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Bütün Taleplerini Redetti 
Bütün Düny;1 

..... ~--· Berlinin lstedikleri:-······-·1 • ı ~ • 
lngilterenin i 1 • Danzi9de Hôkimiyetin Almanyaya Devri iı 
Kararını İ 2. Polonya Arazisinden Şarki Prusyaya Bir Yol jı 

•. i 3 • Polonyanın Antikomintern Pakta Girmesi i 
Beklıyor : ··-········---.................................................. . 

l'....,n, M.z.1ı.nyasERTELI ......... ~~:.. -~ Polonya Şehirlerinde i 
Hadiseler haya~~~~aen ' 'I Nu··mayı·şler Yapılıyor il 

O daha süratle y~ru~o~. 
kadar süratle ki bız hadı-

~lerin arkasından koşup on
ra Yetişemiyoruz. 

lı ?~ko~lovakyanın harita~an si-
11lldıği gundenberi on beş gun geç-

Alman Gazeteleri, Şiddetli Lisan Kullanıyorlar 

Londra, 29 (Hususi} - Bugün Lehistan Meclis reisi 
Vitsinski, Meclisteki hükumet grupuna hitaben söylediği bir 
nutukta Aimanyanın Lehistandan üç talepte bulunduğunu if
şa ctmiştfr: Talepler şunlardır: 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvveUi yar. 

dımcısı, çocuğun en zengin kUtüphancsldlr. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye. 
dir. Müessesemiz tarafından neşredllmlştlr. Evinizde bir 

tane bulundurunuz. 

Daladier. Mecliste Ce~oslovak had" 1 • 
. ıae erıni ~1a ..Jiyor 

' 

. hk darbe ile uykularından uya. 
~ demokrasiler ve küçük dev • 
ilı. ~er bir araya gelip toplanma 
ttı~·ıYacı duydular. Fakat onlar 

Uzakerelerine devam ede dur -
"1tılar h.d. 1 .. ·· du·· Alman-" • a ıse er yuru · 
-: .MorR3.>v11 vP HnhPmv.Arlım ~o.n
~ "loVakyayı işgal etti. -ıtfacarıs-

Fransa Her Tiirlü 
1 - Danzigte hfıkiıniyetin Al manyaya devredilmesi, T • e e e 1 
2 - Lehistan arazisinden geçecek ve şarki Prusyaya varacak bir ecavuzu rnlı 

3 o~m~!~·.~::~:un :~t:::ınteml'.ji!!!· ~~~~~ ... 1 a 
~ ~ anlaştı. Romanya ile i~tısa • 
~ .1-r anlaşma yaptı. Memelı zap· 
'l::~ Ve Litvanya ile siyasi ve as -
t bir muahede imzaladı. Bu se-
er d D k .d ~ e anzig ve Polonya orı o-

h meselesi ortaya çıktı. Şimdi to-.-u11 ~ I 
agzında Polonya bulunuyor. 

ltı.ıtı~lmanyanın taarruz ptanı ma
~ · İstila etmek istediği ~ınta -
t1 a Yaşayan Alman ekallıyetle. -
bı~ ~lüm edildiği hakkında kesıf 
~r]c l>ropaganda bombardımanı. 
ll. asından bir nota veya Berli • 

t dav~t. Ondan sonra işgal. 
~Şimdi bu programın birinci 
)-. ddesinin tatbikine başlandı. Al
"'lltı 'k" Üç lllatbuatı Polonyaya ~arşı ı ı 
lır 8Ütıdenberi yaylım ateşı açmış
tı · :Polonyada Alman ekalliyetle
h ~ ZUlürn edildiği propagandası 
.~111'tnıŞtır. Bundan sonra hadi -
~ erin · 
gu takip edeceği seyri tahmtn 

ç değildir. 

P 0lonyanın ~ugünkü vaziyeti 
iltt ltomanyanın on gün evvel
~ l'azıyetine çok benzer. 1ngilte
ıe; ~Unan tecavüzlerine karşı müş-

e.,. b· k t 
~bhu .~r sulh cephesi kurma e • 
~ek Süne Polonyayı da teşrik .e~
)e istedi. Fakat Polonya harıcı-

tıazı h. e <io~ rı Beck Almanya aley ın 
~ellıtı.ıdan doğruya cephe almak 
~t\ ek ~lan bu teşebbüse iştirak • 
)a .., Çekındi. Çünkü Çekoslovak • 
lıt ~ Romanya misallerinde oldu
~ğ·R•bi İngiltereye güvenilebile -
1er~tı; kani değildi. Zaten İngil -
bilir . olonyaya nasıl yardım ede
tııe <iı. Demokrasilerin Polonyaya 
)oktı Yardım etmelerine imkan 
llıa tu. Polonyanın hatırı için Al
~e ~Yaya harp ilan edeceklerine 
)a b~anınak faiz değildi. Polonya· 
~ ır tecavüz takdirinde ancak 
t. \'Yet b ·ı· d" <-111_ "'USya yardım edebı ır ı. 

""at p · Cı~e olonyalılar. bilhassa harı-
ıla11 nazırı Beck Sovyet Rusy~ • 
l't 1 ~elecek bir yardımın kendıle
~'ll Çın tehlikeli olduğuna kanidir. 
\>az~enaleyh Polonya kararsız bir 

~ete düş .. t·· :n muşu. 

'di u tereddüt bugün de devam 
ltı~or. Alınnnyanın tazyiki karşı
~ars a :Polonya mukavemete kal. -
tllı a ezilebilir. Fakat muka:vJllll4~ 

ltt tenıh ek te Polonyanın istik e 1 :ı. . 
'-1\Cye koyabilir. Bu teh ı 

(Sonu Sa. B .Sti. 8) 

Polonya Erkanıharbiye Reisi 
Smigly Rydz 

Klüplerde 
LGğvedilen 

Şubeler 

pakta girmesi. 
Meclis reisi, Lehistanın bütün bu 

şartları reddettiğini söylemiş ve bü
tün milletin Miralay Beck tarafın

dan takip olunan harici siyaseti tas- ; 
vip ettiğini ve bütün Lehistan kuv- 1 

vetlerinin bu siyaseti müdafaaya 
hazır olduğunu ilave etmiştir. 

Alman gazetelerinin ne,riyatı 
Alınan mehafili, Lehistanın anti

komintern pakta girmiye davet o
lunmadığını, fakat diğeı meselelerin 
geçen sene zarfında bir kaç defa ko
nuşulduğunu bildiriyorlar. Bununla 
beraber Alman Hariciyesi Lehistan 
ile Almanya münasebetlerinin gayet 
normal bir şekilde devam ettiğini 

anla!makatdır. 
Ankara, 29 (Tan Muhabirin • Fakat Alman gazetelerinin şiddct-

d ) _ Fenerbahçe klübü, bir kı · 
en 1. t" . t li neşriyatı, Alman Hariciyesinin 

or şubelerinni faa ıye ını. a-
sım sp b" .. t• teşviki ile devam ediyor. Alman Ha 
. tt• w• için Beden Ter ıyesı ıs ı -

tıl e ıgı • riciyesinin teşvikini temin eden a-
h Y

eti bugün bu şubelerdeki a-
şare e , .. k mil, Diplomatişe Korrespondans ga-

Şehinşahla 1. lnönü 1 

ı Arasında Telgraflar ı 
Ankara, 29 (Tan Muhabirin -

den) - iran Şahının doğum yıl 
dönümü münasebetiyle Reisi -

· cümhur ismet İnönü ile Şah Rı -
1 za Pehlevi arasında telgraflar 

teati olunmuştur. Ciiınhurrcisi -
mizin telgrafına Şehinşah şu ce-
v.abı vermiştir: 

" Doğumumun yıl dönUmii 
münasehetiyle zatı alileri tara -
fından ihzal buyrulan muhab -
betkar tebriklere meserretle te. 
şekkiir eder ve tarafımdan zatı 
alilerinin setameti ,.e dost devle-
tin ziyadesiyle saadeti ve Tür -
kiyenin komşuluğunun payidar 
olması hususundaki kalpten ge -
len dileklerimin kabuliinü rica 
eylerim.,. 

ziyeti hakkında muza ere -
zanın va zetesinin yazdığı makaledir. Bu ga- Rıza Pehlevi 
}erde bulunmuştur. zete, Lehistanda, Almanya aleyhin- •. ~~~~~~iiiiiiiiııııııım .... ~~Oi!i•-..: 

Neticede, bu azanın istifaları ha- de nümayişlerin devamını Avrupa 

Etmeğe Kadirdir 
Daladier, Fransanın Bir Dönüm ToprağındQ" 

Feragat Etmiyeceğini Söyledi ve Mussolininin 

Tekliflerini Tetkik Edeceğini Anlattı 

Paris, 29 (Hususi) - Fransa Başvekili M. Daladier bu
gun beklenen ntılklmu radyo ile söyledi ve Sinyor Mussolini
ye cevap vf'rdi: Bütün nutku şu iki cümle ile hulasa edebiliriz: 
"Fransa, bir dönı.im toprağından ve bir tek hakkından feragat 
etmez. Fakat kendisine sunulan her teklifi tetkik eder." 

1\1. Daladier, evvela beynelmilel vaziyeti izah etti ve her 
milletin kendini silahlanmağa verdiğini, bu faaliyetin başka 
her faaliyete te~ad<lüm ettiğini, muahedeler imza olundu~u
nu, fakat ihlal edildijini söyledi. Daha sonra sözlerine şöyle 
devam et1i: 

"Fransa sulh ister ve hür insanlar arasında sulh ister. Fransa. hiç 
bir zaman bugünkü kadar birleşik bugünkü kadar kuvvetli ve bugünkü 
kadar azimli olmamıştır. Frank sapa sağlam. Memlekette istihsal ar • 

tıyor ve işsizlik azalıyor. Fransa bu 
d b . müddete tabi olmaksızın lin e ır . .. sulhü ve Leh milleti için tehlikeli 

istedikleri klübe girıpl m.usabak:la - görmekte ve Lehlstanm coğrafi va-
ra iştirak edebilecek erme arar ziyetinden bahsederek bu vaziyetin 

vermiştir. Lchistanın komşulari1e iyi geçin-
Diğer taraftan İstan~ul.?a Beden meyi icap ettirdiğini söylemektedir. 

Terbiyesi Genel Direktotluk kupası Ayni gazete Lehistan tv.rafından tu
maçlanna ıştirak ettirilmiş olan altı tulacak en dürüst yolun Almanya ile 

· federe klübün azasından olup yaptığı ademi tecavüz ve dostluk 

1 şartJar içinde bir gayret daha gös • 

S O n r a 1 terdi ve bize geniş salahiyetler ver· 
di. Biz de bu saliı.hiyetleri muvaf • Madritten 

Diğer · Şehirler de 
fakıyetlc kullandık. Fransa bugün 
kuvvetli ordusuna, zengin ve müte • 
vazin varlığına, eeniş imparatorlu • 
ğuna, sağlam dostlarına güveniyor 
ve kuru gürültülere kulak asmıyor. 
Fransa, her tecavüzü imhaya kadır
dir ." 

gayrı 1 e federe klu·· plere tescil e -da evve c paktı dairesinde hareket etmek \'e 
.1 · bulunan oyuncular federe ol- başka bir istikamet tutmamak oldu-

dı mış .. 1 eslim Oldular 
kendi klüplcrinin kupa mu • ğunu ilave etmektedir. 

mayan · d"kl · t k 
sabakalarına girmek ıste 1 erıfeda - "Yerinde olmıyan sahabet,, Londra, 29 (Hususi) - Madritten tır. Yabanc1 sefarethanelerde sakla- Mu .. olininin taleplerine kar:,ı 

. h·ı.en müseccel oldukları e- sonra bugün de Valensiya, Alikanü 
dırde a t 1 • !azım Lehistan gazeteleri, bu ihtarları ve daha başka Cümhuriyetçi şehır-
re klüpten istifa e me erk

1

1 
.. 

1 
.. • "k • tl k 1 l f k t lar up erının su une e arşı amış ar. a a ce- Jer teslim olmuştur. 

geldigwi, ve bu aza ' . k b k 1 d L h" t .. abakalarına da iştıra et- vapsız ıra mamış ar ır. e ıs an Madridi kahramanca müdafaa e-
seçme mus 1 Hariciyesi ile alakadar olan bir Leh d G 1 M. · ·ı 8 d . t derse müstafa oyuncu arın en enera ıaJa ı e 4 arka aşı 
n:'.e~ ılsdekları bekleme müddetlerine fSon•.ı: Sa. 8. sii. 11 bugün tayyarelerle Cezairdeki Oren 
tabı 0 u • d ~ k h · l · 1 . 

1 
ları zarurı bulun uguna a- şe rıne muvasa at etmış er, tayya-

tabı 0 ma y hb• D • 1 reler haczolunmuş ve tayyare ile 
r verilmiştir e 1 emıre 1 

ra .. 
1 

kendilerinin feshine veya gelenler kamplara yerleştirilınişler-
Klup er 1. . " d" 

b ı rinin taım raa ıyctıne an- Bacvekalet ır. 
spor şu e ~ heyetleri ekseriyet reyile 3' Burgostan verilen haberlere göre, 
cak umumıbileceklerdir. Beden Ter- Mu""stecarı Oldu Miralay Kasadodan başka bütün mü-
karar ver~ ı ı· 3' daf ı· · V 1 · d t . .. d .. riüğü bu karar arı U· aa mec ısı azası a ensıya a es-
biyesı .. ~~rs: davet ettireceği klüp u- 4nkara 29 (Tan Muhabirinden) - lim olmuşlardır. 
zum ~':uyetinde ikinci defa müzake- Başvekalet müsteşarlığına Dahiliye Bugün Kartecenada Frankistler le-
.rnumıva:ettirebilecektir. Vekaleti müsteşarı Vehbi Demirelin hinde bir isyan olmuştur. 
reye d başka feshedilm!ş klüp ve- tayini yüksek tasdike iktiran etmiş- Madridin her tarafında Franko 

.Bun an · D h"l" ·· t l ğ K b kl d l l T . . ne muattal kalmış spor şu- tır. a ı ıye mus eşar ı ına onya ayra arı a ga anıyor. rnmvaylar 
iki se ı ..Beden terbiyesi teşkilatı- valisi Nazif Erkinin tayini mukar - dahil olmak üzere bütün servisler 

IHE!J'asN' ~ktir. ~erdir. dün öğleden sonra işlemiye başlamış-

nanlar hep birden meydana çıkmış
lardır. 

Burgosun verdiği bir habere göre, 
ispanyada Frankoya teslim olmıyan 
hiçbir vilayet kalmamıştır. 

