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.. Eski Valinin Muhakemesi Bugün Baıhyor 
Ankara, (TAN Muhabirinden) - Eski İstanbul Valisi Muhit

tin Üstündağ ve arkadaşlarının asri mezarlık yolsuzluğu nAdl

sesl dolay.ısile yarın (Bugün) saat onda Temyiz dördüncli cez<ı 

dairesinde muhakemeleri tekrar baGlıyacaktır. 

Muhittin Üstündağ hakkındaki muhakemeler neticeleninceye 

kadar tekaOt mııasını alamıyacaklardır. 
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Meml~ket İşinde,~- ~ 
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Hassas Olmak 

ltalya hükGmeti mahut haritayı neıreden CJaze

teyi cezalandırmak ve ltalyan matbuatına Türki

yeyi gücendirecek ve kuıkulandıracak neıriyat

tan ~ekinmelerini emretmekle, Türkiyeye verdiiji 

dostluk teminatına riayet etmekte olduijunu gös

termiıtlr. 

Yazan : M. Zekeriya SERTEL 

A skerlikte mütearife halinde kabul edilmiş bir söz vardır: 

Taarruz eden kazanır. Müdafaa vaziyetine düşen ordu 

kendisini güç toplar. Bugün siyaset aleminde de bu nazariyenin 

doğru olduğu anlaşılmaktadır. Totaliter devletler bu nazariyeye 

uyarak senelerdenberi daima mütearrız bir haldedirler. De

mokrasiJer tedafüi vaziyete düştükleri için mütemadiyen rica

tc ve müsamahaya mecbur oldular. Demokrasiler kuvvetlenip 

faa:Pruza geçinciye kadar bu vaziyet böyle devam etmiye 

mahkumdur. 

Totaliter devletlerin taarruz 

planlarını da biliyoruz. Evvela or
taya bir takım iddialar atıyorlar. 
Sonra bu iddiaların etrafında kuv
vetli bir propagandaya başlıyor

lar. Karşılarında mukavemet gör

mezlerse, iddialarını tahakkuk etti

rinciye kadar taarruzlarına devam 

yaygara yapmakla, lüzumsuz yere 

efkarı umumiyeyi heyecana dü
şürmek istemekle itham ederek, a
deta bizleri vatan aleyhinde suç it
lemiş birer suçlu gibi göstermek is-

temişti. 

Yani "Ciddi,, gazete vatan ve 

millet meselesinde tedafüi vaziyeti 

Ankara, 1 (Tan Muhabirinden) - Reisicümhur İsmet 
İnönü bu akşam saat yirmi ikiyi beş geçe hususi trenle lstan
bula ~itmek üzere şehrimizden ayrılmışlardır. 

Reisicümhur ve refikaları, istasyonda B. M. Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Refik Saydam ve Büyük 
J4~rkanıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak ile Vekiller, me
buslar. vekaletler ileri gelenleri ve halk tarafından uğur

lanmışlardır. 

Cümhurreisimiz, hareketlerinden önce, .Meclis Reisi Ab
dül halik Rendayı, Başvekil Dr. Refik Saydamı ve vekiller he-

Saracoğlu 

Savarona 
İle Geliyor 

Hariciye Vekilimizin 

Validesi Vefat Etti 
ve Dün Gömüldü 
Atina, 1 (A. A.> - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Türkiye Hariciye Vekili Saracoğ

lu dün Savarona yatında ö.~le üzeri 
Kral ikinci George'u selamlamış ve 

ar;ı,ıı .cımer V(' sı .... n• tavsı}'\? c- ını;ı;am u .. r>l'l C'C ba:,-..... ~:. 'i ı~~~ ı:.: 
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yeti azalarını Riyaseticümhur köşkünde kabul ederek yeme
ğe ahkoymuşlar, kendileri ile bir müddet görüşmüşlerdir. 

* Öğrendiğimize göre, Cümhurreisimizin şehrimizi teşrif· 
lerıni müteakıp günlerde Dolmabahçe sarayında bir kabul 
resmi yapılması ve bu kabul resminde parti ve vilayet erka
nımn davetli olarak hazır bulunmaları muhtemeldir. 

İki günden beri şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Faik 
Özfrak, dün sabah Dolmabahçe sarayına giderek Cümhurre
isimiz 1nönünün ikamet edecekleri daireleri görmüş, noksan
ların ikmalini emretmiştir. 

Libya ve 
Tun usta 
Tahşidat 

---0-

ltalya, Yeni Kuvvetler 

Göndereceğini 

lngiltereye Bildirdi 
Londra, 1 (A. A.J - İtalya Ha • 

!'iciye müsteşarı Bastianının pazar • 
tcsi günü Lort Perthe 1talyanın Lib

yaya yeniden mühim kuvvetJer RV· 

kedeceğini söylediği iyı haber alan 

mahafillerde beyan edilmektedir. 

Geçende İtalya Propaganda. 

diyordu. Memleket meselelerinde ile hükumet azasını kabul E!derek fe"' 1 
sükutun ve lakaydinin ne kadar reflerine bir dine verm\ftir. Dineyi 

zararlı olduğunu anlamak için, bir suvare takip etmiştir. Yat bu sa- Yeni 1,tetmenin Müdürü ilk arabayı •el ere çıkarıyor 
hah B. Saracoğlu ile ınaiyetindeki ze 

''Ciddi,, arkadaşımıza dünya hadi- hvaratıekheatmeit~~:~ur.ğu halde 1stanbula. Tramvay' T u·. n e 1 
Bastianini. l"rarısa tarafından T\J. 

nusa takviye kıtalar1 gönderilmesi 

üzerine bu tedbirleri almak ibtıyacı 
hasıl olduğunu anlatmtŞbr Aynı ma 
hafiller Lord Perth'in ftalya tarafın-

selerini naha dikkatle takip etme- ··~ .... 
!erini tavsiye ederiz. (Sonu: Sa. 10, ri. 1) 

1

Çinliler Japonlardan 10 İşletmeleri Fiilen 
Şehri Geri Almağa Devlete Geçti 
Muvaffak Oldular 

dan alınmasına karar verilen 
tedbirlere karşı teessüflerini 

veni 

izhar 
ettiğini ilave eylomektedirler. 

ltalya gcuetelmne göre 

Roma. 1 (A. A.) - Bütün ltalyan 
gazeteleri Fransanın Tunustakı as • 
keri hazırlıklarını ehemmiyetle kay
detmekte ve Fransanın bilfiil harpte 
imiş gibi hareket ettiğiniy yazmakta
dır. 

Nazın Dino Alfieri'nin ga
zetesi olan Dif esa della Razza Tür

kiyenin bazı kısımlannı da ihtiva 

eden yeni Roma imparatorluğunun 
bir haritasını neşr.etmişti, Biz bu 

haritayı bir İngiliz gazetesinden 
naklen sütunlarımıza geçirerek hü
kumetin ve efkarı umumiyenin 

dikkatini çekmek istedik. Memle

ketin tamamiyetini ve istikbalini 

alakadar eden böyle mühim bir me

selede lakayt kalarak sükut et

!Ileyi ve tedafüi vaziyette kalmayı 

doğru bulmadık. Memlekete yan 

hakan gözler karşısında hassas ol
mamayı vatanperverlikle barıştıra

madık. Nitekim bu neşriyatımız ge

rek diğer gazetelerde, gerek efkan 

tıınumiyede büyük bir alaka uyan

dırdı. İtalyada böyle bir hata iş
lenmişse bunun tashihi istendi. 

Japon Askerleri Arasında isyan Çıktı, Tedip 

Kuvvetleri ile Olan Çal'pışmada 700 Kişi Öldü 

Seferler Başlamadan Önce 900 lıçiye Ziyafet 
Verildi, Abideye Çelenkler Konuldu 
Kapitülasyonların son izleri olan İstanbul Tramvay ve 

Tünel şirketleri de dünden itibaren tarihe karışmış, tramvay ve 
titnel işlerinin fiilen devlet elile idaresine başlanmıştır. 

Mesagero gazetesi Tunus hudu • 
duna doğru mütemadiyen P'ransızla
nn asker ve mühimmat sevkettiği· 
ni ve Tunus garnızonunun yıne ta
mamiyle hududa gonderildi~inı ve 
şehirde tek bir askere rastgelınme • 
diğini ilave ediyor. 

Bugün bu hassasiyetimizin mü
kiifatıru almakla bahtiyar bulunu

Yoruz. Türkiyeye karşı dostluğu 

hakkında teminat veren İtalya hü

kumeti TAN'ın ve Türk matbua

tının bu neşriyatı üzerine o hari

tayı neşreden gazete sahibini ceza

landırmış, Propaganda Nazırını 
:muaheze etmi~ ve daha ileri gide

rek İtalyan matbuatına Türkiyeyi 

gücendirecek ve kuşkulandıracak 
neşriyattan çekinmelerini emret

miştir. Bu hareketile de Türkiyeye 

\'erdiği dostluk teminatına riayet 
ettiğini ve o gazetenin neşriyatını 
tasvip etmediğini göstermiştir. 

İtalya hükUmetnin bu jesti, şüp
hesiz, gerek Türk efkarı umumiye

sini ve gerek hükumetimizi mem

nun etmiştir. 

* 
Fakat o vakit bu neşriyata iş

tirak etmiyen ve kendi ken

eine "Ciddi,. sıfatını veren bir ga

lete, bu neşriyatı yapan gazeteleri 

Bu münasebetle dim İstanbul se-ı ---------------------------
vinçli bir gün yaşamış. tramvay de- c •• h • • J 
poları önünde kurbanlar kesilmiş, 1 um ur 1 yet ç 1 er 
Tramvay ve Tünel şirketlerinin bin-

lerce Türk memunı biiyük sevınç i- H ş R 
çinde bayram yapmışlardır. er eye ag"" men 

Daha bir gün önceden tramvay de-

poları , Metro hanı bayraklarla, defne 1 B d K 1 k 1 
dallarile donatılmış, dün sabahın çok ş aşın a a aca ar 
erken saatinden itibaren depolar ö-
nünde kalabalık halk kütleleri top-

Londra, 1 (Hususi) - İngiltere hü-
kumetinin Franko hükumetini tanı-

lanmıştır. 

900 İfçİye ziyafet ması yüzünden amele partisi tara-
Saat 5,30 da Şişli deposundan se- fmdan takdim olunan ademi itimat 

ferler başlamadan evvel 900 işçiye bir takriri, Başvekil Chamberlatn'in 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafet es- nutku üzerine 133 reye karşı 344 
nasında tramvay ustabaşılarından reyle reddedilmiştir. Mister Chatn· 
Liıtfi, heyecanlı bir nutuk söyliyerek berlain "Tanıma muamelesinin In
arkadaşlarının bu mesut hadise kar- giltere, İspanya münasebetlerini re
şısında duygularına tercüman olmuş aliteye uygun bir hale getirmek için 
ve ziyafeti m'Üteakıp işçiler depo ka- yapılmış resmi bir hareket olduğu
pısında iki kurban kesmişlerdir. Bü- nu izah etmiş ve birkaç hafta geç
tün işçiler göğüslerine bu günün ha- meden İspanyada harbin son bula
tırası olarak rozetler takmışlardır. cağını, İngilterenin iki taraf arasın-

Saat 6 da ilk seferi yapacak olan da bir mütareke akdi için elL.,den 
145 numaralı Şişli • Tünel arabası gelen her şeyi yapacağını" söylemiş.. 
deponun kapısına kadar bizzat mu- tir. 
vakkat idare müdürü Kadri Muslu
oğlu ve idare heyeti azasından Süru
ri tarafından idare edilerek çıkarıl
mış ve 391 numaralı vatman Şükrü
ye teslim edilmiştir. 

(Sonu: Sa. 10, Sü.. 2J 

Cümhurreüliği için 
İspanya cümhuriyeti hlikfunett 

dün Valansiya veya Elikantiye yalan 
bir yerde toplanmış ve anlaşılan 
cümhurreisi Azananm istifası mese-

({Sonu: Sa. 10, eü. 3) " 
r Parlamento Rei.i Barrio 
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PENCEREMDEN 

Seyyar 
Edebiyat 

Yazan: M. Turlıan TAN Miintehibi Sani 
Edebiyat da fikir cümle ve züm- seçimi 15 

resinden olduğu için ülkeden 
ilkeye, kıtadan kıtaya geçer. Nite- Martta Başlıyor 
kim geçiyor da.Fakat benAemirakada 
basılmış edebi bir eserin Finlandiya- Mebus intihabı dolayısile ha
ya, orada çıkmış bir kitabın Tahrana zırlanan listelere şimdiye kadar 1 !10 
kolaylıkla gidişinden bahsedecek de- kişi itiraz etmiştir. Heyeti teftışiye 

ğilim. Böyle bir hareket, gün ışığının bütün bu itirazları tetkik ederek ka
her yere giriıini hatırlatmıya benzer. rannı vermiştir. Karar itiraz sahip-

Ben "seyyar edebiyat,, tabirile ha- !erine tebliğ edilmiştir. 
vullar içinde yurdumuzun her tarafı- İntihabı mebusan kanununa göre, 
na götürülen, sudan ucuz olarak ede- itiraz sahipleri, heyeti teftişiye"lin 

biyata susamış yurttaşlara sunulan kararlarını kabul etmedikleri tak
bir seri kitabı kastediyorum. Gerçi dirde bet gün zarfında mahkemeye 
Aıık Garip, Aşık Kerem, Tabirle müracaatla itiraz edebileceklerdir. 
Zühre, Ferhatla Şirin, Vamıkla Az- Kanun bu itirazlarda bulunacak o
ra gibi halk masallarını da Anadolu- lan vatandaşlar için de ayrıca sekiz 
nan en uzak köşelerindan İstanbula günlük bir müddet vermektedir. 
• muayyen mevsimlerde • gelen mad- Bu müddetin bitmesinden sonr.:ı 
rabazlar sandık, sandık satın alırlar hiçbir itiraz kabul edilmiyecektir. 
ve Anadoluya götürürler. Fakat bu İlk beş günlük mühlet evvelki gün
madrabazlar o eserleri Adeta mura- den itibaren başlamış bulunrnakta
baha vesilesi yaparlar. Çünkü bura- dır. Bu müddet yann akşam hit 

TAN 

Denizbanktan Yüz 
Memur Açıkta Kaldı 
Bir iki Ay lçersinde Kadroda Yeniden 

Tedric~ Bir Tensikat Y apllacak 
Denizbankın Vekaletçe tasdik edi

le_n kadrosunun dünden itibaren tat
bikına başlanmıştır. Yeni kedro ile 
yüze yakın memur açıkta kalrnıştır. 
Bunlardan başka teftiş kadrosunda 
da tensikat yapılmış ve müraklp a
dı altında çalışan beş müfettiş kad
ro harici kalmıştır. 

Bun !ardan başka fen şubesinde 
bulunan iki mi.ihendis te açıkta kal
mıştır. Bu mühendisler hükumet he
sabına A vrupada tahsil gördükleri 
için Deruzbank kadrosuna hükumete 
tazminat verilerek alınmışlardır. 

Haber verildiğine göre kadroda 
yapılan d~ğişiklik bu kadar değildır. 
Birçok işler bir iki ay içinde 5antra-

Umum müdür açrkta kalan me
murlara bir tazminat verilip veril
miyeceği ve iş kanunu şümulü için
de bulunan memurlara on beş gün 
önce malumat verilmesi icap ettiği 
noktası üzerinde de şöyle demiştir: 
"- Açıkta kalan memurlar için 

kanuni mevzuat vardır. Bunlar hak
kında kanunun hükümleri dairE:Sin· 
de muamele yapılacaktır." 

Devlet sermayesile kurulan mü
esseseler kanununun Deni:z;bankta 
ilk tatbikı cümlesinden olarak Gemi 
Kurtarma Şirketi şirket halinden çı
kanlmış ve Denizbanka bağlı bır 

müessese haline getirilmiştir. 
da tanewsini yüz paraya .. •l~~~!an bi~ bulacaktır. Bunu takip edecek o~a: 
kltapçagızı Anadolu koylusune el!ı sekiz günlük mühlet te -4 mart ak
kuruşa satarlar, bu parayı da keçı, şamı bitecektir o vaki k d d' W • · e a ar ıger AlmanlaTla yapılan müzakeTe: 
kuzu, yumurta, bal ve yag olarak a- hazırlıklar da ikmal ed'l w• d tize edilerek kadroda tedrici surette . . ı ecegın en 1 lırlar. Yanı parayı eşyaya çevırmek 15 martta ikinci münt hi 1 . . tensikat yapılacaktır. Almanyada yaptırılan gemı'lerdekı" 

t·ı d hi ·· d ·· k" e P erın secı- ''d" Y f z· E · sure ı e a ayrıca yuz e yuz ar mine başlanacaktır. Bu seçim 6 gün Unıum mu ur usu ıya rzın, noksanlık yüzünden Denizbankla, 

Maktul Sabahat 

Sabahatin 
Katili Dün 
Teslim Oldu 

Dün Beyoğlunda feci bir cinayet 
i§lenmiş yirmi üç yaşında Sebahat 
isminde bir kadın tabanca ile öldürül 
müştür. 

z. 3. 939 

SUAİ. CEVAP? 

Mil6di ve 
Hicri Tarihler 
Nasıl Çevrilir? 

S - Miladi tarihleri hicri
ye ve hicri tarihleri miladiye 
çevirmek için 581 rakamını i
lave veya tenzil etmek kdf i 
değil midir? 
C - Rumi dediğiniz tarihi, Miladi

ye ve Miladiyi de o tarihe çevirmek 
için dediğiniz şekilde hesap yapmak 
katidir. Mesela şimdi (Rumi) tarih 
1355 tir. Buna 584 ilave edersek Mi
ladi sene, yani 1939 rakkamı elde e
dilir. Fakat Hicri tarihi Miladiye ve 
Miladi tarihi Hicriye çevirmek için 
yapılacak hesap başkadır. Çünkü Hic
ri tarih kameri olduğundan yüz se
nede otuz üç yıl fark eder. Onun i· 
çin 584 rakamını ilave veya tenzil 
suretile Miladi ve Hicri tarihlerini 
bulmak imkin.ı yoktur. Bu tahvil şu 
biçimde yapılır: Şimdi Hicri tarih 
1358 değil midir? İlkin bunu (33) ile 
taksim edeceğiz. Harici kısmet (41) 
dir. Bu harici kısmeti (1358) den in
dirir ve üzerine (621) rakkamını ila
ve edersek Milidt tarihi buluruz. 
Bunun aksine olarak (1939) rakka -
nıından (621) tenzil ve hasılı tarh (33) 
ile taksim olunarak elde edilecek ha
rici kısmet o hasılı tarha ilave olu-
nur. 

* 
ederler. devam edecek, sandıklar 20 mart ak- dün sabah kadro harici kalan me- Krupp müessesesi arasında çrkan ih

"Seyyar edebiyat,. sistemini mem- şarnı kaldınlarak 21 martta reylerin murl~n .ayn ayn kabul ~miş ve tilaflan halletmek üzere gelen AJ
leketimizde kuran Numan Kıyat, fı·- tasnifine başlanacak ve 0 gu"n ikmal kendilenne zaruri olan vazıyet kar- man heyeti dün de Denizbank mü-d .. ·· ·· b'l · · · Vakanm tafsilatı udur: 
ki t f · · d • ·ıd· d edilecektir şısın a teessurunu ı dırmıştır. dürlüğünde teşkil edilen muhtelit S - Her amatör kendi maki· 

r e ecısı egı ır, 0 • yur un şu t tih ·
1 1 

. .. • ih b Öğrendiğimize göre; açıkta kalan Maktul Sebahat Beyoğlunda Ka • 
veya bu köşesinde yaşamış ıiizel . n ap iste erıne gore mtı a ata 1 k . . _ komisyonla temaslara devam etmiş-
. . • ' şı- 670 bin kişinin iştirak etmesi icap me~ur ar endılerme daha once lerdir. pan sokağında 20 numaralı evde 0 • 

nesindeki arızayı bulmak için 
o makinenin ıemasına ihtiya
cı var mıdır? Yoksa bu şema
yı makinenin tdtındaki örüm· 
cek ağlarını tel}kil eden renkli 
kablolara bakarak yapmak 
mümkün müdür? Bu kabil ol
madığı takdirde gazeteniz va
sıtaiyle doğrudan doğruya. 
fabrikadan celbetmek külf e
tini ihtiyar eder ve birer ..•. ? 

ırler yazmış; muhıtınde tanınmış ol- . malumat verilmeden ve bir bzmi- DenlZ'ba.nkın bu ihtilafta noktai turmaktadır. Bundan bir müddet ev-
d • d . etmektedır. 

ugu halde e ebıyat kitaplarına isim- H ti . .. kil 1> nat kaydına tabi tutulmadan vazife- nazarı Etrüsk ve Etrüsk tipi vapur-
leri girememiş, edebiyat hocalan ta- eyett tef şıye muıta me us- lerine nihayet verilmenin mevzuat ların şartname ahkamının tama-

vel Orhangazinin Orhaniye köyün -
den olup İstanbulda misafireten bu
lunan Rahim isminde bir adamla ta
nışmıştır. Rahim çok sevdiği Seba -
hatle günün birinde evlenirım ümi

diyle ona 1300 lira para yedirmiş -

tir. Fakat son zamanlarda Sebaha • 

rafından eserle;i okunmamış - sağ ve luk için namzetliklerini koyanlarm ahkamına mugayir olduğunu Veka- men yerine getirilmesidir. Yusuf Zi-

l 
da talepnamelerlnl tetkik ve hiıvi- lete bildirmeğe karar vermişlerdır. ya Erzin dün bu mesele u·· zerın· de de 

ya ö ü - güzideleri "keşif,, etmekle 
yetleri.ni tesbit etmiştir. Bunl!trdan Umum"" Müdürün tözleri : şunlan söylemiştir: 

meşguldür. Yorulmadan, hatta din- birlsi eski evkaf müdürlerinden Rı- "- Teşkil ettiğimiz muhtelit ko-
lenmcden geziyor, dolaşıyor, bakir za Ertundur. Diğerleri: Bahçekapıd'l Umum Müdür Yusuf Ziya Erzin, misyonla Almanyadan gelen heyet 
şiirfar ve - tabir caizse - bakir şair- Hamidiye caddesinde Mina hanında dün kendisile görüten bir muharriri- müzakerelere devam ediyor. Evvel-
1-t!r meydana çıkarıyor ve bu keşifle- Dok mize yeni kadro vaziyeti etr:ıfmda ce de söylediğim gibi heyet her nok-tor N. Numan, Beyoğlunda mu-
rlni küçük, küçük risaleler halinde kim Ali Sacit, Fransızca İstmbul şunlan söylemiştir: tai nazardan hükumetin ve Oeniz-

tin annesi ile kv.kardesi Melahat C - Evet her amatör kendi ma
Rahimden yüz çevirmiş -ve evlerine 1 kine~indeki arızayı bulmak için o 
~elip gitmesine müsaade etmemiş- makınenin şemasına ihtiyacı vardır. 
!erdir. Amma amatör olmak şartiyle. Ama-

basıtrarak yine kendi ayakcağızile A- gazetesinde neşriyat müdürü Loubı "- Denizbankta tasarruf maksa- bankın arzularmı yerine getirmek 
nadolu kasabalarına, Anadolu köyle- de Grati, Cihangirde Güneı sokajm- dile bazı le?ısikata lüzum basıl ol ve mevcut ihtilafian en geniş bir 
riııe ~up .. -.taıı..tıwor. da NilııolelrJ ..t·lılırıuıa-wıı•"•"~~~ .... ~~~ .. ,,......,w:mUf, fstlliba'Mlt ve propaJ(anda, orga- hüsnüniyetle halletmek arzusunu ~----4ıuıı.-.t~~!!l'V-Jo~~~PU1.+rt0-·r deMele 'ra'HW clevrelerine ait ~z 

ve sdkak kapısı önün e onu ya ala- tir. Boyle bir amatör şema bu ama -
yarak kendi ile beraber gelmediği sa devrel~fih ~+Hasını kendf~ıkara
takdirde öldüreceğini söylemiştir. bilir. Fakat yeni makinelerde o ka

ı;;uuu e;• J nTzasyon, bakım semslerll~ «ra- 1fi4e~r:-
iresinin bazı büroları ve müşavir Bu netice ile müzaker elerin bi!'
kadrosu lağvedilmiştir. Bu büroların kaç gün içinde müsbet şekilde ni
vazüeleri ait olduklan servislere ve- hayet bulacağından şüphe edilme

Numan Kıyat, her biri görülme

miı ve duyulmamış bir çok şiirlerle 

dolu risalelerine "edebi abideler,, 8• 

dını vermiş. Eğer o ismi kitaplaruun 

üzerine koymadan önce benimle isti

§Bre etseydi, hiç tereddütsüz, ''sey. 

yar edebiyat., adını tercih ed.erdim. 

BELEDiYEDE : 

lstanbul gibi büyük şehirlerimizde 
edebiyat, ya teverrüm etmiş bir mev

~ ya maskara olmuş bir tufeyli ha
linde sürünürken Numan Kıyatın köy 
kö d Y aiıttığı edebiyat en kuvvetli 
bir revaç içinde .. Çiinldl edebi lbide
lerin her biri sekiz, on kere basılmış 
ve yirmişer otuzar bin nüsha olarak 
satılmıştır. 

