnız yaşamıştır. herkesti 
kimsesgiz, yanlızlığın bu tükenmek bilmez dehşetiııl 
asıl şimdi hissetmektedir. (Devamı ooJ 
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imdat Kuvvetleri Geliyor 
k~cıından: "Şimdi, Telgraf Aldım. Dört Yüz Zeybek 
S"varisi iki Dağ T opiyle imdadımıza Geliyor 11 Dedi 
Qsnıan Pehlivan, karşısı~ 

çelikı ?aki .bir avuç kahraman~ 
Şısı erı andıran mukavemeti kar
Olrıı nda sarsıldı ve şaşırdı. Akşam 
teJtı. uş, ortalık kararmıştı. Savaş 
lanı ar ve bütün şidd<:>tile yine baş
~~ştı; Asiler, Hacı Vasfi Beyin 
el~ CSine kuduz kurtlar gibi sal -
k......-lŞlar, ıncvzilere de epeyce yak 
t5~lar. Vaziyeti biraz tehlikeli :n,; liacı Vasfi Bey, İbrahim 
ile Nen aldığı bir emirle Mudurnu 
strtı allıhan yolu arasındaki Aktaş 
\'erd~na çekilmiş, İbrahim Bey 
lllin ıği bu ricat emrini, müfreze
bf:ıe rtı~ncviyatını sarsmamak için, 
buı~ hıldirmemeği daha muvafık 

411U§. 

Gece Yansr ateşin birdenbire 
~esilınesini ben hayra yor
h~ · !'-sileri~ gerilediklerine 
~~ ~ış, ta~u. sağ yannnnda
ter n ?'icatlerını hatırıma bile 
aq~eıtıiştim. Fakat, sabaha karşı 
ar-

11 
dan, solumdan gerilerimden 

~~ stra silah sesleri gelmesi ve bil
de a bu cihetlerden müfrezeme 

ateş ed"lm · b · ·· h 1 · ltıişij . ı esı em şup e endır-

Düzceli Cemal Bozkurt 

larda bulum.ılmasmı doğru bulmadığını, 

Milli mücadele esnasında muhtelif vllA
yetlerde olduğu gibi Adapaznrında da Ku
vayt mllliyenln ilk teşekkülü sırasında 
mahdut bir zilmre tarafından can sıkacak 
bazı hAdlselcr c;ıkorılmış olabileceğini an
latıyor ve fakat bunlnn alelltlAk Adapa
znrlılara teşmil etmenin yersiz bulundu
ğunu tebarüz ettiriyor. 

Bulgar Sadık tefrikasının o kısmından 
bu Ç<?şit bir mAna çıkarılması Belediye 
Reisini olduğu kadar, blz.i de mütees5ir 
etmiştir. Halbuki, tefrika muharriri, hA.
bralarını naklederken, tabiatile Milli mil
cadele esnasında sarayın ve bendelerinin 
teşvik ve iğfallerine kapılan bazı kimse
lerin Anadolunun muhtelit yerlerinde vu
kua getirdikleri isyanlardan da bahsetmiş 
ve bu arada Adapazarında kaymakam 
Mustafa, Abaza beylerinden Salt ve arka
daşlarının hıyanetlerini ve bu işteki rol
lerini anlatmıştır. Yoksa sarayla alAkalı kil 
çük bir zfimrenin bu mevzit hareketini asll 
ve temiz Adapazarlılara atf ve teşmil et

teşebbüsünde bulunamadıklarına mek gibi hiçbir maksat ve gaye güdatmilş 
göre vaziyetimizde bir tehlike olma 

dığını temin ile İbrahim Beyi ricat 

ve ifade edilmek istenmiş değildir. Esa
sen, şurasını tavzih etmek mecburiyetin
deyiz ki, o zaman muhtelif mıntakalarda 

emri vermekten sarfınazar ettir- görülen bu isyanlar, daima mevzll kalmış 
dim. O gün ve ertesi gün de düşm.a._ ve halkın nefretini ve adavetini celbet
nı yerinden kıpırdatmadım. O gece mekten uzağa geçememiştir. :&aldı ki, Ku-

vayi milliye ile elele çalışan Adapazarlı
asilerin arasına. yanımda bulunan lann milli milcadele tarihimizde kazan-
ve kendilerine son derece itimadım dıklan menkıbeler de sırası geldikçe bu 
olan Düzceli Cemal Bozkurt ile iki hatırat arasında zikredilecektir. 
arkadaşını gönderdim. Gece yansı Tefrikadaki bazı parçaların sultefsire 
yanıma gelen bu fedakarlardan al- uğnıması üzerine Adapazarı Belediye Re
dığım malumat, benim cesaretimi isinin gösterdifİ bu büyük aIAka, bize bu 

noktayı tavzih etmek tırsatın.ı verdiği için 
arttırdı, manevi kuvvetlerinin sıfı- kendisine müteşekkiriz. 

,.. 
1 

1 SERBEST SÜTUN 
~~iiiiiiiiiiiiiii~ii!!!iiiii!~~~ •••• 

ATATORK'e Ait Hatıralar 
Münasebetile Bir Münakaşa 

B azı günler gazeteleri kaçırdı

ğımız oluyor. Gazetenizin ge
çen pazar günü çıkan nüshasında 

ismime hitaben yazılan açık mektu
bu ancak bugün okuyabildim. 

Her evladın ölen babasına, eğer 

ona bir taarruz yapılmışsa, onu her 
suretle ve en şiddetle müdafaa et
mek en mukaddes hakkı ve en tabü 
vazifesidir. Fakat benim rahmetli 
Ferit Bey için yazdıklarımla şimdi, 
onun oğlunun bana yazdıkları: 

"Mangal tahtası,, ile "Bayram haf
tası., bile birbirinden bu kadar ay
kın olamaz! 

"Cümhuriyet,, te iki aydır, Ata -
türk'e ait hatıralarım intişar ediyor. 
Bunlardan ikinci kanunun 25 inde 
çıkan makalede zaruri bir vesile ile 
Ferit Beyden bahsedilmişti. Oğlu

nun bir ay sonra verdiği ve "Bir iki 
günlük gecikmenin ne ehemiyeti 
var,, dediği cevapta benim o yazıya, 
acemilikle dürbünü, aksi tarafın
dan tutmuş bir kimse gibi, hep ters 
bakmış. 

Bakınız, ben o yazımda aynen şu 

satırları yazmıştım: 

( •.. Bu. tuhaf bir tesadüfle olmuatu. 
Konyadayken bir vesile ile Kastamonu
dan bahsolunuyordu. Yanındakilere, cYa
hu, diyordu, Kastamonu epey zamandır 
VekAletle idare edilip duruyor, oraya hA
lA bir vali bulamadık.» Ben kendilerine 
Ferit beyi hatırlatınca cHay All'lh razı 
olsun, dedi, iyi kJ aklımıza getirdln.11 Ve 
Kılıç Aliye döndü: cFerit beyin Kastamo
nu valiliği için bir §lfre yazınız.» 

Bakınız oğlu bunu nasıl anlıyor: 
c Sayın muharrir, 1923 senesinde Ku-

ı·········):'~;:~:·········j 

f lsmail Habip j 
............................. 
tamonu vallllğlne tayin edilen Ferit beyi 
bir tesadüf neticesinde Gaz.iye tavsı.ve etti
ğini ve Ferit beyin bu suretle Kastamo
nu valiliğine tayin edildiğini yazmakta
dlr. İsmail Habibin• Ferit beyi A.~atürke 
tavsiye etmesi kadar garip bir şey olamaz. 
Çünkü ... > 

!ediği sözleri dikkatle okuyunuz. Bu 
haşlama değil, direktif veriştir. Yal
nız direktü, hal ve vaziyet icabı bi
raz şiddetli verilmiştir, o kadar. 

G azinin o direktifli sözlerini bil-
diren fıkranın sonundan bir 

hamiş çıkarak Ferit Beyle, Kasta
moniye beraber gidip orada beraber 
çalıştığımız hakkında da kısaca ma
lumat vermeğe lüzum gördüm. 

Bu lüzumun sebebi açıktı. Bu gi
bi hatıra yazılarında ves;ka şahit-

sı garıp ve ağrep şey, benim A 1 · lerdir. Halbuki rahmetli Ferit Bey, 
o yazıyı bu suretle anlayışı- hayatta değil, Kastamonide· beraber 

dır. A yavrum, Atatürk'e vali tav _ çalıştığımızı tevsik için o hamişte, 
siye etmek benim değil, kimin had- bütün Kastamoniyi şahit göstererek 
di Ben sadece, "Hatırlattım., diy'J- şu satırları yazdım: 
rum, o bunu "Tavsiye ettim,, anlı- (Valile tabit beraber gittik, biltün 

B 1 ik. k 1 Kastamonu bilir, hep beraber çalı:ı-'tık. O 
yor. u ya nız ı e ırne farkı değil, kadar ki Ferit bey Aşağıçay boyundı1 tut-
mağnpla maşrık farkıdır. tuğu evde bana da bir oda ayırdı. Istedi-