Mursuje, Almira ve daha başka şe
hirler teslim olmuşlardır. 

lspanyol filosu talim edildi 

Bizerte 29 (A. A.) - Liman ku • 

M. Daladier, bunları anlattıktan 
sonra İtalya - Fransa münasebetle • 
rinden bahsetti ve şu sözleri söyle • 
di: 

"Üç sene evvel Fransa ile İtalya 
arasında bir muahede imzalandı. Bu 
muahede ile bazı hudut tahdit edil • 
di. İtalyaya iktısadi imtiyazlar veril
di. 

(Sonu S•1 8, Siı.4) 
mandanlığının bir tebliğine göre, =====================-
Bizertede bulunmakta olan İspanyol H + d k• F 
filosunu tesellüm edecek olan tspan- a ay a 1 ransız 
yol hükumetinin iki memuru Blzer- Delenosi Ankarada 
te'e gelllliş, liman kumandanını zi - '2-

yaret ederek tesellüm muameleleri- Adana, 29 (Tan Muhabirinden) -
ni tesbit etmişlerdir. Fransız yüksek komiserliğinin Ha _ 

Gemilerin yeni mürettebatı yakın- tay delegesi albay Collet, Ankaraya 
da İspanyadan gelecek ve derhal gitmek üzere Antakyadan hareket 

(Sonu Sa: 8, St- SJ etmiş ve buradan ~eçmistir 
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PENCEREMDEN 

Sıvas Şifaiyesi 
Yazan: M. Turhan TAN 

T ürk Tarihi Kurumµ tarafından 
çıkarılmakta bulunan hellete

nin son sayısında, ''Sivas Şifaiyesi" 

başlıklı bir yazı gördiim. Bir mima -
nn kalcıniııden çıkmış olan hu yazı
da 725 yıJdanberi ayakta duran ve 
gfö:ellikten anlar her gözii kamaştı
ra gelen nefis lJtr Selçuk eserinin bµ
günkii hazin durumundan bahsolu • 
nuyor. 

Ben, helletendekl satırlan okur • 
ken Sıvas Şifaiyesine otuz sekiz yıl 
ev\'el yapılmış bir ıui'kasti hatırla. 
dım: Anadoludaki Selçuk eserlerine 
Ugi giisterenlcrce malUm olduğu Uze
re Sıvas Şifaiyesi birinci İzzettin 
Ke~ kih us bin Keyhüsrev tarafından 
1214 tarihinde hastane olarak yapıl
mıştır. İzzetfin 1219 da öliince bu 
hastaneye v.ömlildli ve bir yıl sonra 
da mezarın üzerine zarif bir tiirbe 
yapıldı. fzzettinln sandukasına -
kendi vasiyeti mucibince - iki farlsi 
beyit işlenmiştir ki manzum tereli • 
mesl ıudur: 

Bu cihanı ki terk edf p gittik. 
Rencini dilde berk edip gittik 
Şimdiden sonra nevbet erdi size 
Nitekim evvel ermiş idi bize 

Fakat turbenin kıymetli tarafı 
11e bu ıiirdlr ne de onu taşıyan san. 
dukadm Asıİ kıymet sırlı tuğlalar 
ve çini mozayikl~rle silslenmi~ olan 
türbe kapısındadır. Ve bu kıynıet ka. 
pının Uzerinde bulunan çini ile yazı
lı kitabe yiizUnden be' oıı kat art • 
maktadır. 

f şte suikast dediğim hain hareket 

bundan otuz seki:ı Yıl evvel bu kita
be iizerinde yapılmak istendi ve tür

benin muhnfınasına memur olanlar 

bir iki tırmeninin delaletiyle kitabeyi 

Dolmabahçe 
Stadgomu 
için Hazırlık 

---0-

lnıaata Bu 1 

Sene ıaılanıyor 1 
Dolmabahçe stadyomu?a alt proje- J 

yl hazırlıyan Itaıyan mımarı Vitoli 
Violi, dün belediyeye gelerek valiyi 
ziyaret etmiştir. ltalyan mimarı bu 
giın Izmire. oradan da \Manisaya gi
derek yaı:>tığı plana tevfikan orada 
inşa edilen stadyomu ve planının su
reti tatbikini gözden geçirecektir. 

Mimar, Manfsadan dönüşünde Dolma 
bahçe stadı için evvelce ha7.ırlıvarak 
belediye fen heyetine verdiği pİan ii
zerlnde bazı tadilat yaptıktan sonra, 
valiye gösterecektir. PlAn. yeni şek
ille spor teşkilatı erkanına da gös
terilip fikirleri alındıktan sonra dı:-r
ha) tatbik edilecektir. Esasen bele-l 
d'ye stadyomun inşası için bu seneki 
bütçeye bir miktar tnhsisat ta koy
muştur. 

Beden terbiyesi dlrektörliiği.\nün 
bu hususta verdiği karara göre her 
belediye, yol parasından yaptlan tah
ıdlAt çıkarıldıktan sonra bütçesinde
ki varidat yekununun yüzde ikisini 
spora ait tesisata sarf etmiye mecbur
dur. Bu karara nazaran belediye va
ridatının yüzde ikisi 10 bin liraya 
baliğ olmaktadır. Bütceye kovulan 
bu paranın yiizde seksent stadyom, 
yüzde yirmisi de diğer sporlara ve bu 
arada koşu pisti, atletizm sah·•sı, te
nis kortu tesisine sarfedllecektir. 

Fransanın Samsun konsolosuna sat • BELEDiYEDE : 

TAN 

Züccaciye Tacirleri 
Şişe Fabrikasından 

ıl' Terfi Eden 
ilk Mektep 
Muallimleri 

--<>ı---

Şikayet Ediyorlar Liste Dün 
Maarife Gerdi 

Dlin Ticaret Odasında zikca
ciye tröstiinden ~ikliyet etmiş 

bulunan tiiccarlar Sanayi tetkik 
heyeti reisi Şevket Siiren·anın 

reisliğinde bir toplantı yapmış -
)ardır. Toplantıda miiskirat, ga. 
zoz ve ıtriyat fabrikatörleri ve 
komisyoncuları bulunmuştur. 

Toplantıda bir senedl.'nberi 
piyasamızda bir ziic<'aciye triis -
tiiniin fii1en iş gördiiğii \'C ithal 
edfüm mallarla ~·erli mamulat 
lizerindc triistiin fiili tesirleri ol
dui:'lı iddia ve izah olunmuştur. 

Fabrilcnlarımız asgari he~ bin 
liralıktan aşağı siparis kabul et -
mediklerini ve hu mıktar arttık
ca yani 25 bin lirayı bulduğu za
man yiizde bir, elli hin lirada yiiz 
de iki, yiiz bin lirada yiizde diirt 
ve mıklar arttıkea o nishette is
konto yapmaktadırlar. 

Biitfin siparişleri de iskonto 
sayesinde uzun zamanla kapata
bilmektcdlrlcr. Fakat bu usuliin 
ancak biiyiik hacimde siparişler 
verebilenlere faydah fakat kii • 
çiik sermayeJi tiiccar]arın aley • 
hine olduğu iddia edilerek ~ipa -
rişlerin kredi ile ' 'erilmesi iste • 
nilmi~tir. Hatta siparişler için a
zami hir had tayin olunması ve 
asgari sipariş mıktarının tenzil e
dilmesi lazım geldiği de ileri sU
rUlmiiştiir. Bu arada çatal hı • 

1 
seselerin miinakasa i1An1annın 
ecnebi firmaların eline verilme
sinin doğru olmadığı ileri siirUl. 
ıniiş \'e bu yiizden memlekctt~ 

yapılan miiınasil eşyanın satıl • 
masına da imkan bırakılmadığı , 

Terftleri muclpten çıkan ilk . ted
risat muallimlerine ait liste dün ma
arif miidürliiğüne bildirilmiştir. Ye
ni liste ile terfi eden muallimler şun
lardır: 

Jstanbul 55 nci ilk mektebitıdeq 
iddia olunmuştur. Bu mesele hak 
kında da tcdbit alınması isteıtil

diğindcn Şe\'kct Siireyya bu ta
lepleri not ederek Vcknlcte ar - 1 

zedcceğini alakadarlara bildir -
miştir. 

ftriyat Amilleri de Sanayi Bir
liğinde bir toplantı ~'aparak ha -
zı dileklerde bulunmuşlardır. F.z
ciimle yerli olarak yapılan ıtrl • 
yat şişelerinin çok pahalıya mal 
edildiği, halbuki A\·rupadan 
çok ucuza ithali ıniimkiin olduğu 
izah edilmiştir. Şiıe fabrikamı • 
zın bu gibi lüks mallan yapmak
tansa daha zi~·ade memleket için 
de sarfolunan eş;yanın imaline 
kıymet vermeleri ve liiks malin· 
rın ithali için gUmriik res,mleri
nin bir mıktar indirilmesinin ye
rinde hir tedbir olacatı ileri sii· 
ri.ilınüştilr. Haber aldığınm:n gö
re Paşabahçe fabrikası bu swıc • 
den itibaren daha zirade kiiy ha. 
yatında kullanılan cam eş~·anın 

imalini arttıracak şekilde hir ça
lışma si!'temi takibine karar ver-

Tetkik heyeti reisi Şevket 

Melahat. Usküdar Alemdar köyü baş 
~ muallimi Talat, Beyoğlu 17 inci mclt 

t<>pten Nimet Serez. 16 liradan 17 ,5 
liraya. 

İstanbul 1 nci mektebinden ıBedia, 

İstanbul 45 ten Ahit Yücel, İstanbul 

8 j;ıciden Mebrure, İstanbul 16 ıncı

dan Ayşe, IstanbuJ 47 inciden Hacer 

Mualla, lstanbul 4 üncüden Nazif, Is

tanbul g uncudan Semiha, Beyoğlu 
Kağıthane köyü baş muallimi Halil, 
ttsküdar 22 inciden Süreyya, Beykoz 
50 inciden Münevver, Kartal mer

kezden Fatma Anal. Çatalca Karakö
yünden lhsan, İstanbul 36 mcıdan 

Mustafa Nuri 17,5 tan 20 ye. 

Jstanbul 55 inciden Makbule, ls

tanbul 11 inciden Şükriye, lstanbul 

14 üncüden Fatma Nimet, lstanbul 
!5 inciden Sabiha BiJsev, lstanbul 11 
inciden Beşir Demir, l!tanbul 13 ün
cüden Galip Tarhan, Beyoğlu Okmey 
danı yatı mektebinden Macit. Beyoğ-
lu 6 ıncıdan Halise, Beyoğlu 9 uncu
dan Fahriye, Çatalca Mimar Sinan 
mektebinden Osman 20 den ~2 ye. 

mayı kabul ettiklerinden gizli, ilkin 

yaman bir faaliyet başladı. 
1 
~ak fabrikatiirlcri tarafından • 
da resmi ve hususi miies • 

mi§tir. 11 

Süre:vya dün akş~m Ankaraya J 

d (inmiiştiir. .JI 
İstanbul 17 inciden Hati<'e Şaziye, 

Jstanbu1 57 incJden Omer Tevfik. Jııı
tanbul 16 ıncıdan Tahsin Uzun, 22 
den 25 e. O tarihte Ştfaiye, medrese olHak 

kullanılıyordu. Osman oğullarından 

()çüncü Mu tafa, Sivasın hastahane -

lstinye Asfaltı için 

Faaliyete Geçiliyor 
N~amUdfuUB~rl. ~nRum~ =D=E=N=IZ~v=e=L=l=M=A~N=D=A=:~~~=M~A=A~R=l=F=j=E=:~~~~~~-MO~FERRIK~ 

• ye ihtiyacı yokmuı ve medrese adı hisarına giderek Bebekie lstinye a-
• rasmdaki asfalt yol faaliyetini göz-

den geçirmiştir. lnşaatın Rumeli hl-• 
sarı kısmında telefon, elektrik, su ve 

hava gazı tesisatına ait bütün fer

şiyat ikmal edilmiştir. lki güne 

altındaki sıra sıra tenhelhaneler bu 

şehre yetmiyormuı gibi Şifaiyeyi 

bir fermanla medreseye çevirtmişti, 

onun 1768 tarihli fermanı çıkabdan

beri de Şitaiye yobazlar meskeniydi. 
Kitabeyi • galiba dört bin altına- kadar asfalt döşenmesine başlana

caktır. 
satmayı taahhUt eden mliteveltnerle 

yardakları medresede yatanlarla ko. 

nukomsuya bu hırsızlığı sezdirmemek 

için hiç yoktan bir tamir işi çıkarmış

lardı, tiirbenin kapısına iskele kur -
durup şurayı burayı badanalamıya 

giri mişlerdl. İşte hu sırada kitabe 
dahi parça parça yerinden çıkarılı • 
yor, suç ortağı er11ı-enilerden birinin 
evine götürüliiyor ve çalınan çinile • 
rin yerine de boyalı kireçle yaptırı • 
lan taklit parçalar konuluyordu. 

Garibe olarak söyli~·eyim: Tiirhe 
mlite,·ellileri Sı\'a!!ta doğup büyü • 
müş Ali adlı bir sanatkarı elde et -
mişlerdl, çalınan çinilerin taklitleri
ni ona yaı>tırıyorlardı. O tarihte d
kıayı yakından inceleyenler, çalınan 
parçalarla yerine konulanların uzak
tan seçilemediğini ve Ali ustanın çi
niyi boyalı kireçle son derece mahi
rane taklit ettiğini söylüyorlardı. 

O nefis kitabe, o on binlerce lira 
değerindeki eser btf suretle elden 
çıkmak iizcreydi. Umulmayan bir 
tesadüf işi meydana çıkardı \'e şim. 
di Sn·as mebusu olup o sırada m~k
tubi kalemi miimeyyizliğinde bulu • 
nan Bay Ziyanın himmetiyle kitabe· 
nin tamamı sökiilmeden, çalınan par
çalar da Samsuna aşırılınadan zabı • 
tanın pençesi hırsızlann yakasına 

yapıştı. sökiilen çiniler geri alınıp 

7erine konuldu. 
işte şlmdi yıkılmak Uzere bulu • 

nan Sivas Şifniyesl böyle bir nıace • 
raya da şahit olmuştu. 