Şimdi önümde Adana, Maraş, Gazi. 
antep şehirlerinde çıkan gazetelerden 
bir kaçı duruyor ve bunlann hepsin
de Numan Kıyatla onun Anadolu köy 
!erinde ve kasabalarında kapış kapış 
edilen kitaplarına dair hararetli )'a. 
zılar var. 

Ediplerimizin ve kendilerini edip 
syanlarunızın acaba kaç tanesi isim
lerini bu vilayet gazetelerine duyur. 
muşlardır ve eserlerinin adlannı on
ların sütunlarına geçirebilmişlerclir. 

* 

Taksim • Harbiye 
Arasında Yeni 

Bir Cadde 
Yeni şehir pl~nında Ayaspaşadan, 

şimdiki Taksim kışla ve bahçesinin 
arkasından geçmek üzere Harbiyeye 
kadar bir cadde açılacaktır. Cadde -
nin mebdei Ayaspa!iadaki apartıman 
1.arın arka tarafıdır. Belediye bu cad
denin başlayacağı sahanın tanzimine 
başlamıştır. 

Çıratan Sarayı 
Çırağan sarayının modem ·,ir otel ha 
line getirilebilmesi ha.'<kındaki tetkik 
ler bitmiş, buradaki bina bakiyesin
den istifade imklnı mevcut olmadığı 
anlaşılmıştır. Maamafih belediye ge -
rek şehir için, gerekse tııt'istler içın 
şehirde muhtelif oteller tesis etmek 
niyetindedir. Bir taraftan yeni otel -
ler kurulurken diğer taraftan da eski 
oteller ıslah edilecektir 

ı Bay Cüneyit Benligile: 
Cvabım, sual cevap sütunumuzda-

Sıhhat Proiesl Hazwrlandı 
Bu seneden itibaren sehir sııhhat iş· 
lerinin esaslı surette ifa51 i•.,tıı bir pro 
je hazırlan~nştır. Bıı proje belediye 
sıhhat işlerı müdürlüğüne ait 939 
senesi bütçesine esas telkU edecek _ 
tir. 

dır. af T" 
2 _ Yalova muhabirimiz S a u-

zünataca: 

rilmiştir." 

POLiSTE: 

Birbirlerini 

Yaraladılar 
Feriköyde Buhurlu soka:;<tnda o • 

turln Kanber ile komşusu Kamil a
rasında alacak yüzünden kavga çık -
rnıştır. Neticede Kanber Kamili bı -
çakla kasığından Kamil de Kanberi 
taşla başından yaralam1ştır. Yaralı -
lar Beyoğlu hastahane3inde tedavi 
altına alınmışlardır. 

mektedir. 

MAARiFTE: 

Türkçe Muammleri 

Bugün Toplanıyorlar 
Ecnebi ve ekalliyet lise ve orta 

mekteplerinde Türkçe, Tarih, Cog • 
rafya derslerini veren Türk mual -
limler, bugün öğleden sonra Senbe -
nuva erkek lisesinde toplanarak bu 
mE>kteplerdekl türkçe tedrisat hak -
kında görüşecegklerdir. 

Bunların kapı önünde konuştuk
larını gören Gülzar da Rahime kü-

dar kanşık devreler var ki bunu çı
karabilmek epey zor olduğu gibi u
zun vakte de ihtiyaç gösterir. Bu

für ederek kıztnı yukan çağırınca nun için her makineye ait hususi şe-
Rahim tabancasını şekmiş ve Seba - malar yapılır. Bunlara ait arızalan 
bati göğsünün üç yerinden vurmuş · süratle bulan cihazlar var. Bu ci
tur. Kızcağız aldığı yaraların tesirile hazlarla mücehhez olanlar arızalan 
derhal ölmüştür. Katil Rahim de ta- kolay bulabilirler. Yeni radyoların 
hanları kaldırıp kaçmış, ve kaybol • devreleri -dediğiniz gibi- örüm
muştur. cek ağı gibi pek karışık olduğundan 

Ceset Adliye tablbl Enver Ka - her bir tipin inzalannı bulmak için 
ran tarafından muayene edilmiştir. hususi broşürler vardır. 
Tahkikata mÜddeiuuıuınt muavinle - Radyo makineleri.ne alt umum! l
rtnden Fehmi Ça~ıl el koymuştur. ~ızalardan maada her tipe ait hususi 

Katil Rahim dün gece saat 22 de arızalar da vardır. Bunlan buraya 
yanmda bir avukat olduğu halde n5- sıkıştırmak imkansızdır. 

Dahi&ye Vekilinin betçi müdürü Şevkete müracaat ede- * 
Küçük Deniz rek teslim olmuştur. Sabahati niçin S - ( Asn saadet) kimine-

Nakllyecllerlnln Dünkü Tetkikleri öldürdüğü hakkında sorulan suale: seridir, kaç cllttir, kim tercü-
DUnkü Toplantdarı ş izd b 1 Dah.,'- Ve- _ Beni çok mutazarrır etmişler- me etmiştir, kaça Btıtılır'! 

D iz küçük vasaiti nakliye es - ehrlni e u unan ""3 "" llf ııafı ~~n Eminönü Halkevi salonun- kili Faik Öztnk, dün ölleden IO!l· dl. Tamam 1300 lira paramı yediler. C - (Asn saadet) tercüme ve te 

da 
intihap yapmışlardır. Kongrede ra da Cilmhuriyet Halk partisine ul· parasız kaldılJmt farkedince dışarı suretile Ömer Rıza Doğrul tarafından 

bir ·· ddet parti ifleri ile met- yazılmıştır. Bu eser "İsllm tarihi,, M
cemiyetin bir senelik raporu okunup ramıf, mu nra bele- atmak istediler. Buna kızdnn, Saba- risinin birinci k.ısmını teşkil eder. 1-
kabul edildikten sonra yeni idare gul olmuştur. :•~t ::.:an ;erin ve hati öldürerek anası Gülizardan in kinci serisi "Sadn islam,, adım taşır .. 
heyeti intihabına başlanm1ştır. Neti- diyeye gitsdere e i ye l"-·-e it tikamnm aldım İlk defa k -
cede Galatada kayıkct M~hmf!t Ali. bilhassa tanbulun mar P IUUDa a · açmak ve Şimdiye kadar on cildi neşrolunmuş. 
y . k dan Mustafa Kasımpaşa- meseleler üzerinde Dr. L1ltfi Kırdar- yakayı ele vennemek istedim. Fakat tur. Fiyatı <Asan ilmiye) kütüphane
d ag ;~~~~n gene Galat~dan Sadık. la görüşmüş ve imar maketini göz.. aklım başıma geldiii zaman bunun sinden öltrenilebilir. 
~:pk~pıd~ Remzi azalıklara seçil- den geçirmiştir, Saat 17,30 da da be- imklnstz olduğunu anladım. Şimdi 
mişlerdir. Bunlar kendi aralarında lediye erkAnım kabul ederek kendi- size teslim oldum. Cezamı çekmeğe r --- ·ı 
bir de reis intihap edeceklerdir. leri ile görüpnüştür. hazmm! .. cevabmı vermiştir. TAKViM ve HAVA 

Size de sual ve cevap sütunumuz-

da cevap verdinı. - M. T. T. ou~orı Resl•~~lerl 
2 Mart 1939 
PERŞEMBE 

Et Narhı 
.. tık 

Toptan et satışlarında naznn 
vazifesini ifa etmekte olan Devlet 
Ziraat Kurumu, dört gündenberi Ka 
raman etini toptan 44 kuruşa ve an
cak maliyet fiyatını muhafaza ede • 
rek vermeğe baılamıştır. Belediye
nin perakende satıı narhı 45 kuruı -
tur Perakendeciler bir kuruş da nak 
liye ücreti ödemeğe mecbur oldulda· 
r. için, kasaplar bu vaziyetin, Kuru
mun da mevcut narhın ldfayetsizli· 
ğine kanaat getirm1' bulunduğunu 
öne sürüyorlar. Onlara göre, narha 
girmeyen kuzu etı, arz ve talep kai
desine tabi olarak daha ucuza veri -
Jebiliyor. Bir kısım perakendeciler, 
bu mülahaza ile narh işinin yelli baş 

eı1na f1 dün yeni idare heyednl 
Deniz kilçilk nakliye seç tfler .. 

Elekttrlk mnaml mtldflrll Kadri ile ınuavbd S 
........_ Dk resmt enaıwu . U.rurı dtln tramvay 

IJlızabyorlar. 

3 üncü ay Gün: 31 
llt.rAhf 1351J 
Muharrem: 11 
,..{\np~· Fi ~!'ı - nıtıt~: 

tldndl: 15.34 - Ak~m: 
Yııtcıı· 1!1.20 - fmc:~k: 

Kasım: lHI 
Rumt 1 3fi!'ı 

Şubat: 17 
t 2 .,6 

1809 
4.56 

-~---................................ ---
Yurtta Hava Vo.'ıfi"eti • 

Yesilk!Sy meteoroloji istasyonundan al· 
dığımız malftmata g6re yurtta hava kurak 
ve Kocaeli ve Ege bölgelerinde kapalı ve 
mevzii yağışlı. diğer bölgelerde ltapRlı VP 

yer ~ yağışlı ~iştir Rüzdrlar ce
nup doğurunda cenubi. diğer böl~elerde 

umumiyetle şimı il istikametten, K::ırade
nizln şark kısmı ıda kuvvetli, diğer yer
lerde orta kuvvette esmiştir. 

OOn lstanbuld't hava bulutlu ge('ml$, 
rilzgAr şimali Ş1'rkiden sanıyede 4 - 6 
metre hızla esmi(ltlr. Saat 14 te hava taz
yikı 215,8 milimetreydi. Sühunet en :nıx
sek 10,8, ve en c\iililk 4 santigrat kayde
clllınlltrL 



Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

U zakşark harbi, günün daha ya-
. kın hadiseleri yüzünden, bi-

:ıun için eski önemini muhafaza et
nı-ernekle beraber hala devam etmek
te ve Uzakşarkta sulh imkanları ha
la e kisi kadar uzak bulunmaktadır. 
~~nin nıilli lideri Çang Kay Şekin, 
Çın - Japon harbinin başlamasm
danberi takip ettiği hattı hareket, Çin 
~arnına felaketli, Japonya namına ka
tı :mahiyetli bir netice veren memle
ket içlerine çekilmek, böylece Ja
ponyayı büyük kuvvetler kullanmı
Ya, Çin içlerinde muvasala hatlarını 
tızatnııya sevketmek ve Japon iktı
sadi kaynaklarını kemirmektir Bu 
~at~ı hareketi harbin başlaması~dan. 
. erı takip edegelen Çang Kay Şek 
~~ ark.adaşları, bu yüzden sulh teşeb-
uslerıne yaklaşmıyor ve harbi uza

tarak Japon istilasından kurtulmayı 
umuyorlar. 

Japonların buna mukabil, Çin top
raklarının yarısından fazlasını istila 
etrni~ olduklarına göre, geride kala
~ını da i'gal etmeyi dü,ündü.kleri an-
aşıhyor. 

J Gerçi bugünkü vaziyet, Çinlilerin 
~Ponları yurtlarından kolay kolay 

sup·· ·· urup atacaklarını ifade etmiyorsa 
da harbi istedikleri kadar uzatabile
ceklerini anlatmaktadır. 

Japonların henüz hulül ede~dik
l~~i Szechuan eyaleti, Çinin en çok 
nufoslu eyaletidir. Çang Kay Şek.in 
el' h ınde buna benzer bir çok eyaletler 
ulunduğundan onun asker bulmak-

ta h' b. k ~ y ıç ır sı ıntıya ugramıyacagı 

llltıhakkaktır. Sonra Çang Kay Şekin 
P~raca da sıkıntı çekmediği, Bindi 
Çıni ve Bermanya - Çin yollarile 
kafi derecede mühimmat tedarik etti
ği anlaşılmaktadır. 

Çin milliyetçileri, stratejik bakım
dan müdafaası en güç olan eyaletleri 
kaybetmiş oldukları için bugünkü \'a· 

~il'et Çinin lehinde ve Japonyanın a-
'-D .... :-.1. cıavıln- ı,.; __ ,.,ı.: .... _ ... _, _ .t' 

k" önce sahillerde ve ovalarda çe-
•len zayiat, bire beş nisbetinde Çin 

•leyhinde olduğu halde Çin içlerin
deki dağhk sahalarda bu nishet daha 
fazla Japonya aleyhine dönmüş bu
lunuyor. 

Bütün bu saydıklarımız, Çin - Ja
J>on harbinin uzadıkça uzamıya nam
zet olduğunu apaçık göstermektedir. 
b ıcaldı ki, Japonlar tarafından ya
h ancı devletlere karşı tutulan hattı 
d •rcketin, ergeç Çin lehinde bir mü
lJ~·haleyi davet edecek mahiyettedir. 
.
1
°Yle bir müdahale, yahut Japonya 

~ e .tızakşark devletlerinden bir baş
ı &!ille yeni bir harbin kopması Çin 

d
ehinde yepyeni bir vaziyet ihdas e
ehiJir. 

h Gerçi Avrupa devletlerinin çoğu 
Ugün Avrupadaki ,·a1het ile meş
~I olrnakta ve bu yüzden Uzakşark 
~Şlerine, kendi menfaatlerinin icap 
F erecesinde alakadar olamamaktadır. 

•kat vaziyetin sonuna kadar böyle 
~evarn edip gidece~ini sanmak da a

es olur. 

Bir taraftan Amerika, diğer taraf
tan Uzakşark ile alakadar olan Avru
Pa devletleri, Japonya ile meşıul ol
~ak '\·e Uzakşarktaki menfaatlerini 

1 
orurnak için fırsat gözetlemektedir

Jer. Bu fırsat başgösterir göstermez, 
ğ~Ponya U.zkşarkta yalnız Çin ile de
kıl, ona yardım eden bir cephe ile 
arşıJaşacaktır. 
Bu ·· t 
1 

gıtn bu devletler bir takım no-
. ka ~r \'ernıekle, protestolar yapmakla 
1 tıfa d. . . r.· e ıyorlar. Yarın vazıyehn de-
E>IŞ • 
G rnıyeceğini bir kimse söylivemez. 

1 erçi Anupımın işleri öyle koİay ko-
•y halledilecek gibi değildir. 

F'akat Uzakşark harbi de kısa bir 
~illan içinde sona varacak gibi gö

nnıüyor. 

d" ff uJnsa Uzaksarkta harp devam e· 
1Yor ve sulh ihtimalleri pek uzaktır. 

....... 
ı ................................. "'! 
f KISA HABERLER 

.. ............._..~ .................... .. 
1
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) - P.m

rı Yet rnum Müdilr muav:inliğlne sicil ve 
~uarnelfıt umum müdilr muavini Hall
ın n, onun yerine de nüfus umum müctiır-

ı .!:il şube müdilrlerinden Fuadın tayınle
r tekarrür etmiştir. 

• Boston - Bir tramvay yoldan çık
~ış, beş kişi ölmüş ve 30 kişi yaralanmııı

r. Tramvay yoldan çıktıktan 80Il1'3 bir 
•taca çarpmıştır. 

TAN 

Nevyork sergisi--ı Çinliler Japonlardan 10 
Radyo Müdürünün 

Telgrafl 
Ankara, 1 (A.A.) - Nafıa Ve

kili Ali Çetinkaya, 1939 Nev

york dünya sergisi radyo direk

törü John Youngdan aşağıdaki 

Şehri Geri Almağa 
Muvaffak Oldular 

telgrafı almıştır: 

Türkiye Cümhuriyetinin mil

letlere selfımını Amerikan halkı 

ve matbuatı büyük hararet ve 

. şevkle karşılamışlardır. 

1 

!Japon Askerleri Arasında isyan Çıktı, Tedip 

Kuvvetleri ile Olan Çarpışmada 700 Kişi Öldü 
Honk - Kong, 1 (A.A.) - İngiliz 

hududundan altı kilometre mesafe
de ve Kanton nehrinin mansabında 
Japon işgalinde bulunan Paoan ve 

Programınız, Reisicümhur haz

retleri İnönünün güzide mesaj -

ları ve filarmonik orkestraı • ve 

, Nantou nehirleri Çinliler tarafından 
geri alınmıştır. 

mugannilerin temsillerile radyo 

· muvaffakıyetinin en büyüklerin

den biri olarak kaydolunacaktır. 

Bu pek çok muvaffak neşriyat

tan dolayı size ve mesai arkadaş

larınıza samimi takdir ve hay -

Şimal cephesinde mukabil Çin ta
arruzları umumileşmektedir. Çinli
ler Çahar ile Yuan arasında 10 ka
dar mühim şehri geri almışlardır. 

İç Moğolistanda tek bir Japon askeri 
kalmamıştır. 

Paianhoda muharebeler mütema
diyen şiddetleniyor. Pekin yolıı He 
Tiençine 22 kamyon dolusu yaralı 

Japon askeri gönderilmiştir. ı ı ra~lığımızı arzederim. 

Ciano 
Romaya 
Dönüyor 

Hopei vilayetindeki Çin kuvvetle
- ri Paotingin 25 ~ilometre cenubun

da bulunan Fangtu şehrine iki kol
dan hücuma başlamışlardır. 

l~alya Hariciye Nazırı 
Polonyayı Emellerine 

imale Edememiş 
Varşova, (Hususil -- Kont C iano

nun ziyareti münasebetiyle neşrolu -
nan resmi bir tebliğde Ciano - Beck 
konuşmalarının lltı tarar arasınoa 

dostluk ve tam samimiyeti tebarüz 
ettirdiği anlatıldıktan sonra ıki taraf 
siyasetinin de nizam ve ada Jete isti

Diğer taraftan Çin tayyalereri son 
günlerde Vuhu civannda bulunan 
Japon harp gemilerine mütemaciiyen 
hücum etmektedir. Bu beklenilme
dik taarruzlar karşısında Japonla:..· a
ğır zayiata uğramaktadır. 

• 
Buraya gelen haberlere göre, Ja-

pon ordusunda muharebe aleyhin-

ln9ilterenin Yeni 
Deniz Üsleri 

Londra, 1 (A.A.) -- Bahriye neza
retinin 1939 • 1940 bütçesi 153 mil-
~··• 000 \,l.,. İ115ili .. lircı.cu u'kıı .. ~ c.;, 

bit edilmiştir ki geçen bütçeye nis
betle 23 milyon 281 bin sterling faz
ladır. 

nat ettiği izah olunuyor ve iki tara- Bu senenin yeni inşaat progra
fın müşterek menfaatler dairesinde mtnda 2 zırhlı, 1 tayyare gemisi, 4 
hareket edecekleri ilüve ediliyor. i~ruvazör, 2 destroyer filotill3SI, 4 

Saat 21 ,30 da Kont ve Kontes Ci- denizaltı gemisi, 22 hücum botu ve 
ano, Viyana yolu ile Romaya dön • 10 mayn gemisi vardır. 
mek üzere Krakovi<len hareket et- İngiltere Uzak doğuda üç büyük 
miştir. deniz hava üssü inşa edecektir. Bu 

Bir Fran:sız gazete.inin üsler Singapur, Tricanala "Seylan" 

nefriyatı ve Aden üsleridir. Şimdiye kadar 
İtalyan Haricfy<; Nazın kont Cia- Singapur için 7 r.\ilyon sterlın~ sar

nonun Varşova seyahati neti<:elerini fedilmiştir. 1939 da iki milyon dah:ı 
mevzuu ~en Journal diyor ki: sarfedilecektir. İnşaat bitince Singa. 

VarşoVWfa dün sabah yeniden vu 
pur dünyanın en kuvvetli deni;ı: üs~ü 

kubulan AJuıan aleyhtarı ntlmayiş -
ler Berlintle çok fena bir tesir yap- olacaktır. Trineolanee, İngilterenin 
mtştır. Hususile ki nümayişçiler ara- Uzak doğuda ikinci üssü olacaktır. 
smda yüzlerce de sübay vardı. Aden'in yeni tahkimatı 600 bin İngi-
Şu ciheti re kaydetmek lazrmdır liz lirasına mal olacaktır. 

ki Kont Cia onun Varşovada elde 'İngilterenin bütün Akdeniz filosu 
ettiği neticı:olerden Berlin siyasi ma- tam mevcudile Maltadan Cebelütta
hafili hiç te memnun gözükmüyor. rık'a gelmiştir. Bu filo Anavatan fi
Mezkur ı:ıahafilde bu hhsusta beyan losuna iltihak edecek ve Anavatan 
olunduğuna göre, İtalya hariciyt:' na- filosile birkaç gün sürecek olan ta
zın İtalyan - A lman blokunun elçili- !imlerde bulunacaktır. 
ğini tam bir dilrüsti ile ifa etmiş ve ı 
fakat İtalyanın Akdeniz hak~mdaki 
metalibatı Roma • Berlin mihverini 
harekete getirecek bir ihtilaf cloğur
duğu takdirde Polonyanm Fransa ile 

Fransızların 

Mukabeleibilmisili 
Journal dcs Dcbats gnzctesinln Ro-

1 
olan ittifakını hükümsüz addetmes:- ı ma muhabiri Gu!llaumc'un hudut hnrici-
ni temin eyliyememiştir. İtalyanın 'ne çıkarılması fü:crlnc Fransız mııknmlıı-

. . n Corriere delin Sarn'nın Parls muh:ıblrl 
Fransız - Polonya ıttıfakına karşı ""'onelll' 1 1 k t h l ı l ,, _ .m y mem e e ar c ne çı {8rma6 a 
yaptığı hücum akim ka mıştır. karar vermişlerdir. 

deki hareketler gitgide büyümekte
dir. 

Hankov civannda askerler arasın
da yeni bir kıyam hareketi olmuş ve 
bin kadar Japon askeri isyan etmiş
tir. Vuku bulan müsademede her iki 
taraftan 700 kişi ölmüştür. A"siler 
nihayet teslim olmuşlardır. 

• 
Çin kuvvetleri Hainan adasında 

Japonların ilerlemesine şiddetli bir 
mukavemet göstermektedir. Japon
lar Formose adasından alelacele 
takviye kıtaatı gönderiyorlar. 

• 
Fransa hükumeti başka bir yerde 

meşgul olduğu takdirde Hindi • Çi
ninin kendi kendini müdafaa etmesi 
için tedbirler alrnağa başlamıştır. 

• 
Londra, 1 (Hususi) - Çin devleti-

nin Londra sefiri bugün söylediği bir 
nutukta Çin milli lideri Çang-Kay
Şekin idaresinde 2,400,000 asker bu
lunduğunu, bunlardan üçte birinin 
harp cephelerinde, üçte birinin çete 
harbile meşgul olduğunu ve üçte bi
rinin yüksek kumanda emrine tabi 
bulunduğunu söylemiştir. 

Yeni Papa 
Seçiliyor 

· Vatikan, 1 (A.A.) - Yeni Papanın 
pazardan evvel intihap edilmesi 
rn1.t'htcmddir. 

Birçok zevat, Monsenyör Pucelli
nin araya ilk müracaatta ecnebi rey
lerin kaffesini ve İtalyan kardinalle
rinin reylerinden on kadarını kaza
nacağını tahmin etmektedirler. 
Konklavın başlamasına delilet e

den Ruhulkudüs ayini bugün, bütürı 
kardinaller huzurunda Pauline kü
çük kilisesinde en eski kardinal Bel
monte tarafından icra edilmiştir. 

Bu merasimde kardinal Bacci bir 
hutbe irat ederek, "Bazı memleket 
gençliğinin Hıristiyanlık nunından 
uzak ve mazinin yanlış yollarına mü
teveccih bir tarzda yetiştirilmek ü
zere olduğu bir zamanda yeni Papa
ya düşecek vazifenin ciddiyeti" üre
rinde ısrar eylemiştir. 

Bunu müteakip Sikstin kilisesinde 
yan aleni bir tarzda kardinallerin 
yemin merasimi yapılmış ve nihayet 
Sen Damas avlusuna yerleştirilmiş 
olan çanın çalmasını müteak1p, saat 
19 da, konklava iştirak eden altmış 
iki kardinalden gayri herkes dışarı 
çıkmıştır. Kapılar, içeriden kardi
naller ve dışarıdan da Vatikan Mare
şali Prens Chigi tarafından sürme
lenmiştir. 

Yeni Papayı seçecek olan konklav 
toplantısı başlamıştır. 

Denizlide Zelzele 
Denl7.li - Diln ııaat 9,45 te .:~uptan 

şimale doğru hafif bir zelzele daha ol
muştur . 

Yeni İngiliz Büyük Elçisi Sir Rohert Montgomery Knat Chbull Hugessen'ın Reisicümhurumuza itimat-
name takdimi merasiminden bir intıba. 

Leninin karı•ı Krupıkaya 

Leninin Karısının 

Cesedi Bu Gece 

Yakılacak 
Moskova, 1 (A.A.) - Leninin zev

cesi Krupskaia'nın cesedi 2 mart ge
cesi yakılacak ve cenaze merasimi 
de 2 martta saat 17 de Kızıl meydan
da büyük tezahüratla yapılacaktır. 