Babasının vali oluşu, öyle tavsi- ğin kadar cBu kndan da fazla!• de, cGa
ye ile değil, Gazinin onu Diyarba- ziııin emri, diyor, hiç ayrılma yokl11 ) 
kırdan tanıması, ve Kuvvayi Milli- Buna karşı mahdumunun cevabı 
ye zamanında da zaten Kastamoni çok nazikô.ne: 
vali vekaletini yapmasındanmış. Pe- Ben otomobil parası vermemek 
ki ben, ne diyorum? Yukanda yaz- için valiyle beraber gitmişim! Kork
dığım fıkradan sonra aynen şu fık- ma otomobil parasını baban da ver
ra geliyor: medi. Zaten o sırada Ankarada, he-

cGazinin Umumi harpte DiyarıbekirdPn le öyle Ilgazları aşacak yol için em
tarudığı rahmetli Ferit bey uzun müddet niyetli otomobil de yoktu. Bunun 
Kastam.onuda defterdarlıkla bulunduğu için levazımatı umumi müdürü Ka
için benim teklifsiz arkadaşımdı. Kasta- zım Paşa (Şimdi Trakya umumi mü
monunun Kuvayi mllliyeye iltlhakında da fetişi muhterem General Kazım Di
vall vekilliği yaptığı için şimdi oranın va-
liliğine en uygun adamdı.-. rik) tamirden yeni çıkmış, bir aske-lf~ ·.,, Asılerin bir fırsat bularak, 

l)lllf asfi Bey ile aramıza sokul
tihtı 0hnası ihtimalini düşünmüş
la lb "e Vaziyeti hemen bir rapor
lbl'ah:ahiın Beye de bildirmiştim.. 
l'e~esi.ın: ~ey, Hacı Vasfi Bey müf
deıı nı ncat ettirdiğini yine ben
~rı. Saklanuştı. Verdiği cevapta, 
dıl'ı.tı trıı nazarı dikkate aldığını bil-

ra düştüğünü öğrendiğim asilerin ...------------------------------
gerisinden bir baskın yapmağı Jrur_ , 

Daha ne yazaydım? Zaten böyle ri kamyonetle bizi Kastamoniye 
olmasa, onun ismi ortaya atılır atıl- göndermek lCıtufkarlığında bulundu. 
maz Gazi hemen, onu vali yapmağa Hoş, o kamyonet tc, tam Ilgazın 
kalkar mıydı? duruğunda, birdenbire direksiyom.1 

O yazıda Ferit Beyden bahsedil- fırlıyarak sağa döndüğü için bir an
mesi Atatürk'ün karakterlerinden da bizi iki binlik uçuruma yuvarlı
birini canlı bir misal halinde mey- yordu. 

Sa eltle iktifa etmişti. 
'tl\ııa!aha karşı da. ihtiyat birinci 
tıııd llıı Hurşıt efendi kumanda
tıl'ıl-ı a Ufak bir müfreze ile, sağ ya
g~ kuvvetlendirdiği haberini 
ff~r .errnişti. Sabah olunca, asiler 

Şıt efa-...lini . l'et 
1 

""'"' n, on neferden ıba-
~ltı 0 Uduğunu sonradan öğrendi
ıırı.u ' lllüfrezesine şiddetli bir ta
fetıd~ !8Ptnışlar, Zavallı Hurşit e
Çil'ı.tı; ıle de iki neferimizi ele ge
Nrıu!ler, hemen oracıkta, her ü
barsak de karınlarını deşnişler, 
bir... larını boğazlarına dolayarak 

"l' ~ 
~ g~ agı:ıca asmışlar. Bu vahşili-
t'ıtıd01'en diğer neferler de korkula
~1~ all kaçmışlar ve soluğu İbra-

Seyhı yanında almışlar. 

V •ıiyet bu tehlikeli şekli alın'lt ~· ?>rahim Bey artık bana 
de lt atı bılclirmek mecburiyetin-
)ere ~ınıştı. Bizzat bulunduğum 
~ adar gelerek vaziyetin JS

~ti.tı·a ait fikirlerini söylemiş, emir 
l \r-e-....; ti t ..... ş . 

&; § hafa düşmüştü artık. Elimde 

h~ :ferle iki makineli tüfek ve 

~ t0pw vardı. İ1k iş olarak, cep

~ ~h s~g başını asilerin gerileri
ltı' dıt edcrniyeceği bir şekilde 
ta~a d \>e zaviye teşkil eden nok
?ıi " a lllakineli tüfeklerden biri
L ,,erıeşı· . 
'1etıi:i ırdım. Ben bu tertibatı 
~~ ~bitirmiş yerime geliyordum. 
te~. ada asiler birden bizim ü
~llt e~:te de hücuma geçtiler. Fa
~e ~ radnnın, gerçekten takdir 
'trıeıı,a~ edilmeğe değer mukaV"ew 
~tı ~ \re hele makineli tüfekle
dllltla. 0 ldürücü ateşi karşısında ol
dıtar. ~ ~erde, mıhlannuş gibi khl
~İiste kınci bir hücum cesaretini 

h ternediler 
Qll • 

?\lrıa sırada İbrahim Bey beni ya-

~ y~.a~ırttı. 'Ümit fışkıran gözle-
' u~ıne dikti ve: 