Süt Ruhsatnameleri 
Hıfzıssıhha kanununun 170 inci 

maddesine göre, toptan ve yahut pe
rakende süt ticareti yapanların ma
halli belediyelerden ruhsatname al
malan icap eder. Son zamanlara ka
dar kanunun bu hükmü tntbik edile
memişti. Belediye şubelerine gcınde
rllen bir tamimde kanunun bu hük
müne göre, süt satanlardan ruhsat
name istenilmesi bildirilmiştir. * Müşlf'lsl az olan hatlarda işli
yen ?tobiis sahipleri belediyeye mü
racaat ederek başka hatlara nakle
dilmelerini istemişlerdir. Belediye, 
~hrin bütün otobüs servisini yakın
da tamamile üzerine alacağı için bun 
lnrın taleplerini reddeylemlşt1r. * Belediye şirketler komiseri Is
mail Hakkı, terfian, yeni teşkil edi
len istimlak müdürliiğüne tayin e
dilmiştir. İsmail Hakkı, yeni komiser 
tnyin edlllnciye kadar şirketler ko
miserliği vazücsini de vekaleten ifa 
edecektir. 

GÜNÜN RESIMLtRI : 

ı. 

Lodos Fırtınası 
Devam Ediyor 

Cumartesi günündenberi fasılalı 

olarak devam eden cenubu şarki ri.ız
glrı evvelki akşam Akdenizde şidde
tini arttırmıştır. Marmarada şiddetle 
esen hava yüzı..inden küçük motörler 
limanlara barınmışlardır. Fırtınadan 
hiçbir kaza olmamış ise de dün sabah 
Köprü açılamadığından Halice girip 
çıkacak olan gemiler beklemiye mec
bur kalmışlardır. 

Neşriyat Kongresine 
iştirak Edecekler 

Harf inkıllibının onuncu yıldönü

mü münasebetile Ankarada sergi e
vinde tesis edilecek olan sergi ile 
neşriyat kongresinin açılış tarihi bu 
günlerde Maarif Vekaleti tarafından 
tesbit edilerek alakadarlara bildiri
lecektir. Vekaletin bu husustaki ta
mimine göre kongreye iştirak edecek 
resmi ve hususi makam ve zevat §Un
lardır: 

Konservatuvarda 
Dersler Hitam Buldu 
Konservatuvarın bu seneki t~ri

satı hitam bulmuştur. Bu sene mues
seseden 19 "talebe mezun olmuştur. 

Bu gençlere mayıs ayı içinde diplo
maları tevzi edilecektir. Konserva
tuvar müdürü Yusuf Ziya, dün v&li 
ve belediye reisi Lıltfl Kırdarı ziya
ret ederek konservatuvar bütçesi 
hakkında kendisine i1.ahat \•ermiştir. * Mebusluğa seçilen ficaret odası 

B k t.1 t V k· ı tl .. ·ı muamelfıt şubesi müdürü Galip Bah-Hacı Ecref Oturdu aşve i:l e , c a c er mumessı -
:r 1 · G ı K B k lığı .. t\yardan açık kalan müdürlüğe. mua-

Beykoz civarında Serviburnu gaz erı, ene unnay aş an mu- melat bürosu •eflerinden NAsırın ta-
messilliği ve askeri matbaa müdür- ., 

depolarından petrol yükliyerek hare- · d'I g~ ı· haber ahnmı•;tır 
lüğü, Basın, İstatistik, Devlet mc- yın e ı ece " · 

ket eden Hacı Eşref vapuru suların ~!"'!!!~~~""!"!"!'!!!!!!!!!"!!''!""!"~'"'!!!!!!!"""!~""!!!! tcoroloji işleri , harita. posta, telgraf cı ~ 
akıntısı ile kumsal bir sığlığa otur- ve telefon, Devlet Demiryolları u- lerl, Türk basın birliği ve Anadolu 
muş ise de gbnderilen bir romorkôr-. a j Ü 111 rl Türk Ha K mum mlidürlükleri mümessilleri, u- a ansı m mes! c • va u-
le gemi yüzdlirülmüş ve hlçbir hasa- kUltU k u Kı 1 niversite rektörü ve fakülteler mü- rumu, r urum • zı ay, gen~-
ra uğramadan yoluna devam etmiş- l'k K ı ç k E f K messilleri, Ankara tarih , dil ve co?,· ı ızı ayı ve ocu s rgeme u-
tir. rafya fakültesi dekanı ve profesör- rumu müme.!!silleri. günHik gazete-
Sadıkzadenln Yolcuları ler mümessilleri. siyasal bilgiler o- lcr mümessilleri, kitap tabilerinin a· 
Finike civarında karaya oturan Sa- kplu, güzel sanatlar akademisi , Gazi ralarından seçecekleri beş mümessil, 

dıkzade vapurunun yolcularını ala- terbiye enstitüsü, yüksek mühendis matbaa sahiplerinin aralarından se
rak limanımıza hareket eden Anafar- mektebi ve yüksek ziraat enstitü!~ çecekleri iki mümessil, çocuk mec • 
ta vapurunun dun gelmesi beklenil- ri profesörlerinin mümessilleri, lise, muaları sahiplerinin aralarından se
mekte idi. Geç vakte kadar vapur, muallim mektebi, ilkmektep mmıl- çeceklcri iki mümessil, diğer mec
gelmemiştir. Bu gecikmenin lodos llmlcri ile ilk tedrisat müfettişleri mua sahiplerinin aralarından seçe. 
fırtınasının tesirile olduğu ve gemi- mümessilleri, Cühmuriyet Ha1k Par- cekleri Uç mUmessll, Maarif Vek:i
nin bu sabnh gelmiş olac:ağı tahmin tisi ve Halkevleri mümessilleri, Türk letinin kongreye aynca davet edec'"-
ediliyor. Tarih ve Dil kurumları mümess1l- ği fikir ve yazı adamları. -

Ankara Şehir Mecllslnde 

'1niara Vüci)'ef Umumi Mecli•inin, Milli Şelin AnJıarcı Mebwlufunu lıabul buyurmalan münaı~b t' ı 
ltendllerine teıelılrü.r eJUme•ini learcırlGJhrdıiı toplantın e ay • 

30 - 3 - 939 

SUAL CEVAP? 

Almanya Bir 
Senede Nekadar 
Büyüdü? 

S - Alm~nya 8on bir sene i• 
çinde ne kadar büyüdü? 
C. - Almanyanın işgal ettiıti sah• 

son bir sene içinde 217 ,000 kilometr
7
e 

murabbaı genişlemiştir. Nüfusu 6 
milyon iken 86 milyona çıkmıştır 
Bu artış şu şekilde olmuştur: Avu~· 
turyanın ilhakından sonra 74 milyo
na, Südetlerin ilhakından sonra 'iT 
milyona, Bolıemya ve SlovakyanıJS 
işgalinden sonra da 86 milyona çıJc· 
mıştır. Bu suretle nüfusu %33 nis • 
betinde, arazisi eski topraklarının 
yarısı nisbetinde artmıştır. 

• S - Almanya ile Romanya O: 
rasında imzalanan iktısadı 
anlaşma Almanyamn muhl~~ 
olduğu bütiln petrolü tenıil' 
edecek midir? Romanyadtl 
ne kadar petrol çıkar, Alnıa1'ol 
ıa senede ne kadar petr 
sarf eder? 
C. - Romanya petrolJanna tıı

giltere, Fransa ve di~er memleket· 
ler de müşteridirler. İngiltdre ııo
manyadan her sene mühim miktal" 
da petrol alır. Fransa ihtiyac~ 
mühim bir kısmını buradan ternı~ 
eder. Romanyanın senelik petro 
istihsalatı 6,700,000 tondur. · Al· 
manya bugi.in bu miktarın pek atı· 
nı alabilmektedir. İktısadi anla~~ 
tatbik mevkiine geçtikten sonra rv 
manlar bu istihsalatı arttıracak ve 
yeni kuyular açacaklardır. Alınan• 
tarın bugünkü petrol Uıtiyaçlaı1 
6 ,500.000 tondur. Demek ki Rorn.an· 
yanın bugünkü petrol istihsalatı .M· 
manyanın petrol ihtiyacmı karştl,.. 
mağa kafidir. Filvaki harp vukuun· 
da bu ihtiyaç artacaktır. Fakat Al· 
manya bir taraftan da dahilde k6-
mürden ve sentetik şekilde ayrıc• 
petrol yapmaktadır. Bu sebeple 
Romanya petrolları Almanya içiJS 
mühbn bir kazançtır. 

• 
S -Almanııanın Tuna ue Bol 
kan memleketleri ilıracatırı • 
daki _~issesi nedir? . _ • t'. 

55 i Yugoşlavya mahsullerinin et. 42 
si yeni mukaveleden eV\·el RomanY' 
mahsullerinin % 40 ı Türldyenll1 
% 54 ü Bulgaristan mahsullerin~ 
% 50 si, ve Yunanistan mahsuııerı· 
nin % 30 u Almanyaya gider. .. 

S - lsfanbul ve Ankara be.· 
lediyelerinden gayri olan dı· 
ğer belediyelerde çalışan me
murların tekaüdiye hakkrtı., • 
dan istifade edecekleri doU • 
ru mudur? 
C. - HükumetÇe böyle bir tas;ı\f· 

vur vardır. Fakat bu mesele hakkırt· 
da bütün belediyelere şamil bir k8 • 
nun henüz çıkmamıştır. 

• S - Altı sınıflı ilk mektepler 
den mezun olanların bugillf • 
kü orta mektep mezunlarilf 
le ayni hukuka malik olacak
ları doğru mudur? 
C. - Altı sınıflı ilk mektep J!1e" 

zunlarına değil, fakat Türkiyede bit 
mülkl veyahut askeri rüştiyede tab' 
sil ederek şahadetname almı~ ol~ 
!arın yalnız memuriyete tayini 
hususunda orta mektep mezunlf.ft 
hakkından istifade etmeleri hakkttl" 
da 2S-7- 934 tarih ve 160 sa'P' 
1ı talim ve terbiye heyetinin btr l<•• 
rarı vardır. 

======================~ 

1 TAKViM ve HAV;:] 

30 Mart 1939 
PERŞEMBE 

1
-;= ~cii ;Y •• GUn: 3~ Kası; ;; 
Arabi: 1358 Rumt: ıs55 
Sefer: 9 Mart: 1'7 

İkindi: 15,51 - Aksam: ıe.sı 

1 
GUııeş: 5.48 - Öllle: 12,18 

Yatsı: 20,02 - ims!tk 4.06 ·- __.,.. 
Yurtta Hava Vaziyeti , .. 

Yeşllköy Meteoroloji lstasyonundarı r1• 
lınan mnlOmnta göre, hava yurtta J(ıı ııt' 
denldn Şark kısmı ile Doğu Anadolu~ 
Şimal kısımları tok bulutlu ve rne lft 
yağı•lı, "llter bölgelerde buluUu gec~. 
r!lzgArlar Gnrp h5lgclerlnde Garbi 1 

11
, 

kametten kuvvetlice, diğer bölgelerde tıl' 
mumiyeUe Cenuptan orta kuvvette 
m~~ ~ 

İstanbulda hava aı bulutlu geçf11,r 
G tetı\&llnlyede 7 - 8 metre hl%18 ırıl' 

r. Saat 14 te hava tazyiki 755,2 'fi 
tre idi. Suhunet en yüksek J5,# 
~u,nk ıo.9 santi.Rrat olarak kayd 



stanın 
yeti lngilterede 

Askert 
Tedbirler 

Halayda Ask 
Merasim Yapıld 

Antakyadaki Alayımızın Kuruluı Y lldönümü 
Kutlulandı, lskenderunda da Halk Partisi 
T eıkil&tına Bağbhk T ezahüratt Gösterildi 

Antak71at Z9 (A. A.) - Kırk sekizinci takviyeli dat alayı
nın kuruluıunı•n yıl dönilmü olan 26 mart ıtlnü parlak askeri 
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Mahkemeye Düşen Bir ile Faciası 
Öla Awslnln Yannı Yoğunu Sattıktan Sonra 
Mlraı Pay. itin Kalc•d•ıtnl altlre111eye Yennit 

Uzak bir mtdntn tillerlnl cUaı. 
Jicilerin ıöllerinde Delftlenııtirea 
bir divL. daha doirusu bir Uda .. 
1U'bk elbiseler tçmd.e, arkuınu 
dikili duran Janc:lannauuı küçiUtf.i. 
CÜ gölpli altında, ba1' ince ve 
çocu.Jç kllmıı ..U ve d~ Wr 
İltanbul livea!e konıı§AD ,qJıra.. 
mam görenler, Rus romaıı1enıun 
ıözleriıniıde birer fevkalbeter 
mertebeline çıkan m~ip veya 
deryadil, çalgın veya dihi, ahlik
m veya mümin kahnnnanı. 

nndan birirıi bU kadar ~ 
7•l')'ÜIUDda YJI 8"nmda &ömıet· 
le hayret, ~ ve ııtırap içinde 
kaldılar. 

Yirmi ,_. evvel ölen bir su
IPJır o l\uı aırtmdan 11ynbp çıka
nlan çamaprian. altmclan pktlfp 
a1uwı yatap nıuhanel " tf.ı* 
bir Nhnenıa dekorlw \alinde aO
zjunüziın önünden pçtiler. ~ 
umumiqjq yoklukları iç_. llV-

litlanm bellemek için ı.pdaa 
tarbana. bulsur geılrip -~ 
topladığı birkaç k\U'Ufll .-ıaıı yt. 
7a zorla alan. evin fakir' efYaaı. 
-atıp yiyen eeraeri evlit. bu. lıiı. 
iiııdeki kelepçe iainl tatıJan, p
uesi dipiıJiktea OIM' ~ kü
çük Fzlü adam mıJdı7 ~ 
sam yelleri gibi kavurup g~-ea 
yı1Jann üatüadlm fimdJ o bar kö
fell fakrü unıretle pwipD evin 
odalarma bird bJrer 1aakle11 P'
mek, her btrtodeıı yokluk gecelo
riam sinciirdlli birer bıçkınk yük
selen dolaplan tçmak ve birkaf 
tarhana torbaaı, bir iki llA9 fifell. 
bir ot ııılDdtr ve halta yatatJndan 
ibaret ef11JUD b•ablın yapmak.. 
1fte aıevzu!. 