Yahudiler 

Mürekkep Bahğı 
Sifozları 

Yazan: B. FELEK 

Dün geç ''e biraz da münasebetsiz 
bir vakitte bir dostumun ziyaretine 
"uğradım,,. Yumuşak huylu, müsa
mahalı ve insaflı bir adam olan dos
tum bu sefer mutadı hilafına pek ce
lalli ve gazaplı görünüyordu. Odaya 
girer girmez şapkasını çengele şöyle 
attı ve uzattığım elimi görmemezlik
ten gelerek sıkmadıktan sonra yanım
daki koltuğa oturdu. 
Doğrusu halindeki bu değişikliği 

ilk vehlede pek farkedemedim. La
kin lafa başlayıp da sözlerini işitmi
ye başlayınca şemailine dikkat ettim 
ve hiddetli olduğunu o zaman sezdim. 

Şöyle başladı: 
- Sen temizliği seversin! 
- Severim. 
- O halde sokakları kirletenlere 

ne yapmalı? 
- Ceza alabildiğine. Zaten kanun! 

hükümler de mevcut. 
-Tamam. Sokaka tükürenlere ke· 

za d-eğil mi? Hatti. bunun için de ye
ni Belediye reisi bir takım levhalarla 
vazüelerini hatırlatıyor. 

-Öyle. 
- Peki! Bir araba geçer, üzerimize 

sifo:ı sıçratırsa memnun olur mu
yuz? 

- Bu nasıl sual? Pislikten kim 
memnun olur? 

Yardım 

istiyorlar 

- Ya soba zifiri damlayıp üzerini 
• leke ederse, ona ne dersin? 

Bu Maksatla Fransız, 

lngiliz ve Amerika Amele 

Liderlerine Başvurdular 
Londra, 1 (Hususi> - Filistin 

konferansına iştirak eden yahudi mu 
rahhasları, dün müstemleker nazırı 

Mister Makdonald ile görüştüler. 
Yahudiler, İngiliz planına itiraz -

lan müzakere edilmiş, mfü;akereler
den bir netice alınamamıştır. Arap -
lar arasında doğum nisbetinin yük -
sek olduğunu iddia eden yahudiler, 
muhaceret için yüksek bir rakamın 
tesbitini istemektedirler. 

Konferansa iştirak eden İngiliz ve 
arap murahaslar bugün bir İngiliz -
Arap komitesi teşkil etmişlerdir. Ko 
mite, iki tarafın tekliflerini telü ile 
meşgul olacaktır. 

Filistindeki Siyonist yahudiler, Fi 
llstinde müstakil bir Arap devleti 
teşkili takdirinde İngiltere ile teş -
rlkimesai etmemek vaziyetini alma -
9a ba§lamışlardır. 

iki ayda 101 kifi öldü 
Filistindeki tedhişçiler tarafından 

yapılan suikastler neticesinde hasıl 
olan gerginlik bütün Filistine yay\1-
mıştır. Tel - Avivde toplanan yahudi 
sendikaları meclisi, Fransız, İngiliz 
ve Amerikan amele liderlerine hita-
ben bir beyaname neşred~rek "miUi 
yahudi ocağının mahvolmnsını,, intaç 
edecek olan İngiliz planına karşı yar 
dım istemiştir. 

Hayfada vaziyet ciddiyetini mu -
hafaza etmektedir. Araplar burada 
Sinagoku yakmağa teşebbüs etmiş -
!erdir. Arap dükkanlarının büyük bir 
kısmı kapalıdır. At~ sönd~rme saati 
ilan edilmiştir. 

Hayfada atılan son bamba ha -
disesi yüzünden ölen araphmn sayı
sı yirmi sekize varmıştır. 
Macdonald Avam Kamarasında yap -
tığı bir beyanatta 20 kanunuevvel -
den 20 şubat l 9:rn tarihlerı arasında 
Filistin karışıklıkları yüzünden 101 
kişinin öldüğünü ve bunlardan on 
sekizinin polis memunı ve asker ol
duğunu bildirmiştır. 

Eden Kabineye 

Giriyor 
Londra, 1 (A.A.) - Havas: Eylül 

intihabatından evvel Adenin iş ne
zaretine getirileceği muhafazakar ma 
hafillerde söylenmektedir. 

Beynelmilel vaziyetteki gerginlik 
zail olduğu takdirde işsizlik mesele
sinin halli, intihabattan evvel İngil
tere hükumeti için en mühim mese· 
leyi teşkil edeceği bu mahfillerde 
beyan edilmektedir. 

- Fena halde içerlerim. Mundann 
lekesi çıkmaz da. 

- E birisi yeni boyattığın kundu
ranın üzerine basarsa ne düşünür -
sün? 

- Bak bilhassa buna çok kızarım. 
- Ya yeni, açık gri renkteki şap-

kanı kuş uğurlarsa ... 
- Gayri mesul bir hayvan olma

sına rağmen ona da kızarım. 
- Hepsi ala gidiyor, fikirlerimizde 

aynlık yok! Ya yeni yapılmış bir bi
nanın duvanna çocuklar kömilr par
çası, kurşun kalemi, veya tuğla k.ınk. 
larile bir takım abur cubur resimler 
yapar ve yapının cephesini kirletir t
lerse ... 

- İçimden yumurcakları yakalayıp 
pataklamak gelir. 

- Güzel! Ya birisi yemek yerken 
aksınr da yemekleri suratına piiskii· 
rürse ... 

- Öff! Pek iğrenç şeydir. Çok i
çerlerim. Terbiyesizliğin sıfır numa
rası .. 

- Eh, lif ederken muttnsıl tükrük 
~açanlara ne dersin? 

- Şemsiye açıp konuşmalı derim. 
- Hatta, hatta, yemek yerken ken-

di üstüne döküp lekeletenler, yazar
ken parmaklarını mürekkeple kirle
ten adamlar hakkındaki fikrin? 

- Muaşeret adabına ve en iptidat 
temizliğe vakıf olmıyan kaba, saba, 
gayri medeni bir adam sayarım. 

- Eh yetişip ermiyesice! Önüne 
gelenin alnına nıiirekkep sifozu sıç
ratan rastgeleni kirletmek için tük
rük hokkasına batıp çıkan kalemler 
var, onlara ne dersin! Benim gafil ya
rim? Ha? de bakayım şimdi! 

Yere tükürmek cürümdür, ayıphr, 
pistir. Lakin bir bardak su, bir süpür
ge ile temizlenir. 

Sifoz sıçratmak yasaktır, mundar
dır. Yarım saat sonra bir fırça cekin
ce lekesi kalmaz. Soba lekesi, yemek 
lekesi, miirekkep lekesi, yağ lekesi, 
hepsinin temizlenmesi nihayet bir i
ki liralık bir iştir. Böyle iken bunlar 
yasaktır, ayıptır, günahtır, şudur, hu· 
dur. 

Ya kalemlerden sıçnyan sifozlar, 
matbaa mürekkebinin yağlı kara le
keleri için kanunda, nizamda, ahlak
ta, Adatta ''e insaf denilen insanlığın 
en son sığınağında hiçbir kayıt, hiç· 
bir yasa yok mudur yahu! Yok mu-
dur? 

Nasıl kanserin ilacı yok diye be
şeriyet bunu bir afet sayıyorsa biz 
d-e bu tasasız, kaygusuı. leke fiskiye
lerini öyle mi telakki edelim? 

Öyle telakki edersek '.'lonra onları 
nasıl se'\·eriz? Halbuki bizim en hii
yük kuvvetimiz hiribirimizi sevmek 
değil midir? Dele kalemleri baş tacı 
etmek değil midir? diye sözünü bi
tirdi. 

Benim cevabımı beklemeden çıktı 
gitti. 

Hala onun sözlerinin tesiri altın-
dayım. 



4 

.Nl. ah le e rrı e 1 er d ' e 

Mu haf aza Memurlarına 
Hakaret Eden Bir 

Kaçakcı Tevkif Edildi 
Meşhut suçlara bakan asliye dör- - Beni lflal edip durmayınız, 

dünci.ı ceza mahkemesi dün, güm - size 50 lira vereyim, demiş. Memur
rük muhafaza memurlarından Meh- lar buna muvafakat eder gibi gö -
met Ali, Hakkı ve Selimiye rüşvet rünmüfler ve kısım Amiri Hakkıyı 
verdiği iddia olunan Marpuççular - vaziyetten haberdar etmi§lerdlr. 
da bir ıtnyat mağazası sahıbi Hay- Haykas memurlara: 
kasın duruşmasına başladı. - Yanımda para yok. Telefon 

İddiaya göre hadise şöyle olmuş- edeyim, ptlrslııler, demi§ ve kara· 
tur: kolun telefonlyle dükkAn komşusu-

Gümrük muhafaza müdürlüA'üne na telefon etml§ ve biraz sonra birl
Haykasın dükkanında kaçak pudra si elli lira ıetlrinit Ve Haykasa ver
ve ıtrıyatı bulunduğu haber veril- miştir. Haykas bu parayı memur 
miştir. Müdüriyet dün Mehmet Ali, Mehmet Ali~e verirken, cürmümeş
Hakkı ve Selamiyi, Haykasın dük- hut halind~ yakalanmıştır. Dün 
kanına göndermiş ve araştırma ya~ mahkemede kendisini müdafaa 
tırmak istemiştir. Haykas bunların ederken: 
müracaatını şiddetle reddetmekle - Ben parayı avukat tutmak tçin 
beraber Hakkıya yumruk, Selamiye getirttim. Memurlara vermek için 
de tekme savurmuş ve if böylece değildi. Sonra ben memurlara küf
karakola intikal etmiştir. Bir taraf· retmed·m. Beni ihbar eden mües
tan da Haykasın dükkAnında bulu- s~seye söğdüm. Şahitlerim de var, 
nan bazı şüpheli eşya bulunarak mu dıyordu. Mahkeme kendisin! tevkif 
hafızlığa götürülmüştür. etti ve müdafaa şahid:nin çağrılma-

Haykas karakolda memurlara: sına karar verdl 

28 Şahitli 
Bır Vapur 
Davası 
936 yılı nisanının on altıncı günü 

Bodrum lirnanındayken İnönü vapu
runun ikinci kamarasında bir yan
gın çıkmış, yüz çuval kahve, on bin
lerce !ıra kıymetinde bir çok sigara 
müskirat ve tüccar eşyası yanmıştı. 

Bir Kadın 
Kocasını 
Zehirlemiş 

Sultanahınette oturan Hatice is -
minde genç bir kadın kocası Natmiyi 
zehirliyerek öldiırdüğii iddiasile miıd 
deiumumiliğe verilmi:jtır Du iddia ye 
ni değildir. Bundan blr ay kadar ev
vel vefat eden Nazmiyi karısının ze
hirlediği müddeiumurniliğe .tıaber ve 
rilmiş, müddeiumumilik de bu iddia
yı tetkik etmiş, morguıı verdiği rapor 
üzerine Hatice Ağırceza mahkeme
sıne sevkedilmiştir. Haticenin bafka 
bir gençle münasebeti olduğu için ko 
casını ?b.if:le,tüii 4't \~4iıf. ~l\MW1 
tur. 

Fakat Hatice: 

TAN 

EDW ARD G. ROBINSON 
12 Kanunuevvel 1893 de . Bükre,ıe doğdu. 

Aad iami Emanuel Goldberg'dir. Siyah saçlı, 

kestane gözlüdür. 

F I L M L•E R 1 
Küçük Sezar, Mr. Woug un Gururu, Son Gangs-

ter, Küçük Jan, Barbary Coast. 

ELIZABETH ALLAN 
Skegneu'de 9 Nisan 1910 da doidu. Kesta

ne aaçlı ve mavi gözlüdür. 

FiLMLERi 
Michele Strogoff, David Copperfield, Mr. X in 

Esrarı, Chin, Chin, Chinaman, Michele ve Mari, 
Yalnız Adam. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyo111 Ankara Kad yosu 

Dalea Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Rw 
19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
lt.'10 m. 94M K.cs ın K...v 

Pe'lembe. 2. 3. 1939 

12,30 ~m. 12,35 To.'rk mnrl~ ·
Pi. 13 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri, 13,10 14 Müzilt (Ka
rışık program - Pl.) 

18,30 Program, 18,S6 MDıı:lk (Od~ mil· 

tiğl - Pl.), 19 Konuşma (Ziraat saatıı. 

19,15 Türk müzJği (Fasıl heyeti - Kiir

dill hicazkAr), Çalanlar: Hakkı Derman. 
Eşref Kadri, H:ısan Gür, Basri Oner. 
Hamdi Tokay. Okuyanlar: Tahsin K:ıra

lruııı, Safiye Tolı:ay, 20 Ajans, meteoroloıi 
haberleri, Ziraat borsası (fiyat), 20,15 
Türk müziij: Çalanlar: Vecihe, Refik Fer 
ıan, Fahire Fersan, Cevdet Çağla. Oku-
7anlar: Sadi Hoşses, Radife, 1 - mmz::ır 
peŞTevi, 2 - Nuri Halil 'Rüseynt şarkı 

(Artık :V-tf$ir) 3 - Zeki Arif Dllkeş:ıve
ran prkı (Qez dolat), 4 - Zeki Arlf Oil
keşaveran tarkı (Karanlık ufuktan), Ş-
Cevdet Çağla (Taksim), 6 - Rast şarkı, 
., - ftast şa.rkı (Çalıma bak efede), 8-
Şermıettln Ziya - KilTdlU hicaı:klr sarkı 
(Güvenme hüsnüne bu çağın gec:eT), 9-
Sadettin Kaynak - Kürdili hicazkar pr-
kı (Bir gün yaşadık), 10 - Osman Nihat 
Nihavent şarkı (Fatma), 21 Memleket sa
at ayarı, 21 Konuşma, 21,15 Esham, tab
vllit, kambiyo - nukut bonası (ftyat), 
21,30 Müzik (Keman solo - Sedat Ediz, 
Piyanoda: Cemal Reşit) 1 - Van Beet
hoven (ilkbahar sonat 1), 22 Müuk (Ku· 
çilk Orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 -
l Slede (Böcelin düğünü), 2 - Ganglber-
ger ('Efsaneler Ormamnda), S - Franz 

~ doelle (Parlsin Madlen aokalında), f -
Reck&enwald (Grinzinade) Potpuri, 5 -
Fr-ederiksen (Groendland süiti), 8 - Re
infeld (Eve gel yavrum), 7 - Brahms 
(C8car danın No. S - ti, 23 MQzik (Cu
band - Pl.) 2a,C5 2t Son Ajana haberle
ri ve 7aruıkl Jll'QlrUD. 

* 8tNPONfLIA: 
11,15 BWmıt: Senfonik konser 
HAP'IP KON8ERLEııt: 

Bugün S A K A R y A Sinemasmda 

'1.16 Praa: Sabah ııepiyatı. 13,10 Bük
reş: PlAk konseri (14,30: Devamı), 18,15 
Prag, Brün: StUdyo orkestrası, 17,10 Rra
tlsllva: Eğlenceli program, 18,30 Mosko
va: Konser nakli, 18,40 Peşte: StUdyo O'r

kesU"ası, 19,25 Praı: Aakerl bando, 19,45 
Ostrava: Eğlenceli mustld. 20 Moskova: 

e Kon.ser n~ 20,0~ Peşte: Cigan orkestra-

! t b 
.. . . .

1
• 21,05 Bratislilva: Fresniasın cser1erfii n 

ya arın sa IŞI ugun ıçın ı an konNI", 21.30 Pra~ Smetananm dotdutu-
edilmiş ise de önümüzdeki 4 nun 150 nci 7l1dönilmO konaerL 

DibUmatk~ GALY C O Q_l E..I'hı ea Piizel m 0 -i 

MARKOPOLO'nun MÜTHiŞ MACERALARI 
Fransızra SözlU Süper Film 

Bodrum müddeiumumiliği vapu • 
run süvarisi Reşit oğlu Osman Ak
su, ikinci kaptan İbrahim Süreyya 
Berk, mülazirn kaptan Şevket özsu.. 
anbar memuru Esat Gaffar hakkın
da takibat yapmağa lüzum görm\if 
ve bunları mahke11m19 ~mif\ir. 

:Bunlar, kırıldığı zaman havayla te
mas edince parlıyan maddeleri kim· 
ya alatı gibi vapura almaktan ve 
yangına sebep olmaktan suçlu bu
lunuyorlardı. Suçlular kencUletini 
müdafaa ederlerken: 

- Ben kocamı çok se'rerdim, ona 
çt>k merbuttum, insan sevdiğini öl -
dürürmü?demiştir. .. ........................................ ... 

1\A'~rt Cumartesi günü !aet: 1:ıt @ t OPERALAR. OPllRllTLER: 
tehir edilmiştir. 20,15 Bilkref: Operet havalan, 20,30 

Prag: Smetananın eserlerinden ooera mu-
İddianın doğru olup olmadıjı mu

hakeme neticesinde anlqılacaktır. 
- Antakya gümrüğüne gönderilmek 
üzere İstanbul gümrüğünden gön -
derilen bu eşyanın irsaliyelerinde Bir Cinayet Davasr 
alatı kirnye:viye yazılıydı. Bunların Neticelendi 
kırılınca parlıyacak maddelerden ol- Dün ağır ceza mahkemesinde Emin 
duğunu bilmiyorduk, demişlerdir. ·· .. d b. h d "t ahh·t ş··k ·· onun e ır an a mu e ı u ru-
Mahkeme, İnönü vapurunun diğer .... 1d.. C h"d. uhak · .. tahdeml . . yu o uren a ı ın m emesı ne-memur ve mus erının ve . . . . . 
Dwnl ik

. cl k tıcelendırıldı. Mahkemenın hazırladı-
upınar vapurunun ın ap - • . . . y 

tanı Burhan ttin .. - .. ka ta- ğı ve zabıt katıbının okudugu karara 
e ve uçuncu p .. hıı.d· .. 1 lın 

nının da şahit sıfatiyle ve :istinabe gore u ıse şoy e o uştu: 
suretlerile dinlenmelerine karar ver Cahit Anadolulu yakışıklı bir genç
mi.ftir. Asliye birinci ceza mahke _ tir. İstanbula iş bulmak için gelmiş, 
mesl dün akşam geç vakite kadar, bir gün Köprüde Şükrü ile tanışmış
sayılan yirmi sekbi bulan phitleri tır. ŞUkrü kendisine: 
dinlemiştir. Dinlenen phitler IWl- - Ben senin hemşehrlnim. Bizim 
lardır: odaya gidelim, sana hem para verir, 

tnönü vapurunun üçüncli kaptanı hem de bir iş bulurum, demiş. Cahidi 
Idris, katibi Mehmet, kam.ara tefi bu suretle kandırdıktan sonra _han~a
Muharrem kamarot Hakkı kamarot ki odasına getirmiş, odayı kilitledik
Rasim Ltltfi serdümen Bekir ı:ı.... ten sonra kendisine tecavüz etmek is-

' . • . . ' ... ...,-- temlştlr. 
cep, makme lostromom Şükrü, yağ- Cahit iff ti in hl'k rdi •-ı 
cı Ethem, ateşçi Mustafa, Halil, dok aröru"" eldın te 

1 eyıke il "ğııu 
.. .. k l a nce sa rmasını ç armış ve 

tor Ruştu, l~stromo Be ır, ateşç Şükrünün kalbine saplıyarak öldür-
Mahmut Halıl, eczacı Yusuf. müştür. 

Şa~itle~ .evelce .istintak hikimine Mahkeme, Cahidin meşru müdafaa 
verdik~erı ifadelerın doğruluğunu halinde bulunduğunu kabul ediyor, 
söyledıler. yalnız Şükrüyü yaralamak suretlle 

--------·-------------------------, slklsl. 1 U A K $ A M Amerikanın Meşhur Dedikodusu, en Eğlenceli kavgalan ODA MU•IKtll: 

İ P E K NEFiS BiR MUSiKi • ORKESTRA Ye CAZBANTLARI :!::ı PraS: Yaylı kuartet konseri {Sme-

SlNEMASINDA arasında harlkuldde eğlenceli, neı'eli RHITALLIR: 

R A D O 
18.40 Prag: Klirlnet ve piyano sonatlan. 

Y 19 Ostrava: Sarkı ve hafif musiki, 20,45 
BrattslAva~ Halk şarkıları. 

DANI MUllKIBI: 

Mu HARE BE s 1 lUO:Bilkreş. 
r Fransrzca sözlü - Orijinal şarkılı ve büyük mizansenli pııeser. Baş 

Rollerde: 

SIMONE SIMON 
ve RADYO KRAL 1 

BEN BERNll 
Aynca: FOKS DONYA HAVADiSLERi GAZETESi 

Amerikadan Huaust surette getirilen 'l"amemile renkli Kadm Tuvalet 
eşya • Şapka • Kürk ve Manto modelleri · 

Dikkat: Numaralı koltukların erkenden aldırılması rica olunur. 
Tel: 44289 

HALKEVLERINDE 

Temsil 
EmlnllnQ Halkevlnden: 
3 Mart cuma ve 4 mıİrt 939 Cutriartesi 

gilnlerl saat 20.30 da Evimizin Caialoğhın
dakl nıerlteı salonunda temsil eubemlz a
matörleri tatafından (tnfiall aşk) adlı ko
medi temsil edilecektir. 

Bu iki pcenio daveti7elerfnitı Ev bU
rosundan alınması rica olunur. 

• IC•dıkay M•lkevtnde": .. , 

~-.. ••• .. ••--- Se.lonunun pek visi olmasına rağmen;._ ........... ;. 
1 Mart 139 Cuma akşamı saat !.!O da 

Bay Niyazi Tevfik Yükselen tarafından 

(Aqa ltAiWeri) mevzulu bir kODferans 
verilecektir. Herkes gelebilir. T Y R O N E P O W E R ve A L 1 C E F A Y E 'nln 

Muhte,em temailleri FRANSIZCA SöZLO 

B o y O K CAZ 
Konfera•s 

.. yef1u Halkevlnden: 

Mahkeme dosyanın Bodrum mah- kendisini kurtarabileceği halde öldü-
kemesine gönderilmesine karar ver- rerek meşru müdafaa haddini aştığı "lmini görmek ve dinlemek için gelen ve yer bulamayıp geri dönen yüzlerce seyircinin 
dL neticesine de varılıyor. Kendisine ce- getirmek emeliyle arzularım yerin 

1 - 2 Mart 939 perşembe trflntl ast 
18,30 da Evimizin Tepeba&mdakf met"kez 
binasında muharrir Bay Bürhan Felek ta
rafından (Spor) mevzuunda mQhlm blr 
konferans verilecektir. 

Atinanın Muhakemesi 

Dün Asliye birinci ceza mahkeme
~inde gizli randevuculuk yaptığı ve 
genç kadınlan fuhşa teşvik ettikleri 

iddiasile tevkif edilen Madam Atlna 
ile suç ortağı Madam Katinanm mu· 

hakemelerine gizli olarak devam e
dildi. Muhakeme gelmiyen şahitlerin 
çağınlması için talik edildi. 

za kanununun 50 inci maddesine gö- s A R A y s ı• N E M A s 
1 re bir sene altı ay hapis cezası veri-

liyordu. Müdüriyeti BiR HAFTA DAHA GÖSTERME&! KARAR Halk Partisinin 
Maslak Kazasının u hakikl Şaheeerin en kuvvetli ve fayanI hayret Cazlan'mn nalmelerlni Ye ALtCEYERMl$TIR. Teıekkürü 

Muhakemesi 1 dinlemek için bu fırsattan istifade edilmesi tavsiye olunur. FAYE'nin şarkılanm c. B. P. lstanbal hyönkurul Baş· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::! kanbjmdan: Diın Ağırceza ma~e~e~i~e Mas ~ Halkevleri menfaatine olmak üze-
lak yolunda tahrir r~u~urum~z Ta - 'MABN" bit.Ji* mlıeydan ınuharebeal... l'ransız ordularmın taarruzu... Alman re 25 tubat 939 tarihinde Perapa-
hir Şükrüniın ölümu ıle netıcelen - eden heyecan1i cuusluk maceralan •.• Top, Tüfenk, Tayyare, Tanklar ve P'ransız Kararglhmd lasta tertip edilmiş olan Baloya ph-
miş otomobil faciasının duruşmasına lan. .. Sinemacılık lleminln eon 10 1enenin en , arumda bbramanlık deatua· rimizin mali ve ticari müesseselerile 

2 - Herkes ıeleblllr. 

~~?.::!~~:~~;i~~:~: HA. R p Do .;.:ıuşaheteıi.s u ==~~~:7~ 
Müdeiumumilik dün şüpheli bir rını yapmış oldukları ıçın dun ~ar " lika ve müzaheretten dolayı Parti 

ölüm tahkikatı ile meşgul oldu. Tak tefhim edilecekti. Mü.dahil sıfatıyle A "" S d a.; t C 1 li h ffl 1 namma teşekkür olunur. 