~cları S:?ık, dedi. Şimdi İsmet Pa
~~ltrı ır telgraf aldım. Binbaşı 
r~i ,_, l3ey dört yiız Zeybek süva
ıa ge~ iki dağ topu ile imdadımı
~~du 1Y0zınuş. Pa11<1, bu kuvvetin, 
~~~tl"nuya gelınciye kadar muka-
1~a,ll edılnıes:ni, şayet mukavemet 
qlll't:tu ~1 bulamazsak, ricatle Mu
~ Çeıt·; e ~allıhan arasındaki boğa-
8111? "8

1 
lllerni.zi emrediyor. Ne der

:ta!t<tb·~ kuvvet gelinciye kadar da-
.& - •

1
1 ~ miyiz? 

.-.:~ı er· d 
"<itle 1 urdurduğumuza, aradan 

r 8eçtiği halde tekrar hücum 

dum. Cephem.i, yanımda çalışan 

jandarma mülazimi Cemal Bey ile 
çete kaptanlarından Perlepe Ham
di Ağaya bıraktım. Kendilerineı 
hor türlü rhtim"ll.-:ri gözönünc ala
rak muhtelif vaziyetler üzerinde 
emirler verdim. Yanıma aldığım 

yirmi beş neferle. cephemin sol ba
şı açıklarında dolaşarak ilerledim 
ve asilerin gerilerine indim. 

Sabah olmak üzere idi. Tuttu
ğum hikim noktalardtn şiddetli 

biır ateş açtım. Ateşimi cephemdeki 
efrat ile makineli tüfeklerin ve 
topun ateşleri takip etti. Bu bas

kın ve iki taraflı ateş asileri fena 

halde sarstı. Hele o sırada ismini 

şimdi hatırlıyamadığım Çerkes 

Beylerinden birinin vurulup ölii

vcrmesi bu sarsıntıyı arttırdı. Pa
nik başlamıştı. Asiler dağılmışlar, 

biriblrlerini çiğnPrcesine kaçışmıya 

başlamışlardı. Bu zafer eiradımın 

atılganlığını büsbütün arttırmıştı. 

Artık mevzilerden fırlamışlar, ayak 

ta, diz çökmüş vaziyette, kaçan ve 

binöirine karışan asilerin üzerine 

dolu yağar gibi, kurşıın yağdırıyor
lardı. 

Tam bu sırada, binb3§1 Nazım 

Beyin müfrezesi zabitlerinden, De

mlırci efenin yaveri jandarma yüz

başısı Nuri Bey, iki yüz atlı zeybek 

ile bulunduğum yere yetişmişti. Bu 

lunduğu Aktaş mevkiinden vaziye

ti gören binbaşı N<izım Bey, bu iki 

yüz atlı zeybeği göndermekle be

raber, top indirmiş, kaçan asiler ü

zerine şarapnel yağdırmıya başla
mıştı. 

Atlı zeybeklerı yanlarına kılavuz 

olarak verdiğim 'Jr. neferim ile be
raber asileri ta Abatgölüne kadar 
kovalamışlardı. 

(Devamı var) 

* Bir noktayı tavzih 

Adapazarı Belediye Reisinden aldığımız 

bir· mektupta, 9-3-939 tarihli nilshamızda 
çıkan Bulgar Sadık tefrikasından bahse
dilerek Adapazan halkını rencide edecek 
bazı mütalea ve ibareler görüldilğil işaret 
edlllyor. Bu tefrikanın o kısmındaki bqı 
parçaların bu tarzda bir sultefsire uğra
yışı ve ifade edilmek istenildiğinden baş
kaca mAnalar c;ıkarılması Belediye Reisi
ni büyük bir hassasiyetle gazetemizi ikaza 
sevketmlştlr. Ni~klm, bu mektubunda, 
İstiklAI milcadeleslnln evvelinden sonu
na kadar Kuvayt Milliye ile elele vererek 
canla başla çalışan bu bölge halkına isnat- ı 

ÖTEKi ŞiŞMANLAMAK 
Zayıflamak isteyen ne~lf Kon

yalıya karşılık, şişmanlamak iste
yen İstanbullu okuyucumuz - siz
den iyi olmasm - pek nazik bir zat, 
'1şmanlamak ~in ne yemesi iyi o
lacağını sorarken: 

- Ha, yaşım 24 tfi'r .. _ 
Demesi pek zarif diişm~ ... Bir

kaç giindenhul mide hakkmda 
yazdığnn şeyleri hiiyük bir dik
katle okuduğu halde, hu :vazılarm 
kendisini tatmin etmemiş olduğu
nu da haber veriyor. Ancak. hunu 
söylemesine !lebep naziklik değil
dir, midesi bozuk olduğuna kana
ati var da ondan. Bilirsiniz ki mi
deleri bozuk olduğuna kanaat ge
tirenler diinyada hi<:blr şeyden 
memnun olamazlar. Hatta çokça 
homurdanan kimselerden söz ac;ı
lınca onlan "Midesi bozuk'' diye 
tarif ederlel' ... Bununla be.l'aher 
okuyucumuzun mide bon1kluğu
nu pek te ağTr hh- hastalık san
mamalısınız. f c;tahı yerindeymiş, 
yediği seylerl de hazmedemiyor
muş. yalnız on beş günde bir de
fa midesine ekşilik \'e yanma ge
liyonmış. On hes günde bir gelen 
yanmava da rahatsızlık denile
mez. İnsan biteviye rahat yao;avm 
ta a1'8da sıradft biraz değişiklik 
hissetmezse rahatın zevkini anh
yamaz ..• 

Zaten hn nazik olrnvucunun hii
yiik şikayeti şlşmanhyamamak
tandn. Boyu ile ağırlığı arasında 
miivazf'ne temin için dokuz kilo 
ekc;ik olduğundan on kilo daha al
mak istiyor. Fakat kahn kemikli 
olduğunu - tabii vücudiiniin ke
mikleri, insan kafata!llının kemijH 
kalın veya ince olduğunu kendi 
kendine takı'lir edemez. - Yazdığı
na ıtöre. haber vereyim ki. vlrmi 
kilo daha şlıonnanlamak hakktdrr. 
Herkesin sövlediğt ~hi, boyun hir 
metreden fazlası kad81' kiln kaide
si ortalama bir hesaptll'. İnce kP
mlkH, dar omuzlu olanlar on kilo 
az. aksine olanlar da on kilo fazla 
gellrle"e ırene muvazene halinde 
bulunuyorlar demektir. 

Fakat, akslliie halan ki, !lfsman
lann hepsine hll'den uygun ge
lecek bir zayıflama usulii söyle
mek kabil olmadri?ı gibi. zayıfla
nn hepsini şişmanlatacak ve her 
vakit aynı hh- usul yoktur. Her za
yıf ta. za:vıflri?t getiren ıııebebe gö· 
re c;fşm:mlatrhr. 

Za,·ıfhğın sebepleri de pek cok 
türlü olmakla herahe:r, anlatrlma
smda kola:vlrk olsun diye Od smı
fa aynlabilir. Za:vıflann bir sınıfı 
her gün vücutlanndan zarfettlkle-

r:l kalorileri yerine koyamryacak 
kadar az yerler de ondan ~şman
lıyamazlar. Her hangi bir sebep
ten dolayı perhiz tutan, iştahı ol
madığı f~in az yiyen, midesi yahut 
barsaklan hazmedemediği lc;in ye
dfifnden istifade ooemiven za
yıflar bu birinci sınıftandrr. 

İkinci sınıftan zayıflar da ye
diklerini fazla eriterek ihti~•at 
!taklamıyanlal'drr. Yediğini f~z.la 
eritmenin tanı da tih·lii tiil'lil o
lur. Kimisi fazla hareket eder va
hot fazla spol' yapal'. Ac;k zev'kine 
fazla düskiin el'kcklel' de ne kadar 
c;ok yemek yeseler şİ!ı;man olamaz
lar. Fakat kadınlarda övle değil 
onlal' - aksine - şlsman o·lul'lar. ' 

Kimisi de zihnini fazla yorar. 
Fikir işinin kalori sarfcttirdiği hiç 
bilinmezse de fazla zihin vonna
nın .za~·ıOığa sebep olduğu 

0

ıı;iiphe
sizdır. Bir de kederler ve diisiince
ler. 

Buraya kadar saydığım za:vıfhk 
sebeplerinin. şişmanlamak iste)·en 
okuyucumuzla alakası olmadığı 
şüphesizdir. 

Zayıflıimı daha miihim sebep
leri mikroplardır. Ate 1i hastalık
lardan hemen hepsinin insanı za
yıflattığım herkes htlir. Birkaç 
giinliik ırrin hastahl?r hile in<11anı 
zu·ıflatıl'. Fak11t ateşli olmn•an 
müzmin ve mikroplu hastalıklar 
da zayrflıb sebep olurlar. Meseli 
veremli hastalann zayıflığı meş
hunlur. 

Alkol kullananlann hlr çoh 
şişman olurlarsa da zayrfln·anlar 
da vardır. Ke,.iflerlnl uyuştunıcu 
ilidardan anyanlann hemen hepsi 
zayıf olur. 

Şişmanlıkta olduğu gihi. zavrf. 
hkta da hormonların tesiri olur. 
Tiroit Kttddesinin cıkardıh hor
monlal' roğaldığr vakit zavıflık ge
lir. aksi olduğu vakit Şişmanlık 
geldiii gibi. f poflz guddesl de bo
zulunca kimisine sişmanh'k ı:?elir, 
kimio:fne de zayıflık gelir. _ Seker 
hastahbna tutulanlann bazılan 
da zayıf olurlal'. 

Bazı181'ında da zavıflık büsbü
tün normal bir haldir. Kendilerin
de zayıflamağa hiçbir sebep bu
lunmadığı. hem de - istahlan pek 
acık olduğu için - çok yedikleri 
halde gene ıısayıf kalrrlar. Onlar 
viicutlannın miıvazenesfnf zavıf
lıkta temin etmlsler demektir. 
Böylelerini tebrik "etmekten baş
ka yapacak bir şey yoktur. 

Bu okuyucumuzun da öyle za
~'lflanlan olmasını çok temenni e
derhn. 

dana çıkarmak içindi. Gazi Recep Allahtan iki karış yüksekliğinde, 
Peker'le çalıştığı küçük odada beni ve bir iki metre uzunluğunda bir 
çağırtmış, Kastamoni mebusluğunu kayalığa rastladığı için yüzde yüz 
söylemiş, intihabatta da Kastamo- bir ölümden kurtuldtik.- ırt'oksa sen, 
nide çalışmağa memur etmiş, tali - daha yıllarca evvel yetim kalacak 
matnamemi almak için istasyondaki ve öyle bir mektup yazmak için be
dairesine gittiğim zaman da "Valile ni de karşında bulamıyacaktın! 
haşhaşa verip çalışacaksınız,, de- O hamişte, yine hep beraber ça • 
mişti. lıştığımızı ihsas için şakalı bir eda 

Ferit Beyle beraber gidecektik. ile "Şifreleri beraber açıyoruz, ce
Fakat bir gün evvel meclis korido- vapları hep ben yazıyorum. İstcrler
runda bana Yusuf Kemal Beyle isti- se imtihan etsinler, bütün mühim 
şare yaptığını, yıllarca Kastamoni- şürelerin meali hala ezberimdedir!,. 
de kaldığım için resmi sıfatı olan demiştim. Mektubu yazanda anla· 
valinin resmi sıfatı olmıyan benim- yış tersliğine bakınız, benim o son 
le beraber gitmesinin doğru olamı- cümleyi alarak şöyle diyor: "Yaz · 
yacağını söyledi. dıklarının, inanılması pek güç şey· 

Ben de Şefimiz, madem kl, Gazi- ler olduğunu kendisi de takdir edi