HaPiabanedea bak aranıtia gal
mlf sefil b~ «Jlvaa, fbndi aıaMlı
ma Ylrine ı~ kardqlerine 
bakaıl ve meslelfnlıı verdiji sü
kflnete rapıen bakıflanndan gil1l 
bir qtmp infia edm müdeaaJqb 
muaJİlme, •ilıyan phitler ve ~ 
tün yağmurlan emen im çöl top-' 

Dav.ası 

rağı Cllll - tıe aı. vennez 
vi17üıı'" _.._ __ al~ sakhyuı 
~ - un V-.ua _._.;: 

. -wrJeri. hiknn ... İfte fac~ · 
lahitlerin blıl-' ann aba-

'- kU. ~ -- .._, anıca 
zade, daymuı ._..., 0 llmanlar 
hizme~ ._.. ltir kadın. .. İçle
rinde mü.,..ıt. aıe&u., tef., muha
sip v~ veıdL Hepa halt vakti 
yerinde ldlll"1erdf. Fakat divacı
ııın karpısıda ba Vaziyetlerinden 
uıana,or tlbi.Ydiltr . 
oav.aı ve diva edilen iki kar

dttti. Yirıni lene evvel ~leri 
tildülil zammı askwden kaçllllf ve 
b11,ıild111~ul1erlere ~-uf 
Olllll F. ctiter ~ aıuıe
~ llliras kalan 2000 liralık .,. 
fa ile 508 W-. para111Bkladıklan
IU, ke0 dilin.i ew 10kmadlldaruu 
ldctia ediy~u. O nmanlar ibtiş'at 
labitl olarak cephelerde doVÜfela 
ve ceaaı.ede bulumıbUmek için bir 
~ gün iain1e ı•lmif o1aQ anıca; 
uıuıı müddet yetim ve öbü& yav
rulann ev k.iralanm veren dayı 
ojlu; bir 1CM evinde bakan diğer 
aıııca; ııihayet Juzcatız muallime 
olwıca Bebekte bir- ev tutarak on
lan yerleştiren amca oğlu teeuür
lerinin aşaleti ve bu yakın bıillll· 
lanuın yqadıll hayatın Jsicabı 
tsinde kendilerini §ahit göstereıı 
r. nin aleyhtııde ifade verdiler. 

Fekat ııe olta ıene oııu kırmak. 
incitmek lstenıiyorlardı. Keııdisi
ni mudafaa için müdeaaleyh. aia
beysinin daha anneleri sajken e
vin etyasım çalarak, gupederek 
1at}llım söyledlğt zaman şahitlik 
~tmekte o~ amca hAkhnbı suali
ne karşı bir ,,ey dlyeıpedl. iki eU
ni "Ne IÖyli,ebWr!m ~ lfbi yana 
dolnı açarak genç kadına baktı. 

D\Un 1dnli ""~ •.N• .. 
zım değil miydi? 

.. _ Ne diyeyim, efendtm, zaten 
annesl ona mukavemet '9deblleeek • kadar knvetli bir kadın değildi.• 
Zavalh muztarl.p amca mukave
metten bah*iyor, hırsızlık diye-

mi yordu. 
Şahitler F. nin o sırada asker 

kaçağı olduju için evde oturmadı
ğını, yalnız ara sıra geceleyin ana
sına ıelentk para, eşya alıp gitti
ğini, cmede de bu1unmadığuıı, 
esaen cenazıeyt ancak kendilerin
den ibaret birkaç kişinin omuzla
nnda müfkülitla kaldırıp göm
düklerini anlattılar. Kadıncağız 

beslemek için çırpındığı yavrula
nnın ortasında, karyola daha ev
vel ~tıldığı için yer yatağuıda 

can vermiş, o gece bli baykuş gibi 
türeyen 1''. a.nasnm çamaşırlarını 

ve yataiını abp gitmifü. Şimdi 

banıi 2000 liralık eşyadan, 500 li
ra paradan bahsediyordu? 

İfadesini verdikten sonra bitkin 
bir halde yanıma gelip oturan am
caya sordum: 

- F. nin tabsW var mı? 
- Ah efendim, sormayın ,dedi. 

Tahsili de var. Babasının sağlığın
da iyi bir terbiye de gördü. Fakat 
ı;onra serseri oldu. Anasını soydu. 
Şimdi de mıras davası açıyor. Ne 
yürekler acısıdır o!. 

- Peki niçin mevkuf! 
- Kim bilir? Nerde yapr, ne iş 

görür biliyor muyuz ki? Her halde 
ba§ka blr suç işlemiş olacak. 

Bu merakını biraz Sonra hallo
lunacakmıf. Hiktm kendisine da
ha ne kadar baptste yatacağuu 

ısordutu zaman: 
- Bendeniz m1 efendim, dedi. 

yann akşam çıkıyorum. (Dlva et
tiği kız kardeşini göstererek) Beni 
bu mahk6m. ettirdi. GU,-. kendisi
ne bakam etmlfhn. 

Muhakeme bqka gQne lnraltıl
dı. Korldmda diler bir mahbusla 
beraber eline kel~ vurulur ve 
1i1i' taraftan 'blrtslnin verdiği fa-
mn sigarayı yakmqa ~ 
on he§ ylnnt adım ötede amca, da
J'I, bala vemaln slbl abahaslle 
çevrilmlf kız kaiitettne g\\ttııillt
yerek bakıyordu. 

t K. 

TAN 

Bir Şoför 
Nelresini Vı 
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-rAN 
Gündelik Gazete 

-0-
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 
temiz, dürUlt, aımlml 
olmak, kulln gazetesi 
olmıya ça1t11maktır. 

ABONE BEDELİ 
l'Urkiye Ecnebi -- -1:~~ Kr. ı Sene 2800 Kr. 

400 " 6 Ay 1500 " 
IS ., 3 Ay 800 " 

O ., 1 Ay 300 " 
'Ulletıerarası posta ittihadın• dihil 
~1Yan memleketler için abone 

deli rnilddet sıraslyle 30. 16. 9. 
3.s liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek Z5 ınınıstur. 
Ceva 1 
1 P çln mektuplar 1 O kurus-
Ult PUi ıırıve~ı lAzımdır. 

~=================== 

GUNON MESELELERİ 

~eşriyatımızı 
Organize 
Etmek ihtiyacı ~ 
M ernleketlmizde yabancı dil bil

fild nıeyen bir adamın sanat . ve 
b r hayatını takip edebilmesıne, 
'Ynelnıilel hareketlere karııması • 

11
t •, hatta kendi ~hasında inkitaf ve 
e)(" .'l!Jı ç· arnuı etmesine imkan yoktur. 
tlnkü okunacak kitap ya azdır, \'e

h )'okt ur. 
biı aı zamanda çok neşri~'Bt yap-

!bak ı' f • • · lec-ti ' r nn kUtUphanenun zengın -ı 
l'Jtıek ihtiyacındayız. Zaman ka

laıı.ıtıak için nesn .. ·atı organize et -!be• ~ J 

g, ihtiyacımız ,·ardır. 

!bU li'U\'aki yeni harflerin taammU -

b 
ndcn sonra kitap neşriyatında 

ar· t 
ile ~~ bir artı~ ba~lanııştı.r. Fa~a 
eıı~ •Yatı kitapçıların keyfıne, nıu : 

•Ocrin \'e miitercimlerin zevklerı-

ttıe hıraktıkra ihtivacınıızın silratle 
at · • ' · M llt"~ın edilmesine mikan yoktur. a-
d 1 Vt·kaletinin şimdi yapmakta ol-
ttğu Yardım hile beklenen randınıa· 

Ilı \• 
erıncnıi ştir. 

Veıt. •ı '1_,.1,ı,. "'onılnrıalc c:~''· faıtrif 
.. aıctınin direkti i altıni:la bütün .. ,, . 
iti tıynt mUcsseseh~rinln de iştira -
)' Yle geniş bir neşriyat programı 
~Pllıak, telif \'e terciime edilecek e· 
rıetlerı teshil etmek, bu kitapların 
ı Ştlni de,·lctlc nesriyat müessese -
ttj • bi 
ı. arasında pn\'ln.;arak metodik r 
"'tıd . " 

a çalışmnktlr. 

* la l\taarif Vekaletinin ~·akında top· 
.. l'tıağa karar \'erdi"1i Neşriyat Kon-
•tes· b "' d Ceft ı • u ihtiyacı tcsbite yardım e e-
'-k ~ır teşebbüs olduğu jçln cidden 

~re la~ ıktır. . 
)' ongronin programında neşrı • 
ata a't f' le dii .. 1 hiitlin meseleler etra ıy 

.. §Unülıniiş ve İ'-'i konmuştur. Kon-
•l'ede J 1 .• 
()r ? beklenen şey, neşriyat Ş.~nı 
\' l:anıze etmektir. l\1Uelliften mu -
ezıi • 1 • d · e kadar blitUn neşriyat ı~ erı 

devıeun kontrol ve rehberliii altın-
11 h· 

de ır lllnkine gibi çalışırsa, elde e-
c'-'itıni:ı: randiman çok büyüktür. 

'f 
tıtı l'.tanrlf Vekaleti, kongreye ha -
L.... ık 0lınak üzere neşriyat ınfles • 
-~ele · ' l>o l rınden ihtisaslarına göre ra-

r ar istı'.\·or 
~ . . 

lii .. eşriyatı arttırmak için neler df1. 
h' rıul'oruz" Satısı tanzim için ne gi-

1 tedb· · "' 1 1- ırler ta\'siye edCTSiniz? K -
Platı • • 'e n bası mı güzelleştirmek ıçın 

tı.zt•Prnalıyız? Kitap fiyatlarını u-
lı llftırrnak milmkiin müdiir? 

!el' il Ve bunlara benzer birçok sual
ı .. Vardır ki, ancak senelerdenberi 
•ar 1Jle ıneşgul olan miiesseseler ta-

1;dan cevap verilebilir. 
•e u seheı>le bütün nesriyat mfles-

SeJeri . ~ b'" . le nın Vekaletin bu teşeb usıy-
tı .. al&kadar olarak kendi ihtisasları-
.. a· 
~y ıt kısımlarda raporlarını hazır-
bıa~l'ak kongrenin işini kolaylaştır
'-''1 arını temenni ederiz. Kongrenin 
tırı "affakı~·eti, mcmleknt irfan haya
lir 

111 •enginleşmcslni intaç edecek -
~ınımı:u eslrgemlyelim. 

--= 
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Mo!i''tifi~ 
Selam Sana 
ispanya 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

M adrit bugün teslim oldu. ispan-
yada ikinci defa cümhuriyet 

yıkıldı. Üçüncü cilmhuriyetini Na • 
polyonun elinden kurtaran Fransa • 
nın, cümhuri;) et için iki asır yaptığı 
kavgayla, senin yanın asırdanberi 

yaptığın ka,·ganın hiç farkı yoktur. 
Ta Rusya hudutlarına kadar uzanan 
cihangiri, Scnt Helen adasının kaya
lıkları iizerinde düşiindiiren, onu 
mağlltp yerlere seren korkaklığı \'e
ya aptallığı değil, milletlerin ruhun· 
da istipdada, mutlakıyete karşı 
kaynalan isyandı. NapolyonJar ge -
lir geçer, miJletler, ve istiklil aJk -
ları balttdir. Bugün inen cümhu • 
riyet bayrağının yerinde, belki yano 

Ba haritatla, Alrdenizin askeri Va%iyetini, ltalya, Fransa ve lngilterenln /tara ve deniz üslerini •6rUyo kralın hayratı sallanacak... Kralhk 

Akdenl.zı·n Mukadder·raa 1: ~~~:~:~;;.:;~:~:;.;, a ı ~~~;~!~:~:::~~~::;.;=!: 
A 

kdenizin ötesinde, berf.. A d 1 ııe sebep olan gizli Londra ınua mılle ·ın hakimiyet aıkları bakidir. 
sinde stratejik değeri. d:Si, ltalyanın bu adalar Uzerlnde.. ları, mı Jf. 

b. .. .. a a r a ki hAklmiyetlni tanıınayı " haiz• müstahkem ır suru a.. yordu. adedi. t t rihin muayyen bit uf-

dalar vardır ve bunlar i~i bin ltalyanlar on ikJ ada sayeıtnde -._.u:~:n~:·ıı:p oldu.tllidlselerln sU-

senedenberi Avrupada ımpa- B '-1 1 d Akdenlzde mühim dentz ve hava r•tı. aktıktan ba devrin içinde I~ -
t rluk kuranların her biri üslerine aah1p olmu~lardır. Anlaft- llp ~. mailOp daha belli delildır. 

~ o. de inanılmayacak de - a g 1 1 r la? Leros, bUtUn bu adalann stra. Saaı. \ıacUn de mailOp demete dll\m 
uzerın . . . teJI bakımından en mUhfmfdir Bu- "•mı•>-. Ptrene daJlarında.rnallftp 
recede mt\hım hır te~ir ya?- rası K~brıstan 330, Hayfadan 550, ~lan, ..... it bir ekseriyet h~Uoae 
mıştır. Bunların aynı tesırl Postsaıtten 510 mil mesafededir. h~~hu11,.-. i in d8vUşen, mılletln 
tekrar yapacakları, Alman Bu mesafeler tayyarelerle surat- f ks rnlyet .... ~ • delil topsuz, ti • 

ordusunun en gen~ generali YAZAN : 11 zırhlılar için mUhim değildir. ı:bi~~ıfc:fr~•~~~ kılan' hakkın mai-

Reichnan'ın sözlerınden an- 1 ISPANY A : barut ve k ~"mruklartnın ı~ınae 
!aşılıyor. seni kurıa~:-t aaklayan tokattan 

Ruchnan, kısa bir zaman 8nce A il c J spanyannı A.kdenlzdekl en Bu ınatlG'ban ~ laıklnsı11ıkür. 
verdiği gizli konferansta şu sozleri an am er on mühim toprakları Balear n. lan, yakıJnu,, >'11u-.,.dir. Moıaffer o-
söylemiştir: dalarıdır. Bunların en büyüğü Ma- rda bastıkça Yedtaı .. ~d bu topr•~-· 

jorkadır. Ortancaları şarktadır ve ar aşkl ._ tnıltine ..-
"ispanyada Algeziras civarındaki sında kıymetli bir mevki işgal et- terlr göstermez. Ingiltere donan- adı Minorkadır. Garptekiler Iviza h Ik 

81 ıevJde dU~e ri 
uzun menzilli bataryalarla CebelUt- mcsindedir. Onun sayesinde Ingitiz ması tekrar ayrılacaktır, fakat çok • ile Formentera'dır. Majorkamn o~u;:.ı:•da~tıkça, .. ,.~, •:ı ': ':: 
tarık karşısındaki Afrika sahili, In- gemileri dar bir denizde 2000 mil uzağa gitmiyccek ve Maltn adası k i ı M j k V ı B.. ı aha tyJ m 

g·ııere ı"le Fransanın cahdamarmı mer ez o an a or a, a Cınslya- k~Y e ntaflOba can L._r~ .. layıcaktır. 
ı -s mesafeyi himayesiz geçmekten ko. da müdafaasız kalmıyaca.ktır. dan 150 ve Barsclonadan 130 il u p L ............ l·-"- -'· ; __ .,. otHn; "'~mıın mi\k~m- m . ısırıa rnllletlere, Ve -., Buıtln· 

mel hizmetler ifa edecektir. Ingil- .ı.~ı;~t:;·Ingiltere ile İtalya ara- ITAL YA : mesafededir. sıllere ne mUkernrneJ bJ ~~ki ne• 
tere, Akdenizdekl inhisarını tama. sında bir harp çıkması ihtimali, tı vanlarJa Almanların Major- ne şahane bir destan :. ... de.,_ •erclbı, 
m

ile kaybetmiştir. Bu deniz, artık kada nüfutu son derece kuvvetli bu maflflblyetln ka dlla ..• •--'-
Maltalıları bir hayli korkutmuştu. . J spanyanm Akdenizdeki en d lltsıud qeDJll 

bir serhattır. Burada hiçbir devle-
0 1 

.
1
. d him adaları on iki adadır. olduğu için. Fransızlar bfr aralık e, yarın da istiklllin a • ~"atin 

tl
'n donanması, emn\vet içinde ha- zaman ngı ız onanması, Malta setam duracaklar... e •ıık llht'ıı._ 

., adasını bırakıp gitmiye mecbur Bunlardan biri olan Leros adası Minorkayı işgal etmeyi düşünmüş- --.._. 
reket edemez. Bu denize malik ol- kaldı. Ada halkt. İtalyan tayyare- tahkim olunmuştur. Italya 1911 de ler, daha sonra Fransızlarla lngiliz-
nıak için şiddetli bir mücadele vu- lerinin buradan geçmesini., hattfı bu adaları işgal etmiş, fakat Os- lerin birlikte hareket etmeleri tek. 
ku bulacaktır. buraya gelmesini bir hafta kadar manlıların Trablusgarbi tahliye et- lif olunmuştu. 