Şüpheli lir Ölüm 

1 ktrik !;irketi me • I•• a a.a • aıuı u ve arp m nde seyredenle 1 h k h k -------
~:!:!iri:!::;ey:;ı;e!~ş:ı:n 0!~ı: ::::ı~:.:;:~ş~e~:1 dün ~mahkeme. ailatacak heleeanb ve heyecanh 2 saat tetl~e~tlr ıra, ••t ıra TEPEBAtıNDA DRAM 

larak bulunmuştur. Tabib adil Enver ye bir istida göndererek mazereti •01- Baş RAIMU, BASSERMAN ve GERLtAINE o· ERMOZ Bu alqam saat 
20

·
30 

d• 
tmi ~-""•nu so""ylemiş ve muhakemenm ta Rollerde: IVI ANNA KAfU!NIN 

Karan cesedi muayene e ş, morga uua.. da YARIN M T 
1 

KOMEDi KllMINDA 

. ____ k_a __ ı~=ır=:.:..!r::ı:ı..:as=n:.ın..:..::=:rec:.:Hı=· ::.:~::..::~_ra_g..:~-st-er_m_v_:ı_1r.:.Y~_l.L..~:..:e.::m=a::::.t.::'::kr=işt::a~::....:.ie:.:!1:..:lig::::~:.~_;k..:;_;ı.:..P e_ıı_m_as_;_~_c_~ 1.1.----•••••••A•K•Ş•A•ll!!!!!!!!!l!!!!!!A!!!!!!!!K!!!!~S!!!!!!!!!!llİ•~İİ..,İİ~m~.S.i_n_e_m_a_s~ı-n_d=._=a~----_JI eu -:::'.::~!::o da 
- ~-------ARANIVôR 



2 - 3 - 939 

AN 
Gündelik Gazete 

----0-
TAN'ın hedefi: rlaber · 
de, fikirde, herfeyde 
temiz, d Urilat. 11mlml 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çaııımaktır 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 n 6 Ay 150~ .. 
400 n 3 Ay 800 

" 150 
" 

1 Ay 300 .. 
MllleUerarnsı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30. 16 9 , 
·ı,5 lirad ır. Abone bedeli peşindir 

Adres değl:ıtırmek 25 kuruştur 

Cevap için mektuplar 1 O kurus
hık pul llfıve 1 ıt11.1mdır 

~ -
, GÜNÜN MESELELERİ 

Avrupada 
OkuyGn 
Tal elerim iz 
Dün makine miihendisi Bedri 

isminde bir gençten bir mek
tup aldık, diyor ki: 

"10 sene kadar Avrupada bulun
dtun ve tahsilimi Avrupada tamam
ladım. A vrupada okuyan talebelerin 
Yaşadıkları muhitlerin tesiri altında 
kaldıkları hakkındaki neşriyatınız 
beni aliikadar etti. Bu mevzuda ken
dimde söz söylemek salahiyetini gö
rüyorum. Çünkü tecriihem vardır. 

"A vrupaya talebe göndermek, on· 
ların irfanından istifade etmek şart 
\e lazımdır. Bunun ale)hinde olama
yız. Fakat harici tesir ve nüfuzdan 
ıniiteessir olabilecek bir çağmda iken 
A Hupanın herhangi bir taralına gön
derilen talebe, yazınızda bahsettiği
niz netice~·i tevlit edebilir. Bunun 
biiyle olduğunu isbat kolay. Fakat 
liizumsuzdur. Avrupada tahsilde i
ken ecnebi kadınlarile evlenmiı o
lanlar )Ok mudur? Bu ailelerden do
ğan çocuklar ekseriya kendilerini 
annelerinin 'atanın dan saymazlar 
mı? Hangi millete mensup olursa ol-

tiıışellkUI etmemiş bir çoeulun o
ra muhitinin telkin 'e tesirinden kur
hılmasına imknn yoktur. Bunun ak
ini iddia etmek, telkinin ve terbiye

nin rolümi inkar etmek olmRE mı? 
"Bu yazınız miinasebetile giirültii 

koparan gazete ayni niishalarda Tiir
kiyede bulunan Y. M. C. A. teskila
hnın Türk gençlerini tanassur ettir
diğini iddia ediyor. Memleketimize 
sokulan tek bir miiessese kendi mu
hitimzide bu neticeyi elde edebiliyor 
da, Avrupada talebemiz üzerinde te
sir yapmıya çalışan binlerce propa
ganda miiessesesi neden muvaffak o
lamasın? Bu ne tezat ve ne demago-
jidir?,, * 

Biz memleket çocuklannı kurtar
mak, A vrupaya çocuklannı tahsile 
göndermek istiyen babalan ikaz et
tnek maksadile yazdığımız yazının 

bir gazete tarafından demagoji mev
zuu yapılması karşısında seyirci kal
tnayı tercih ediyoruz. Bizim maksa
dımız faydalı olmaktır, demagoji 
Yapmak değil. Yoksa iddiamızı tevsik 
edecek yüzlerce canlı misal göster
:rnek hiç te güç bir iş de~ildir. 

Şayiacılığa Dair 
Son zamanlarda dolaşan baZJ şayia

lar münasebetile Falih Rıfkı Atay di
yor ki: 

"Öyle görülUyor ki, Türkiyede 
son iktidar değişmeslndenberi düş

tnan propaıandası hemen her ta
rafta bir hayli işlemiştir: " "- Di
Yorlar ki.. diyor ki... işittim ki..,, 
kaydile başhyan bir sürü şayialar 
dinliyeceksiniz. Bu türlil türlü şa
Yialar iki esasta birleşmektedir: Biri 
Yeni Türkiye dış politikasına, diğeri 
layisiz.m davasına aittir. 

Bu kaynağın bizzat lstanbulun 
bazı köşe bucaktan olduğunu söyle
tnekle a~·kın bir tahmin yanlışı yap
tnış olmayız. 

İki türlü ri\'8yetçllik vardır: Duy
duğunu nakletmek, yahut kendi ar· 
zu ettiğini duymuş ve öjtrenmlş llii
riinmek.. Bahsettiğimiz rivavetler 
daha fazla bu ikinci nevidendir. 

Beş aylık zaman, şer f akılarını ta
kattan düşiirmiye kafi gelmiştir, sa
nıyoruz. Fakat bu şayiacılığı daha 
süratle kökünden teda'\·i edecek en i
~i ilaç bizzat biz Türklerin her türlü 
dedikodulara karşı uyanık ve hassas 
buhuımamızdır-

TAN 

Muharrir, bu yazıda hukuk sahasındaki yeni cereyanları ele alarak 

bunların hukuk tekamülündeki ahengi ihl6ıl etmediğini, fakat, 

mutlak surette birtakım değiıiklikler vücude getirdiğini anlat.yor 

bir esas addedilirdi. Bu suretle hu
kuk ya ferdin veya hükumetin ira
desine istinat ederdi. Halbuki şiın
c:li hukuka menşe olmak üzere gös
terilen yeni esaslar vardır. Mese
li: (Müessese - institution}. Za
manımızın hukuk telakkisine gore 
mukavele ve kanundan maada bir 
takım müesseselerde hukuki mua
melelerimizin istikametini tayin et
mekte ve hukuki kaidelere esas 
teşkil eylemektedir. Halbuki eski
den (müessese) nin hukuka menşe 
olmak itibarile tuttuğu mevki ikin
ci derecede idi. 

M0~m;m 
a a a 

HUKUK Telakkisi 
Yeni Bir Dönüm 
Noktasında Mıdır? 
U mumi Harpten sonra 

(hukuk) un tekamül 
seyrinde mahsus bir sürat 
görülmiye. başlayarak yeni bir 
takım hukuki fikirler ortaya 
atılmıştır. Bu fikirlerin mü
nakaşası hukukçulan çok meş 
gul etmektedir. Bunun netice
si olarak zamanımızda hukuk 
ilmi ile fazla uğraşılmakta
dır. Bilhassa hukukun esas 
noktai nazarından ve huku
kun tatbikatından ziyade fel
sefesi bakımından ehemmi-• 
yetli meseleler münakaşa e-
dilmektedir Paris üniversite
sinde profesör Louis le Fur) 
un fikrine göre, orta çağdan
beri hiçbir devirde hukuk il
mi ile bu kadar çok uğraşıl
mamıştır. 

Hukuk sahasında görülen bu mü
hiın cereyanlar ve münakaşa edil
mekte bulunan bir takım yeni fi
kirler önünde insan kendi kendisi
ne şu suali soruyor: Acaba hukuk 
bir dönum noktasından mıdır? 

Ortaya yeni bazı hukuk fikirle
rinin çıktığı muhakkaktır. Daha 
doğrusu, hakikatte eski olan bir ta
kım fikirlerin hayatımızın yeni 
c:ırtlı:ınn:ı ""~"""''Jmıı'lr '""'"""ti]ı> ll'P. 

niden meydana çıkarıldığı görül-

YA ZAN: 
Hamdi Halim Mayatürk 

büs; ve hürriyet fikirleri vardır. 

Bu yekdiğerine zıt olan iki taraOı 
fikirler her ne kadar hakikat halde 
müsavi derecede lüzumlu şeyler 

iseler de her halde delalet ettik
leri mefhumlann yekdiğerini nak
zettikleri de meydanda bir keyfi
yettir. Yeni bir hukuk fikri ortaya 
atılacağı zaman bu tezatlı mefhum
lara temas etmek lazım geldiği va
kit müşkülata rastlanacağında şüp
he edilemez. 

En nihayet hukuk lisanının 

da fena yapılmış olduğuna 
işaret edecek olursak hukuki bir 
terkibin güçlüğünü daha kuvvet
li bir şekilde göstermiş bulunaca
ğız. Hukuk lisanında kullanılan 

en mühim ıstılahların büyük bir 
kısmı muhtelif mana'da alınmıya 

müstait kelimelerdir. Mesela: Ha
kimiyet, hürriyet, mülkiyet, hatta 
hukuk kelimesi bile. 

lşte bütün bu saydığımız amille
rin bir araya gelmesi neticcsiledir 
ki, hukukçular daimi bir anlaşama
mazlık içinde bulunduklarını zan
- · d .... lP" uo hunrlı:ın doloY' nı:ı. ypni 

hukuki fikirlerin izahından dolayı 
uzun munakaşalar yapmak mec .. 
buriyetinde kalmışlardır. 
Şimdi bu yeni fikirlerin neden i· 

baret bulunduğunu telhis edeceğiz. 
Yukarda ismini yazdığımız profe
sör (Louis le Fur) bütün bu yeni 
fikirleri ve hukuk sahasındaki mü 
bim cereyanlan bir araya topla
yarak (hukukun büyük meseleleri • 
Les grandes problemes du droit) 
ismile geçenlerde neşrettiği bir ki
tapta devrimizdeki hukuk fikirle
rinin son asırdaki fikirlerden başlı
ca dört noktada vazıh bir şekilde ay
nldığını yazmaktadır: 

1 -- Zamanımızda on skizinci ve 
on dokuzuncu asırların ferdiyetçi 
fikirlerinden geri dönüldüğü far -
kedilmektedir. Şimdi (ferdi hukuk) 
un yanında bir de (içtimai hukuk) 
vardır. Halbuki geçen asırlarda a
§ın bir ferdiyetçilik vardı. Bilhas
sa 18 inci asırda ve 19 uncu asrın 
iptidasında her hakkın ferdi oldu
ğu iddia ediliyordu. Bu gün de her 
hak içtimaidir denilmektedir. İçti
mai hukuk fikri o kadar serf iler
liyor ki, bazı yerlerde ferdt huku
kun inkarına kadar gidilmektedir. 
Ferdin yalnız yaşamak için yara -
tılmndığı ve bundan dolayı (cemi
yo't)in de fert gibi hukuk sahasın
da düşünülmesi lazım bir unsur ol
duğu kabul edilmektedir. 

2 - Eskiden mukavele, kanunla 
birlikte, bütün hukukun doğduğu 

3 - Zamanımızda (tabii hukuk) 

meselesinde ' pek şiddetli ihtilaf

lar çıkmıştır. Bir ~ok bukuk~ular 

için tabii hukuk hesaba katılmaz

sa hukuk yapılamaz. Diğerleri ise 

hukuk zaruri olarak pozitifdir di
yorlar. Hatta bazıları daha ileriye 
giderek (tabU hukuk) ıstılahı bir 
tenakus ifade eder demektedirler. 
Zamanımızda bu hukukun yerine 
kaim olmak üzere yeni bir takım 
ıstılahların çıktığını gor üyoruz. 

4 - En nihayet beşeri cemf
yetler in mekanizması hak

kında yeni fikirler dermiyan edil
miştir. Eskiden (hukuk) (tabiiyet -
subordination) esasına m üstenitti. 
Kanunlar, emirnameler prensip o
larak hükumet tarafından vazedi
lirdi. Zamanımızda (tabiiyet) ten 
az bahsedilmektedir. Hatta bazıları 
hukuktaki bu esasın ilga ını bile 
istemektedirler. Bugün beşerl ce
miyetlerin mekanizmasını ifade ve 
fert ile cemiyet ve hükumet ara
sındaki irtibatı ve hukukun esasını 

izah etmek için (ittihat - union); 
(birlikte çalışma - collaboration), 
(yekdiğerine tabiiyet - interdepen
dance) gibi ıstılahlar kullanılmak
tadır. Bu suretle hukuk tabiiyet e
sasına değil belki bir mesai birliği; 
cemiyetle fert arasındaki anlaşma 
esasına istinat ettirilmek istenmek
tedir. Bu fikirler henüz çok müna
kaşalıdır. Ayrıca da tafsile muh
taçtır. Hulasa zamanımızın yeni 
hukuki fikirlerini başlıca bu dört 
noktada toplayabildiğimiz takdirde 
de yine evvelki asırların hukukuna 
nazaran gayet esaslı farkların mev
cudiyeti görülme tedir ve huku -
kun dönüm noktasında bulundu
ğunu iddia etmek istiyenlerin pek 
te haksız olmadıklan anlaşılmak • 
tadır. 

mektedir. Onun için bu yeni fikir
lerin hukukun tekamülündeki a
hengi ihlal etmemekle beraber bir 
değişiklik vücude getirdiklerinde 
şüphe edilemez. 

B u yeni fikirlerin en başında 
(İçtimai hukuk) meselesi 

vardır. Ferdi hukuk yanında bir de 
( içtiınai hukuk) dan bahsetmek
tedir. Hatta bazı yerlerde (ferdi hu
kuk)un inkarına kadar gidilmek is
tenmektedir. Bundan sonra fimdi
ye kadar siyasi planda bulunan ilc
tısadi ve beynelmilel mahiyetteki 
bir takım meselelerin hatta dini 
bazı meselelerin siyasi sanadan çı
karılarak hukuki sahaya sokulduğu 
ve siyasi bir mesele değil belki hu
kuki bir mesele olarak tetkik edil· 
diği görülmektedir. En nihayet hu
kuka ait yeni fikirlerin tetkiki ve 
münakaşası ameliyesinin bir ne
ticesi olmak üzere de bütün hukuk 
ilminde bir yenili§ manzarası mü
şahede edilmektedir. İşte bütün bu 
yeni fikirlerle hukuk ilmindeki ye
nileşme cereyanlarının insanlara 
hukukun bir dönüm noktasında bu
lunduğu kanaatini uyandıracağı ha
tıra gelmektedir. 

1 Bayraklı Tramvayların 
Geçişini Seyrettim! 

Bu yeni fikirlerin henüz tetkik
leri yapılmaktadır ve bundan dola
yı da hukukçular arasında uzun 
münakaşaliır cereyan etmektedir. 
Çünkü: yeni bir fikir bir terkip me
selesidir. Halbuki hukukta terkip 
bilhassa güçtür.Bu güçlüğün neden 
ileri geldiği ayrıca hatıra gelen bir 
sualdir. Bu güçlüğü doğuran un
surlardan biri hukukun mahiyeti
dir. Zira: Hukuk hem bir ilim. 
hem bir sanat - art manasile - hem 
bir nazariye, hem bir ameliye. hem 
bir kaide. hem de bir tenkittir Bu 
mahiyette olan bir mefhuma dair 
yapılacak herhangi bir terkip ko
lay meydana gelemez. 

İkinci derecede. hukuk sahasın
da . ilk bakışta yekdiğerine zıd 

görülen bir takım fikirlerin mevcut 
bulunması da güçlüğü vücude geti
ren unsurlardan biridir. Filhakika 
hukukta bir tarafta: hakimiyet 
- autorite manasile - nizam ve 
yekdiğerine bağlı bir teselsül daha 
doğrusu bir tabiiyet fikirleri var
ken. d~er tarafta da, ferdt teşeb-

Abdülhamit devrinde, hatta 
Meşrutiyette iki şeye çok 

kızardım. Kızmak da ne? Gördük
çe yüreğimden vurulmuşlara dö
nerdim. 

Bu iki şeyden biri atlı tramvay
ların kaburgaları çıkmış manka
falaşmış beygirleri, ikincisi de im
tiyazlı kumpanyaların direktörleri 
idi. 

O devirler kapitülasyon devirle
riydi. Kapitülasyon demek huku
met veya hükümdar tarafından 

verilmiş bir takım haklar, imtiyaz
lar, inhisarlar demek değildi. Bel
ki siyast hukuk kitaptan böyle ya
zar. Fakat hakikatte kapitülasyon 
demek, uğnyan milletin esirliği, 

uşaklığı boğulması demektir. Siya
si, iktıı;;adi, içtimai bakımdan ve 
her bakımdan. 

Kapitülisyonlu memlekette her 

yabancı, bir hUkiimdar kesilir: Şe

yinden son ekselansına kadar. Müs

takil memlekette ecnebi ne kadar 

çelebi zatsa, hakka hakikate riayet, 

halka hürmet ederse; kapitülasyon· 

luda, lş tam aksidir. Orada zorba· 

lık. hakaret ve keyfe ~öre hareket 

eder. Dünyanın ve emperyalist po

litikaların Hgonu budur. 

Böyle olmakla beraber asıl bun

lan yapabilecek mevkide olanlann 

çok defa adamlık tarafian üstün re· 

lirdi de yapma bir nezaket ıöste

rlrlerdl. Fakat kavas yamaktan ile 
tramvay beygirleri ve imtiyazlı 

kumpanya direktörleri böyle değil· 
terdi. Onlar mensup olduklan mem 
leketlere n ahırlara dayanarak 
yapmadıklan pislik n kepazelik 

1·········~~::~:·········1 

L ... ~~.: .. :~:~~.: .. J 
kalmazdı. En yüksek rütbeli res

mi bir ecnebi makama giderdiniz, 

sizi Avrupaca bir nezaketle kabul 

ederdi. Fakat bir kavas, bir tram

vay beygiri ve bir direktör sizi tem

muz karasineji gibi kovar, tahkir 

eder, yüzde yüz kabul etmezdi. 

Daha acısı var, bizden sanılan bir 

takım mayasızlar da bunlara hiz

met etmek, kul, köle olmatı şeref 

sayarlardı. Türkiye matbuatım o

kumamağı şeref saydıkları gibi. 

Kapitülasyon tebaasından bir kol· 

tuk meyhanecisi zaptiye kumanda· 

nı ile Adliye naZJnna isterse ken

di - malQm • ağzı ile. isterse kava

sın sırma pUskiillll kılıcının kabza

sile kafa tutar. 

Kavas yamağı vezirden valiye 
gider! Konsolos beyin selamı var! 
der ve istadiii kanunsuz hareketi 
yaptırabilir. 

Tramvay beygirleri de böyle. 
Halkı ve memleketi hiçe sayarlar. 
Canlan isterse arabaYJ tekerler. 
istemezse para vermit halla yere 
ind lrtlrler. 

Kumpanya direktörleri de bay. 
le. Kendilerini ballı olduklan mem 
leketin silahsız milstevlileri sayar
lar ve misafir olduklan kapitülh· 
yontuya olmıyacak, akla relmiye
eek maskaralıJdan yaparlar. Balk 
ses çıkaramaL Çtlnkil onlar Mki· 

zinci sınıf u~aklan vasıta!rile gO

nün büyüklerini satın almışlardır. 

Bu alım satımın zehirli ucu da hal
kın ve devletin can evine do
kunur. Bunlar yalnız hüku· 
mete ve halka karşı terbiyt!sizlik ve 

soygunculuk yapmazlardı. Kendi 

kumpanyalarında boğaz toklutwıa 

çalışan tebaamız& da 

ğılığı ederlerdi. 

ayni haya-

Biç unutmam blr tarillte bun • 

lardan biri de\'rİn hükumetinden 

istediği üç beş bin lirayı çabuk a

labilmek için devletin hükümran

lığı altında bulunan Midilli adasını 

silahlı donanma ile işgale kallaş
mıştı. 

Memleket o kavaslardan, o mey· 

hane miçolanndan, o tramvay bey

girlerinden ve o direktörlerden 

temizlendi, dezenfekte edildi. Şimdi 

yeni rejimin, yeni hayatın ve tam 

istiklalin icaplan hikimdir. Bu va

tanda çalışmak lstiyenler bizim 

memnun olacağımız şekilde çalış. 

mayı dUstar edinmişlerdir. Zaten o 

pesil de göçtü. Yerine yeni Tiirki· 

yeyi hilen veni bir nesil ııeldi. 

Dün süslü. bavraklı t'elenkli 

tramvaylann havram ederek sre 

çişlerini ~eyrederken t> devirlerı 

andım ve alınmış öçlerin hir vük· 

sek KtJrurunu daha duydum. 

Mesut yeni devrin kıymetini. 

mesut yeni nesillere iyice an
latabilmek için eski devirlerin iş

lerini, ıridl,lerini en ince noktalan
na kadar öjretmek vazifemiz olma
hdır. 

Kurtuluş 
Bayramı 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Tramvay, tünel idareleri, dün 
bu müesseseleri şirketten de

vir almaları milnasebetile bayram 
yaptılar. Bu bayram, yalnız onların 
dejil, hepimizin bayramıdır. 

Bu şirketlerin bir asra yakın bir 
uman bu milletin kesesinden sızdı
np ecnebi memleketlere taşıdıktan 

karla kaç tane İstanbul şehri imar e
dilirdi. Osmanlı saltanatının, istilacı 
emeller besliyen devletlere açık bı

raktığı serbest ticaret kapısından , bi· 
ze yol, tramvay. tren yapmak, şehir
lerimize elektrik, su vermek gibi gu
ya hayırbahane emellerle geldiler, 
kendi sermayelerini emniyet altına 
almak için kapitiilasyonlan kabul et
tirdiler. Halka bir diktatör gibi fiyat, 
vergi kestiler, halkı soyup keselerini 
doldurdular. Osmanlı saltanatı kendi 
elile \erdiği bu imtiyazlarla, mührü 
Silleymanı düsmanlara verdiğinin 

farkında değildi. Bunun acısını Bal
kan Harbinde, Cihan Harbinde, İs· 
tiklal Harbinde bu millet çekti. Bu 
ecnebi devletlerin kasasına altın şek· 
tinde akan kan o, kanile ödedi. 

istiklal Harbinde siyast istiklali· 

mizi kurtardık, kapitülasyonlan kal

dırdığımız, ecnebi şirketleri devlete, 

millete mal ettiğimiz gün de milli is• 

tiklalimizi. lktısadi isitklilimizi kur

tardık. Dünkü bayram bu kurtuluşun 

bayramıydı. Keşki bunu bütün mil· 

Jete mal etselerdi. 

Naf1a Vekaleti bu şirketlerin faa

liyetine yalnız İstanbulda değil, 11-

mum Türkiye dahilinde nihayet ver

miştir. Ali Çetinkayanın senelerce 

bu şirketlerle müzakere, münakaş~ 
ve mücadeleden sonra kazandığı bu 

zafer, milli bayramlann arasına geç• 

miye çok değeri olan bir zaferdir. 

* Edremitte bir okuyucudan mektup 
aldım. Di~ or ki: ''Edrernite elektrik 
on sene e\•ve) bir Tiirk irketi tara
fından verilmişti. Bu şirket herkes
ten, üç, beş lira depozit akçesi aldı. 
Şimdi şirket belediyeye devredildi. 
Bu defa belediye, eski şirketi mefsuh 
addettiği için bizlerden tekrar depo
zit parası aldı. ilk şirket neden bu de
pozit akçesini belediyeye devretme
di? O halde bu şirketin, abonelerden 
aldığı bu parayı müşterilerine iade 
etmesi lazım. Şirkete müracaat ettik, 
defterlerin lstanbulda olduğu cevabı 
verildi. Üzerinden hayli zaman geçti, 
ne defterler İstanbuldan geldi, ne de 
bizim paramız ödendi? Şirketlerin be
lediyeye devrine, millile tirilmeslne 
memnunuz .. Fakat hakkımızın ziyaı• 
na memnun değiliz.,, 

Hadisenin cereyan şekli böyle ise, 

okuyucunun hakkı vardır. Şirketleri 

belediyelere mal ederken en büyük 

gayemiz halkın haklarını, menfaatini 

korumak, ister Türk, ister ecnebi, hu· 

.;usi şirketlerin istismarından kurtar. 

maktır. Edremit belediyesinin, şirke

ti devir alırken halkın bu hakkını 

koruması gerekti. Fakat kaybolan 
haklan ihkak için zaman ge~

miş değildir. Okuyucunun bu ri
casını, Edremit belediyesinin kabul 
edip, takip edeceğini limit edelim. 

irketlerin millete, devlete devri is
tisnasız her ferdi sevindiren bir bay• 
ram dır. 