dir, Gazi de şu küçük odadadır, gir yor ki, bu kaydı koyuyor!,, Buna 
de kendisine sor, dedim. Girdi. Uç laf anlıyan beri gelsin derler! 
dört dakika sonra lopkırmızı çıktı. 

"Beni zehir zenbelek başlattın,, di
ye bana çıkıştı. A ylarla babasının evinde kalı

şımın sebebi de "Kastamonide 
oturabilecek ve tam manasiyle bil 

M akalede bunlar anlatıldıktan istirahati temin edecek otel yok· 
sonra şöyle deniliyor: muş.,, Çocuğum, koskoca şehre nasıl 

( ... Beraber gttmemlzdek.J tereddndilnü hakaret edersin? Ben Kastamonide 
atlatır atlatmaz: - «Ne, demiş, riya mı öyle bir kaç ay değil, ondan evvel 
yapacağız, Halkı mı aldatacağız? Fırka altı yedi yıl kaldım. Ve bütün ha -
da bizim, hük\lmet te; onları nyrı ayrı yatımın en rahat geçirdiğim zaman· 
göstermek sahtekarlığı öyle mi? Bırak be 
birader, yapamıyacaksan valiliği, yok ya- lan da o yıllardır. 
pacaksan tereddüdil bırakı. ve gürleye Açık mektubun sonlarına doğru, 
gürleye emrini vermiş: - cfsrnall Habiple yine onun babasını vali yaptırmak· 
beraber gideceksiniz, beraber çalışacaksı- Iığım meselesi; hem bu sefer ifad( 
nız, ve halka beraber görüneceksiniz • daha ağır: "İstediği bir adamı dev· 

Ondan sonraki son fıkra ile, · Şe- letin mühim memuriyetlerinden bi· 
fin o sözlerinden çıkan karakter, ki ri olan valiliğe tayin ettirecek ka-
makalenin bütün hedefi odur, şöyle dar nüfuzlu olduğunu iddia eden ls
gösteriliyordu: 

cAh onun bu hasleti: Hedefi da'ms te
reddiltsüz, vAnh ve aydınlık görmek, ze
vahiri kurtarmağa lüzum görmed'?ll d)bra 
dobra yilrüyüş. TAviz vermek zayıfian:ı 
kArıdır. Kuvvetine emin olan, yanacaJ:ını 
dosdoğru yapar. O yaranmak ned'.r bil
mezdi. İsteditln kadar yaran, muvaffnk 
olmadınsa neye yarar? Yaranmadın, fa
kat muvaflaksın, biltiin §{lkranlar senin. 
Atatürkün en önde parlıyan vasıflarından 
biri de bu olsa gerek.» 

Bana açık mektup yazan " .. vali
nin, Gaziden müthiş bir haşlama ye-

mail Habip .. .,, Sayıklıyor musun, 
oğlum? 

Biz seni o asırlarda on iki yaşla· 

nnda filan bir çocuk bilirdik. M.ek· 
tubunda temin ediyorsun ki, o za. 
man delikanlıymışsın. Öyle olsun 
O zaman delikanlı, şimdi olgun 
adam, sonra ak saçlı ihtiyar, Allah 
uzun ömürler versin, hep mamfn 
ve muammer ol, fakat böyle mek · 
tuplar yazma, hep çocuk kalırsın! 

dikten sonra beraber gitmeğe mec- t 
bı;r olduğunu... söyliyecek kadar Kütahyada Zira Vaziyet 
ileri giden İsmail Habibe,, dediğine Kütahya (TAN) - Havalar az ya
göre bu noktaya hiddetlenmiş ola- ğışlı ve yakın senelerde görülmemi~ 
cak. Fakat çocuğum, Atatürk kimi derecede muteÇil geçmektedir. Arpa 
haşlamadı? O, o kadar büyüktü ki, ve yazlık buğday ekişleri devam et
onun haşlaması bile insana ar değil, mektedir. 
ütihar olurdu. "Baloda edebiyat Meyva ağaçlarına musallat olup 
imtihanı,, başlıklı makalede, açıkça bunların ömrünü kısaltan ökse otu
benl haşladığını da yazdım. Ondan na karşı ziraat teşkilatmca açtl:m 
sonra "lltüat gecesi,. başlıklı yazı- mücadele devam ediyor- Şehrimizde· 
da da, "Azannız bile bize saadettir., ki ağaçlar temizlenmiştir. Ziraat me
dediğimi söyledim. murlan şimdi köylerde çalışmakta-

Bu ciheti bırak, Ferit Beye söy- dırlar. 
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Tayyare Piyangosunda 
Kazanan Numaralar 

Dün Çekilen Numaraların Sıraya 
Neşrediyoruz Konulmuş Listesini 

Tayyare piyangosunun çekilmesi-, 18095 18163 18364 18412 18·120 
ne dün başlanmıştır. Büyük ik.rami- 18595 18658 18898 18934 19066 
ye dünkü keşidede çıkmamış, bu - 19105 19308 19393 19754 19923 
güne kalmıştır. Dün kazanan numa- 19948 20059 20212 20254 20314 
raları sıraya konulmuş tam bir liste 20428 20464 20525 20619 21056 
halinde aşağıda bulacaksınız: 21212 21257 21314 21428 21464 

15 bin lira kazanan No. 21525 21619 22292 22294 22615 
8531 22806 23070 23385 23478 23764 

3 bin lira kazanan No. 
20413 

23874 24005 24054 24283 24321 
24323 24394 24585 24715 24759 
25020 25044 25187 25209 25333 

Biın lira kazanan No.lar: 25460 25581 25626 25768 25854 
34255 37264 25908 26100 26216 26234 26275 

500 lir.a kazanan No.lar: 26458 26614 26802 26909 27069 
3122 6791 12307 14622 15614 27230 27728 28200 2g216 28333 

18900 18920 18952 19297 27510 28485 28745 28829 28923 29083 
31685 38406. 29237 29737 29751 29801 29874 

• 29881 29943 30127 30392 30619 
200 lıra kazanan No.lar : 31016 31082 31087 31172 31269 
20 332 687 2251 3548 32353 32484 32964 32540 32556 

5161 6540 7650 7762 8897 32591 32740 32782 32804 32962 
11289 14438 14931 15794 16797 33006 33070 33273 33350 33496 
18938 19288 19698 19938 20803 33645 33669 33707 34022 34027 
22719 22807 23066 23480 25269 34038 34074 34103 34153 34217 
26515 27191 28863 32646 33840 34290 34622 35125 35306 35339 
35399 37161 38100 38983 35424 35567 35591 35605 35613 

100 lira kazanan No.lar: 35656 35786 35805 36083 36498 
296 620 1255 1598 1714 36617 36916 36980 37055 37273 

2289 4254 4263 6897 7227 37479 37705 37925 37953 38090 
8752 12171 13127 13285 13778 37121 38203 38286 38575 38510 

14334 19919 20143 20737 21958 38732 38952 38979 39038 39390 
22035 22656 23580 23757 24129 39696 
24276 24531 24911 25362 25734 . 
26053 26129 26215 26466 28055 
28983 29224 30426 30649 31288 
31420 31977 32039 32686 33067 
33168 33343 34393 34448 38260 

50 lira kazanan N o.lar : 
12 147 187 280 304 

1150 1166 2295 2379 2476 
2553 2566 2634 2721 2814 
2847 3264 3798 4121 4131 
4124 4490 4766' 4855 5801 
6018 6375 6414 6954 7160 
7343 7785 7960 7975 .8428 
8736 8853 9004 9494 9624. 
9699 9983 9988 10133 10205 

10509 10619 11411 11486 11759 
112098 12106 12129 12285 12462 
:12487 12490 12520 13224 13431 
r13676 13828 13875 14043 14121 
14233 14243 15093 15363 15433 
15504 16092 16338 16376 16426 
16719 16764 17204 17219 17343 
17684 17796 18292 18301 18552 

Baro Umumi 
Heyeti, Reisin 
istifasını Reddetti 

(BAşı l incide) 
yorgunluğu ve bu sebepten sinirle
rinin gerilmiş olmasından başka bir 
sebeple rzah edilemez.,, 

CelAl Sofu, istif adan feragat etmiş 
o1ması ihtiımali üzerinde durarak bu 
lımnr.ııta bal'O \nz!bat ~\\s\ne -ıa-

hiyet veri1mesini ve eğer baro reisi 
istifadan feragat etr'lfşse meselenin 
kendiliğinden halledilebileceğini söy_ 
lemi.ştir. 

Daha sonra söz alan avukat Mah

mut da şu tezi miıda!aa etmiştir: 

- Hasan Hayri, hassasiyet göster

di. İstifa etti. Ona, sen bu hassasi-

18787 20022 20322 20499 20600 yetten vazgeç demek doğru olmaz. 
20721 20849 20896 20999 21083 fstifa emri vaki telakki edilmelidir. 

istila kabul eJilmeJi :21358 21682 21943 21990 22166 
22238 22247 22355 22478 22574 
22707 22790 22818 22893 23065 Bazı avukatlar, Hasan Hayrinin 

'23190 23340 23429 23497 23666 
23754 23787 23960 24250 24403 
24833 24938 24971 25367 25599 
26536 26593 26816 27018 27043 
27449 27574 27988 28009 28l32 
28141 28224 28961 29080 29297 
29416 29437 29474 29893 29932 
30036 30119 30173 30217 30273 
.30450 30479 30531 30747 31050 
t31102 31123 31227 31773 31818 
.31855 31895 32380- 32474 32509 
32666 32707 32780 32820 33140 
33433 33782 34578 34702 34753 
34873 34972 34988 35906 36122 
36273 36521 37098 37557 37593 
37889 37902 38122 38134 38189 
39275 39296 39383 39883 39998 

30 lira kazanan No.lar: 
723 

1321 
2203 

parayı iade edip et:nediğini sormuş

lar, fakat müzakere, mevzuu harici 
olduğu öne sürülmüş ve bu sırada 
müzakerenin kifayeti hakkında ve· 
rilen altı iımzali bir takrir uzun mü-
nakaşalara yol açmıııtır. Netkcde 25 
muhalife karşı mÜz3.kerenin kifaye
ti kabul edilmiştir. Reis Hasan Hay
rinin istifasının k~.hulü veya ademi 
kabulü hakkında reye müracaat edil
miş, neticede heyeti umumiye 8 mu
halife karşı istilanın reddine karar 
vermiştir. 

Bundan sonra, yedek aza seçimine 
geçilmiş, Fethi Başaran ve Ziya Fik

ret yedek azalığa seçilmişlerdir. 

Ankarada Dünkü 

Kır Koşusu 
102 344, 378 
738 751 867 

1323 2040 2123 
2350 2446 2472 
2716 2784 2892 
3317 3402 3561 
3921 4132 4181 
4399 4702 4713 
4904 4939 5007 
5249 5261 5572 
5836 5834 6199 
6724 6766 6790 
7125 7240 7700 
7802 7867 7945 
8211 8727 8868 
9197 9199 9260 
9793 9815 9885 

608 
1306 
2164 
2474 
3238 
3605 
4222 
4757 
5148 
5659 
6307 
6947 
7440 
8106 
8911 
9327 
9894 

2581 Ankara, ıı (A.A.) - Liseler ara-
3240 sın da ilk defa olarak tertip edilen 