"İspanya ile mihver bu tarihi mil beklemiş. fakat gelen git.len olma· melerl üzerine, Italyanın da bu a- Minorka bir zamanlar lngilterc-
c.adeleye iştirak için bize bir fırsat m1ştı . Halbuki adada bunlara mu- daları tahliye etmesini tazammun ye aitti. Fakat lngiltere 1782 de bu-
vermiştir. Biz de bu istikamette i- kavemet edecek bir tek top yoktu. eden bir muahede imzalanmıştı. 
Jerliyoruz.,, Daha sonra vaziyet bir hayli de- Fakat 1915 te Londrada yapılan 

Bütün bu sözlerle söylenmesi is- ğişti. Gerçi yeni bir tehlike baş gös ve İtalyanın Büyük Harbe iştiraki-
tenen şey, Almanyanın Akdenize 
hakim olmayı kurduğudur. Onun -
lspanya harbine haY,trhahane iştira
kinin hik ,ıeti de budur . Mebuslar Ne Almanyanın bu işte muvaffakı
veti de. muvaffakıyetsizHği de iki 
tarafın Akdcnizdeki adaları kul
lanmalarımı ba~hdır. ÇünkU bu a
dalar. d~l1. altı, hava ve deniz 
kuvvetleri tarafından üs olarak 

kullanılacakhr. 

INGILTERE :-

1 
ngUterenin Akdenlzde iki 
adası vardır. Bunlar Malta 

ile Kıbrıstır. KJbrıs, Türkiye ve 
Suriye sahillerinden biraz ötededir 
ve Akdenizin bir köşesindedir. Bu
rası bir zaman Mısıra alttı Daha 
sonra Romalılara, Türklere ve en 

nihayet 1878 de lngiUzlere. geçti. 
lngiltere 1882 de buraya bır esas 
kanun vermiş, bu kanun Kıbr~slı 
Rumlarla Türklere icra heyetıne 
iştirak imkanını kazandırmış, fa. 
kat parlAmentoda ekseriyet teşkil 
etmelerine mUsaade etmemişti. 

1936 senesine kadar devam eden 
bu kanun Rumların çıkardıkları ka· 

ıklıklar uzerlne durdurulmuştur. 
rış h""k"' t k Karışıklık sırasında u ume ona-
ğının da yakılması Ingilterede nsa· 

b
. t uvandırmıştı. 1936 da, Italya 
ıye ., 

1 
.. 

ile ingilterenin arası açı ması uze-
. aziyet değismi~ ve Ingfltere 

rıne v ~ . . 
hükumeti, burada yenı tahkımat 
yapmağa mecbur kalmıftır. 

Maltaya gelince, Napolyan bu a· 
d hakkında "lngilizlere Parlsln 
b~ parçasını verirdim, bu adayı bı
rakmam,, demi~tl. Fakat Napolyon 
bu adadan ayrılmağa mecbur kal
mış ve bu ada, Ingiltere imparator
luğunUn ileri kara.kollarından biri 

olmuştur. 
Ingiltere için Maltanın ehemml-

yeil, Silveyş ile Cebelilttarık ara-

Vakit Mahkemeye 
Verilebilirler? 

M ehusluk müddeti dahilinde 
her mebus yurttaşlardan 

farklı olarak bazı haklar kazanır. 
Herhangi bir yurttaş aleyhine suç 
isnat edildiği zaman maznun ola
rak ınahkeh1cnin huzuruna çağn • 
labillr. Eğer te,·kifl icnbeden se -
bepler ınevcutsa sulh hakimi tev
kif eder ve mahkeme me,·kufen 

cereyan eder. Eğer mahkum olur
sa derhal cczas1 çektirilir. Biitün 
hu halJer mebusluk milddeti da -
hillnde mebu5lara tnthik edilemez. 
Yalmz rinai dirınii meşhut mUs • 

tesnadır. Mesela hir mebus kıza -

rak bir şahsı öldilrmilşse, yahut 

öldürmeyi tasarlayarak katil fiili. 

ni irtikap etmişse derhal tevkif e

dilir. Fakat ait olduğu makam, 

meclisi hemen haberdar edecektir. 

Yalnız şu noktayı tasrih etmek 
istiyorum. 

"Bir mebus, isnat olunan suç
tan dolayı mebusluk müddetinde 
muhakeme edilemeıı:.,, kaziyeıin -
den yapılan suçtan dolayı mebu • 
sun ceza görmiyeceği manasını çı
karmak doğru değildir. 

Mebusluk müddetJ bittikten 
sonra derhal cezai takibat başlar. 

Mebus ciyle bir suç yapmııtır 
ki, mebusluk müddetinde eğer ce-

zası çektirilmezse suç mururu 7.8 -

mana uğrayacaktır. 
Tetkilatı Esasiye Kanununda 

bu nokta dUşünUldiiğündcn mc • 
bushık müddetinde müruruzama. 
nın işleıniycceği tasrih edllmlştir. 

Mebusu cinai cürmü meş -
budun harit'inde ma:r.nun sıfatiy -
le cua mahkemesine sokamazsı -
nız. Fakat hukuk mahkemesinde 
istediğiniz mebusu mahkemeye 
~ağırabilirsiniz. 

Biitiin hukukunuzu hukuk mah 
keınesinde aramanıza hiç bir ma
ni yoktur. 

Meseli\ sizin evinizde kiratı o
larak oturan bir mebus dfüıUnU -
nüz. Güniin birinde bu ev yanmış
tır. Bu evin yanmasında ihmal ol· 
duğundan dolayı ceza mahkeme • 
sinin huzuruna mebu5htk müdde -

ti içinde maznun sıf atiyle çıkara -
nıautnız. Fakat hukuk mahkeme
sine kendisinin ihmalinden dolayı 
size zarar verdljtnl llbıt edebi • 
linlnlı. 

• 
Mebus taınnlnıta mahkGm o • 

laMUr. Mebusluk mUddetl bittik -
ten sonra da ceza mahkemesi ken· 
dislni bu ihmalinden dolayı maz • 
nun sıfatlyle aynca muhakeme e. 
der. 

i\vukat Reşat Kaynar 

rasını kaybetmiş, bu kayıptan me· 
sul olan Amiral Byng, kurşuna di-

zilmişti. Mtnorknnın m"rkczt olan 
Port Mahon müthiş bir deniz üssU
ne çevrilebilir. Bu adanın tabii is
tihkftmlan da son derece kuvvetli
dir. Mlnorka, 1935 te İngiltere HC! 
Jtaiya arasında Habeş buhranının 
keskinleşmesi Uzerine tahkim olun
muştur. İngiltere, burasının da I
talyanlar tarafından isgnlinden en· 

dişe ederek Madrit hükfımetfnt tah 
kimatı yenllcmtye ikna etmişti. 

Tahkimat, Ingiliz nezareti altında 
yapılmış ve gayet mükemmel bir 
hale getirilmiştir. 

B alcarın Avrupa ba,ına iş çı-
karması ihtimalı, coğrafi 

vaziyetinden ileri geliyor Italyan
lann bu,adaları, Ispanyayn yardım 
mukabilinde işgal edecekleri mü
temadiyen söylenmektedir Ingiliz
Italyan anlaşmasının buna mani ol
duğu öne sürülüyorsa da, naT.ist Al
manya ile buna benzer pakt yapıl
rnamıstır. Bu yi!ıden yalnız Ingil
tete değil, Fransa da Akdeniz mu
vasalasının tehdidinden endişe et
mektedirler. 
Almanyanın ('n çok geri almak 

istediği müstemleke Tanganikadır. 

Buraya ise Akdeniz yoluyla gidilir. 
Almanlar, şimdiden Akdenizde 

bulunuyorlar. Çünkü Mclila'da ya
ni ispanyanın Fasında 8000 Alman 
vardır. 

Bunlann hepsi askerdir ve Al
man zabitlerinin idaresindedir. Son 
ra burada Almanlara ait bir zırhlı 
otomobil mektebi ile bir tayyare ve 
topçu mektebi vardır . 

Almanlar bu vaziyete güvenerek 
kendilerine Akdcnizde bir mevki a
yırabilirler Bu vütden na7.llerln 
tanınmış adamlarından biri şu sözü 
söylemişti: 

"lngiltere, galiba Cebelüttarıkın 
elden gitmesi üzerine uynnnook!., 

Çekoslovakyada Orta A 
Cürnhurlyetlerl ve İstiklali '?0 P•4a. 

b. erı nanı 
na ır damla k:an akıt d 1 .. 

1 rna an teı)J 
o anlar, sana ne ytlzle mPil.ıı. Qa 

b"l' 1 up diye. ı ır er ... Sen galipsin Çil k • . ... n U istik 
lalın ve cümhuriyetin için erk k : 
b• d"" .. ı·· e gı ı ovuş un. Diin de bupn d • 
1.. k h e zu • 
um ve a rın altında teslim J 1 o ana-

ra acıyoruz. Bu sadaka nevind b' . en ır 
merhamettır. istiklali için fedakar _ 
lık yapmayan ınilletlere, tarih k 
for için \'Ücudiinü satan bir ~roon • 

·· ·· ·ı h k spu gozu ı e a acaktır. Milletler sil"b 
b 

.. , a 
aşına çagrıldıkları giln geri dön _ 

mezler, hugiin ülkeleri satan millet. 
ler değil, o milletlerin başlarındaki. 
lerdir. Çekoslovakyaya acıvorsak 
milletine acıyoruz. O orospu .değil ~ 
dir. Sen, başından, sekiz yaşındaki 
çocuğuna kadar, Pirene dajtlarını 

kanınla yıkadın, bu kanla yuğruJ _ 
muş toprakta istibdat meyve vere • 
mez. Sen topla dövlllen her evin, her 
sokağın taşına Ciinıhurlyct ve lstlk-
181 destanını yazdın, bu lejandı, kra
lın bayrağı ilemez. Sen Cümhurt • 
yetçi ispanyanın, Napolyon Sent He
len adasına sürliliinceyc kadar maf
li'ıpsun ... Bu :mağlUbun karşısında bu
glin i tikliil aşıkları, yarın Cümhu _ 
riyet kuruculan selam duracak _ 
tardır. 

* * Hukuk 2 den İbrahim Yenlşehlre· 
Mütnlllnlnrırııuı iştirak cdıyorum. Tan'd~ 
zaman znman biz de bu yazdığınız flklr
lcri veriyoruz. Siz ynzılnrı muntazam ta. 
kip Nmcmisslnlz. 

* Uşak Şeker Fabrlkaımda Nurettin 
Akyola: Baca ı sakat <;ocuğu Telefon Şir
ketine yerleştirmek hakkındaki tavsiye
nize te ckkUr ederim. Tc;;ebbUs edeceğim. 

Fakirlerin lstldalarını 
Kim Yazacak 

Biga (TAN) - Yeni avukatlık 
kanununa göre, hukuki istida ve l~
ylhaların yalnız avukat veya dava 
vekilleri tarafından yazılması mec
buriyetinin tatbikine başlanılmış, 
fakat fakirlerin bu gibi istidalarını 
ü~retsiz yazacak müzaheret burosu 
henüz teşekkül etmemiştir. Bu hal, 
fakirler için pek fazla miışkiılat do
l!.urm ustur. 
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T ARiHTEN YAPRAKLAR 

Üç Kişinin Beraber 
Gördüğü Bir Rüya 

Eski Şchislfunlardan İsmail 
y Asun Efendi, oldukça okur 

d
azar, düzgün söz söyler ve hatt:i 

e eb' d ıyattan da zevk alır bir adam-
~~ Reisülküttap J>üçiık ~el~bi 
li: ınct Efendinin oğlu, Şehıslam 

be Zade Abdullah Efendinin çö
llıez· llıe 1 ~~ mahmisi olmakla b~rabe: 
Ş s.legınde hızla ilerllyebılmesı 
~hıslam İsmail Efendiye damat 

~ duJctan sonra mümkün olmuş
h'IJ.r. (1120 H.) de müderris olduğu 

1 
alde uzun yıllar sağl&m bir bal

ı aya sap olamadı. Fakat damat o
BIJ.r 0 lmaz bahtı açıldı. Yenişehir, 

IJ.rsa, Medine İstanbul kadılıkla-
llnı d 1 ' ı· - . h o aşarak kazasker ıge ve nı-

ayet Şehislnmlığa yükseldi. 
. İlıni yolun İmparat<.ırluk dev

linde son merhalesini teşkil eden 
~ nıesnede erdiği vakit bir çok şa
~ler kendisine kasideler surunu~
" r, sanatlı ve sanatsız bir hayli 
;:rih. beyitleri takdim et~şlerdi. 

lllaıl Asım Efendi koca bır yığın 
~ticu~~ getiren bu. dile~c~ eserle~i 
.ep gozden geçirmış ve ıçınden bı

l'i Üzerinde duralamış:t1. Çünkil 
en iyi tarihi bu kasidede görmi.iş
t.. . u, hır eksikle!.. Ayn: zamanda 
kendi ismi de elifsiz yazılmıştı. 