Postalardan Şikayet 

Ediliyor 
Kaş - Postalarda yeniden intizam

sızlıklar gorulmiye ba~lamıştır. Bu
nun şehrımızin ısmı}e Karsın .-arış

tfrılmasından ilerı geldıgı anlaşıl
maktadır. Oıkkatsızlik vuzunden 
Kars mektup arının Kaşa ~eldıgı ve 
burava gelecek mektup'arın da Kar
sa gıttıği ~oruluvor ~faik bundan 
dolavı sıkavet etın ... ktı->dır 

* Alanva - Burava "lattada ıld 
defa karadan bır deta d,. demz vo
luyla posta gelmektedır. .ft'akat bu 
postalar zamanıııda gönderileceği 

yerde Antalyada bıriktirilmekte ve 
bir hafta teahhurla gelmektedır.Pos

tahanenin nazarı dikkati celbedildi
ği halde. bugüne kadar müsbet bir 
netice alınamamıştır. 
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l .. tanbul takımının vaktiyle Peşte muhtelitine k~rşı 
oynadığı maçtan bir en•tantane 

Muhtelit Takım 
Hangi Kadro 
il~ Çıkabilir? 

Yazan: EŞREF ŞEFiK 
Bu hafta Taksim stadında oyna- m buluyorduk. 

nacak Ankara - İstanbul maçı için Mektepliler, takımlardan çekildik
İstanbul takımının kadrosu tesbit edilmek üzeredir. ten sonra Istanbulun biraz lehine 

. olan farkın ortadan kalkmış olma-
Istanbul takımı için çağrılan kır- sı kuvvetle muhtemeldir. 

TAN 

u~ 
1 Muhtelii -11 

Takıma 
1 Davet ı 

Kayseri de 
Yeni Vali 
Konağı 

Kayseri (TAN) - İdarei Hususi
yenin yaptırdığı vali konağının in
şaatı bitmiş, konak teslim alınarak 
kullanılmağa başlanılmıştır. Bu mü
nasebetle vali Adli Bayman tarafın
dan konakta bir suare verilmiştir. 

Bilecikte 

Köprü 
Mühim 

Yapddı 

Bir 
---o-

Ankaralılar Cuma 

Akşamı Geliyorlar 
Ankara muhtelitine karşı çı

karılacak İstanbul muhtelitini 
tesbit etmek üzere beden terbi-

i yesi Istanbul direktörlüğünün 
davet ettiği futbolcular bu gün 
Şeref stadında bir ekzersiz yapa
caklardll'. 

Ankara muhteliti cuma sabahı 
Ankaradan hareket edecek ve ak
şam Istanbulda bulunacaktır. 

Muhtelitin karşılanması için 
bir program hazırlanmaktadır. 

Pazar günü akşamı İstanbul 
bölgesi Ankaralı misafirler şe

refine bir ziyafet verecektir. 

* Bölgenin bu maçlar hakkında. 
ki tamimini aynen aşağıya alı

voruz: 

İstanbul Futbol ajanlığından: 
Ankara ve Tamşıvar maçlan

na hazırlık antrenmanı yapmak 
üzere aşağıda isimleri yazılı fut
bolcuların 2.3.939 perşembe gü-

v •• Bileci~ (TAN) - Eskişehir - Sö
gut - Bılecik yolu üzerinde mevcut 
iki büyük köprüden biri iki sene 
evvel yenilendiği gibi ahşap olan 
yeni köy köprüsü de beton olarak 
yeniden yapılmıştır. Nafıa Vekfileti 
bu iş için 38 bin lira sarfetmiş ve 
inşaat yedi ay sürmüştür. Artık bu 
yol üzerinde, Bilecik vialyeti hudu
du içinde başka bir arıza kalmamış 
ve Bursayı Eskişehir ve An
karaya bağlıyan yol üzerinde nakli

' yatın intizamı da temin edilmiştir. 

Manisada Halkevinin 
Faaliyeti 

Manisa (TAN) - Halkevinde ıyı 
1 çalışmalar görülüyor. Son bir hafta 

içinde 44 kişi Evin dispanserinde 
muayene ve tedavi edilmiştir. Yine 
bir hafta içinde Eve 2127 yurtdaş 
gelmiş, ayrıca kitapsaraydan isti
fade edenlerin sayısı 325 i bulmuş

tur. 
Evde son olarak, maarif müfettişi 

Hüsnü Altay tarafından dekoratif 
yazı hakkında, doktor Hamit Ata -
man tarafından da, 15 yaşına kadar 
olan çocuklardaki bademciklerin 
üzerindeki hastalıklar hakkında bi-

~~ - 3 - 939 

l_E_K _O_N_O M i 1 
Kliring Muameleleri 
U zerinde Tetkikler 

937 Senesi Temmuzunda Meriyete 
Fransız Kliringinin Esasları 

Giren 

1 temmuz 1937 tarihind~n ıtiba ,---------------
ren meriyete girmiştir. Temdit e - ------------,-
dilmediği takdirde 1 temmuz 1939 B o R l 

tarihinde bitecektir. Fran'3ız Kliringi SA 
mal bedellerine münhasırıdr. Ancak 
1937 de aktolunan bu mukavele bil
hassa Türkiyede evvelce toplanmış 

olan Fransız matlubat.ının kurtanl -
masını istihdaf etmekte olduğundan 

deblukaj ve hususi takas muamele -
leriıne fazla meydan verilmiştir. 

Kliring hesaplar1 gerek Türkiye -
de gerek Fransada 1.i'ransız frangı o
larak tutulur. Mukavelede ayrıca bir 
sarahat bulunmamakla beraber kli -
rige tevdiat yapılınca borçluların bor 
cundan kurtulması lazım gelmekte -
dir. 

Fransız topraklarından maada Ce 
zair de bu mukavele şümulüne gi -
rer. Başka Fransız müstemlekeleri 
Kliringe dahil değildir. T:irkiyede üç 
hesap açılmıştır: 

Bir hesap ağustos 1935 mukave
lesinden evvel birikmiş olan Fransız 
matlubatına, 

Bir hesap bu tarihten yeni mu
kavele tarihine kadar toplanan Fran
sız matlübatına, 

Üçüncü bir hesap da veni K1iring 
yalu ile ithal olunan Fransız menşeli 
mallar bedeline tahsis olunmuştur. 

t'ransada da Türkiy2 ilirac.atı be 
delleri için müteadit hesap vardır: 

Londra 
Nevyork 
Parjs 
MilAno 

1--3-939 

ÇEKLER 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 

Sofya 
Prag 
Madrit 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

~.93 
126.40 

3.3525 
6.655 

2!1.7525 
67.1625 
50.75 
21.282!> 

1.0825 

1.56 
4.33 
!>.93 

23.7825 
24.9675 

0.9050 
?..825 

3-l.62 
30.53 
23.8625 

ESHAM VE TAHVİLAT 

İkramJyell Ergani 
Sıvas-Erzurum nı 

% 5 1932 Hazine tahvili 
İş Bankası 

\.. 

19.8!1 
19.175 
16.-
10.05 . _..) 

d~~ir v~ deblokaj r.uretiyle Fransaya 
gonderılen Türk malları bedelinin 
yüzde beşiyle beslenir. 

ka yakın fütbolcüden seçilmesi kuv- Ankaralı futbolcülerin nefes kabi
vetle muhtemel olan kadronun 0.. _ 1 
1 1 

~ .. 
1 

. Ş Y iyetleri itibariyle daima iyi vazi-

ı nü futbol levazımlarile birlikte 
saat 15,30 da Beşiktaş stadında 
hazır bulunmaları tebliğ olıınur. 

Hüsamettin, Armenak, Lôtfi, 
Hüsnü, Musa, M. Reşat, Esat, An
gelidis, Diran. Melih, Naci, Bo
duri, M. Ali, Osman, Necdet, 
Hraç, Basri, Ali Rıza, Şahap, Ça
katino, Lehip, Liskardi Etien 

rer konferans verilmiştir. 
Bundai:ı başka hususi takas ve 

deblokaj hesapları vardır. B hesaıbı ile Türkiyeden Fran -
saya gönderilen malların :Vijzde 35 ni 
ihtiva eder ve serbest döviz olarak Kliring muamelesinin hesabında 

e 0 acagı soy enıyor: yette bulundukları muhakkaktır. 0-
Kaleci - Naci, müdafiler - Hüsnü 

L
• f , yun tarzları ataktır. Hele son gör-

Kunıbara ikramiyesi 
Kazananlar 

Merkez Bankasının emrine verilir. Fransada ve Türkiyede :!.933 mu.ka -
C hesabı Türkiyede a.:ılan yeni velesindenberi bir hayli Fransız mat 

Kliring hesabiyle karşılaşır ve şu pa- lubatı toplanmış olduğundan Kliring 
ralarla beslenir: yolu ile paralarını bekleyen Fransız 

ut i. Muavinler - Musa, Esat, Re- d üğümüz liğ maçlarında bazı fütbol-
şat. Muhacimler - Naci, Boduri, Ali cülerimizin iştahasızlıklariyle mu -

' ' 
Yusuf, Sarafim, Nubar, Bambi-

Rıza, Basri, Diran. k 
İ ayese edilirse, Ankara lehine epi , 
ki takımın bugünkü kuvvetlerı·- t · k ı· ı ava~ aJ verme azımdır. 1 

ni mukayese etmeden evvel, İstan- Bır çok bakımdan Ankara fütbol
bul. ka~rosunun vaziyetini gözden cülerinin daha kuvvetll=--göründük-

no, Culafi. Suldur, Şeref. Ltitfi. 

Ankara, 1 (A.A.) - Ziraat Banka
sının Bankada 50 lira ve daha fazla 
mevduatı bulunan tasarruf sahipleri 

Hususi takas suretiyle yapılan ihracatçıları uzun zamandanberi a -
Tiirk ihracat bedelinin yüzde beş acaklarmı tahsil etmemişlerdir. · 

a---ra..:n.-cl.cııı.l..:. .:..ı.----:'I.,.,.. , _____ ,, ~iin ı. ... - ·----Deblokaj suretiyle yapılan Türk ziy;tler~-na1;;;~nftiifilen 'bfOfttt-ifi-an~: 
geçırelım: ı · b -Kal . .. . erı u sırada yukarıda yazdıgımız 

ecı, bugun oynıyan kaleciler kadro ile çıkacak İstanbul takımı- HABERLER • 
kada ikinci noterle diğer alakadarlar 

huzurunda çekilmiştir. 

~r~smria zannederim, en muvafığı- • mn şansı ne olabilir? .. 
dır. Bu hususta bir çok müdafiler lk" ak b ı r i in avantajları arasında 

bızi tatmin etmiyor. lstanbulun hissesine düşen iki şey 
Meraklının bizimle beraber oldu- vardır: Saha alışkınlığı ve seyahat 

ğu kanaatindeyiz. yorgunluğunun karşı taraf sırtında 

Daha seri, daha idman kıvamı üs- olması .. 
tünde olan başka iki müdafi bul - Bu iki avantajln iyi ve kazana-
mak mümkündü, sanırız. cak bir oyun çıkaracak derecede rol 

Muavin hattının yanlan iyidir. oynaması güçtür ve çok iyi oyun te
Ortası biraz hafif düşecek gibi ge - sadüflerine bağlıdır. 
liyor bize... . Kanaatimizce, İstanbul kad -

Hücum hattı; bize öyle geliyor rosu daha münasip bir şekle getiril
ki, İstanbulun çıkarabileceği en kuv mezse, Ankara muhtelitine karşı ya
vetli ve en isabetli bulunmuş hü - pacağı maçtaki galibiyet ihtimali 
cum hattı değildir. yüzde otuzu geçemez. 

Milli küme maçlan devam eder - Beraberlik ihtimali için de yüzde 
~en, Ankara ve İstanbulun muhte - on ilave etsek bile, Ankaramn ka
lı~ ?.yuncularını sık .. sık k~rşılıklı "zanma şansı yine yüzde altmış ola
goruyor, ayarlannı olçmek ımkanı- rak kalır. 

Federe Olmıyan 

Klüplerin Azası 
Yeni kanunla eskiden olduğu gibi 

federe olan ve olmıyan klüpler eli
~~· mevcut tefrik ortadan kalktığı 
ıçu:ı yakında, federe olmıyan klüp
lerın de faal azasına lisans verile -
ceği haber alınmıştır. 

Böyle olunca, gayri müttefik ta -
kımlara girmesine ve onlarla birlik
te müsabaka yapmasına nedense 
müsamaha edilmekte olan mevcut 
federe klüplerin mali lisanslı oyun
cular artık, yalnız eski klüplerinin 
oyunlarına iştirak edeceklerdir. 

Beıiktaş Klübünün 
Faaliyeti 

Bir vakitler İstanbulun en namlı 
güre.~çilerini yetirtirmiş olan Beşik
taş Jlmnastik klübünün yine eskisi 
~ibi güreş :faaliyetine büyük bir 
onem verdiğini ve geniş bir kadro 
ile güreş çalışmalarına başladığını 

memnuniyetle haber aldık. Gencle-
re muvaffakıyet dileriz. , 

Milli Küme Yerine 
BirTurnuva Teşkili 
lmkiinı Aranıyor 

Mevsuken aldığımız malumata Asaf, atıcılığa memleketimizin ma- Beden Terbiyesi Bütsesi 
göre, beden terbiyesi genel direktör- ruf atıcılık mütehassıslarından E- Ankara, 1 (TAN) - 939 senesi 
lüğünde teşkilat tamaınlanıncıya mekli Binbaşı Hakkı. dağcılığa da için hazırlanmakta olan umumi dev
yani hazirana kadar eski teşkilatın okul öğretmenlerinden nyas, zaten let bütçesine ilave edilmek üzere 
işlerini değiştirmemek prensibi ba- münhal olan denizcilığe cı.enız oın- tertip edilmesi icap eden beden ter
kidir. Ancak bu arada milli küme başılarmdan Abdurra:hman vekale - biyesi umum müdürlüğü mülhak 
yerine daha az masraflı ve daha çok ten getirilmiştir. bütçesi genel direktörlükçe tanzim 
adette klübün iştirakini temin ede- Fudbolde eski reis Danyal, bisik- ve merkez istişare heyetince de tet

cek bir turnuva tertibi teklif edil- lette Hüsnü Naili, ve güreşte Vehbi kik edilmiştir. 
mesi üzerine bunun eski milli kü- yeni teşkilata kadar vazifelerine de- Vilayetlerde idarei hususiye ve 

Bu çekilişte bin liralık ikramiye 
225 numaralı tasarruf hesabı sahibi 
Maraşta Mehmet İnanca, 500 liralık 
ikramiye 422 numara sahibi Gem
likte Mehmet Ünaya, 250 liralık ikra
miye 529 numara sahibi Elazığda Ö
mer Naimi Orala çıkmıştır. 

501, 1286, 4007, 347, 277, 385,219, 
63, 32 ve 1054 numaralara da yüzer 
lira ikramiye çıkmıştır. 

Bunlardan başka muhtelif mahal
lerdeki 95 tasarruf sahibine 50, 40, 20 
liralık ikramiyeler çıkmıştır. 

Tedavüle Çıkardan 
Yeni Paralar 

Ankara, 1 (A. A. J - Türkiye elim 
huriyeti Merkez Bankasının 1!:> ikin -
citeşrin 937 tarihinden itibaren yenı 
harfli banknotlardan 1 mart 1939 
tarihine kadar: 

Beş liralıklardan 39 294 140, 
On liralıklardan 2-1.152.670, 

Elli liralıklardan 20.867 .800, 
Yüz lirahklardan 20.615. 200. 
Liralık, ceman 104.929.810 lira. 

tedavüle çıkarılmış ve mukabilinde 
eski harfli banknotlardan ayni mık -
tar, tedavülden kaldırılmıştır. 

Köy Bek~ilerinin 
Mesu liyet leri 

me sistemine nazaran fayda ve za - vamı kabul etmişlerdir. belediyelerden ayrılması, beden ka-
rarlarını tesbit etmek üzere ve yal- Atletizme gelince eski reis Vildan nunu ahkamından olan mahalli irat
nız bu iş için, bir komite teşkil edil- Aşirin son günlerde Maarü Veka _ lara k~rşı yap~lacak mahalli sarfiyat 
miştir. leti beden terbiyesi direktörlüğüne Y_~ ~~sısat .. harı? o]du~u halde direk-

Bu komitenin mütaleasını aldık - tayini üzerine bu federasyondaki torluk butçesı yekunu bir milyon 

Anara, 1 (Tan muhabirinden) -
Şehir ve köy bekçilerinin vazi.fe ve 
mesuliyetlerini ve bunlara verilecek 
maaş mıktarını tayin ederek bir teş
kilat vücuda getirmek üzere Dahili
ye Vekaletinde bir komisyon kurul • 
muştur. Komisyon azaları jandarma 
genel komutanlığı hukuk mtişavirliği 
mahalli idareler memurin sicil ve 
muamelat umum müdürlükleri mu
rahhaslarından ibarettir. 

HARiÇTE: 

Alman • Yugoslav Maçı 

tan sonra genel direktörlük kat'i vazifesine devamına Vekaletçe mü- liraya baliğ olmuştur. 
kararını verecektir. saatle edilmemiştir. 
Federasyonların Vaziyeti Şu halde bugün atletizm federas-

Türk spor kurumunun feshi ve yonu reisliği münhal bulunmakta -

yerine devlet teşekkülü olarak ge - dır. 
Len beden terbiyesi genel direktörlü- Federasyonlar içinde yalnız es-

ihracat bedeliniın yüzde 15 kısmı, sız rnatlubatı 3370.000 liradır. Bi -
Kıymeti bin Fransıo;ı; frangını geç naenaleyh deblokajı yapılmayan pa

meyen Türk malları bedelinin yüzde raların Fransada tahsili uzun zaman 
65 kısmı. ı:;ürer. Ancak Türkiyeye giren Fran

D hesabı Türkiyed~1d eski Fran- siz kitap ve gazete bedelleri Fransa
sız matlubatmın tasfiyesine tahsis e- da stra beklemeksizin ödenir. 

lHRACAT: 
~ ---- --

Amerika Bizden 
Ton Balığı Alacak 
Amerikaya Ton balığı adı ile Yu

nanistan ve İtalya balık fabrikaları 
tarafından satılan Türk sularının pa
lamut, torik ve orkinos balıkların
dan yaptlmış konserveleri bu defa A
merikalılar doğrudan doğrtıya mem
leketimizden satın almayı muvafık 
görmüşlerdir. 

Bunun için de siparişler gelmiş-

tir. 
Bu nevi balıkları şehrimizde ça-

lışan konserve fabrikaları ile Tekir
dağda ve Marmarada çalışan fabri
kalarımız hazırlamağa başlamışlar _ 
dır. 

Alm~nya Meşin Ahyor 
Son gunlerde Almanya iı'in m 

il 
.

1 
, azı 

e ış enmiş meşin ve sahtiyan top _ 
lanmıştır. Toplanan bu gibi deriler
den sekiz bin kilo kadar satılnu 
kil 

ş~ 

osu 105-106 kuruştan verilmiştir. 
Alman ithalat büroları tarafın _ 

dan tanziım edilen ve gon·· de .1 . rı mesı 

beklenen yeni tiftik permileri henüz 
gelmemiştir. Permiler gelinr:e satış
ların sevkiyatına başJanacaktır. 

Yapak ihracatı 
Mersinde teslim edilmek üzere 

Almanyaya yeniden ">in balye Ana
dolu mallarından yapak satılmıştır. 
Bu . m~ll~rın kilosu 52-53 kuruştan 
v~rılmıştır. Devlet taahütlerine giriş 
mış olan yerli fabrikalarımız dahi ya 
pak alışlarını arttırmıslardır 

Almanya için son -bahar . kırktmı 
yıkanmış yünler için istekler olmak
taysa da stok olmadığından 78 kuruşa 
kadar aranılan bu mallardan ihra -
cat yapılamamıştır. 

SATIŞLAR : 

Piyasaya Buğday 
Yerine Un Geliyor 
Dün Anadoludan piyasamıza buğ 

day ve diğer hububat gelmemiştir. 

Yalnız bir vagon tift.ik gelmiş ve sa· 
tılmıştır. Bir müddettenber Eskişe -
hir ve Karaköydeki un fabrikaların
dan piyasamıza bol mıktarda un ge 
tirilmektedir. Anadolu buğdayı daha 
müsait fiyatlarla toplanarak una tah 
vil edilmekte ve elveri~li fiyatla pi
yasamıza gönderilmektedir. Dün da
hi fazla mıktarda un gelmiş ve fırın
cılara satılmıştır. Anadoludan geti • 
rilen unlar şehrimizdeki deb"İrmen -
lerin unlarına kolaylıkla rekabet et -
meğe başlamıştır. Fiy'lt bakımından 
da bu unlar daha ucuza mal edilmek 
t~ olduğundan bir kısım fınn<'ılarmız 
Anadolu unlarını tercih eder'!k mü -
bavaa etmektedirlı:>r. 

Trakya da Kı~ Zeriyatı 
Anadolu ve Trakyadan gelen ha

berlere göre bu sene kış zeriyatı ge
cen seneden fazla olmustur Ekin • 
lerin hemen hepsinin iyi inkişaf etr 
mekte ve mart ayında yağmur sık -
laştrsa geçen seneden iki misli mah
sul almak imkanı bnlunacağı bildi
rilmektedir. 

BaZl yerlerde '{azlık ziraat sona: 
ermiş bazı yerlerde ise henüz ikma 
edilememiştir. Havaların müsaitli. · 
ve toprağın tavmda bHlunması vaz 
hkların da çok yi ~artlarla bitiril 
miş olacağı ümitierini ltuvvetlendir 

mektedir. 

ğünün kaim olması üzerine dağcılık, krim federasyonu reisi Fuat Balkan 
atıcıhk, tenis federasyonu reisleri beden terbiyesi kanunu mucibince 
olan mebuslar, bir devlet teşkilatın- Başvekaletçe memuriyeti tasdik edi

riyat, muamelat, sicil, müze şubele
rinden mürekkep olınası icap eden 
merkez teşkilatı da henüz yapılmış 
değildir. Bu işlerin bir kısmını gör
mekte olan memurların yeni teşki
lat kadrosiyle haziranda vaziyetleri 
kat'ileşecektir. Binaenaleyh bunlar 
haricinde şayi olan haberler esas -
sız olduğu gibi bazı federasyon an
trenörlerinin istifalarına dair yapı

Berlindeki Olimpiyat stadında Krizalit istiyorlar 

tiştirilen mıntakalarda kozaların i 
çinde kuruyup kalan ve krızalit d 
nilen ve istihale etmi] ipek böcek 
lerini almağa talip olmus ve alaka 
darlara müracaat etmiştir Krızalit" 
terkibinde yüzde 8 -10 azot bulun 
duğu için bilhassa çic;eklere ve se 
zelere fenni gübre olarak kullanıl 
maktadır. 

da memur vaziyetine düşmemek için len yegane reistir. 
istifa etmişler ve bunlardan mün - Kanun mucibince federasyon he-

an tenis feder onuna An - yetlerinden başka teftiş, hesap, sağ- it . 

binlerce kişi önünde yapılan Al -
manya - Yugoslavya milli futbol 
maçını Alınanlar müşkülatla 2 - 3 
kazanını lardır. 

Marsilyada Fransız müessesele -
ri memleketimizden sathiyen ve de
ri kırpıntıları ve diğer bir Fransız 

müessesesi Türklyede ipek kozası ye-
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TRAMVAY, TÜNEL DEVLETE GEÇTi 

Tramuay ve Tünel işletmeleri, dünden itibaren devlete 
geçti ve bu münasebetle bütün depolarda merasim yapıUlı, 
kurbanlar kesildi, ziyafetler verildi. Bu mesut htidisenin re
ttimlerini aşağıda bir film halinde ı·eriyoruz: 

Şu Garip Dünya : 

256 Yasınd~ , 
Bir Adam 

K ara Mehmet ·~~~~~~~· • • • ..~~~~~~~3' 

Bugünlerde 
Çinde dünya 
nın en yaşlı a 
damı ölmüştür 

İsmi Çan L ................ ..... ...... .... 
KARGALAR Yazan: Balıkesir Mebusu 

Hayrettin Karan 
Basan: Ankarada Recep 

Ulusoğlu Basımevi 

f Yazan: 1 
M. Turhan i 

Yazan: Şair Hüseyin Siret 
Basan: Ebuzziya Matbaası • 

Q ünyada bilek ve yüre!t pekliği-
le insan havsal<ı.sına sığmaz 

i~r başarmak -
ta en ileri gi -
den milet, şüphe 
Yok ki, Türkler -
dir. Bu necip mil
letin asırlar ve a
sırlar imtidadın -
ca kürenin dört yanına medenıyet 
ışığı taşıdığını, asırlar ve asırlar 

irntidadınca da Asyayı Avrupanın, 
AYrupayı Afrikanın ve bütün de -
nitleri birbirinin sırtın:\ yükliye -
l"ek beynelmilel inkılôplar yarat -
tığını, yeryüzüni.m her kö~sinde 
devletler yıkıp devletler kurduğu
nu biliyoruz. Ne yazık ki bu ya -
nıan işlerin hik5.ycı::i birer tarih 
satırı olarak n~ilden n~ile, a -
sırdan asıra intik31 etmekte ve tür 
kü çekemiyen mileilerin tarihle -
rinde ise o ~tırlar:ı dahi yer veril
ınemektedir. 