3781 1200 metrelik kır koşusu müsabakası 
4277 bugün 19 mayıs stadyomunda ya?tl-
4B88 mış ve Gazi lisesinden 14, erkek hse-
5245 sinden 14 polis enstitiisünden 21, sa-
5811 nat okul~dan 7, inşaat usta okulu".1-
:~: dan 7 ve tecim lisesinden 7 koşucu-
7662 nun iştirak ettiği bu müsabaka b~ş-
8208 tan sonuna kadar büyük bir alaka ıle 
9157 takip olunmuştur. Neticede: 
9421 Erkek lisesinden Orhan 4.48.2/10 

10295 ile birinci, Tecim lisesinden tsmaıl 
10595 3.49.6/10 ile ikinci ,.e Tecim lisesin-
11485 d F _ _ . 
12012 en uat üçuncu gelmiştir. 

Stalin Mütecaviz 

Tehditlere Pervamız 

Yoktur Diyor 
(B•t• 1 incide ) 

ra.k ademi müdahale siyasetini tut
malarıdır. Anlaşılan bu yeni siyase
tin hedefi mütecavizlerin harp ba
taklığına saplanmalarını bekliyerek 
büsbütün zaafa uğradıklan zaman 
haklarından gelıniye bakmaktır.,, 

T ehclitlerclıen pervamız ;yoktur 
Stalin beyanatına devam ederek 

demiştir ki: 
"Demokrasiler, Münihten sonra 

Sovyet Rusyaya Ukrayna yüzünden 
taarruz edileceğini sandılar. Fakat 
yanıldılar ve hayrete düştüler. Çün
kü mUstemleke taleplerile karşılaş
tılar. Neticede sulhçülüğün iflas et
tiği görüldü ve kimse de Münihin 
bir tatmin siyaseti devri açtığına 

inanmaz oldu. Sovyet Birliği, hadi
selere yabancı kalamaz. Onun lçin 
vaziyetini dalına takviye etmekte ve 
teslihatını ona göre yapmaktadır. 
Sovyet Birliği, sulhe taraftardır. 
Ve her memleketle iyi münasebetler 
vücude getirmek ister. Bu memle
ketler bu iyi münasebetlere riayet 
gösterdikçe, Sovyet Birliği de bu 
münasebetleri idame eder. Bilhassa 
Sovyet Birliği kendisiyle hemhudut 
olan bütün devletlerle iyi geçinmeyi 
istihdaf etmektedir. 

Sovyet Birliği tecavüze uğnyan
lara yardım lehindedir. 

Sovyet Birliği, mütecavizlerin teh 
didinden perva etmez ve her tehdi
de mukabeleye hazırdır." 

Stalin daha e'Vvel, ekonomik vazi
yeti anlatmış ve Sovyet Birliğinin 

daima ilerlediğini bildirmiştir. 

* Samuel Hoar'un nutku 
Londra, 11 (A.A.) - Shemsea mu

hafazakat'lar cemiyetinde bir nutuk 
söyliyen Sir Samuel Hoare, ezcümle 
demiştir ki: 

"Avrupada siyasi emniyetin avdet 
ettiğini farzediniz ve öyle tasavvur 
ediniz ki şimdiye kadar tanzim ec:Ji: 
len bütün beş senelik pl.anlardan da
ha büyük beş senelik bir plan vtlcu.. 
de ııetirifüı;or. Bıı müddet zarfındp 
ortalıkta ne harp, ne de harp şayia-
sı var. Yiıne farzediniz ki, müşterek 
emniyet sayesinde Avrupa milletleri 
silahlanmanın ezici yükünden kur
tulmağa muvaffak olmuşlardır. O za
man altın gibi parlak bir devrin fecri 
doğmuş olacaktır. Bu mesut devri VÜ

cude getirmek dünya liderleri için 
ne güzel bir iş olacaktır. Avrupada 
beş kişi, yani üç diktatörle İngiltere 
ve Fransa Başvekil!eri müştereken 
bu hedefe doğru yürtiyebilseler. dün
ya tarihini inanılmıyacak kadar az 
bir zaman zarfında değiştirmeğe mu_ 
vaffak olurlar. 

Amerika Reisicümhurunun yardı
mile A vrupada müştereken çalışacak 
olan bu beş adam. beşeriyetin bütün 
kalbi ve bütün ruhu ile böyle bir 
maksat uğrunda çalışmağa azmetmiş 
olduğunu göstermiştir. 

Diğer Avrupa liderlerinin de onu 
taklit etmekten imtina etmiyecekle
rini zannediyorum.,, 

Hatip, bundan sonra Amerikadan 
bahsederek demiştir ki: 

"Zafer, clemokrcuilerinclir,, 
"Amerikan demokrasisinin halledil 

mesi icap eden kendine mahsus me
seleleri olduğu için ecnebi memle
ketlerde taahhüt altına girerek bu 
meselelerin hallini tehlikeye düştlr -
mek istemiyor. Bununla beraber de.. 
mokratik kuvvetin her üç demokrasi
de de yeniden doğduğunu ve bu dev
letlerin hayatlarına ve hürriyetlerine 
karşı yapılacak te<:avüzlere muvaffa
kıyetle mukavemet etmek azminde 
bulunduklarını da tebarüz etlirmek 
icap eder: Kısa veya uzun sürecek 
bir harpte demokrac,ilerinr.-nihai zafe
ri istihsal edeceklerine şuphem yok-

tur.,. 

ltalyan gazeteleri 

10326 10444 10467 
10703 10388 10978 
11532 11 665 11918 
12~26 12598 12620 
12956 12960 13047 
13379 13529 13670 
14398 
15172 
15947 
16563 
17090 

10499 
11197 
11 938 
12680 
13051 
13983 
14722 
15557 
16159 
16912 
17170 

12785 
13060 
14165 
14947 
15722 
16407 
16947 
17267 

7995 

Askert Liseler Spor GDnü 
Sporun her şubesinde bir intizam 

dahilinde çalışarak muvaffakıyetten 
muvaffakıyete koşan askeri liseler 
mayuı ayı içinde Taksim stadında bin 
altı yüz sporcunun i'ŞtiTak edeceği 
muazzam biı' spor günü hazırlamak
tadırlar. 

Bugünkü İtalyan gazeteleri, müS
teınlekeler meseles: :ıe meşgul olmak 
ta ve dünyanın bugünkü müstemle· 
keler haritasını bugünün şartlarına 
uygun bir hale getirm;~ ~~m~ gel
di~ini. Mister Chamher.aın ın bır ara 
lık İngilt~re ile totaliter devletler a
rasındaki münasebetleri düzeltmiye 
muvaffak olduğunu, fakat İngiltere
deki gizli cereyanların buna mani ol
duğunu yazıyor ve totaliter devletle.. 
Tin adalet istediklerini, adalet temin 
olunmazsa bunu sil!lh kuvvetile ala 
caklarını bildiriyor. 

İtalyan gazeteleri, Mister Çurçile 
cevap vererek İtalyanın onun tara-
fından iddia ol · i 

TAN 

Almanyanın Slovak 
ihtilafına Müdahale 
Etmesi Muhtemel 

(Baıı 1 incide ) 
atı gelmekte devam etmiştir. An
cak, bu kıtaatın kumandanı, asker
leri kışlalarda tutmayı kabul etmiş
tir. Slovakya matbuat idaresi, örfi 
idare ilan edilmediğini, bazı yerler
de yanlışlıkla tevessül edilen fevka
lade tedbirlerin geri alındığını bil
dirmektedir. 

Berlinden verilen haberlerde, Çek 
kıtaatının Slovakyada tahaşşüt et
mekte olduğu, halen iki Çek fırka
sının Bratislava üzerine yi4"ümekte 
bulunduğu anlatılıyorsa da Prag, 
Çek kıtaatınm Alman hudutları ci
varında toplandığı şayialarını kati
yetle tekzip etmiştir. 

Yalnız, öğleden sunra Bratislava
da Çekler aleyhine nümayişler ol
muş, binlerce nasyonalist Slovak so
kaklarda dolaşarak "Muhtariyet., di
ye bağırmı§lardır. 

Almanyanın hareket tarzı 
Berlinden verilcm haberlere göre, 

Her Hitler, Almanya Hariciye nazı
rını kabul ederek Slovakya hadise.o 
leri hakkında göriişmüştür. Alınan 

mahfillerine göre Almanya, yeni 
Slovakya hükumetini tanımıyacaktır. 
Bu yüzden şiddetli bir Alman müda
halesi muhtemel sayılmaktadır. Res
mt Alman mahfilleri istiklAlleri için 
çarpışan Slovaklar lehinde .sempati 
gösteriyorlar. 

Voelkischer Beobahter, diyor ki: 
"Eski Çek metotlarına avdet edili

yor. Prag Slovakyayı tehdit ediyor.,, 

Deutche Allgemaine, Tisso hu~Cı
metinin beyanamesini tebarüz ettir
mekte, Prag taralından Bratislava 
hükumetine karşı alınan tedbirlerin 
kanunu esasiye mugayir olduğunu 

ilô.ve etmektedir. 

Lorulra gazetelerine göre 
Londra gazeteleri de Slovakya ha

diselerine büyük bir ehemmiyet ver
'IDektedır. Londra maru:ıııerıne gore, 
Almanyanın "şarka doğru genişle

me siyasetinin dinamizminden h çbir 
şey kaybetmediğini göstermektedir. 

Almanyanm, hiç olmazsa iftirakçı 
hareketi teşvik etmek suretile, Slo
vak isyanını kolaylaştırmağa çalışa
cağından şüphe edilmemektedir. 

Azledilen nazırlardan ikisinin son 
günlefde Berlini ziyareti ve bu me
sele hakkında Viyana radyosu tara
fından yapılan neşriyat, resmi tek
ziplere rağmen Almanyanın nüfuzu
nu göstermesi itibarile pek manidar 
addedilmektedir. Viyana radyosunun 
kendi fikirlerini neşrettiğine dair i
leri sürülen iddianın hçbir kıymeti 
olmadığı söylenmektedir. 

Çek hükumetinin azimkarane tar
zı hareketi Londrada tasvip edilmek· 
tedir. 

Parine ele endife var 
Çekoslovakya buhranı, salnhiyet· 

tar Fransız mahfillerinde büyük bir 
endişe tevlit etmektedir. Bu mahfil
ler, Almanya· Polonya ve Macaris
tan g~bi muhtelif -:ebeplerle Çeklere 
karşı Slovaklan müdafaa eden kom
şu devletlerin müdahalesinden kork
maktadırlar. 

Yeni buhrandan istifade ederek Al 
~anyanın şarka doğru yeniden ge· 
nişlemesinden korkulmaktadır. 

Yeni Slovak hükumetini tanıma

mak ve yalnız Tissoyu tanımakta ıs
rar etmek hususunda dün Almanya 
hükumeti tarafından verilen karar, 
bu meseleyi şimdiden beynelmilel 
bir sahaya vazetmiştir. Miinih itila
fından sonra Slovakyada 134.300 Al
man, 66 bin Macar kalmıştır. Macar
lar, Almanlara bu ekalliyeti ve Bra
tislava gibi mühim şehirleri kendile
rinden uzaklaştırmakla itham etmek 
tedirler. 

Polonyalılar da Çeklere karşı Sl0-
vakları müdafaa etmekte, çünkü Çe
koslovakya inkiraz bulduğu takdir-

ni Habeş harbinde ve İspanyada zaa