Şehisliım, o top top ve tomar to
lllar şiirlere ehemmiyet vermiye
rek yalnız bu kasidenin sahibini 
huzuruna çağırttı: 

- Oku bakalrm, dedi, şu tari!ı 
l'luiraını? 
.Perişan kılıklı bir yobazcık ola:ı 

§aır, tecvit ahengiyle okudu: 
• 1sınciı A ım Efendi oldu mUftiy

Y l'en•m 

Asını Efendi bağırdı: 
- Be adam, sarığına benziyen 

dardağan kafanı topla.san da: 
Asım İsmail Efendi oldu miiftiy

yiil'enam 

besen olmaz mıvdı? O vakit ta
rih tam olurdu, b~nim elifim de 
Yerine gelirdi. {1) 

lVI Üftiyyül'enam terk~binin .-:--
rap dili kaidclerıne gore 

Yanlış olduğunu nedense düşiin
llı. 
i '.Yen, fakat ebcet hesa'bını pek 
Yı anbyan bu Şehislnm Efendi 

Çok hasis idi. Çolug·unıı çocuğuna, 
aey· · n·· tsıne uşağına Tanrının her gü-
a.~ oruç tuttururdu, kimseye ~ek 

d 
çe vermezdi. Bu cimrilik yi.izun-

en b l . ol aşına bir çok şeyler ge mış 

1 
up onlardan ve pek gülünç olan-

Rrdan birisi de su vakadır: 
aı O, :henüz Kaz~sker iken kapı-

nda b 1 d rıı . u unan ve parasızlıktnn e-
ba erı dökülen uşaklar bir gün baş 
la~ Vermişlerdi, hasbihal ediyor
ğti 1: Mevzu, efendilerinin hasisli
at dı ve hepsi bu mevzu üzerinde 
leı~ tutuyorlardı, ateşli ateşli söy-
nıyorlardı. 
od . lık evırıerde kazaskcrlere uşak-

llleketınek zenginlik yoluna gir
ka ~eınekti. Çünkü her uşak bir 
ka~ 

1 
adı'nın hamisi olurdu ve bu 

da ~arı .haraca bağlayıp az zam:ın
liaıb ay~ı sermaye temin ederdi. 
ka Ukı İsmail Asım Efendinin 

Pısına b .. di k n u yol kapalı ıdı. Efen-
al~ığ adılarla bizzat anlaşıyordu, 
bir k ı kese kese akçeyi istif edip 
na k oseyc koyuyordu, uşakları -
du. baza.nr:ıa.k imkanı bırakmıyor
Ve edığunız gibi kendisi de ihsan 
ğı 7cdiği için uşaklar onun kona-

n a pek züğürt yaşıyorlardı. 

E fendiye karşı ağır küfürlerle 
sına d?lu olan bu husbihal sıra
Uş ka kahya mevkiinde bulunan 

a ı .. 1 
şoy e bir kaşını çattı: 

ti - Arkadaşlar. dedi, ben şu cim-
adaınd b' cağını. an ır kaç altın sızdıra-

Ve Öb~Ürlcr! itimatsızlık gösterdila;: 
ır ağızdan bağırdılar: 

in- l<abil değil, gökten Cebrail 
Se b' • _ ızım efendiden bir pul ala-

"'•az. 
l{·h a Ya ısrar gösterdi: 

,~-~~~~·Yazan: .. ~~~·~~ 
1 M. Turhan 1 AN 
,_~ 

- Bakın, nasıl alırım. 
Şimdi önde kiıhya, arkada aşçı 

ve daha geride ahır uşağı yukarı 

çıkmışlardı, hasis kazaskerin otur
duğu odaya doğru hırsız adımiyfo 
yürüyorlardı. Kahya, kapJ önünde 
parmağını duda arına gô umu, 
"susunuz,, dedi ve perdeyi açıp 

içeri girdiler. Berikiler kulaklarını 
perdenin kenarına dayamışlardı, 

dinliyorlardı. Kiıhya, çekmecesinin 
başında kitap okumaklr meşgul o
lan efendisinin tfı yanına sokuldu, 
etek öptü: 

- Efendim, dedi. bir rüya gör

düm. 

K azasker. gözlüğünü alnına 

kaldırarak mırıldandı: 

- Hayırdır inşallah. Nicedir 
gördüğün düş? 

- Sultanım beyaz bir ata bin
miştiniz. Sırtınızda beyaz bir cüb
be vardı. Bi.ıyük bir kalabalık 
içinde saraya doğru gidiyordunuz. 

İsmail Asım Efendi için için 

söylendi: 
- Beyaz at, beyaz cübbe, bü

yük bir kalabalık ve saray? .. Bun
lar Şehisliimlık alametleri. l\füm
kiin ki şu adam rahmani bir ri.iya 

görmi.iş olsun! 
Ve çekmecesini açıp kahyaya 

beş altın verdi: 
- Haydi git, dua et Gördüğün 

düş inşallah doğru çıkar! 

Mısırdaki Düijün 
Yukarki resim, Mısırda geçen haf

ta yapılan muhteşem düğündeki zi
yafetten bir intıbaı tesbit ediyor. 

Prenses Fevziye, Prens Mehmet Rı
za ve Kraliçe Feride yanyana görü-

lüyor. 
Yandaki fotoğrafta da Kraliçe Fe-

rideyi geçen 20 kanunda doğan kızı 
ile beraber 2örüyoruz. 

Kiıhya neşeli neseli çıkarken 

aşçı, ihtiyarını kaybctmi~ ve he
men içeri girmişti, k~zasker E
fendiye heyecan içinde anlatıyor
du: 

- Sultanımı beyaz bir at üstün-
de Ör .. m, ya'I. i 'b g·y-
miştiniz, saraya gidiyordunuz! 

A sım Efendi kaslarını çattı. 
Fakat tevekkül ve teenni 

gösterdi. "olabilir, bu da görmüş
tür., dedi, yine çekmeceyi açtı, üç 
altın verdi, ırahyaya söyledikleri
ni ona da tekrarladı ve gözlüğünii 
burnuna indirdi. Liıkin bir gölge
nin yanına dikildiğini sezince ba
şını kaldırdı, ahtr uşağını gördü 
ve yürüttilen hileyi anlıyarak 

müthiş bir hiddet içinde bağırdı: 
- Ulan bu düşü sen de mi gör

dün? 

Seyis, düşiinmeden cevap verdi: 
- Nasıl görmem e,fendim. Üçii

müz bir arada yatıyoruz! .. 

( 1) İsmail Asım Efendir.ln bu tarih 
fıkrası pek meşhur olup (Mccmuııi Mu
~llim) d~ de yımlıdır. 1''akat Yıld~ kü
tuphıın~ındt' tasnif ve hıfrcdılmiş vesi
kalıırdan lstifııdc olunarak yirmi üç yıl 
evvel tertip olunan İlmiye Snlnamesin
dc İsmail Asım Efendınln de el vazısi -
le -bir fetva nltmcla- im1.ası ·vardır. 
Ne gariptir ki orada kcnd. adını -yo. 
ba.z şaire yaptığı ihtar hilafına ve pek 
manasız olarak t mcil şeklinde yazıl
mış göruyoruz. 

M. T. T. 

Alfganö~tan 

S adabat paktının emniyet, in
sanlık ve sulh yayan mede

ni havasını Himalaya hudutlarına 
ve Orta Asyaya ulaştıran dostu
muz ve müttefikimiz Aigırnistanın, 
bugünkü dahili ve harici vazıyet
leri ile Sadabat paktı çerc;evesı da
hilindeki manasını ve ayrıca Türk 
ve Afgan milletleri arusındak. dost 
münasebetlerin inkişaf seyrini izah 
edecek geniş salahiyet, hiç şüphcsız 
Kabil büyük elçimiz Memduh Sev
kettc bulunnbilirdi. 

1,13unun için. sanat ve fikır alemi
mizin muhtelif sahalarında kudr~ti
ni tanıtmış olan tarihci, iktısatçı, 

içtimaiyatçı ve edip Memduh Şev
ketin bir haftadanberi şehrimizde 
istirahat etmekte olduğunu oğre

nince derhal ziyaretine gıttiın. 

B üyük elçi mutat nezaketi ile 
beni kabul edince ilk sua. 

lim şu oldu: 
- Sadabat paktı Afganistanı 

memnun etmekte midir? 
- Bu pakt. Ankarada. Tahranda 

ve Bağdatta olduğu gibi Kabilde 
de büyük bir vect ile karşılanmış
tır. Gerek siyasi ve resmi muhitler, 
ve gerekse halk tabakaları Sadabat 
paktını tamamile benimsemiş bu
lunmaktadırlar. Biribirlerine karşı 
çok eski ve köklü bir sempati 
duymakta olan dört milletin de
vamlı müzahereti, dört miittefik 
devletin her birine olduğu gibi Af
ganistana da paktın çok mükem
mel işlemesi imkı\nlarını ,·ermiş
tir, Afganistanın muasır medeni
yette büyük bir rol almağa hem 
hakkı, hem geniş istidadı vardı. 

Paktın, dost ve müttefik Afgan mil
letinin bu sahadaki temaviillerine 
çok uygun bir havası olduJru kabul 
edilmelidir. 

- Afganistanın Avrupai mede
niyete doğru ilerleyişi hangı m<'r
halededir? 

- Evvela şurasını .tebarti:z ettir
meliyim ki, Afganistanda millet te, 
hükumet te istikbalin şartlarını ga
yet iyi anlamış bulunuyor Asyanın 
ortasında ancak Avrupalı otrrıakla 
yaşanabileceğini anlamış '>!anların 
sayısı Afganistanda gittikçe art
mak tadır. Afgan padişahı S. M. 
Zahir Han, münevver bir vatanper
verdir ki, memleketini ve milletini 
mamur ve miireffeh kılmak için ne 
lazımsa düşiinmekte ve vııptırmak
tadır. Afgan Padişahı Ha"Zr~tlcrinin 
Afgan ordusu ve Afgan m<ı~rıfi ü
zerindeki devamlı dikkat ve hassa
siyetlerini, Afgan milletı kadar Af
ganistan dostlarının da hayranlık
la takip etmekte o'dukları muhak
kaktır. Afgan ordusu her gün mo
dern blr milli kuvvet oluyor. Afgan 
maarifine gösterilen dikkat Asya
nın gobeğinde Kabıli münevver bir 
milli merkez haline uln.stırıyor. 

Genç ve münevver Afgan r-adişahı
nın bu büyük ıdenlincle, vatandaş
larımdan istifade etmek tlrzusunu 
göstermiş olması bende hem şah· 
si bir minnet uyandırmıştır, hem 
de milli bir mahzuziyet 

- Afganistandakı Türk profe
sörleri işaret etmek istediginizi 
sanıyorum. 

- Evet ... Faraza Afganistanda 
ilk mülkiye mektebi alisı, tedrisat 
planı Doktor Fuat tarafından tan
zim edilerek açılmıştır. Kabil tıp 
fakültesi, bugün Aşyanın en miı
him bir ilim müessesesidir. Muasır 
medeniyetin büyük idealistı olan 
Afganistan bununla da kendinı tat
min edilmiş addetmiyor. Daha kök
lü bir bilgi istikbali hazırlıyor, va
tandaşlarım, profesörlerd'en her bi
ri kendi ihtısas sahaları etrnfında 
neşriyata başlamışlardır. Teşrih 

hakkında, göz hakkında, intani has
talıklar hakkında bir çok muazzam 
ciltler hazırlanmış ve bac;ılmıştır. 

Geçen hergün, Kô.bil, Furs diline 

Algan Hükümdarı 
S. M. Zahir Han 

cilt cilt muasır ilim kazandırmak
tadır. 

B u halin chemmiyetinı size 
anlatmak için şunu söyle. 

mcliyim ki. Kiıbil tıp fakıi'tesi k~ 
ruluncaya kadar Af • nıstanda Yiı
nani ekol hakimdi. Müsbet ili~ 
Türk profesörler tarafından ithal 
erilmiştır ve bu öyle bir Asyada 
yapılıyor ki, Hindistnnda bir Hay
darabat nizamı milyonlar sarfile 
eski sistem darülhikmeler tesis et
mektedir. Bu geri Hint Müslüma
nının yanı başında genç Afganis
tanm ne .medeni, ne muasır, ne Av· 
rupai bir çehresi oldu~unu artık 

siz kendiliğinızdcn anlı;ı.•abilirsiniz. 
- Bütze ne kadardır? 
- Bizim paramızla 25 milyon. 

Fakat bu Afganistanın resmi büt
çesidir ki. teslihnt ve im:ırot bu
nunla yapılmaz. Afganistanda bir 
ikinci bütçe daha vardır ki, eski 
devirde hükümdar hanedanının h:ı
zineihassasına ait mühim varidattan 
teşekkül eder. Amanullahııı suku
tundan sonra Nadir Şah, hazinei 
hassayı liıgvetmiş ve bunun yerine 
bir devlet hazinesi kurmuştur ki, 
meclis reisi ile o ehemmiyette şah· 
siyetlerden mürekkep bir ali heyet 
tarafından idare edılir. 

I 
- Şurada ufak bir istitrat yap-

manın müsaade eder misiniz'/ 
- Şuphesız .. 
- Amanullahın. Afgan milletı ü-

zerinde bir tesiri var mıdır~ 
- Katiyyen yoktur ı3ilakis, 

sevilmediğim ve hiç hatırlanmadı
ğını sızc soylıyebılırım. Zira Ama. 
nullah dcgil milletine, biz7.at kendi 
taraftarlarına ihanet etmıştir. Be
ce Sakanın Kabilı zaptından sonra 
Amanullaha tanftar olanlar Bece 
Saka taraftnrlarını mağli.ıp etmiş

ler ve tam Kabile girecekleri sıra
da Amanullahın k41çtığını öğrene

rek başsız kalmışlar ve dağılmış
lardır. Afgan milleti bbyle mühim 
bir tarıhi anda kendi hususi serve
tini kamyonlarla Kandahara kaçı
ran ve tayyareye atlar atlamaz Av
rupayı boylayan Amanullahı unut
muştur 

B ura~a g=li~ce MemdıJh Şev
ketın yuzunde yarı mtlsteh

zi bir tebessüm dalgalandığım gör
düm: 

- Neye güldünüz? 
- Bir şey hatırladım da .. 
- Söylemenizde bir mahzur var 

mı? 