Halbuki başka milletler tek 
bir zaferi vcva tek bır knhramanı 
başlı başına .bir tarih ve başlı başı 
na bir cihan haline koymuş -
lar ve o zaferle o kahramanı "des
tan,, yolu ile her ferdin şuuruna 
işlemeğe muvaffak olmuşlardır. 

Yalnız böyle de değil, efs-ıneleri 
hakikat tanıtmak kaygıısıı ile milli 
destanlar vücude ı~etır<:n ve o des 
tanlarla koca bir milleti za'llan za
man canlandıran, şahlandırcın va -
tansever şairler de yardır. Mesela 
Roland mevzuunu el0 nlalım: O 
hakikatten ziyade hayal olarak ka

-'."ell•u1,,ec1i ı ıc eden b ir '>ima i -
ken Boirdo ve L"at'ioste gibi İtal -
yan, Quinault gibi Fransız şairie -
r in himmetiyle hakiki bir kahra -
man hüviyetini almış ve hala oku
nur bir şarkı ve opera k!ymeti ta -
şımakta bulunmuştur. 

TAN J 
.............................. 

dan maksadımız freııklel'in Pocme 
epique dedikleri şiirler olup mut -
lak surette Hersie'i yani kahra
manlığı terennüm eder. Yoksa bir 
aşk fedaisini, bir para entrikası 

kurbanını hikaye eden destanların 
mili terbiye bakımından değerleri 
yoktur. 

En kahraman bir milet!.n milli 
sayılabilecek ve edebiyat ta -
rihinde de yer alacak bir destanı 

niçin olmasın? .. Bunun <'C\'abını 

destan yazmağa heveslE:nen veya 
muktedir olan şairlerim!zin milli 
kahramanları değil padiş3hJar1 mev 
zu seçmiş ve bu yüzden saçmala -
mış olmalarında buluruz. On do -
kuzuncu asrın son yıllarına doğ -
ru destan yazmak teşebbüsüne gi
rişen Muallim Naci bile "Tarihnü
visi ali Osman,, adını almamış 

mıydı? 

B ahkesir mebusu Hayrettin 
Karanın "Kara MPhmet., 

adlı büyük kitabını Plime aldığım 
ve bunun bir 
destan olduğunu 

anladığım zaman 
işte bu edebi yol· 
sulluğu hatırla 

dım, ondan öti.i 
rü de sayın say 
lavın eserini de
rin bir dikkatle okumak ıztıran -
nı duydum. 

Hayrettin Karan - Budinin su -
kutu ile neticelenen meşum muha
sara sırasında biiyük roller oyna -
yan on beş yaşındaki Kara Meh
metli de hatırlatan bir seçişle-Kara 
Mehmet adlı bir Turk yavrusunu 
eserinin kahramanı yapmış ve ba -
basiyle, kardeşinin ş~hit olmaları 

üzerine büyük harpte sınır boyla -

E debiyatla - sudan değil de, 
gerçekten - meşgul olanlar 

" Şeyhi ,, nin 
Harnamesi ve Zi
ya Paşanın Za 
fernamesi gibi e 
serlerin, yazıl . 
dıkları devrin ka 
rakteristilc cep -
helerini zarif bir tüle, şıırden ış -
lenmiş bir bürüncü~e sarılı olarak 
nasıl tebariız ettirdiklerini bilirlerı 
İkinci M~rat devrimle ne gıbi 

gadirler, haksızlıklar, zulümler ya
pıldığını hiç bir tarih kitabı, Şey
hinin Harnamesi kad:ır beliğ suret 
te icmal edemez Sultanaziz zama 

nındaki idari, siyasi, ma~i rezaletle 
ri de hiçbir müverrihin kalemi Zi

ya paşanın zafernam·?si derecesinde 

belagatle - henüz - tasvir etmiş de
ğildir, Fakat bu eserlerin muhar -
rirleri, yukarıda da işaret ettiği

miz veçhile, mutad o'an üade şe -
killerini kullanmamışlar, fikirle -
rini tüller. danteller i~inde okuyu-

cularına sunmuşlardır. Bununla 

beraber deyme yazıcının eserinde 
bu şairlerin o eserlerde temin ettik 

leri vuzuha tesadüf olunamaz. Za
ten o gibi eserlerin f."n büyük kıy -
meti de bu hususiyetlcrindedir. 

Serveti Fünun edebiydtı üstad-
1arından olup bünyece. siımıca ol
juğu kadar ibda kudretince de 
genç kalmış ve büyük bir fikir te
raveti içinde genç dimağları nur -
landıragelmekte bulunmuş olan 
büyük şair H üseyin Sırttın tKar -
galar) ı da işte o ayarda eserlerden 
biridir. Bu hacmi küçük, kıymeti 

büyük kitapta bir takını erebi ha
kikatler, en temiz ve o nisbette kıv 
rak bir usliıp ile satirize edilmiş 

bulunuyor. 

Ş arkın bu yolda verdiği misal rına koşan bu kahramanın dört bü E debi hakikatler, dedim, Üs • 
ler içinde ise Şehname en yük harp yılı içindi! cephP-den cep- tad Hüseyin Siret, ne bir 

başta gelir. Bi- heye giderek yarattığı hamaset Şeyhi, ne de bir 
raz tarih ile uğra harikalarını - heyecanlı bir ıfade Ziya paşa hıncı 
şanlar bilirler ki ile - anlatmıştır. taşımadığı ve yal 
Şehname adını Hayrettin Karan eserinde naz - nız hakikat a · 
taşıyan milli des mı nesire tercih et.m~k s•ıretiyle şıkı olduğu ıçm 
tanlar mecmua - tam destan dili kullanmıştır. (259) eserinde edebiyat 
sı Firdcvsi tara _ büyük sayfa tutan manzum bir ki - çerçevesi dışına 
fından yazılmış olmasaydı bugün tapta uslubu yekahenk tutmak çıkmamışbr. Bu keyiiyet, Karga -
ne İran, ne trani ve ne tran dili ka müşküldür ve mevzua bağlı sah- ların daha fazla bir sevgi ile okun 
lırdı. nelerin üç beş say! ada bit' değiş - masını temin ediyor. Çtinkü ilmi 

İşte bu kadar mühim ol:m des - mesine rağmen ifacicclcki tasvirde- siyasete uşak yapanların yazıları 
tan binlerce ve binlerce des - ki heyecanı boyuııa' zinde bulun - gibi edebiyatta siyase~ yapmak is -
tan mevzu halketmiş, mübarek is- durmak gerçekten hünerdir. Hay - teyenlerin de yazılan - ne kadar 
rni sürekli bir destan gibi ezelden - rettin Karan o müşkülü yenmiş ve nefis olursa olsun - idrake bulantı 
beri her miletin d.ilndP. gezmekte o hüneri göstermi~tir verir. Bay Hüseyin Siret, bu sone-
bulunmuş olan Türk için hemen he- Esef duyduğumuz nokta, şim - serinde sanatı sanat için kullanmış 
nıen meçhul kalmı~tır. di elimizde bulıman kitapta Kara ve edebiyat zevkini hiç bir düşün-

Dün olduğu gibi bugün de -sa- Mehmedin milli savaşta neler yap- ceye feda etmeın1* oldugundan ay 
yısız kahramanlıklarmn.ıdan ve sa tığının tasvir edilmemiş ve bu bah rıca tebrike hak kazannıış oJuyor . 
yısız kahramanlarımızdan :mini te sin ikinci cilde bırakılmış olması- Çok zarif nükteler içinde e-
renüm eden _ edebi kıymette bir dır. Sayın şairden liu es~fünizi se- debi hayatımızın bir kısmını sey-
destana malik değiliz. vince çevirmek için ikinci cildi ça- retmek ve çok ne.üs bir kaç satır 

Hemen ilave edeyim l:i destan- buk bastırmasını dileriz. da şiir okumak isteyenlere Karga-
---------------·------ ları tavsiye ederiz. 

T AYY ARELERIN GELDIGINI HABER ALAN ALETLER : ' YENi NEŞRIY AT: 

ş:n-ıdiki tayyare müdafaası, tayyare motörlerinin çıkardığı gürül
tüyü uzaktan sezerek mukabil tertibat almağa istinat eder. Tayyare 

gürültülerini kaydeden cihazlar bunlardır. 

1 

1 - Türk köyünü yükseltme ~a
releri. 

Bizde yegane köy ilmi mütehas
sısı olan Nusret Köymenin son eseri 
ve onun, köye, köycüliiğe dair yu:· 
dığı kitapların alhncmdır. Ankara
da Çankaya matbaasında hasılmıs· 
hr. Köy mev.ıı:uui1e i1gi1enen her
kesce ve bilhassa valilerce. kay • 
makamlarca. nahiye müdürlerince 
gerekli bir kitaptır. 

2 - "Öğretim ve eğitim,, 
Meshur terhire mütehassısısmız 

Kazım Nami Durunun Kanaat ki
tabevi tarafından basılmış bir ese
ri olup her muallimin istifa edece
ği mevzuları tah1il etmektedir. 

3 - Arıcılık. 

Doktor Fuat Ali Örsan tarafından 
yazılmı , İnkılap kitabevi tarafın
dan basılmış olan bu kitap an se
verler için gerçekten faydalı bir kı· 
lavuzdur. Tavsiye ederiz. 
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ilk araba depodan çıkarken kurbanlar kesildi 

Yeni idare, işçilere bir çay ziyafeti verdi 

Ziyafette bir işçi, nutuk söyliiyor •• 

idare heyeti ı:e davetliler Taksim abidesine gidiyorlar 

"Tramı·ay ve Tünel,, idaresinin çelengi abide öniinde 

Tramvay idaresi müdürii, abide defterini imza ediyor 

8 Lun olan bu s , ~ 
dam 256 yıl ya (

1 
• şamıştır. Deyi ~--~"'6..wııı"""' .. 

Telgraf gazetesinin Çın muhabiri 
Peking de bu adamın yaşını beledi· 
yeden evrakla da tesbit etmiştir. 

Çan Li Lun, 224 defa evlenmiş.. 
tir. Çecuklarının adedini ve isimle
rini de bilmemektedir. 256 yıl va
şadığı halde öldüğü güne kadar sıh
hati yerinde imiş ve yalnız ağır vfi· 
rüyorrnuş ve gözlük lrullamyor.nnı 

Yakınlarının anlattıklarına göre, 

Çan Li Lun alkollü içki ç:>k az lt:.ılln-

• nıyormuş ve Opiumu da kullanmsk
tan çekiniyormuş. Bunların yerine, 

• 
• 
• 
il 

• 

Tibet'te Dalay Lama manastırında 

yetişen bir nevi otu tütün yerine iç
mekte imiş. 

· Filler de bu otu yediklerinden Ö• 

mürleri uzun olmakta fmtş . 

Çan Li Lun, 4 mily•m franktan 
ibaret olan bütün servetini. Çin or

dularına silah alınması için Mareşal 

Çan Kay Şeke bırakmıştır. 

• 
• Çahıkan Miyoplar 

Bir doktor, 
• miyop olan 4000 

tiniversiteli ü-
zerinde tetki-
katta bulun-
muş ve bunlar
ian ~ 45 inın 

derslerinde pek 
iyi derece, % 38 ınin de iyi derecede 

çalışkan olduklarını ve kalan o/,- 17 
sinin de zayıf olduğunu tesbit et
miştir. Gözleri normal olan üniver· 
sitelilerde bu isbet aksineda.. Alı· 

nan bu neticelerden doktor. mivop-

9" larm ilim sahasında daha çaiİŞkan 
1 '!duğu kanaatine varmıştır. 

• 
Maymunların Disler"i 

Alman iılimı 

• Dr. Aylerin tes· 
bit ettiğine ger 
re, maymunlar 
da insanlar gibı 

diş ağrısından 

müteessirdir ler. 
Alimin kanaa

tine göre, insana en çok benziyen 

maymunların dişleri sık sık bozul
maktadır. Halbuki insana benzemi

yenler o kadar diş rahatsızh~ ~ör

mezler. Bu doktora ~ör~ tnc;ana çok 
benziyen maymunlardan Goril ile 

• Şampanze en ziyade diş hastalıkla
rından müteessirdirler. 

• 
• 
il 

• 
Saat Gibi Şapka 

Kadın şapka

rı son zaman
ırda bir çok a
ayip şekillere 

ırdi Pariste ge 
"nlerde bir so
·akta bir ecne-
1 kadınına rast 

• 'anmış ki, şapkası adeta bir büvü
cek saate benziyormuş Etrafında 

• c;aat gibi madenden yapılmış rakam· 
lar da varmış. 

• 
• 
• 
• 

• 
Amerika Çocuklarının 

Yemini 
Her Amerikan çocuğu mektebe ilk 

başladığı anda şöyle bir yemin eder: 
''- Yemin ediyorum ki, hiçbir za

man fidanları .ağaçlan kesmiyeceğim, 

çiçekleri koparmıyacağım . Sokaklar-
da ve mektepte sınıf odalarına til-

• künniyeceğim . Bahçelerde. sofaları. 
avlulan bozmıyacağıma. duvarlara 
yazılar yazmıyacağıma sokaklara 
kağıt parçalan ve öteberi artıktan • 
atmıyacağıma da söz veriyorum ln-

• sanlara karşı daima itaatklrane dav
ranacağım. Kuşları koruyacağım ve 

• bunların öldürülmelerine göz yum
mıyacağım. Yabancılann mülkiyeti-

• ni kendiminki gıöi koruyacağım • 
Daima vatanımın sadık ve doğra 

bir hemşerisi olamğım.,. 
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Kayseri (TAt;l) - Türk hava ku
rumu, vukubulan yardımlarından 
dolayı valimiz Adli Baymanı bir al
tın mndalye ile taltif etmiştir. * Kayseri (TAN) - Boğazlıyan 
kazası halkı, coğrafya ve iktısat ba
kımlarından daha iyi surette bağlı 
bulundukları Kayseri vilayetine t:l
bi kıJınrnalan ve Yozgat vilayetin
den irtibatlarının kesilmesi için her 
iki vilayete birden müracaat etmiş
lerdir. Bu müracaatın hüsnü telak
ki edildiği haber alınmıştır. 

lzmit Hastanesi 
ihtiyaca Yetmiyor 

Yeni yapılan l~ay&eri vali konağında verilen 
ıuvarede bulunanlar 

İzmit (TAN) - Şehrimizden uzak 
ve sarp bir yerde olan memleket 1 

hastanesi ihtiyaca kiıfi gelınemekte
dır. Dik ve yolsuz bir yamaç üzerin
de üç pavyondan ıbarct olan bu has
tanenın, şehrimizin merkezi bir ma
haline nakli arzu edilmcktedır. Bu
na ve müessesenin yüz yataklı as
ri bır hastane haline getirilmesine 
ihtiyaç vardır. 

İçt malarına devam etmekte olan 
v:layet umumi meclisınin meseleyi 
bir karara bağlaması beklenilmek
ted.r. 

azilr de imar işleri 
Nazilli (TAN} - Evkaf idaresi de 

cazamızın imarına yardım etmekte
dir. Aşnğı Nazillide fabrika caddesi 
üzerinde çirkin bir manzara arze • 
den eski mescidi ~ktırarak arsası 

üzer ne asri bir fırın, gazino ve iki 
katlı bir apartıman yaptırtmak ka
rarını vcrmiştır. On beş bin lıraya 
malolacak olan bu inşaata yakında 
başlanılacaktır. 

Bu yıl içinde, kaymakamlık için 
Cümhuriyet meydanı civarında bir 
konak yaptırılacaktır. Bıliıhnrc na
h 'yeterde de birer müdur evi inşa 

ettirilecektir . * Nazilli (TAN) - Tapo katibi 
Ali Rıza Yürek, yurdun Yeşilova 

ilçesi tapo memurluğuna terfi et -
m ş, buraya yeni tapo memuru ve 
katibi gelmiştir. 

Kayserinin yeni vali konağı 

Sıvas Halkevi gençleri "Uzun Mehmcl,, 
piyesini temsil ediyorlar 

S~c m~bm~ ~ti~~~d~============================= 
Nuri Başaran, Nazilli mahkemesi •••• 
baş katıpliğ ne tnyın olunmuştur. '-an - nun -- llLltML 

---o---
Düğünlerde israf 

Çankırı (TAN) - Meclisi umu
mide, düğünlerde men'i israfat ka
nununun tatbikı için mahalli bir 
nizamname yapılması mevzuu bah
solmuştur. 

Düğünler burada eski şeklinden Ba o· N 1 G • R ı· kurtulamadığı ve her düğün için ş, ış, ez e, rıp, oma ızma 
asgari altı yüz lira kadar para sar- •• k k .-fooildiği cihetle, böyle bir nizam _ Nevralıı. ırı hk, ve bütün agrılarınızi derhal keser. 
name yapılması isabetli olacaktır. tsBM icabında günde 3 kaşe alınabilir. YBU 

AKA GÜNDÜZ 
(Sayın eski arkadaşım, 
{istediğiniz iş hakikaten pek ehemmiyetsiz, pek 

küçük bir şey. Yapmasına başüstüne hemen yapa
yım. Fakat siz kardeşimin bu kadar küçük bir iş 
için bana, şurada burada yüz suyu dökmeme razı 
oluyor musunuz? !ki yüz lira ücret için ele güne 
boyun eğmekliğime razı olmıyacağınıza eminim. 
Eğer bir şey yapacaksak, bari yerinde olsun. Bun
dan dolayı bendeniz de zatıalinize şunu r·ca ediyo
rum: Kendinize hiç olmazsa, en az beş altı yüz lira 
aylıklı bir yer arayınız, bulur bulmaz, hemen bil
diriniz, derhal yaptınvereyim!) 

Bir Bayan da şöyle bir mektup gönderdi: 
(Bundan otuz yıl önce dayım merhum Hasan Bey 

arkadaşı Hüseyin Beye on altın ~ermiş. . Hüseyin 
Bey bunun altısını Ali Beye vermış. Alı Beyden 
Veli Bey ödünç almış. Sonra da Veli Bey dördün~ 
size vermiş. Dayım teyzeme söylemiş! rahmet!ı 
teyzemden annem işitmiş. Çok rica ederım, dul bır 
Bayanım, şu günlerde pek ihtiyacım var. Emretti· 
ğ'niz bir gün kendim gelip alayımJ 

Ona da şu cevabı verdi: 
(Sayın Bayan, tarihi vesikalara müstenit mektu· 

bunuzu aldım. Ben de ayni vesikalara dayanarak 
bildiririm ki, ben öyle bir şey almadığımı Mehmet 
Beye söylemiştim, Mehmet Bey, Ahmet Beye söy
lemiş, Ahmet Bey Nuri Beye söylemiş, Nuri Bey 
Tahain Beye bildirmiş. Tahsin Bey de ömrümde hiç 
ctönncdil!im tammrıd1~m davınıza bildirmesi için 
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snyın teyzenize söylemiş. Bundan dolayı size bu 
zarfın içinde bir kağıt lira takdim ediyorum. Aman 
ağzınızı sıkı tutunuz, merhum dayınızın diğer ye
ğenleri işitmesinler, payınıza bu bile düşmez. ) 

Bununla beraber alncaklı Bayan bir knğıt liraya 
kanmadı. Yorulmadan bir çok defa altıncı kata ka
dar ~ıktı ve birer ikişer, eski alacağı tahsil etti. 

Dar Pencerenin Bildikleri 
Altıncı katın dnracık odasındaki küçük pencere 

Talimhaneyi görüyor. Bu pencerenin bir mikrofon
luğu ve bir teleskopluğu vardır. Bu iki marıfet, 
Vurgun'u eğlendirebiliyordu. Çalışmaktan yorul
duğu ve içkisiz kaldığı zamanlan bu pencerenin 
önünde oturur, Talimhane denilen yeni bir alemi 
seyreder. Apartımanların içinden ziyade sokakları 

ve sokaktakilerle ilgilidir. 
Saat dokuzla dokuzu çeyrek arası mı? Bir ıslık 

sesi pencereden sert sert girer. Bu, tornacı Ali'nin 
ıslığıdır. Ali Marikasını çağırmaktadır. Gerçekten 
nişanlıdırlar. Marika, alt knttakı kuyumcuda orta 
hizmeti görür. Patronu çok hırçın bir adamdır. !s
ter sahici nişanlı olsun, ister kardeşi, delikanlıların 
daire kapısına yaklaşmalarına pek kızar. Kız işini 
dokuzda bitirip evine gidecektir. Fnkat gece kolun
da nişanlısı olmadan sokağa çıkmaktan çekinir. 
Mahalle bekçisi ile polis tc bu iki gencin ne uslu 
nkıllı olduklarını bilirler de ıslık çalanı apartıman 
ı::ovguncusu dive vakalamazlrır. 

Aydında Bir 
Fazla Mebus 
Çıkacak 

Aydın (TAN) - Vilayetimiz için
d: 134393 kadın ve 123926 erkek 
nufusu bulunduğu ve şimdikind 
b" f en 
ır azlasiyle yedi mebus çıkarıla-

cağı tesbit edilmiştir. 

14 Halkevi 
Aydın (TAN) - Vilayetimiz için

de Bozdoğan, Karacasu, Umurlu, 
Karapınar, Germencik, Yenipazar, 
Atça, Kuyucak ve Sultanhisarda ye
ni Halkevleri açılmış, bu suretle 
Halkevlerinin adedi on dördü bul -
muştur. 

Halkevlerinin yıldönümü müna -
sebebile Aydın Halkevinde "Şeriat 

cübbesi,, piyesi temsil edilmiş, genç
ler şimdiye kadar gösterdiklerinin 
fevkinde muvaffak olmuşlardır. 

Muşta Havalar 
iyi Gidiyor 

2 - 3 - 939 

Pirinç • Mercimeli • Arpa • Kornflör • 
.Yulaf • Patates Unu ve sair müstahzaratr: 

Yavrularınızı neş'e ve sıhhate 
ulaştıran bir zafer yoludur. 

Muş (TAN) - Bu sene kış pek 
hafif geçmiştir. Gççen sene şubatın 
ilk haftası sonuna nkdar 2 metre 58 
santimetre kar yağdığı ve yerde 97 Tarihi tesisi: 1915 Beşiktaf santimetre kalınlığında kar bulun- M. Nuri Çapa 
d~utcshltooild~h~debu~l.ş~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
batın birinci haftası sonuna kadar llJJllllflJllllllJIJflllfllJIJfllJllfllllflllfJflfllfllfflJllJIJJIJJJlfllJJJJJflJIIJ 
yağan karın mecmuu 29 santimet -
rooir. Kar, şehrimiz içinde pek az Bir tek lüp sizin de bu neticeyi 
görülmüştür, Altınovada ise hiç 

yo~~:~nusanide sühunet derecesi almanıza kafi gelecektir! 
bir kaç gün nakıs 4 e kadar düş
müşse de bugünlerde zait 10 a ka
dar yükseldiği görülmüştür. 

---<>--

Zeytin Mahsulü 
Çok iyi 

Erdek (Tan) - 936 şubatındaki kar 
mış olan yarım milyona yakın zey -
fırtınasından kavrulmuş ve hastalan
tin ağacı, ziraat memurlarının o za
mandanberi vukubulan çalışmaları 

sayesinde iyileştirilmiştir. 
Bu yıl da zamanında üç defa si

nok mücwi lCMı:i yapılml.f. hcrkcs;a :fen 
ni budama usulleri gösterilıniştir. Bu 
sayeae zeytin mahsul, yıllardanberi 
görülümemiş derecede iri ve çok gü
zel olmuştur. 

Bugün ilk iş 

olarak bir 

RADYOLİN 
ahnız ve bitinciye kadar 

her yemekten sonra kul· 

(anınız. Bu müddet sonun· 

da 

daha beyaz ve sok daha 

temiz olduğunu göreceli· 

siniz. 
tstanbuldan, nand1rmndnn hatta 

Gemlikten bir çok tacirler gelıp bir 
buçuk milyon kilodan fazla Erdek 
zeytini satın almı~tır. 

Erdek zeytinleri son zamanlarda 
Romanynda da rağbet görmcğc baş
lamıştır. 

RADYOLİl'l'in bellibaşh iki hususiyeti vardır: Evı:cıa dislerdeki kir tn· 
bakasını söker, yemek içki ve sigara dumanının husule ı:ctirdlği l<'kelcrl 

çıkarır, sonra dişleri yıkan parlatır ''C mikroblnrı % 100 öldiirlir. 
Sa b a h, öğle ve aksam. her ve «!kt n sonra 

Elektrik Tesisatı 
Muş <TAN) - Elektrik tesisatı

nın yapılması yaklaşmıştır. Makine
ler ve diğer malzeme, Diyarbakıra 
kadar getirilmiştir. Burada da la
zım gelen hazırlıklara başlanılmış -
tır. 

RADYOLi 
DIŞ !\IAt:UNILE UI LERİNIZ.1 MUNlt\/,.ı\l\IA. HKÇALAl ll\JZ 
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Tiittincunün yanındakı kasabın oğlu lekecinin 

Bayanı ile pek ahbaptır. Lekeci her akşam saat onu 
bulmadan sızar, Bayanı dükkanın arkasındaki oda
larına yatırır ve kapıyı üstünden kilitler; çünkü 
kasabın oğlu Feridiye'nin kaşesinde beklemektedir. 