fa uğratmadığını. ~nkiı İtalyanın L 
cabmda on milyon asker çıkardığını, 
binaenaleyh, İspanyaya gönderilen 
kuvvetlerin bu rakam yanında hiç 
olduğuu, İtalyanın bu harplere işti
rak ile tecrübesinin arttıJlını anlatı.. 
yorlar. 

• La Rochelle, 11 (A.A.) - Bir Se-
negal avcı taburu, Cibutiye hareket 

de Macaristanla müşterek bir hudut 
hulyasının hakikat sahasına intikal 
edeceğine inanmaktadırlar. 

Nihayet Almanlar Pragdan ziyade 
Bretislavada nüfuz sahibi oldukları 
için Slovaklara müzaheret etmekte.. 
dirler. Halbuki Slovak liderleri ara
sında da ihtilaf vardır. Bunların bir 
kısmı Alınan, bir kısmı Polonyalı, 

bir kısmı da Macar taraftarıdır. 
Polonya vaziyetten memnun 
Varşova, 11 (A.A.) - Slovakya 

hadiseleri dolayısile bazı gazeteler 
dün hususi nüshalar çıkarmışlardır. 
Bu gazetelere göre şimdiki buhran 
geçen eylüldeki buhrandan daha cid
diıdir. 

İyi haber alan mahfillerde söylen

diğine göre, Çekoslovakya buhranı 

Münib ve Viyana itilfıflarile bitme

miştir. Çünkü Çekler, Slovaklar ve 

Rütenler arasındaki inhtilAf zail ol
mamıştır. 

Son hadiseler dolayısile, neşredi
len yan resmi bir yazıda, Polonya
run, Slovak milletinin istik!Al tema
yüllerini muhabbetle karşıladığı, Slo
vaklar aleyhindeki keyfi tedbirlerin 
Polonyada infial uyandırdıeı tebarüz 
ettiriliyor. 

• Budapeşte, 11 (A.A.) -Pester Lo.. 
oyd gazetesi Çekler tarafından Slo
vakya aleyhinde alman tedbirleri 
mevzuubahis ederek Çekoslovak buh 
ranınm bugün en had devresine gir
miş olduğunu yazıyor ve diyor ki: 

Vaziyet• çok karışıktır. Prag hü
kumeti nasıl Volochine hükumeti 
.zamanında Karpat Ukraynasını bal
talamışsa şimdi de Slovakyaya ayni 
darbeyi indirmiştir. Bu, ku'\ivete 
müracaat ederek bu memleketleri 
Prag'ın ezmesi demektir. 

Bratislavada yapılım tevkifat ve 
örfi idare ilanları bunu ispat eder. 

Yurttaşları Seçime 

lıtirake Davet 
Beyannamesi 

Cümhuriyet Halk Partisi İstanbul 
merkezi, büttın yurttaşlan seçime iş.. 
tirake davet eden bir beyanname neş 
retmiştir. Bu beyannamede deniliyor 
ki: 

"Yurddaş; 

15 Mart Çarşamba günü Mebos 
seçimine başlanıyor. Evvela münte
hibisaniler seçilecek ve bu seçim 20 
Mart Pazartesi günü akşamı bitmiş 
olacaktır. Bundan sonra da münte
hibisanilcr mebus seçimJne davet o
lunacaktır. 

Yurddaş; 
ATATÖRK,lln hayratı altında 

toplanan Türk Milletinin istiklal ve 
taali uğrundaki azminin timsali olan 
Büyük Millet Meclisi Türkiye Cüm
huriyctinin en yiiksek eseridir. Türk 
Milletinin yüreğinden doğmuş öz e
seridir. 

Her Türk'ün mebus seçimile ala
kadar olması Milli Şef İNÖNÖ'nün 
yüksek işaretlen iktizasındandır. 

Yurdd&!H 

AT ATÜRK'ün eserinin meydana 
çıkması, Cümhuriyet rejimiıiin kök· 
leşmesl, TÜI'kiyenin yükselmesi ut· 
runda gece gündüz çalışan Cümhu
riyet Halk Partisi, memleketin en 
güzide ve muktedir evlatlanndıtn 

mürekkep olmak üzere bir namzet 
listesi hazırlamıştır. Bunu sayın hal
kımıza takdim edecekth·. Bu füıtede 
görUlecek olan muhterem zevat 
Partiye, Rejime bağlıltklan ile mem
lekete hizmetleriyle. irfan ve karak
terleri ile temayüz etmiş yurddaş· 

lardır. Bu yurdda•tarrn halkımızın 

da arzusuna uygun olduğundan emi
niz. 

Yurddaş; 

Çarşamba giinil haşlıyaeak olan 
seçime iştirak et. Bu seçim devresi
nin' mllH bayramlardan oldu~nu 

hamla ve vatana karşı bilyiik hiz
met ifa edeceğine kani olank reyinJ 
mmtakandaki sandıia atmağı unut-
ma." 

Cümhurlyet Halk Partisi 
İstanbul Merkezi 

Bütün hazırlıklar bitti 
intihap teftiş heveti, perşembe gQ-
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Frankistle 
Madride 
Yurudiile 

(Başı 1 inci 
münistler bilhassa şehrin şimal 
kındaki bütün cepheye hfildm 
nuyorlar ve ellerin:!e top, tayY 
F.aire vardır. Bu tayyareler, 
üzerinde uçarak mitralyözlcriııi 
lanmıştır. 

General Miaja, bugün radyo il 
münist isyanının kamilen bastı 
ğını ve komünist liderlerin ka 
ve şartsız teslim olduklarını b 
miştir. Fakat diğer ınembalarıll 
haberleri teyit etmediği görülrrı 
dir. Mücadelenin henüz şiddetl 
vam ettiği anlaşılıyor. 

Tevkil edilen ıJapar 
İngiltere amirallik makamında 

dirildiğine göre, lntrapide ve İ 
sive ismindeki destroyerler bir 
panyol harp gemisi tarafından 
edilerek Palmaya sevkedilen 
pate ismindeki İngiliz gemisinirt 
dadına gitmek emrini almışl 
Stangate vapurunun San Ant 
burnunun 23 mil şimalinde t 
edildiği söylenmektedir. 

* Dün akşam resmi bir kayn 
bildirildiğine göre, İngiltere ta 
dan Franko hükı'.'tmetinin taT1ıt1 

muhariplik haklar?mn verilll' 
tazammun etmemektedir. 

Mülteciler clönü)',rlar 
Paris, 11 (A.A.) - Fransantıı 

rarla yaptığı talep1er üzerine fg 
ya hükumeti Fransaya iltica etrıı 

!anlan 11 marttan itibaren hud11 

rı açarak geri almak için icap 

tedbirlerin alındığını Parise bil 
miştir. 

Geri alınacak İspanyol mül 

rinin sayısı ilk gündenberı 

gırmiş olanların sayısına hemell 

men müsavidir. 

ttALK 

İdaresinde 

Mesuliyet 
Asıldır 

(Batı 1 fnclctf 

nın hesabını vermekten kaç 

Nitekim ergeç Üstündağ da otl 

nelik bir saltanattan sonra, 

yet kanunun karşısında he 

vermiye mecbur oldu. Yaptığı 

tün işler sıkı bir teftişe tabi 

tuldu. 

rine alan matbuat ve devlet 

kanizmalan, bu işi vaktiyle 1 
mış ve yapabilmiş olsalardı, o 
kit bu yolsuzluklara meydan 

maz, keyfi ve örfi idareye 

hasıl olmaz, bugün ortaya a 

yolsuzluklar da yapılamazdı. 

Kıssadan hisse: Devlet ototl 

sini mesulivet hissi ile banştıt' 
bir sistem -kurmak, demokras~.k' 
de vazüe sahiplerini kontrol .,....._ 
kını haiz olan müesseseleritl 
hak ve vazüelerini yapmal 
imkan vermek gerektir. 

Kontrolsuz idare yanlış ne 

ler doğurabilir. 

çimine ait hazıdıklarını 

müntehiplere ait liseleri. 
i.ızere matbaaya vermiştir. LiS 
çarş~mba günü ilan edilecekti'!'· 
şembe günü de şehrin her tar• 
fiilen intihabata başlanacaktır· 

Seçim faaliyeti 20 mart akŞ 
kadar devam edecektir. Bu rıı ı 
zarfında halkın seçime olan •1 

sını arttırmak için şehrin nıtJbıc 
semtlerinde nutuklar :ıöylenee6 
Bu maksatla daınıi Dir komite 
muş bulunuyor. 

İlk olarak dün saat 17 de seJ-" 
ta Dr. Fahrettim Kerim taraflP'" 
bir nutuk söylenmi~. akşam dS 
remininde ve Taksim meydB!' 
muhtelif hatipler tarafmda!l 
mevzuu üzerinde konuşmalar 
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lktısat Vekaletinden: i mecemizde 
Kazananlar 

ıe~ Şubat tarihti (Çocuk - TAN) dalı:I 
d rnece - Bulmaca. yı doiiru halle· 

enlerden hediye kazananların llstesi: 

Vekaletimiz fc ticaret Umum Müdürlüğü İhracat kontrolörlüklerl fçin 
(Louis Schopper) Marka (9) adet hektolitre (3) adet kalbur makinesi 
(6) adet etüv ve (3) adet hassas terazi satın alınacaktır. 

1 Birer dolma kuroun kalemi kazanan· 
lir: 

l - Bu aletlerin muhammen Ledeli (3114) üç bin yüz on dört lira o
lup muvakkat teminat parası, (233) lira (55) kuruştur. 

G~ltalol!Iu ortaokulu 40 Tahir Şenkal, 
Can atasaray Lf~i birinci sınıf 325 Atiltı 
ınar' Kadıköy YeldC'ğirmenl sokak 28 nu 

2 - Eksiltme 17/3/939 tarılıine tesadüf eden CW"lS günü saat onda 
Vekalet satınalms i<omisyonunds yapılacaktır. 

ada GOncr Berksoy. 
Birer 

mOrekkepll kalem kazananlar: 

111~irlnci ilkokul 5 - B. den Seniha Er
Ullc Ortaköy Cudi sokak 26 numarada 
tıt r Akcan, Kumkapı ortaokulu 52 A-

3 - Taliplerin şartnameyi görmek ve teminat paralannı yatırmak fi. 
zere Ankarada Vekalet levazım müdürlüğüne ve İstanbulda İktısal v~ 
kaleti ihracat kontrolörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1287) <680ı 

SATILIK ECZANE 
Duruçay. Haydarpaşa - Adana hattı güzergahında büyük bir vilayet merkezin-

Bırer albüm kazananlar: de müşterisi hazır, işlek bir eczane, sahibinin sıhhivaziyeti dolayısile 
\>:dana Ordu malılller birliği reisi En- satılıktır. 
2ı'ıtireoğ.lu Uğuz. Şenler, Kütahya hareket Alacahamamda 16 numarada tuhafiyeci (İZAK M. NİYEGO) ya mü-
<>rta ttışf Cavit kıu Güz.in Tuğ, Samsun racaat. 

0kuıu 523 Ali Aslan Bayrak. 
Bire 

r resim modeli kazananlar: 

~~'V\ır davnvekili Gani yazıhanesinde 
ttrg!' Yavuz, Araç merkez okulunda 338 
Jitıd. Urı Direnç, Tarsus Amerikan Kolle-

e 368 Kemal GOndoğdu. 
Bire 

r auıu boya kazananlar: 

~~m~~~~~~~··

OSMANLI BANKASI 
~:<>kat S. Kor 4. N Kaynakoğlu Şeref 1 

tıb Ynak, Sıvas ortaokulu 106 Şemsettin 1 