- Asla ... Efendim, ben Tahran
da idim. Amanullah da meşhur Av
rupa seyahatine çıkıyordu. Kabilde 

F 
akat sebebini merak ettiğim 

için reddetmedim Gelsin, 

dedim. Bir dakika sonra odam~ ~
zun kalpaklı bir K~.fk.~sy.~;~. gırıi~ . 
Cebinden parmak buyuıdut>unde ı
ki pırlanta çıkarıp önüm~. koydu 
lti b. hazine değer. "- Guzel. de-' ır . . 
cıırn. Fakat benden ne ıstıyorsu-
1'1~? Adamın cevab1 şu oldu: 
.. _ ·~ğer siz kefalet ederseniz Af
gan Pad. şahının verdiği çeki kabul 
ed~cetı~ dedim ki "- Ben Türk 
sefıri:y· .,, ' H rü 1tll bundan bana ne?,, e 
cevap " ' gitti ~edi. Elmaslarını alıp 

. Fak d~ .. . ne-
tice llt sonra uşunup şu 

ye val'd f' . . 
Tevfi - 1~ ve Kabil se ınmız 

ge de . d k" 
"- B '°Yledim. De tm 1

• uzat . . .. -ı.. 
si vaziyeti d' ~emleketındekı ~ı-
h n en ·ı y··kt 

afif, bahada a emin deği . u e 
sını hayre al ~1" §eyler toplama
Bu, servetini ~;net addetmemeli. 
rıyor . ., Nitekiın !~lllcstandan kaçı
tı. Gel:ıim bugün~~ledlğim de çık
gan milletinin ba hı.11edana. Af-

i şına b 
zor a çıkmamışt tt hanedan 

ır. .t\ 
sonra Nadir Han halk lllan'.lJlahtan 
umu~i bir intihap netıc ~r-eırından 
ta yukseltilmiştir. Or desınde tab· 
derl b" ~ a a " · er. ır adet vardır l cırge 

i · svı " umum rey gibi bir ÇredeJd 
leyh Afgan haned şey •. Binae ... -

. anının, b ---
mılletin başında milli bir k Ug(irı_ 
dayanarak bulunmakta oldu - arara 
bul edilmelidir. Genç d" b'll ka. . pa 'şah . 
tikçe tekemmül etmektedi gıt-... Halk 
Valde Sultana büyük bir b wl ın 

d 
. ag ılı""' 

var ır ve ıdare tamamile d s• 
ik 

emokra-
t ve parlamanter sayılma b. sa ıle 
mutlaka çok hürdür. Afaan k 11 _ b' . -"> ra ı. 
gı ır monarşı değildir. Bir ol' .d. ıgar-
~, ır. 

K ra.l hanedan~ bir nevi fili is-
tışare mcclısi gibidir. Bu

nun daha başka türlü olmasını bek
lemek doğru olmaz. Zira Afganis
tanın bugünkii topluluğu ancak 90 
yıllık bir tarihe maliktir. Abdur
rahman Handan evvel bu .nillet, 
küçük, küçük kavimler hnlinde ay
rı yaşarlardı. Aşiret hayatından 

çıktşı. bir merkeze bağlılığı henüz 
bir asırlık hayata bile mali~{ olmı
yan bir memlekette bugünkü dev
letin ne büyük nimet olduğunu an
lamak güç olmasa gerek. 
Düşününüz bir kere bundun yir

mi beş yıl önceki Amanullahın ba
bası Habibullah Hanın idaresini 1 

bir de bugun.ku ıdareyı. ttabıbul
lah Han yanına gıren vezırlerınden 
birinın uzerınde bır kağıt parçası 

gordı.i mu derhal hıddet1ı;.;nu, sopa
sını kavrar ve uzerınc saldırrımış. 

- Neden? 
- Neden olacak? Yine bana iş 

getiriyorlar dıye .. Hatta bu yuzden 
vezirler meclisi karar verip hır ku
tu yaptırmışlar, emire ar7edilecek 
kağıtları onun ıçine koyarlarmış. 

Habibullah oğlunun tahriki ile kat
ledilince bu kutuyu açmıştar. Ne 
konmuşsa orada bulmuşlar. Meğer 
hazret, kutuyu bır defa bile açur
mamış. 

Muhterem büyük elçnin münev
ver muhitinden ayrıldığım zaman 
düşundüm: 

Yirmı beş yıl önce bôyle siyasi 
bünyesi olan bir devlete değil Za
hir Hanın hiir idaresi, en mutlak 
monarşi bile tercih edilir. 

Müttefik ve dost Afganistana gL 
riştiği medeniyet mucadelesinde 
daha çok yüksek başarılar temenni 
etmek için bu Cırsattan da istıfade 
etmemiz tabiidir. 
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HiKAVE 
T Ali- iYE iŞARETi 

Ertesi Günü o Mıntakanın Taharri Başmemuru. 

y zan: Namı Müstear 
-~~ 

Sıfati le Ben de Hırsızları Aramıya Başlamıştım 
. . . Y . ur ağı- evrak ve dosya götürmesi. üzeri~- bu suretle gizli acentelere aktar-

~ıze hafü bır yajnı 1 %ifi- de uzun münakaşalar yapılmış, ı- macılık yapıyordu. Bu yollan tı -
•.alçalan bulutlar ortalığı illi malı ihtimaller ortaya atılmış, ma- kamak da güç olmadı. Yalnız Ku-

ltt!ır karanlığa boğuyordu. ile nalı bakışlara meydan vermişti. ruçeşmedeki deliğin kapanması 
0 . ız evd~ki ~~ ~lef:':arga~ Tabii ben Türkçeden başka lisan keyfiyeti biraz gülünç olduğu için, 
~ıvardakı hır d~şman tel- bilmediğim için söylenilen sözleri, okuyucularıma bu hadiseyi anlat-t. u~nan askerı tel~::~ ce- yapılan imalan anlamamış. müna- mak isterim. 
..._ ili, bıra:o: sonra da e ka a kanşmamıştım. Benim yap -
&l!Yanuu k ek Iınuştu. Arka- şay 
~ esm o ÜZÜJ!lil> tJğım tahkikat, faili meçhul kalan 
lleıtiaki eski elb~~~r, u: de ıur- sirkatlere bir dosya daha katmak-

ınaskelerle uç\1111 -~-ın. iba t kalmıştı. Hoş düşman 
a d ğil ki zaman .IH'"-- tan re 

e • es skalJara polisleri de başka bir ft:Y yapama-
lanndaki gulunç pa •

1 
rdı 1 

llınüştük. mı~a ya.· 
!Viıı kapısını (Evdoksiya) 9ra-

1ılt __ .. 1r sah J ki gün sonra bavullarm muh-
bıraktığı için, uğr~ tred - teviyatı ayrılmıştı. Yanlış-

'-etiııden kurtubnuftuk. An e 
~ kac; dakika bekledik· Her ta- !ıkla alınan çok kıymetli bir pul 
...... k Uerek kolle.ksiyonu ile aile mektupları da 

Y ağmurlu, çok çamurlu bir gün 
idi. Arkadaşım komiser Er

zincanlı Şaldrle, Kuruçe rnedeki 
malum ada ile kömür depolan a
rasmda, bir sandal iç'inde balık tu
tuyorduk ve bu vesile ile kendimi
zi kimseye tanıtmadan, bu işin 'li
şikliklerini işkillendirmeden, kö
mür boşaltan iki vapuru gözlü
yorduk . 

~ın baştan aşağı kulak es 
dbııedik. BulunduğwnUZ tatta. münasip bir şekilde sahibine iade Sicim gibi yağan yağmur, ikimizi 
"tdaki büyük salonun duvat1tand~t edilmek üzere saklıanmıştı. Bunlar de fena halde ıslatmış arkadaşlan-
"1lı saatin muntazam ve mut .r~ bir müddet sonra İstanbul polis mızın bile tanıyamayacağı bir ha-
~ taklarından ba .. i..a, bir ses 1§1. - müdürlüğü kısmı siyasi müdürü . _....:ı b" k 
+ıt_ • r batını elin- Giridli Kerim bey ile Mim Sıfır ~a- le sokmuştu. Bırbiri 111uına ır aç 
-ıııiyordu. Evin terti ' . gün denime bulunmak ve o gün 
~i krokinin yardıını ile, içınde rafından sahibine iade edilmiş di-
tiler k dar i . bilen Miaı sıfır, ğer aksamı da alikadar makama de saatlerce yağmur altında kal -
J:.!_ a yı · d" rilm;.+· ak · le t b tt ··t V'lkirle beraber zemin kata tıı ı. gönde ~~ı. m suretıy ru u e en mu ees-
Artık esasen sarhot oWı nefer- Vahdettinin lstani>uldan firan, sir olan donuk ayaklarım, sızla -
~en ~elecek tehlike, Şakirin. ka- brfıYÖanıD tatlıau frenklerini, mağa ve beni kıvrandırmağa baş-
~na dikilmesiyle önleıuni§ti. abbarlarmı, pallkaryalanm p dü- lamıştı. Şakir sandalın demirini a-
8-aanıakları · tüylü yol bahlarile şündümıüştü. Güvendilderi dal - hrken, ben de oltaları toplamış ve 
~Plı olan merdivenlerden ikinci Jann kuruduğunu, az bir tazyik biraz vücudümu hareket ettirerek 
k.ı. çıkmak hiç te güç o}Jnadı. karşısında kınldığım pek güzel hararetlenmek için küreklere sanl-
~ alııız ınerdiven baıındald iaban- uıiıyan bu yadigirlar, İstanbulda '111ftlm. Bulundufumuz noktadan, 
lıkıa koridor arasındaki cdılı 1'a- ekmek kalmadığını görünce, o gü- Ortaköye doğru yirmi metre kadar 
Pının kilidi, hem beni, hem ele ne k•dar beslendikleri yağlı kapu- ayrılmıj, aynlmamqtık Dümende 
~'- --ıu terlettt. b'- b. b rakını 1ar ~_.- ,_.. oturan Şakirin asık yu"zü birden 
~ Sıfın epeyce yuna ' lan u-cr ırer 1 ' ' MI& AO-
~i. arkasından kapıyı ~· pekler gibi yalana yalana dağıl. güldü. Ve ardıma düşen istikamete 
fstirto1u bir sünger ile, kapı üze- mışlardr. Nihayet onlar da pabu- dikkatle bakarak: 
tinde bıraktıtımız parmak ve aya cun pahalı olduğunu anlamlflar, İs- - Baba. Dedi. Bir var4ta içinde 
"1.rmı Bildik. Salona gtrc1ik. Sol- ,..--; t.appulen wubrs•• o·,ı·-.,. cWma kiti aeli)'Ol'-ü8erinme Biraz 
~ wnn ı Ma a'rr iilUI*. lardL Fakat, gerçekten mesleğin dişlerini sıksan, sızıya tahammül 
bir kağnı arabası pbi ses v~ kıymetli bir incisi olan o vakitki etsen de şunlan da bir gözlesek. 
4it 11eırtııarile horultusunu bu fstanbul polis müdürü Sadi bey, (Devamı var) 

Mahpushanenin en çevik deli
kanlısı oydu. 

Yağmurlu ve sisli bir gecenin 
sabaha karşısında ameliyathane
nin demirlerini keserek binanın 

üçüncü katından bir moloz yığını
na atlamak suretile kaçtığı ve 
hududu geçmek üzere iken -bir ka. 
dm yüzünden- yakalandığı meş

hurdu. 
Siyah saçlarım alnına düşürür, 

yumruklarını bileklerinden itiba
ren çevirerek geniş adımlarla av
luda volta dururdu. Uzak Arabis
tan şehirlerinde hurma ve portakal 
ağaçlan arasındaki haremli selam
lıklı beyaz bir evde oturan amca
sı öldürülmüş, bir miras münase
beti yüzünden şüphe ile tevkü e. 
dilmişti. 

M ahpushanede ağır cezalıların 
itibarı vardı. 

- tdamunı istiyorlar, diye a
deta seviniyordu. Ben vurmadım 
amma idamımı istiyorlar. 

Hırsızların ve kaçakçıların ona 
garip bir ihtiramla baktıkları belli 
idi. Konuşurken (ağabey) diyor\ar, 
suyunu getiriyorlar, sigarasını ya-
kıyorlardı. 

Kı7.dığı zaman iyi döğüştüğünü 
ve yumruklarının kuvvetli olduğu
nu herkes söylüyordu. 

Mavi gemici fanilasının altında 
omuzlan geniş ve yuvarlaktı. 

Bir gece kojuf arkadaılarile ça
tı§tı. 

K8J111ında ayağa kalkanlar altı 
ki§iydiler, altısı da katildi. Bir tür· 
lü atılmaya cesaret edemiyorlar, 
hepsi de ayn ayn ilk ymnruktan 
korkuyorlardı. 

İşte o gece bacaklarını hafif ha
fü -yaylandı~. ellerini pantolu
nunun cebinde, meydan okuyan ha 
kikat~ cesur bir delikanlı görmüş 
oldum. 

~ dakika dinledik. Ben d~ !,.. bu kara yüzlülerin kaçtıklan de -

~ oeıamnuı kapısı önüne dikil - IIUeri daha o gün kapamıJtı. Elini, ~o· k . M A Nll•ım-~=m Sıfır da yazı ~ tolunu sallaya sallaya -*Yt gibi Bil 
aeaizce aÇtı ve ~ri - vapurlara prmet ftiyle dunun, 

1 
iti ,.

1 ~=::=..- .a- :::::.~ı:=ı:; - Ma K M N 
-. •ttnı ıörüyor. Jçertci t.. ~ bir ımm ayıt ve e G l!!J T L ER i 
~ kijıtlann ip. prtJar altına almıftı. 
"".l"fl"CIUDL BecerikJi ar be • 

=:e.n:.~:~= 8 u 1~k=1ar1t1.: T U ı S U Z Y E M E K 

B aşını sallayı saçlarını alnına düşürerek ellerile cep. 
lerinin içini dıprı çıkardı: 

- Korkmaym, diye güldü, sus
tabm yanımda yok. Haydi atlayın 

Hemen atladılar. Biz yetipnce
ye kadar onu eski bir öcü çıkarır 
gibi hınçla yumrukladılar. Bqın
da bir küçük tahta iskemle para
lanmıf, ağır bir maltız omuzunu 
sıyırmıştı. Gözlerinden bir tanesi
ni tam on be§ &ün mosmor tapdı. 

Oraya battıjımlZI ıörilnce u
tanmayı hiç hatırlamayarak yu
muşak bir gülüf)e: 

- Dayak yemek ayıp değil, dö
vüpnemek ayıp, diyordu. Zaten 
Bekir efendi gördü . .tnc yumruilf 
ben savurdum. 

Bir gin düfÜ!lcell düfiincell gel
di : 

- Annem havadis getirdi, eledi, 
bizim memlekette affolll1WIPUf. 
Pek inanmadım amma iDtlUl i1mit
lentyor. Ne denlnb. ora~ 
lursa beni tutar mı?. 