Karşıki beşinci katın Bo,yı zengindir. Bir lüks 
otomobili ile bir buçuk metresi vardır. Haftada ilç 
dört akşam Bayanı ile kavga eder ve dolaşırlarken 
perdeleri kapamak zahmetine katlanmazlar. Baya
nın kavgası gerçek, Baymınkı uydurmadır. Bay kı
zar, çıkar, otomobile binince köşeyi sapar. Bir da
kika sonra zengin Bny yaya döner, yakası kalkık
tır, kendi apartımanının bitişiğindeki npartımanın 
beşincisine çıkar, burası da onundur ve metresine 
tahsis edilmiştir. Buçuk metresine gelince, bu bu
çuk metresi, tam metresinin fnm döşambrı olan 
bir altın saçlı Macar kızcağızıdır. 

Bayan metresi evde bulunmadığı zamanlar, Ba
yını idare eder, eğlendirir ve Bayan metresi gelin
ce, evde yalnız sadık hizmetçisini derin uykularda 
bulur. 

Hakikat şudur ki, sokaklar dar olsun, geniş ol
sun, apartımanlarda oturanlar, perdelerini açacak
ları. kapıyacakları münasip dakikaları bilrneli ve 
bunu asla unutmamalı. Yoksa demir parçalan ba 
müteahhidinin şirin yapılı kaynanası, hiç olmazs ş 
balık eti baldızı ile karşılaşmak hoş bir şey olrn a 

Vurgun şu büyük hakikati alay ede ede keşf az. 
miştir: Apartımanlarda perde, dünya meseleler· ~t
en önemlisidir, gaflet olunmaya! ının 

Bu perde işi eskıden insanlar için de edebi 
girmişti: Perdesiz, perdesi yırtık, perde bi yata 

Ş. d" d runane hareket. ım ı e apartıman pencereleri içi k 
}anılıyor. n ul-

Şişman bir adam büyücek bir apartım 
rıyor. Kapının önüne yığılan kum toprak~n yapt~
lelid ir, çakılı çoktur. Çimento torbalan ~.dır, hı
aşınlıyor. Ve apartımanın damının te . YUzde on 
hilesiz olmıyan bir tarafı bulunmaz ~~sıne kadar 
mal sahibinin kulağını büküp gözU .. ır kaç defa 
di. Vatandaş, paracıklanna yazık• n5u ~Çrnak iste-

. enı rnahvedi-

Y?rl~r. Ben her gün bu pencereden ol~ biteni 
goruyorum. 

Bir gün bu ins . . 
nından geçerk an~yetı ya~mağa karar verdi. Ya-

en selam verdı: 
- NAffedersiniz Bay, bu yapı sizin malınız mı' 
- eyes d · or un? Hoşuna mı gitti. 
- Evet pek .. 1 B .' guze oluyor da ...• 

ra; v en.un malım değil, ben müteahhidtytm. au
lıdır. ~pur durnanı müteahhidi Bay Haydan'ın ma

- Ben de yapmasını kötürü aldım. 
ay Handan mı dediniz? 

- Evet, daha bunun gibi beş altı tane var. 
- Onun için haydan gelen huya gıder demişler. 
- Sen de ne demek istiyorsun? 

1 
t- Ona da, sana da, bana da, memlekete de, mil· 

e e de nşkolsun demek ıstiyoruml 
- Elin işine karışma, yoluna git! 
- Ben o yolu bulsam nereye gideceğimi bilirim 

Ya, neyse. Kiracılar güle güle otursunlar. 
. Vurgun, penceresine bir marifet dnha öğretmişü 

kı, bu marifet Beyoğlunda çoktur. Canı bir şey is
tedi mi, pencereye bir bez sarkıtır. karşı bakkalın 
Çocuğu yaya kaldırımına gelir. Pencereden de si
cime bağlanmış küçücük bir sepet sarkıtılır. Sepe
tin içinde sipariş pusulası vardır. Bıraz sonra sepe
te yerleşir, ve bu naturel asansorlc Vurgun'un pen
ceresine çıkar. Bir gün deredekı mahallelerden ge
len afacan, yalınayak çocuklar sepetı bırdenbıre 
çektiler, sicimle beraber kurtuldu. Sepeti aşırdılar 
ve sicimini uçurtmalarına bağladılar. Buna, gören
ler de güldüler Vurgun da. 

Bir gün sepetinde, her şeyi bırakmışlar da. rakı
sını aşırmışlar. Başka bir gün sepetinden Parko
telinde bir randevu mektubu çıktı. Canı sıkıldı. 

- Fakat niçin canım sıkılıyor? Bütun bunlara 
ben sebep oluyorum. Keneli di.ışen ağlamaz. Araba 
yeden koca göğüslü, çarpık bacaklı çocuk dadıları 

bile yoldan geçerken beni gösteriyorlar. Benı yan 
deli, garip huylu, Diyojen taklidi bir mahllık sanı· 
yorlar. Bunlardan kurtulmak için buradan da uzak-
laşmalı. Fakat nereye? f Devnmı var J 

-... 
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Bir Şeyhislin Gibi Ağırlanıyordum 1 Yazan: Halikarnas Bahkçısı 
ı~-~~!!ii_!!!_~~~!i!!!!!~!i!!!!!!!!!!!~-

Yasil, Bostanına Bir Hocanın Girişini Uğur Sayarak 
Hemen Kapıya Koşmuş. Beni Sevinçle Karşılamıştı 

A skere gitmemek için Halil A
ğa doguştan kötürüm olan 

Zehra ile evlendi Zebranın epey
ce malı da vardı. Halil Ağa hemen 
bir aktar dükkanı açtı. Bütün ken 
di yaşıtlan Yemende sürünürler -
ken o mütemadiyeQ. dünyalık bi -
riktiriyordu. Altı çocuğu oldu. Be
şi öldü. Birsıska kızı yaşadı. Bu 
Kezban adlı kız babasının bütün 
servetine varis oldu. 

Ali Rıza beyin Samatyada, Arap 
kuyusunda Nuri bey sokağındaki 
e\Ti.n1 pek kolaylıkla buldum, bul
durn ama kapısına sokulmaga ce
saret edemedim bi.r türlü, çünkü 
evin bulunduğu sokağın ilci başla
rında, birbirlerine karşı cephe al
ınış sokak köpekleri gibi, azılı ve 
besili çomarlar duruyordu. Biraz 
tedbirli bulunmasaydım, ir;ıerinden 
Celal adlısı, az daha beni tanıya
cak ve üzerime salıp dalayacaktL 
Dar savuştum oradan. 

Biraz sonra Silivri.kapıda es -
ki dostlarımdan bahçıvan Bulgar 
Vasilin bostanında i.diım. Birdenbi
re beni tanıyamayan ve bir hoca
nın top~ağına bastığını uğur saya
rak güler yüzle, bostan kapısına 
d~ğru koşan Vasil karşısında beni 
~0rünce af atlamıştı. Çok ıyi kalp
U bir adam olan muhatabım kendi 
ni hernen toplamış ve: 

- Ooo Sad:ık hoca. Hoş geldin. 
Bahçeme Halil İbrahim bereket
leri getirdin. 

. Gibi 18.tüelerle beraber, kıyafe
tıınden kaçak gezdiğimi anlamış, 
kulübesinin kapısına abanmıştL 
~uru dallarla ve karn~bahar sapla
rile parlattığı ocağın başında biraz 
hoş beşten, biraz da i~galcileri ve 
hele belediyecileri çekiştirdikten 
Sonra ziyaretimin sebebini anlıyan 
Vasi}, dostça bir tevekkül ile boy
nunu bükmüş ve: 

- Bir değil bin gece kalsan o
daında yüksünmem senden kaptan. 
Cehenneme de yollasan giderim. 
Dem.iş, hemşerilik saygı ve sev

g · · · .önüme sermişti. Gece de 
;}'anına aldığı bir işporta sebze ile 
kaymakam Ali Riza beyin evine 
gidip. yazdığım mektubun cevabını 
getirmiştL Ufak bir bahçede alnı
nın terile ve pazılarının kuvveti ile 
geçinen bu fakir ve fakat gözü tok 
adam, o gece beni misafir etmiş, 
tinı.it edilmiyecek şekilde de ağırla
tnıştı. Ertesi sabah, a:yrılırken, a
\1ucuna sıkıştırmak <stedj ~ bir 
İngiliz lirasını, pek yerinde ve çok 
Yakışıklı bir itiraz ile g~ri çevirişi 
beni hem kızartmış hem de duygu
landırmıştı. 

Kaymakam Ali Riza beyle, mek 
hıbu.rnda randevu yeri olarak gös
terdiğim Kazlı çeşmede Ermeni 
hastahanesinin yanındaki şimendi
fer köprüsü altında ve tam vak
tinde birleşmiştik. Sığındığımız bir 
bostan hendeğinin içinde, Zeytin
burnu fabrikasından Karamürsele 
geçirilecek silah ve cephanelerin 
kapsül ve fişek makinelerinin, iş
galcilere ve onların gözcülerine 
sezdirmeden taşınması suret ve şe
killerini kararlaştırmıştık. 
Nakliyatı düşman gözlerinden 

korurnak ve icabında boğuşmak va 
~esini, çetemdeki arkadaşlardan 
Bulgurlulu Mevh1t pehlivan, Üskü
dar askerlik şubesi reisi binbaşı 
Mehmet Beyin arabacısı Mehmet 
Ali, kunduracı Mecit, kesici Meh
met, Çerkes Rüştü, Sırrı, Küçük .... 
Yatnlıcalı Aziz, Karamürselli Boş-
!lak Asım ve Kara Mehmede ver
rrı.i ştik. 

'Karakol cemiyetinin de aynca 
kattığı 4 arkadaşla kuvvetlenen 
bu gizli ekiıp hemen sahaya atıl
nuş, nakliyat oyunu başlamıştı. 
Gayretli delikanlılar, Zeytinburnu 
Ue Karamürsel arasında, mekik gi
bi durmadan dinlenmeden işliyor, 
Atıadoludaki kardeşlerine silah ve 
Cephane yetiştiriyorlardL 

B u sırada ben 'lleydnm mtisait 
bulmuş, yine Alemdagı yolunu 

tutmuştum. Maksadım istirnhate çe 
kilen arkadaşları toplamak, ilk iş 
olarak ta, Şiledeki bakkal Todori 
ha disesi münasebetile ele geçen 
Ve Şile hapishanesinde inliyen ar
kadaşları kurtarmaktı. 

Gerçekten sadık bir dost olan 
E:osoyla orman memuru Serezli 
Msutafa bey, yeni kıyafetimle be-
ni cid .. · ı 

Zeytinburnu fabrikası müdü.r 
muavini Ali Rıza Bey 

direcek şekilde karşılam1ş, ağırla
mışlar, hemen adamlarını köy -
lere salarak arkadaşlarımı bana ve 
beni arkadaşlarıma kavuşturmuş
lardı. 

Bütün arkadaşlar, zalim kuvvet
lerin aramızdan ayırdığı üç arkada
şı kurtarmak hususundaki tekJilimi 
canla, başla kabul etmişlerdi. Ya
pacağım hususi bir teşebbiis müs
bet netice vermediği takd rde. Şi
leyi basmak, yalnu: arkadaşları de
ğil, bütün hapisleri wrhı a1mak 
kararını da vermiştik. 

O gece Alemdağmdan ayrıldık 

Bomba sandıklarını Karamürselde 
Dayı Mesuda teslim eden Sırn Ef. 

Müfettiş Tahsin Uzer gihi ha· 
lihazırda büyük adamlarımız da 
bu başanlan işlerin çoğunu bildikle-
rini sa.nıyoruz. Diğer vakıaları bi

lenler de söylesinler. Bu babayiğit 
arkadaşa Türklük namına tarihte hir 
yer ayırmak doğru olacağını ortaya 
sürmekle hürmetlerimizi sunanz." 

Selaniğin Demirhisar mübadil
lerinden Boru nahiye katibi 
sabıkı, Gaziantebin Akyol ma
hallesinde Mektep üstü cadde-

sinde 57 numaralı hanede 
N anıık Demir 

Çil Alinin tarlası vardı. Bu bir. 
Bir de kendisi vardL Etti iki Mal 
canın yongası derlerdi. Çil Aliye 
göre can malm yongası idi. Kendi
si insandı. Acı patlıcana kır:ığı vur 
mazdı. Fakat ekine kmı.ğı vurabi
lirdi. İşte mesela şimdi ihtiyarla • 
mıştı. Romatizmadan kolu bacağı 

tutmuyordu. Neyse oğlu Süley • 
man askerden geldi. 

Oğluna "hemen evlen. Çünkü 
tarlaya insan lazun olacak.,, de
di. Oğlu da bu fikri doğru buldu. 
Halil Aağalarm Keziban hastalık
lı idiyse de parası vardı. Süleyman 
Kezbanın parası ile satın alacağı 

dört tarlayı yine Kezbanın doğu -
racağı çocuklarla belletip çapalata
caktı Hayalinde çocukların hep bir 
tarlada sürüp, çalıştıklarını, kız -
lan da, sığır sıpayı yedekte sü -
rüklediklerini, veyahut sopayla 
kışladıklarını, gübre kümesinin de 
ev damını aştığını göniyordu. 

Evlendi. Kezban hep ikiz ikiz 
doğuruyordu. Fakat bitişik ikizler. 
Bunların hepsi çifter çifter gö • 
beklerinden birbirlerine bitişikti -
ler. Hem de ameliyatla ayrılamı -
vacak tarzda. 
• Çünkü her çiftin karnı birdi. 
Sonra daha fenası. Hu bir karınlı 

iki kafalı yürekler acısı ınahlUk -

arkadaşlarımı göz hekimi Esat pa- - M~ .... ........... . . ,, ............ . ........ "·mm 
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arkadaşlarımın kurtarılması için KiMLERE GELiR? 
yaptığım teklif ve ricayı kabul et
mek alicenaplığını gösterdi. Yalnız 
bu husus için, bir defa da 'Üsküdar 
ınüstantiği Yordanaki r.ıfendi ile gö
rüşmemin ve onunla da münasip 
bir şekilde anlaşmamın gerekli ve 
faydalı olacağını söyledL Yordana
ki efendi, Üsküdarda Bağlar ba
şındaki evinde beni cidden bir ha
kime yakışacak ağır başlılık ile 
kabul etmişti. (Devamı var) 

* Bir okuyucunun mektubu: 

"21-2-939 günlü Tanın Sual Cevap 
sütununda Bulgar Sadığın yazdarın
da hayal karışık olduğuna zahip o

lan arkadaşımıza Sadık Babayı te
yiden biz de bildiklerimizi söyle
mek isteriz. Menlik. Demirhisar ve 
Siroz havalislnde Makedonya komi
telerinin takibatı dolayısile cereyan 
eden vakıalarını, dağa kaldırılan A
merikalı Mistonun fidyei necatı

na mukabil pek mahirane aldığı on 
beş bin lira hakkındaki hatırattan 

başlıyarak Menliğin Derei Miis:im 
köyünde Sandaneski çetesini imha 
ederken cinsinden aldığı yaranın te
davisi için Selinik hastanesine gi
dinceye kadar hikaye ettiği hütiln 
müsademe, takibat ve tenkilit vakı
alartnda ilave edilmiş fazla bir ke
lam ve bir hayal görülmemiştir. :n6 
dan 324 e kadar her sene için Menlik 
kazasında silah altında seferber bir 
hayat geçirdiğimiz sebeple hunlara 
vukufiyetimJz vardır. Bu müsademe
lerln birçoğunda bizzat bulunmuş 

Antebln Akyol mahallesinde iki göz. 
den mahrum olmuş Kö:r Mehmet A
H, görüştükçe hala bu müsademeleri 
saymaktadır. 

O sıralarda Menlik kaymakamhk
lannda bulunmuş Muslihuddin Adil, 
General Kazım Özalp ve Lcskovik 
eşrafından Rauf ve Demirhisar kay
makamı Mustafa Arif, Razhk kay-

Apandisit adı, henüz otuz kırk 
yıllık, yeni bir şey olduğu halde 
şimdi bütün dünyada en meşhur 

hastalık budur. Bu kadar şöhret 
bulmasında onu ilkin Amerikalı o
peratörlerin tanıtmış olmalarının 
tesiri bulunmakla beraber. qöhre· 
tin asd büyük sebebi, şimdiki İn
giltere kr~lınrn büyük babası 
VII nci Edvard'm 1901 yılmda 
tahta çıkmasından biraz sonra - o 
zaman adı peritinit ile apandisit 
arasında müşevveş kalan - bu has
talığa tutulmuş olmasıdır. O kralın 
annesi Kraliçe Viktoryanın altmı~ 
yıldan daha uzun süren saltana
tında, taç takınma alayını seyret· 
mekten mahrum kalmıs olan İngi
lizlerle onların dostları 'tam da ve
ni bir alay seyretmeğe hazulamr
larken yeni kral gene hastalrğa 
tutulduğundan alay gecikmis ve 
bütiin alem onu merak etmişfi. 

O zamandanberi apandisit ~öh· 
retinden hiçbir sev kavhetmemis
tir. Her hangi bir. yerde, adı bel
li bir adam bu hastalıktan ameli
yat edilince bunu duyan birçok 
kimseler, hastalığın kendilerin<le 
bulunup bulunmadığı merakına 
düşerler. Opera1:örlerin yaptıkla
n en çok ameliyat apandisitU has
talar üzerinde olduğuna göre on· 
dan korkmak pek te haksız say1-
lamaz. 

gl!~:::a:~ t~~:a!~1=~~=~:::~ 
lanlara musallat olur, derlerdi. Fa
kat sonraki istatistiklere göre 
hastalığın ırk ayrrdetmediği anla
şılmaktadır ... Yüzde kırk nishe
tinde soya çeker hastalık •>ldu,i;ru 
hila kabul edilir. Onun icin so
yunda bu hastahğı gecirmi!? biri 
bulununca tetik davranmak iyi 
olur. 

Pek küçük, b~ yaşından a~ağı 
çocuklarda pek nadir olur, derler. 
O yaşta çocukların kamı pek cok 
şeylerden ağrıdığı için belki baş
ka bir hastalıkla karışır. On heş 
yaşından daha küçiik çocuklarda 
görülen apandisit hastalığı iizeri
ne tutulan bir istatistiğe göre, 200 
çocuktan yalnız 24 ii beş yaştndan 
aşağı, 82 si beşle on yaş arasmda, 
94 Ü onla on beş yas arasında hu· 
Junmustur. Demek ki cocuk büyü-

hemmiyet alır. Bu ehemmiyet ~o
cuk büyüdükten sonra da, otuz ya
şına kadar devam eder. O yaştan 
sonra apandisit hastalığına tutu
lanların sa:vıSJ azalırsa da, ~eksen 
yaşında bil~ tutulmuş olanlar vu
dır. Yalnız bir ntsbet farkı. 
Kadınla erkek arasında d:ı bu 

hastalığa karşı ehemmiyetli hlr 
nisbet farkı vardır. Apandisit sö
zunu işitince onu en ziya
de merak edenler sinirli ba
yanlar olduğu halde kadmlarm 
bu hastalığa tutulmak şansı, :n
hut sanssizliğt yan yarıyadır. ls
tatistikler iki erkeğe kaTst htr ka· 
dın gösterirler... Apandisit hasta
lığına tutulanlarıi\ birbirlerile ev
lendirmek hatıra gelmediğinden 
(bu usul ancak, eskiden, miskin 
illetine tutulanlara tatbik edilir
di) bu nisbetsizlikten telaşa düş
mcğe de lüzum yoktur ... 

Bu yaştakilere de apandisit, ta
bii, durup dururken gelmez. Has
talığın adı :veni çıktığı vakit, apan
disit hastalığına tutulanlar kiraz 
yerken cekirdek yutarlar, sonTa 
dans ederken onu apandis içerisi
ne kacırırlar da ondan hasta olur
lar, diyenler olmuştu. Bunun üzer) 
ne hastalığJ, apandisi içerisine, 
toplu iğne, dis fırçasının kılları 
kaçmasmdan ileri gelmesine bağ
lıyanlar da cdonr~tı ... Vakıa kiraz 
çekirdeğini de. öteki tuvalet eşya
sını da yanhshkla yutan yok de· 
ğildlr. Apandisin fcerlsine he-r tiir
lü "yabancı cisim" girebilir, har
saklarda hasıl olan kumlar bile. 
Fakat bunlar ancak mlkroplar1n 
apandis içinde iltihap yapmasmı 
kolayla~tıracak ikinci derecede 
sebeplerdir. Asd büyük sebep mik
roplardrr. 

Hangi mikToplardan apandic;lt 
gelebileceğini merak ederseniz, ha 
hastahğa sebep olarak 'iayrlan 
mikroplarm coiu henüz ne olduk· 
larını bilmediğimiz, grip, kızamık, 
kızıl, rümatizma, kabakulak has· 
talrklan, vahut hayağ:ı bir çıban 
yapan mikroplardır. Adlan belli 
olan daha başka mikroplar da a
pandisit hastalığı yapar, diye sa
yılırsa da, harsaklann içinde bu
lunan ve her vakJt kendilerfle 
hoşça geçindiğiniz mikroplar, işi 
azıtınca, iltihap yapmağa yetişir
ler. 

lann her birisinin huyu b~şkaydı. 
Siyah ile beyaz karışırsa kur -

şuni olurdu. Fakat bunların huy
ları hiç karışmıyordu. Daha ziya
de karası kara, akı ak çizgiler teş
kil eden bir hind kumaşı gıbi idi -
ler. Biri crülerse öteki ağlıyordu. 

İlk çift doğunca babaları Sü -
leyman işi alaya boğdu. tr.sanla -
rın bir sözü bir öz olur. İşte ben 
daha karlıyım. Bir özlü çıft söz -
lü çıkarttım; diyordu. 

Ne var ki ondan sonra doğan -
lar da dünyaya hep bitişik ikiz o -
larak gelmekte devam edince Sü -
leymanı bir tasadır aldı. Gobekle
ri anadan doğma birbirlerine bağ
lı olanların içtikleri su ayrı git
miyordu. Amma ikisi de beraber 
çalışamıyorlar, b ir iş göremiy or
lardı. 

B u çifter insanların birisi su
mayınca, öteki konuşamı -

yor, birisi gerilemey;n.::e öteki i • 
lerliyemiyordu. İşte bundan dola
yı ikisi de yengeç gibi yan yan se
kiyorlardı. Çocukların her biri te -
peden tırnağa iki ayak1J bir 
ahenk olacağına, dört ayaklı iki 
kafalı bir tezat oluyorlardı. Tarla 
larsa bakımsızlıktan yahana gidi -
yorlardı. Doyurulacak karınların 

çoğalmasına bedel; toprağı kazan 
bir kul yoktu. Süleyına.am cam fe 
na sıkılıyordu. Çünkü bunları bo -
şu başuna yedirip içirmemeliydi. 

Süleyman karısına içerliyor -
du. Neden başka kadınlar gibi do
ğuramıyordu da çifter çifter karga 
cık burgacık çocuklar çıkartıyor -
du? İşte böyle düşüne düşiine köy 
kahvesine vardı. Kahvedekiler o -
na bıyık altından güldüler. Yahut 
Süleymana öyle geldi. ~üleyman 

bir ikisine fena çattı. Ve neticede 
güzel bir dayak yedi. 

Hem kendisinin ~emce te • 
fe konmasına, hem de elalem -

den dayak yemesine sebep olan ka 
rısı idi. Gidip ondan hıncını ala -
caktı. 

Evindeki hava bıçakla kı:rım kı
yım kıyılacak kadar karanlık ve 
kasvetliydi. Süleyman kar1smın 

nerede olduğunu sesinden anladı. 

Bir nacak saldırışı ile onu öldür -
dü. Yan yana yürüyen ikizler rü.z 
garda eski püskü sarkan elbisele -
riyle korkup kaçan birer bostan 
korkuluğuna benziyorlardı. Evden 
dışarı fırladılar ortalık köpek gibi 
uluyuşlarla doldu. Köy karmaka
rısık oldu. Arada 'l)eş yaşındaki 

Hüseyini bir akrep ısırdı. Akrep 
on yaşına kadar, çocukları mutla -
ka bir saatin içinde öldürüyordu. 

Akrebe karşı doktor P-rlikin a
şıları, ancak kaza merkezinde var
dı. Kaza merkezi ise köyden üç sa
at uzaktaydı. Oraya telefon ettiler. 
Merkezde de otomobil vokmuş ak
si olacak o gün köyde ne bir at ne 
de bir eşek vardı. Hüseyinin baba
sı oğlunu koynuna basmca yola fır 
ladı. 

Adam olanca gücü ile koşuyordu 
Çocuk evvela ağlıyor kıvranıyor -
du. Sonra sustu. Her tarafı morar
dı. Arasıra silkiniyordu. abası ço-

cuğun ölmek uzerP. oldnğunu sa -
ntyordu. Fevkattabii bir gayretle 
koşuyordu. Çocuğuna baktı. Çocu
ğun ağzından köpük çıkıyordu. 