~~Y, Hadımköy ilkokulu 54 Ö:ıer Bcr- , l 

eıre k U r alem boyaaı kazananlar: 

l.t~ sküdar Paşaknpısı 20 inci ilkokul 131 
1 a 

illtue,yyet Yurdagül, Sakarya Akhisarı 9 
ı;ı ~~~lu. birinci sınıf Nejat Taşkın, Bur-

1 -u!CJ ortaokul 30 Melih Soykut. 
Bir 

er pergel kazananlar: 
1 
~ 

da !tııdıköy Bahariye caddesi 18 numara-
1 

t>a ~uıenı özer, Nffianta51 Ililk Lisesi 202 ~m 
\'ıt, Beşiktaş 46 ıncı ilkokul 60 Nevin. I ! 

Birer kart kazananlar: 

~iğde jandanna mıntaka komutanı ffi 
df!si Jaıe Günser, Eskişehir istasyon cad- j ~ 
ita, 43 numarada Selçuk Ayman, Kadı- ait 
~ Mocıa 248 numarada Nüzhet, Kınk- ~ 

e ilkokulunda 69 Doğan Erdoian. , ~ 

Pamuk ipliği ihtiyacı = 

ip İktısat Vekaleti tarafından pamuk 
lıklerine mevzu naı hın kaldırılma-

;• Üzerine, iplik imol eden fabrikalar 
aaUYetlerini artırmışlardU". Son 

l!unıerc kadar iplik azlığından şildi.. ill 
~et edenler, narhın kaldırılması üze- ı' t• 
ıne pıyasadan bol miktarda iplik te-

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TAR•Hi 1863 
StcJtıileri ve Türkipe Cümlıuripe/İ ile müncJkil mukavelenamesi 

2292 Numarall 10/6/1933 tarihli kanunlcJ tasdik edilmiştir 
( 24/6/ 1933 tarih!ı 2435 Numarall Resmi Oaute) 

Sermayesi: 

i htlyat a~çesl : 

10.000.000 i nslllz Lirası 

1.250.000 lnslllz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
l.ONDRA ve MANÇESTER'de 

MISfR. l<IBRIS. VUNANISTAN, IRAN, IRAI<, FiLiSTiN 
ve MAVERAVl ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE. lÜ3NAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve biltiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri vapaı 

Hesabı cari ve mevtfuat hesapları küşadı. 

Tıcari krediler ve vesail<li krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecncbı memleketler üzerine keşide senedat isl<ontosu 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emlaa üzerine avans. 
Senedat l•hsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şarllarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

inin cdcbilınişlerdir Fabrikaların ba 
1 ait 

~ her numara v<> kalitede iplik i- 9JP 
~l etrnek ve hariçten getirilecek ip· ı 
~ lere rekabet edebilmek için fabri-

1Ct?-ına mutitelff numaralarda iplik 
Ya Plvasanın en mOsait t•rtlarile ( kumbarah v•v• Pabnecek makine nksamı tedarik 

8 e aş amlŞ ar ır. ançten de ttllıiy b l l d H . m kumbarasız) tasarruf hesapları açıhr. 

1;1~ğih::1 !~~:::;!::.miktar paınuk 
1 

, ~'™~!®}~~ 
~------------~----------------------------------~~ 

· ı 

GUZELLIGINIZ 
ICIN 

Bütün dünyaca takdir edil- .t. 
miş sıhhi" güzellik kremleridir 
Gece için yağlı. gündüz ıcin 

vağsız halis acıbadem çeşitler! 

hususi vazo ve tüplerde satıl!r 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

tSTANBUL - BEYOGLU 

Sert Rüzgarlar 

KIŞ GÜNEŞLERi 
Cildi pek fena vaziyete sokar 

Bu mevsimlerde: . 
KREM PERTEV 

istimalini ihmal ebneyiniz. .. 
DoJmabahçe Havagazı 

Kok Kömürünü 
Tercih Edini7. 

11• Dr. SUPHI ŞENSES 4 

İdrar Yollan hastalıklan mOtehassıs.ı 
Beyo#lu Yıldız sineması .karşısı Lek
ler nn:ırtıman. FaklrlP"" "'""""1? 

rcı: 43924 

Kepek ve Saç dökülmesine karşı 

garc)aç 
Saç ıuyu kullan 

,..- Saç bakımı 4' 
1 Güzelliiin en birinci pru. 1 

1
1 Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesinı 
tedavi eden tesiri mücerrep bir 
iliçtır. 

11 === 

inhisarlar Umum ~ Müdürlüğü ll6nle1rı · 

Cinsi M.iktan Muhammen B. % 7,5 Eksiltmcin 
Lira Kr. muv. Te. şekli Saati 

Lira Kr. 
Muşamba 27 ad. 378 28 35 açık eksiltme 14 
Selef on 
kağıdı 15000 tabak 806 25 60 47 

" " 
14.30 

Çuval ağa- 1 ad. sif 490 - 96 75 " 
,. 15 

zı dileme ma-
ki.nası tmıir 

I - Cins ve mikdan tahmil bedcli ve teminatı yukarda yazılı üç ka
la11 ma12eme şartnameleri ve nümuneleri mucibince ayn ayn eksilt
meye konmuştur. 

II - Eksiltme 16/3 '93~ perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabatnşta levazım ve rnübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız 
alınabilir. 

rv - D".Jdş makir;a&T eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fenni tek
lülerinin 1nhisar!.ar umum müdürlüğü tuz fen şubesine beş gün evvel 
berai tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın işti
rak vesika almaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 gü
venme paralaril.e münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda 
adı geçen komis yona gelmeleri ilan olunur. (1129) 

11--
1 - Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibınce Malatya Tütün Fa~ 

rikasında yaptırılacak Tretuar, asansör tesisatı, bahçe toprak tesviyesi 
drenaj bahçe dahili yollan ve ihata dıvarlan işleri ve bunlara ait imalatı 
smaiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 36. 796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi 2.759 lir.ı 
77 kuru~ur. 

III - Eksiltme 23/3/939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşta Le
vazım ve Mübnyaat Şubesindeki Alnn Komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname, keşifname ve projeler 184 kuruş mukabilinde Leva
zım Şubesinden ve Ankara, İzmir, Malatya Başmüdürlüklerinden alı
nabilir. 

V - Bu işe girmek isteyenlerin yüksek mimar veya yüksek mühen
dis olmaları veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak üzere bu evsafta 
bir mühendis veya bir mimarla iştirak etmiş bulunmaları ve şimdiye 
kadar bu kabil "50.000" liralık bir ~in muvaffakiyetle yapmış ve bitir
miş olmalan şarttır. 

VI - Taliplerin eksiltme gününden 8 gün evveline kadar bizzat 
Umum Müdürlük İnşaat Şubesine müracaat ederek fenni ehliyet vesi
kası alınalan lazımdır. 

VII - İsteklilerin şartname ve projeler ve yukardaki maddede gOs
terilen ehliyet vesikası ve aynca kanuni vesika alınalan teminat akçesi 
veya banka mektuplarını ve mühürlü fiat teklif mektuplarını ihtiva e
den kapalı zarflannı eksiltme gününde nihayet saat 14 de kadar mak
buz mukabilinde mezkur Komisyon Riyasetine vermeleri lazımdır. Pos-
tada vaki olacak taahhürler kabul edilmez. :'1489" 

Cinsj 

Boş bobin sandı~ 

* Miktarı Muhammen B. 
Beheri Tutarı % 15 Eksiltmenin 

teminatı şekli, saati 
Ura K. Ltra K. Lira K. 

1500 A. - 65 -875 - 146 25 Açık 16-
Artırma 

1 - Mart 939 tarihinden ağustos 939 gayesine kadar Cibali fabrika-
sında birikecek 1500 adet boş bobin sandıklan yukarda yazılı şekilde 
satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasında yr.zılmıştır. 
III - Artırma 1 G-3-939 tarihine rasthyan perşembe günü hizasında 

yazılı saatte Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki satış komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün Cibn Ii fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin artırma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 15 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (1158) 

* I - İdaremizin Paşabahçc Müskirat Fabrikası Şişe yıkama atölye ve 
üzüm amban daireleri çatılannm tamiri işi şartnamesi mucıbince kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 11387.01 lira, muvakkat teminatı 854.02 liradır. 
ın - Eksiltme 17 /.Mart/939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15,30 

da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde Inhisarlar Le
vazım ve Miıbayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi işler 
yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale günunden 8 gün evveline ka
dar Umum Müdürlük Inşaat Şubesine ibraz ederek aynca fenni ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci maddede yazılı 
fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme parası, makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 
14,30 a kadar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. "1278" 

• Cinsi Miktan Muhammen 
8. 

Lira Kr. 

Tuz Küfesi 3000 adet 900 -

Yangın sön. 
dürme levazımı. 

17 kalem 2337 54 

% 7.5 Mu- Eksiltme 
vak Tem. şekli 
Lira Kr. 

--
67 50 Açık 

eksiltme 
175 31 

,, ,, 

Saat 

16 

16.:?0 

1 - Liste ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve mikdan yazılı 
2 kalem malzeme ar.rı ayn eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedellerile nıuvakkat teminatları hizalarında göste
rilmiştir. 

m - Eksiltme 17 - 3 - 939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalann

da gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki A
lım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız ola· 
rak alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 
güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (1311) 

Sahibi ve Neşriyat l\lüdürü Halil L<itfü DÖRDÜNC'O Gazetecilik ve 
Ne§rlyat T. L. ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 
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BiLMELi ! 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yı 

kanınamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl 
olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. 
Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve 
ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrılan, karın şişmelerı. 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akma· 
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet 

ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede 
birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. .. 

DiKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar duş· 
mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Ve
kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların için· 

de yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma aynlnıış· 

t B .. ·u·'kler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10 - 15 
ır. U.) , , 
yaşına kadar bir kutu. 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş ıçın 
gece yatarken bir çizri bisküvit verilir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (iSMET) ismine dikkat. 

TAN 12 - 3 - 939 

HA T 
u 

. ZAFI UMUMİ. KANSIZLIK. ROMATİZMA. SiRAC 

KEMİK. SİNİR 

hastalıklarına, cıhz yavrular, yürümeyen, diş çıkaramayan çocuklar 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASA 
KUVVET ŞURUB'undan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, şifai tesir 

leri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bi 

şuruptur. Küçük, büyük her yaşta istimal edilebilir. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Ölü Bay Vasıfm 8042 hesap No. sile sağlığında Sandığımızdan aldığı 

5000 liraya karşı birinci derecede' ipotek edip vadesinde borcunu öde
mediğinden dolayr hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 
46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icabcden Kad!
köyünde Tuğlacrbaşı m~hallesinin eski çıkmaz Ömerefendi yeni Ket
hüda sokağında eski 1, 3 yeni 37, 37 kapı No. lu bahçeli zemin katı ka
gir diğer katlan ahşap bir köşkün tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttmnaya girmek isteyen 610 lira pey akçası verecektir. Milli banka
larmıwian birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bırikmiş bütün 
vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedelı ve tellaliye 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 15/3/939 tarihinden iti
baren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bu
lundurulacaktir. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede 
ve takip dosyasmda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ede
rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve iti
bar olunur. Birinci arttrrma 3/5/939 Çarşamba günü Cağaloğlunda ka
in sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalesi 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması 
prttır- A.k.l talır.dirıd.a - ar.:Utr.smm t.sua h h ii~ ii havi ı,,, 1mo1r sa rt llo 

22/5/939 tarihine müsadif pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttrra
nm üstünde brrakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alaka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak 
isteyenlerin 938/927 dosya numarasile sandığıtnJZ hukuk işleri servisi
ne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DiKKAT: 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek surctile 
kolaylık göstermektedir. (1649) 

~ .......................................... "' 
GEBE BAYA LARA: 

Kabızlık, gebeler için bir zehirdir. Kabız çeken gebelerin kanında, 

hüceyreler kusurlu ve zayıf doğarlar. 
Kusurlu ve zayıf hüceyrelerle beslenen çocukların da dımağı ve bün
yesi zayıf olur. 
Akşamlan bir adet KlSSlNGA hapı yutarak bünyenizi zehirlenmekten 

' • kurtarınız. Her Eczanede bulunur. 11 ' 

Belediye Sular idaresinden : 
Açık Pazarlık ilinı: 

İdaremiz ihtiyacı için (800) kilo halis külçe kalay açık pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

1 - Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servi· 
sind•'n parasız olarak alınabilir. 

2 - Taliplerin şartnamede gösterilen teminat akçelerini idaremi· 
ıe yatırarak makbuzlariyle ihale günü olan 15 mart çarşamba günü 
Tak~in:.deki müdüriyete müracaatları . (1587) 

M. M. Vekaletinden: 
Afyon Dekov!l tamirat deposuna 108 lira ücret ve imtihanh bir 

buharlı makıne kazancı ustası alınacaktır. Bu ücret bilfıhare vaziyet i
cabına ve taliplerin göstereceği liy aka ta göre 126 lıraya kadar çıkarıla
bilecektir. Alınacak kazancı ustasın da aranılacak şeraiti talipler İstanbul 
Merkez K. dan ve- Afyon dekovil depo Md. den ve M. M. V. Harbiye 
dairesi 6. cı şube.sinden alınahilir. Bu şeraiti haiz olanlar 27.3.939 pa
zartesi sabahı saat dokuza kadar Af yon dekovil tamirat depo müdürlü
ğüne müracaatlaı •o gün yapılacak imtihanda bulunarak ibrazı ehliyet 
edeceklerdir. (867) (1500) 

Gayet Kıymetli Tablolar 
Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğinden: 13 buçukta satılacağı ve beherinin 

, MODERN 

ADABI MUAŞERET 
Yazan : S 0 H EY LA M UZA F F E R 

Askere, talebeye, memura, kadına, erkeğe günün en lüzumlu kitabı. 
1939 senesi muaşeret adabının tekamülüne göre yazılmıştİr. 

Cild~z 50, Cildll 75 kuruş. 

- Sabt yeri: INKILAB KiTABEVi lata.nbul -

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasanuf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede -1 defa çekilecek kur'a Ue aşaiJdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira ,, 

50G " 2,000 ,, 
,, 

250 ,, 1,000 
40 

,, 
100 " 4.000 ,, 

100 " 5f " 5,000 ,, 
120 " 4 ,, 4,800 ,, 
160 ,, 2, " 3,200 ,. 

_ Dİ~KAT: ~esaplanndaki paralar bir sene ;".'ı""t'tıde 50 liradan aşağı 
duşmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, ı Birindkanun, ı Mart ve 1 Had· 
ran tarihlerinde cekileeektir. 

~-----------------------' 
ZAYİ MAKBUZ - Tahtakalede 

Uzun çarşıda 304 numaralı Şark Şe· 
ker, Şekerıeme ve çikolata Fabrika
sı sahiplerı Hafız Muhittin ve Ziver 
firmasıle eski Istanbul gümrüğiıne 
verilip 2919 numara altında 19/ 7 / 
9~4 tarihinde tescil edilmiş olan be
yanname ile memlekete sokulan M. 
F. mı:ırkalı elek makinesi için itha -
lat riısumu olarak depo suretile ya
tırılan 57 lira 59 kuruş mukabilinde 
verilen 179193 sayı ve 21/7/ 934 
günlü nakit makbuzu zayi olduğun
dan ve yerine kaim olacak kayıt su
reti gilmrükten isteneceğinden zayi 
olan eski makbuzun hükmü olmadı
ğı ilan olunur. 

Asliye Uçüncu Hukuk MahkeJJle' 
sinden: Kocası Salimin tarihten yit" 
mi beş sene evvel Mithatpaşa vapll' 
runda :müstahdem iken Ruslar tat" 
fından esir edilerek şimdiye kadıı' 
hayatü mematından bir haber alıJlll" 
madığından gaipliğine karar veril ' 
mesi hakkında Şerıfe Atak tarafıJl ' 

dan kızı Kadriye aleyhine i.katıl1 

olunan davanın muhakemesı sıraSı.tlJ 
da: Evvelce Beyoğlunda EmincaJll 

Cavidan terekesine ait olup satılma- muhammen kıymeti olan 200 zer li· --------------
ril - d ZAYİ - Askeri terhis tezkeremı 

mahallesi Cedidiye sokak 8 No. 0' 
Mustafanın evinde mukim oldıJgıJ 
iddia olunan Salime gönderilen dil' 
vetiyeye iddiaya muvafık suretti 
şerh verilmiş olduğu görülınÜŞ .;I 

ilanen tebligat icrasına karar verJle' 
rek muhakeme 14/4/ 939 saat 14 e 
talik edilmiş olduğundan muı1111 ; 

ileyh Salimin mezkur gün ve sastt 

sına karar ve en uç a et ressam ranın % de 75 şini bulmadığı tak -
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

Giyme ve Lekonta ait Resim Tablo- dirde ikinci arttırma 23/3/939 Per-
hükmü yoktur. Rizenin Fıçıcılar kO-

lan İstanbul Sandal bedestanmda şembe günü ayni saatte ve ayni yer- yünden Tafika İbrahim oğlu Fazlı 
16/ 3/ 939 Perşembe günü saat tam de satılacağı ilan olunur. (15916) 320. · 

mahkemede hazır bulunması ıü:ıtl ' 
mu ilan olunur. 