Sarsılışları git gide aralaş1yordu. 
Adamın ayağı bir taşa çarptı. Ye
re devrildi. Bacakları kan revan ol 
du. Yine koştu. Çocuğu yavrum ö
lüyor musun di}e yüzüne tuttu. 
Çocuğun kararan goz yuvalarmu 
dibinde, kara kaşlar arasında yal
nız durgun göz akları görünüyor -
du. Herü "Amanin'. gidiyor,, diye 
bir çığlık saldı. Sıçrarh. Çocuk bir 
kere daha silkindi. Babası yüzünü 
yüzüne getirdi. "Hah nefes alıyor 
daha,. dedi. Olanca kuvvetini ba
caklarına verdi Çocuk artık silltln
miyor, fakat geriliyordu Babasına 
çocuk son nefesini veriyormuş ~i
bi geldi Adam hem koşuyor hem 
çocuğu dudaklarından öpüyordu. 
Adam göğsünde bir ağırlık duyu • 
yordu. Tam soluksuzluktan düşe -
ceği zaıman önünde bir hırıltı duy 
du. Bu, kazada n. otomobili -
ne binerek, serumla yetişen 

doktordu. Hemen vol orta -
smda serumu yaptılar. !>oktor ço
cuğun babasına "korkma bir saat 
sonra ayağa kalkıp hiç bir ~ey ol
mamış gibi oynar!,. dedi. 

Biraz dinlendikten sonra, adam 
çocuğu yine kollarına aldı, \•e de
niz kıyısından köy yolunu tuttu. 
AkşamGlı artık uzakta Rados adası 
yağlanıp ilaçlanan bir ekzarna gibi 
ışıldıyordu. oraya seyyahlar ı;!elir
lerdi. 

O seyyanıar naınıtaı:en ı;eyyan 
ve geçici idiler. Paris ve Lon

dra mağazalan ve tüccarlan 
yüz gözlerini. üst başlarnu pa -
ket sarmış gibi sarıp sar • 
maladıktan sonra, onları, et dolu 
ebiseler halinde, otomobillerle 
terenlerle. vapurlarla dtinyayı do 
laşmağa yollarlardı. Şim<li adarun 
lüks otellerinde akşam yemeği me
rasimi hazırlanıyordu. Yüzlerce 
garsonlar ve aşçılar, adları tamtı

raklı aşlar pişiriyorlardı. 

Binlerce banyolar edilmektey -
di. Binlerce erkek, kıravatlarım 

ayna karşısında çekip çekiş1 ırmek
te, binlerce kadın ayna karşısında 
yüzlerini yapıp hazırlamaktaydı -
lax. Hemen neredeyse, bol bol yi
yecekler, bol bol içecekler, dan -
sedecek, flört edecek, kumar oy -
nayacaklar ve nihayet geç ve rü -
yasız bir uykuya dalacaklardı. 

Hüseyinın babası o gün köyde 
olup bitenleri ve şimdi karşıdaki 
pırıltıların ona bi!dirdiklerinı düşü 

nüyordu. İçinden "ne olacak in -
san değil mi, tahakkuk etmeyen 
intizarlardan, erişilmeyen ümit -
!erden, tatmin etmey~n gayeler i
çin uğraşıp didinmekten. kaygu -
lardan vahşi arzulard'l:ı. yahut boş 
gösterişten, hiçbir ~ey yaratma -
yan, yapma:'fan, bir lüksten do • 
kunma bir b \yat!,. diyordu. 

Çocuğu l oynunda oynadı. O ha 
yata dönüyordu. Çocuğunu kurta
ran o Erlik serumu adanıın aklına 
geldi. Çocuifu sağdı ve yaşayacak-

(LU1 'en sayfayı çevı!'iniz) 
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Meşhur Alman Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor E. w 1 N TER 

TARAFINDAN v E u E Formülü Yapılan 
terkip, tesir ve cilt güzelliği bakımından dünyada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mübalagalı reklamlara hacet yoktur. Bir tecrübe ve mukayese kafidir. 

Deposu: Nureddin Evliya zade müessesesi, İstanbul. 

l - Idnremızin ÇamaJtı tuzlası ıçın alınacak 2 adet dızel lokomotıf 
knpalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli sü Izmir "5400" lira % 7,5 muvakkat teminatı 
"405" liradır. · 

II - Eksiltme 3/4/ 939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15,30 
da Kabataşta Levazım ve Mübayant Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IIl - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız tekliflerini 
ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel inhisarlar Umum Mü
dürlüğü Tuz Fen Şubesine berayi tetkik tevdi etmeleri ve teklifleri
nin kabulünü mutazammın vesika almalan Uızımd1r. 

V - Miıhürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme 
Parası makbuzu veya banka mektubunu ve münakasaya iştirak vesi
kasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14.30 a kadar mezkur ko
nıisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. (1035) 

* l\Jalın cin. l\tiktnrı l\luh::ımmcn B. ntuvakknt T. Eksiltme saati 
Lira Kr. Lira Kr. şekli 

::----~~~~~~~~~ ~~~~-

Süpürge 3000 adet 341 25 25 59 Pazarlık 15.30 
Uzum kes. Biç 10 " 350 - 26 - " 16 
Cibali F. ahçılığı işi 16,30 

I - Cibali fabrikası memur ve amele lokantası ahçılığı bir sene müd
detle eksiltmeye konmuştur. Ve mevcut nümuneler mucibince yukar
da yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 7 / 3/ 939 tarihine raslayan salı günü yukarda, hiznla
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübnyaat şubesindeki alını 
komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler, yemek fiat listeleri her gün sözü geçen şubeden 
alınacağı gibi nümuneler de görülebilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme ve ahçılık işine iştirak edecekler 300 liralık depozitolarile 
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (990) 

Cinsi Miktarı 

Prinç etiket 31700 adet 
İçki satış kasası 2900 " 
Filit 4000 Kg. 
Sinek kağıdı iyi l 50000 adet 
cins 
Filit tulumbası 146 " 
Yapışkan macu - 175 Kg. 

* Muham
men B. 
LiraKr. 

400 -
8700 -
2800 -
1500 -

146 -
245 -

% 7,5 mu- Şekli 

vakkat T 
Lira Kr. 

Saatı 

Eksiltme 
30 açık eksiltme 14 

435 - kapalı zarf 14.30 
210 - Açık eks. 15 
112 50 n n 15,30 

10 95 
" " 16 

18 37 " " 
16,15 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktan yazılı (6) ka
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

ili - Eksiltme 15/ 3/ 939 tarihine rasthyan çarşamba günü hizala
rında yazılı saatJerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki 

alım konı'~--onunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel nü
rnune verı .tmek lazımdır. 

ŞAMBR DÖ KOMERS FRANSEZ D' ISTANBUL 
CEMiYETiNiN 

iV - Şartna~eler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

Senelik toplantısı 18 Mart 1939 tarihine müsadif Cumartesi günü öğ· 
leden sonra saat 15 de Beyoğlunda Taksimde Fransız Genel Konsolato
su binasında akdedilcceği alakadarlara ilan olunur. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7.5 güvenme pa
ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gtln ve saatte komisyona 
gelmeleri ve kapalı zarf eksilmesine iştirak etmek ist!yenlerin de mü
hürlü tekili mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mak-

buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
eksiltme günü en geç saat 13,30 za kadar mezkiır komisyon başkan-
hgına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (1102) 

o 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek İsterseniz : 

IZMIRiN 

AŞÇIBAŞI 
Markayr tercih ediniz. 

•-• Saç bakımı 
1 Güzelliğin en birinci şartı. 

I
PJ Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesini 

'edavl eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

...._ __ SATILIK 

Müfrez Araslar 
Kalamış deniz kıyısında. Mü· 

racaat: Kızıltoprak. Rüstive so· 
kak 47 No. da Miço deHiletile 

Türkiye Cümhuriyet, Merkez Bankası 

25 • Şubat • 1939 Vaziyeti 

AKTiF. . 
KASA: 
Altın: Safi knograrn 17.ltH.258 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dnhildeld Mulıabıner: 
Tilrlı liraSJ 

Hariçteki IUohabfrterı 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 

Altına tahvili tabii Serhat 
d8viz:ler 
Diğer dövizler Te Borcha kll
rinl bakıyeleri 

narine Tahvilleri: 

Deruhde edilen evnıkı nakdiye 
karşılı(J 

Kanunun 8 - 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdaD 
dki tediyat 

ened1lt Cüzdanı: 

HAZiNE BONOLARI 
TiCARi SENEDAT 

Esham ve TahvlUl.t Ollzdam 

(Denıbde edilen ""rakJ nalt 

A- (diyenın karııılıtı ltıbam " 
(Tahvillt(ltibart lcıymetle) 

B - Serbest esham H t.ahvilit 

ı\ vaııslar: 

Halmeyc kısa vadeli avans 
Altın ve Dövıa Wıerıue 
Tahvi11t üzerine 

Hbı !ledarlar & 

Muhtelif: 

1 

24.138.582.33 
11.413.923.-
1.190.954.02 

440.40.ı.61 

12.736.038.33 

8.618.01 

10.257. ı 45. 77 

158.748.563.-

16.397.316.-

84 .'704.691.0ı 

40.671.SO!l.39 
7.922 802.91 

2.107.000.-
141.185.67 

7.897.877.71> 

1'ekb 1 

Lira 

36.743.559.35 

440.4~.61 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi 
Adi ve fevkalido 
Hususi 

PASiF. 

Tedavüldeki BankDottar: 

2.712.234.11 
6.000.000.-

Lira 1 
15.000.000. -

8.712.234.ll 

Deruhde edilen enakJ nakdiyo 158.749.563.-

23.001.602.11 

142.351.247.-

84.704.601.04 

'48.594.611.30 

10.146.04:1.42 

4.500.000.-

ll.521.08U9 

362.003 443.32 

ıtanunun 8 - 8 tnct maddeleri-
ne tevfikan bazuıe tarafmdan 
viki tedint 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

Knrerhft tamamen attm otnra.lı 
ilaveten t~avüle vazedilen 

Reeskont muknblll lltıveten tcdn 
vazed. 

Türk Lirası Me,.·doab: 
Döviz taahhüdatı: 

Altma tahvili ltabil d8vfzlct 

Diğer dövizler ve alacaklı kll• 
t'lllil bakiyeleri 

Muhtellfı 

16.397.316. -

142.351.:?-17.-

19.01)0.COO.-

35.000.000.-- 196.351.247.-

21.907.355.08 

S.66615 •• 

23.521 362.34 23.525.028.49 

96.507 .57S.64 

Tekfin 362.003 443.s::. 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto 
haddi °/0 4, albn üzerine avans % 3. 

1 
İstanbul Beşinci İcna l\1cmutlu

ğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından 
lamamına 7000 lira kıymet takd;r e
dilen istanbulda Molla Fenari ma-

l 
hallesinde Nuruosmaniye soka~nıda 
498 kütük, 293 ada, 12 parsel, eski 

1

17 mükerrer, 17 mükerrer ve y eni 
27, 27 mükerrer kapı numaralı 96,5 

I metre murabbaı Mahmurlu Sa!'lİ vak-

i 
fından bir bap kargir fırın ile ittisn-

1 
lindcki tütüncü dükkanının yüz yir
mide on iki hisseleri açık artttnnav:ı 

' vazedilmiş olduğundan 3 - 4 - 93çı 
tarihine müsadif paz ı tesi gıinü 14 
den 16 ya kadar dairede birinci art
tırması icra edilece'ktir. Arttırma be
deli kıvmeti muhammenesinin yiiz
de yetmiş beşini bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır ak
si halde en son arttıranm teahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün müddetle temdit edilere't 
18 - 4 • 939 tq_rihine müsadif Salı 
günü saat 14 den 16 ya kadar keza 
dairemizde ikinci acık arttırması ya
pılarak en çok arttıranm üstünde 
bı.rakılaoakttr. Satış peşindir. Art
tırmaya iştirak etmek istevenlerin 
kıymeti muhammenenin vüzde yedi 
buçuk nisbetindc pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubu
nu hamil bulunmaları lfıZlmdır. 

Gayri menkulün evsafı: Kapıdan 
içeri girildikte çimento bir koridnr, 
cephesi camekan, tahta tezgah, iki 
yüz ekmek istiap eder fınn. birinci 
katı: Ahşap merdivenle çıkılır bir o
~aı fırının üstü 'mayahane. İkinci 
katı: Bir harman mahalli, biri kücük 
olmak üzere iki oda. Fırının Babıiıii 
caddesinde ve ittisalindeki tütüncü 
dükkfınmın cephesi yaprak kepenek, 
zemini tahtadır. 
Arttırma şartnamesi 3-3-939 tari

hine müsadif Cuma günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
2004 numaralı icra ve iflas kanıınu
nun 126 mca maddesine tevfikan 
haklan tapu sicilli ile sabit olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer nlakada
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve ma
sarife dair olan iddialannı evrakı 
müsbitclcrile birlikte iliı.; tarihinden 
itibaren yirmi ı;in zarfında daire
mize bildirmeleri Iaznndır. Aksi tak
dirde haklan tapu sicilli ile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşma
sından h ariç kalırlar. Müterakim 
ver"i. tenviriyc ve tanzifiyeden mü
tevellit belcdive rüsumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil o
lunur. 

Daha fazla malumat almak iste
yenlerin 936/ 360 numaralı do~cia 

., Dr. SUPHI ŞENSES 4 mevcut evrakı ve 3 - 3 - 939 tarihin-

i 
den itibaren herkesiı~ görebilmesi 

İdrar yollan hastalıkları mütehassıs için dairede açık bulundurulacak 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek- arttırma şartnamesile takdiri kly-

ır.. :ınıırtırıı ıın. Fakirlr,.,. ..,,,,. .. .,,.. met raporunuı diğer vesaiki görüp 
rcı: 43924 1 anlıyabilecekl ri ilan olunur. , ........................................ .. 

1 
1 ., 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Sube ve ajans adedi: 2G2 
Zirai ve ticari her ne~·i bank mu meleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat RnnknS1nda lmmharah ''P. flıhnrsn! tnc;nrnıf hrc;atll:rrındn Pn f' 

50 lirası bulunanlara c;encde 4 defa çekitcc<'k knr'o ile a nğıdaki nUi· 
&ıörc ikrarnivc datıtıhıcaktır. 

C Adet J.000 Liralık 4.000 Lm• 

' 4 
40 

100 
120 
IGO 

• 
• . ., 
., 
n . ., 

500 
!50 
ıoo 

50 
40 

20 

., 2.000 .. 
" ı.ooo .. 
" 4.000 , .. 
" 5.000 ,. .. 
" 4.800 , 

• 
" 3.200 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene fotnde 50 Ur:ıdıın a 'aP. 
iümılvel" lere ikram ive cıktım takdirde ~ 20 fadasivte v .. ril(>("ı>k" ır 

Kuralar senede 4 defa. 1 Eytul, 1 Birincikfınun, l l\lart ve 1 R u:i 
ran tarihlerinde cekilccP.t.tır. 

• ................. 11 ...................... .... 



TAN 2 - 3. 939 

V 1TAM1 N, KAL O R 1, GIDA 
z u 

KAYNAGIDIR 
Çocuklann en hayati gıdasıdır. Türkiyede ve dünyada HASAN YULAF ÖZONt)N b~_nzerinc tesadüf etmek mümkün olamaz. Bunu yalnız fngiltere yapabilmiştir. lngiltereden buraya gelinceye kadar zaman geçer. 
Halbuki çocuklar gayet taze YULAF ÖZtİNDEN istifade edebilir. HASAN YULAF OZÜ bilhassa kemikleri kuvvetlendirir. Adelelere sertlik verir. Vücudün tekamülüne hizmet eder. Bununla beraber çabuk yü
rür, çabuk diş çıkarır. HASAN YULAF OZlLE beslenen yavrular biitiin ömründe hastalık çekmezler. Tam bir sıhhata malik olurlar. 

Böbreklerden idrar toNasına kadar yollardaki 
hastahkların mikroblarını kökünden temizlemek 

için ( Helmoblö ) kullanınız. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz için 2 büyük 1 küçük traktör, biri tek ikisi çift olmak 

üzere 3 silindir. 3 çayır makinesi ve 3 adet üçlü tırmık kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat 17,400 liradır. 

3 - İhale 10-3-939 cuma günü saat 11 de Ankarada Hava yolları u
mum müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1305 liradır. Mezkt1r teminatı para olarak 
vermek istiyenler idaremizin Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabına 
yatırarak makbuz ibraz etmelidir. 

ez. Böbreklerin çalışmak kudretini artınr, kadın, erkek idrar 'lOrluklıınnı, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, <111k sık ıdrar 

bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder 

idrarda kumun, mesanede taşların 
teıekkülüne mCıni olur. 

5 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar vesikalarile 
birlikte teklü mektuplarını komisyon reislığine vermeleri lazımdır. 

6 - Şartname ve fenni şartnameleri ile mukavele projeleri Anka· 
ra ve İstanbulda devlet hava yollan acentelerinden parasız alınabilir. 

(619) (1171) 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblö, idrarınızı temizliyerek mavileftirir. 

P STİL KATRAN HAKKI 
Öksürükleri kökünden 

keser, tecrübelidir 

OSMANLI BANKASI 

1 LAN 
Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet arzusunda olan 

OSMAN'LI BANKASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüzdanı) hesabına tev
diat yapanlara kur'a keşidesi suretile aşağıda.ki ikramiyeleri tevzie ka
rar vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 EylUl tarihlerinde icra olunacak ve her ke-
şidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: ..• -

1 adet T. L. 1000.- Türk Liralık 
4 M n ~0.-
5 ,, " 100.- " " 

" " 25 ,, " 50.-
" " 50 ,, " 25.-
" " 

Yanicem'an 85 adet T. L. 5.000.- Türk Liralık ikramiye. 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kur'anın keşide edildiği tarihe 
takaddüm eden altı ay zarfında: 

T. L. 50. - Türk Lirasından aşağı düsmemis olan her mudi keşide-

lere iştirak edecektir. 

Almanca Mutercimi 
A~anıyor 

Asileri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Almancadan türkçeye ve Türkçeden alınancaya mükemmelen ter-

cümeye muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fran
sızcayı da aynı derecede bilenler tercih olunacaktır. Isteklilerin şart
ları öğrenmek üzere birer istida ile Umum müdürlüğe müracaatları. 

(1207) 

SATILIK ECZANE 
Haydarpaşa _ Adana hattı güzergahında büyük bir vilayet merkezin

de müşterisi hazır, işlek bir eczane, sahibinin sıhhlvaziyeti dolayısile 
satılıktır. 

Alacahamamda 16 numarada tuhafiyeci (İZAK M. NİYEGO) ya mü
racaat. 

~--------------...................... , 
Mikroolar üzerine öldi.ırücü 

tesiri haiz 

2 - 3 günde geçirecektir, bir defa 
tecrübe ediniz ve yüzünüzdeki 

siviicelerden kurtulunuz 

VIROZA, bir güzellik kremi değildir, mütehassıs kimyagerler tara
fından fenni ve sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 

Her Eczanede bulunur. 

........................................... ~ 
Nafıa VekCileti lstanbul Elektrik lıleri Umum 

Müdürlüğünden : 
İdarenin malı olup şebeke servisinde kullanılacak 134 pus dingil me

safesi olan bir adet 2 tonluk müceddet Fort şasisi üzerine, iki veya üç 
parçadan mürekkep 12-16 metre arasında açılıp kapanabilen ve mih-
veri etrafında dönen, merdiven yaptırılacaktır. ' 

Merdiven Avrupa malı olacak ve eldeki şasi üzerine monte edilİnesi 
•c • cabeden bütün malCımat. ve resimler İdareye verilecektir. Eltsilt
m ... 21 - 3 . 939 Sah günü Metro Han binasının altıncı katında saat 15 de 

toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda Y~.pı~a~~~· .. 
Bu iş hakkında izahat almak isteyenlerin Levazım Mudurıugune mu

racaat etmeleri ve teslim edilecek mercüven h~kında denney~n ede-

kl · t klifleri ve maktuan "300" liralık temınatlan ve eksıltmeye 
ce erı e ·· t 
· · k · · k • vesikaları ile eksiltme günü komisyona muracaa 
ıştıra ıçın anunı .. 

1353
,, 

etmeleri ilan olunur. 

Türkiye iş Bankası Anonim Şirketi Meclisi 
idaresinden : 

Esas mukavelenamemizin 44. ncü madd~ine tevfikan hissedarlar u
mumi heyeti 17. Mart. 1939 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 16 da 
Bankanın merkezinde alelade olarak toplanacağından mezkur gün ve 
saatte muhterem hlssedarlarrmızın toplantıda hazır bulunmaları rica 

olunur. 
Bankamızın statüsünün 49. ncu maddesi mucibince gerek asaleten ve 

gerek vekaleten (50) hisseye sahip olan hissed~rlar umumi heyet: .işti
rak edebilirler. Ancak vekillerinde de şahsan hıssedar ve rey sahibı ol-

maları lazımdır. 
Bizzat iştirak edecekler malik oldukları hisse senetlerini~ ~kdar ve 

numaralannı, vekil göndermek istiyenler de aynca şubelerımızden ala
bilecekleri formüle uygun olarak tanzim edecekleri vekaletnameyi iç
tima gününden en az beş gün evvel Ankarada Ba:1k~mız. İdarei :Merke~ 
ziye Müdürlüğüne ve diğer mahallerdeki şubelerımıze ıbraz ve tevdı 
ederek mukabilinde bir duhuliye varakası almaları icabeder. 

Müzakere ruznamesi berveçhi atidir: 
1 - İdare Meclisi ve Murakipler raporunun okunması, 
2 - 1938 senesi bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

İdare Meclisinin ibrası, 
3 - Karın taksimi ve tevzi gününün tesbiti, 
4 - İdare. Meclisi azalarının seçilmesi, 
5 - 1939 yılında İdare Meclisi azalarına verilecek ücretin tayini, 
6 - 1939 yılı murakiplerinin seçilmesi, 
7 - 1938 yılı murakiplerine verilecek ücretin tayini. 
HAMİŞ: 

.D~ü nüshamtzdaki tebliğde toplantı saati yanlışlıkla 14 gösteril- 1 

n:ı1~tır. İçtimaın bildirilen günde saat 16 da yapılacağını tashihan bildi
rırız. 

Bütün •irı ve sızılara karşı •n müessir ve milt•klmil kqe 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil L(itfü OÖRD'ÜNCC Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yel' TAN Matbaası 

Gayrimenkul Satış İl6nı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay Naznnm sandığımızdan 631/ 3 hesap numarasile aldığı (6500) lira

ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden 
dolayı yapılan takip üzerine 3202 nuınaralI kanunun 46 ıncı maddesinin 
matufu 40 mcı maddesine göre satılması icabeden Fatihte Dülgerzade 
mahallesinde "ikraz senedinde Çamaşırcı sokağında eski 4 - defa mü
kerrer 1 yeni 9, 11" numaralı tapu kaydında "Kuyulu ve Nalbant soka
ğında eski 1-23 ve mükerrer 1 ve mükerrer 1 ve mükerrer 1 yeni 5; 7, 9, 
11" numaralı ve "defatiri müdevverede" 23, 25, 27, 29 emlak numara
lı altında üç dükkanı olan kagir bir otelin tamamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl
maktadır. Arttırmaya girmek isteyen (1080) lira pey akçesi verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da k&bul olunur. Birik
miş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 
ve dellaliye rüswnu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 3 - 3 - 39 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisin
de açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da 
şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş o1anlar, bun
ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi oğ
renmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 8 - 4 - 39 tarihine müsadif 
Salı günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat on dörtten on altıya ka
dar yaprlacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek be
delin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık 
alacağım tamamen geçmiş olması şarttır Aksi takdirde son arttlranın 
taahhüdü baki kalillak şartile 5 - 5 - 939 tarihine müsadif Cuma günu 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu si
cillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu ha1t
ların1 ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemi?.€ bildirme
leri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu 
sicillerile sabit olınıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Daha fazla mah1mat almak isteyenlerin 938/ 922 dosya numarasile 
sandığnnız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olu
nur. 

• DİKKA'l 
. EMNİYET SA::~Diô_I : Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek etmek 
~-teye~:ere tahmın ~len kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usu-
lune gore kolaylık gostermektedir. (1376) 

. . " . ,· · .. , "" .-.. . . . ' 

PASTİL ANTİSEPTİK 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yol· ~'J"_,, __ 

larile geçen hastalıklardan korur - ' grip ve bogaz rahatsızlıklarında ses 
- 1 

kısıkhgında pek faydahdir. 

ING LIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lıtanbul 

Nafıa Vekaletinden: 
l/Nisan/939 Cumartesi günü saat 11 de Ankara'da Nafıa Vekaleti 

binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda cem'an 3058 lira muhammen bedelli 22 ade ~ Mors tıpi 
telgraf makinesinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacakiır. Muvak
kat teminat 229.35 liradır. 

Eksiltme şartnamesi . ve teferrüatı Ankara' da Nafıa Vekaleti Malze
me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 a kadar makbuz mukabilın-
de komisyona vermeleri lazımdır. (44' ') <916) 