~ buldutu iki kod bawla ile kendilerinde lstanbulda kal • Taam: yemek leaetslz olur a • Patat• h8'lanm•• ot•atu vakit 
#lae leçen harita nol defterleri. nuit cearetiJü göremiyen pautar. ma, vlcwlun içinde ~ter pey.. hmus yemek ile olana da, ptlnli, Hiç bir siyasi ,,. kanuni mtı-
~alan dolduruyor, dolclUl'UYOI'- yalar. llhıbarlar aa'VUıflll8k için öte- eltlala vaıldt taauı yemekler 1•· tavada lmannqs, ..ıatw hma nıaehetl belllplemaclan, ye-

-beriye bqwrmala baflam•W..r- mek unuldir. O vakit in- :renleblllr. -Pirin~ plllvnu bls- re düf(irillmtlf bir kltdı imla bl-
Btr 1. .. - d- ... _ .... _..., __ .ıı.ft .,- un Wr mtlthlet ~lılna tmsas ye- btitiin tlmn Jlyemesenh: 1ılle dınr gibi aeeıe acele cnap verdim: 
~ ~ e&a, yaWI& uu-u- eh'. Karpyak8Cla oyıwıan bu telif melderle kanaat edlnee, vtleadun- ıütlaea tm: katmap taWI liisam 
~ •Ivı deler pbi ıelen öklil • ve k89"""" ihtiyaca, İstanblllda bir UW "'1er iner, nefesi rahatlar, ıörmealnk. - Mutlaka tutar. 

rica ve istirham telgrafları çek
mek için bir suru müsvedde ha
ZJrlattı. 

Kış gününe hiç yakışmayan 

güneşli ve ılık bir öğle üstü 
hastahanenin avluya inen mermer 
merdivenlerinde oturuyorduk. 

Ortadaki elektrik direğinin di
binde küçük taş yalakta güvercin· 
ler yıkanıyordu. 

Mahpushane avlusu, muzta-
. boş ve bunaltıcı idi. İnsana np, 
geniş bir yolun başında durup ge-

• nhı nefes almak arzulan ve-
nış ge -s 
. uzaktan duyulan vapur ve 

rıyor, 
tren düdillderini duvardan duvara 
çarP&rak uzun müddet yerde bı-

rakıyordu. . 
yanıma geldi. <?>~eldi. Kendı 

k dı- konuşur gıbı: 
en ~ deci. amma 
_ Mutlaka tutar m ' 

. bak bir '8Y çıkmadı. 
~ Mahkemede ne diyorlar? 

Hariciye vekaletine sormuş. 
1-. ~ap gelmemif· 

ıgrafla sordunaYdın. . . 
- aklımB gelmedi Sahi iyı 

olu....__ ., Gitse 
-'-"" ~ para gider mı. 

de ne Cdıiıi,;_- el .. 1 y 
din b ·~ Keşke evv soy ese -

Q ~ nıeeeiesinl 
Su.tu. " .. --'-

Yiiriiyeu eteklerini stttUY~ 

kAna elriıı~ çıra~ dük
takip •ttllıt. ar gözlerimizle 

- Karın 
fe'Y Yedin ~. dedi. 8eD bir 

- YecHın. 
- Yeıneseydfn 

Caııpn da bir tey -...-.-..._ yerdik. 
ne Yedin? ~or. Sen 

- Taban ı>eknıez. 
- İyt. • 
Sırtını bır duvara 

gibi dümdüz ayafa ~~ 
Yefll bir çinko tabakla 

kö§eaindeki b.aJdı:ala llrerk:-=
tım. Hiç te aç bir adazn hali ,., 

Döniifte sanki btııbutQn d~ 
tu. Elindeki tabatı Yerecek b 1lf 
Dl arıyormu9 llbl etrafuıa "'~ 
yordu. -uu-

Tam merdivenin ilk baaaına1ına 
gelince ayajı liirçtil. Tabak nı.,._ 
mere bplndı, ıttmız de faflnnı 
tık. Mahzun mabuı IOldil. st. 
llp tabalı b1clırdı. Pekmez ve ta
ban sanmtırak ve koyu kahve ren
gi bir kabankhk halinde tapn üa
tiinde kalclılar. 

- Ne pna, dedi. 

Birdenbire acıdım, btırada bl· 
rlne 8Cl)'IDC8 çıkmaktan bahaedi
Ur. 

lelleri beni oldulum Jelde adllll u-T1•• lfl dolw'mUftu. Wru aulnu~ea çolahr, feıalıbk Bftelyenin mJt ve kurusa, ha Bir hafta IODl'a ;aeteter affı 
da .-ınnı ıı;u-a• Ur f -• _._ "--- na- -"'Alt- - Elbette fllDI, dedim, len blll-

BA..... ' Mim Sıfıra .......-- G-''·tada, Beyojlunda ve hele Ta- ıe . va~, pırua, 81.aye, ea .... ar • ..- uau ıırHuııı:r. 
-qqOrtıQÜftii. ... Zaten bU.bflttbı tu11m yemek ıus yenilebilir. Salataya uytlnyllil Her sabah: yor muaun taban p•1nneı döldlltın-

tavlada bu it için birçok sizli yazı. kabil olmadıimdaa, tuum yemek· ve limen katılmea tuuuz olsa da ce insan mutlaka tahliye eclWr. 
hanelerin kuruldutu duyülmuftu. ten m.abat tun mtlm)dln oldaiu yenilir.- Iapaaü etle birlikte pi- - Bqüıı artık Çlbnm. diye u-
Ve ben de, aldıp bir emirle, bu kHar u tuzla yemekler •emek - eiriHnH tuzsu olarak yemek mim- yanıyonlu. Uatüne clehf9tll bir tu• Gözlerimin ta lvbıe anl1macfan 
gizli le)'ahat acentelerini idare • tir. VUeat '6.ıiil vakit tm vticu • kb olar. Zaten asta ~lat' her tokluk gelmlftl. Artık çıJımb a- bakıyordu. Bir kelime daha sö;rle-
den belinlZ ve tara ellerle ujl'af- tin ~e toplanmış demek ol•u- ttirlti yemefe tu1111Z olmak .-rtı1· dımlarla Yolta vurmuyor, yum. MID inuw:alım ..um. 

landan, illl8D ne k*l.ar as tulu Je salealar yapablliı'ler. ruklannı 11kıp çevirerek meydan - Görecebln, dedim. buaBn 
maja koyulmUJ&um .... mw- .a... yese sene btlabflttla t11DU kal • Et ·~1nıanı!.~ .. ~~dlade !a_I, 15 otur -'bi do1-..._.... •• Avluda l- olmam yarın seni mutlaka bı-

Bir .ftinümü güve""'"6- ..... - mas. ıranı ·- --ti"" an YUCU - •• ....,....,,,.,.~ .. 
a- .. .. ·· - d - Ekmeie fıımcılar ldlo b~ 8, duada ""er balanaalarm bundu iten bodur ve yapraJrmı-erlk .P,. nbcaılrJer. 

lan dinlemek, uç gunumu e fU: 10 ırana kadar tas katarlar. Oaua vaqe(IDelerl lbunthr. cımn dibine bir ldiçOk lskemll ata- ..a.:.~-!~~'"!eciza blrblr"!ı~j'tle 
heli aördiilflm rrıeıW gezinm lda vtlcuda ~ böbrekte mis· Fakat tatldana, betta hamm nt hemen kalkacalmnı gibi JINtl arkı ·~ 1: 

ile geçJrmif, it~ ifçiler hakJrmda mla iltihap bulaaaalarua yiyecek- tatblarmna her tflrlilltl, ~ller, fakat biiwfi1r bir yorianluk içinde ona IOrdu 
oJclukça nwflOmat edinmiftim. O len ekmeila hl( tuzsuz P~ koya kompoetolar ve y....._ ta· (-
-.ı.. biJlıiı pbilere karpyatanm sini fırmcl)'a tenbih etmek iyi olar. bU henesin h°'landllı tazsus ye- lmit gibi bitap oturuyordu. - Taban pekmezin dökü1mest 
~, b"•tün jlz- o ...... Mr ktlo ekmekte -- meklerdlr. R.,.afm IU)'ll eok ola- Bir iki kere pvercinlere ekmek neye delllet eder. 
bütün bpulan kapalı, u a . kendi tan olarak kilo b..-. • · eaiından yalan ondan vup(me-
lan tıkalıydı. Müracaat ettlrdijim eak on aantllJ'Uft tm 'bulunur. 1idir. dolradıjını, mım v• dan serpti- Mahpaa arkad8f tereddüt etme-
birbç hakiki vatandap, bu yuıha- Ette ftHtl olarak kilo n.na Küao ~araclferleıt bozuk o - lini &ördtlm. den CeftP verdi: 
neleria kuma Mbipleri manalı ltlr snm tm halunar, ftınek ld. laalara dbkanUl'lll da babrek h... Btr defa da ipe o1tulle kut av- - Tahli7eye dellldtr 

..:n-:~.1- ret cevabı ver- )'ib ınmda ancak on saatisnm talarma dolnuunuma bir sebep Javan bir lunm: Yok camm. 
manalı •;...~~· et, herine tekrar btılmadq pek )'Oktm, hatta ytiz ıramında 17 san- " - \ 
miflenti· Kendilerini ifkillendk' • lll yenilebilir. Ondan d«tlaJ'I kanı- tiıram teobromla balunmaJIDdu - Sana kut avlamak ,onahbr Ve cnap beklemeden ace1e w-S irkat hlcfisest, pek ~ kalk- memek için fazla berlerine dü.f- u tire ~ tehllEesl olma)'BD dolayı böbrek hutalanaa ~da demedim ıni! le koiuP llıdl . 

ınak iti adı u-- pu.--· d-M.+i. · tl•I hutalara .Unde dört ytb ıra· olduktan L-•ka tam y--ı-~e 1- Dl-iP .. _._ .. ,_.._ !ki ... t IODl'8 onu milddelu--..ı. .. .._,. Y nda L-ı'=-•n - medlm. - ....-... '"'6"Y- b -... ıı:ırıau ,.,,..,.._ _.._.. 
;'"'UDl ta "" ""' - ..... --"'·-1-l'in hareket ma dar et )'emele bin verirler. il~ bDe olar. bnca mumlllkten çalırdılar Ancak 
~ . rafından anlaplmJt, polis etim.: Bu 7-- 1 lh Et tm katılmamak '81'byle llkan- Çay De kahvede de tm pek e - Oturmaktan canı '*1 yata- . or-
a...,_ ezıne bildirtımittt. Brlell aa- ı.tuyonu olarak tullılnma an - ö, fmn .. ~ yenlleMlir. hemmlYetab olduktan bqka itlnn jına giriyor, kollanm bapnın ar- talık kararınca döndü. Avludan t-
-r-n, o Dıtlltakanın taJı8nt hatme- ttma1ll olan kı1I ve köfeyi &öz al- h•lee911 tuan yeıauıiE ca. olur. arttırdddanadaa dolaı'ı fayda da kuma kOJUÜ JabJOI', tavanın tibuen adımı çapyoıdu. Kapı-
llauru ınfatt iıle ite ben de el koy • tına alıdmı ve bu kan Jiizlü ve yü.- Slln' eti, bnm eti, taTllk eti ha· verirler. tahtalannı •JU llbl dalıyordu. mn &ıtınde karplafbk. 

T.~_..___ bu --&.ın-..1.. 1. • .nhlP1 ... delikleri bir- Pd oluna olaua. 'l'man yemeklerle miimldha ol- B'- d.n..n...--ı .. ı .ıı.a.-.1. t..in - Affa dahil oldu•·- .... 1 .... L 
~WlllUi slıtrat ~-- _., __ • Bu d l& Babk etine pllnce, ODUD da tat- dala kadar u ıa: GtbHle bir, nl - "' u~.uu ...... ..._ .,, dedi. a .. .a..a.. •uua ~ 

1ıı.. • yabancı olmadılun hat- kas JÜD içinde ~· e - lı ıada 7etlılnüt olaw lnılaWlir- hayet bir buçuk litre. Sa da, tm gt- alay ediyoM1M:, fakat acıyanlar da llllf.. 669&_.,,e vek&letinin 
,. "1n içinden anınlma11 icap e- Jeıden biri Kuruçepecieki kömür leak. BiT kiloe1111da aıtea Wrka~ bl, babrek ha1tamm •leıbıl art- vardı. Kendi itlerinden bqka hlç telanfı plmlf. Tahliye edlJcUm 

el! neticesini vermlttt. Çünti, ~ idL Gizli eeyahat acente- laDtlınm tm cıkar. 'Ozerhle tm: tınr. bir fe1 diifi1nmedikleri aklama-
ucnı bekçi köpelinln v.e heJe 1er1, pu yo]cularmı bu depolara =~:=le~~~ e yan bir kaç kifi1ik c1a1pı gnıplan K uru ve uzak •ietdmtn çırçıp. 

betle uyanık bulwıcluklüı lliiY- kamtlr bofaltan 1abanel pmileie 'lta1*1Mmm kGoeanda dört ırama İK•'de Bay Şakir - Tevee • geni§ kol hareketlerile büaızlık. laJı: bıeec:ltni •tıamlya Ü. 
~umn iki neferin~ b~Jafth. Diler delik de~ kadar tm baluaar. cOhftnibe tetekkürler, fakat uzak- tan ve kanunauzluktan bablettilinl '8nerek tebrllı: ettim. 

lirkatln vukuu bbce pi • mmda idi. O ..,.,anlar tahmil ve Yammta tw olwa ~il yahat tan hekimlik etmek hekim kıtfde- gülünıseyerek leJ?ederdik. Minnete bendfen tOçfik cGmle-
libi. tahkikata ~ eClen tabliye ~ ~ olaıa, ilmi- rafatlMa kolayea ,ealleltllir. Ya· lerlnce yasak olduıtı t(ibi, sınır a- lerle: 

,....ın.a .. polil zabiderlnce ele -i.. Dl .t...11 _ ... Wl llatlrlıJ..,.,,.,,,. martaam sanu ~alan w bqka $in beldmlik te -her yerde oldu- G ittikçe zaydlıyor, __ '"""',_ _ a- __.._ IJl&__,a""" d...aı 
~ .--~ taan yeiaeldere )enet verir. lu ,Pbi- bulundulunuz memle- --·.,-- ....ı -- uau.,,vu•- 11:1\&A. 

ve JNnah ~ Jle. W, fi!)~ l,ls1l ioleaJari. amele Tue tenJaiı, yolmt, taam ketin kanunlanyie yasak olsa "e . du. Bir m6cldet lflnl pclk- baılln IGyledtn. Hakkın varmlf. 

• 

&elen hırm1ann lıiı1* JrilJ- - •• ffv bf"·~~ ,,,__... ,.)'Biri• .. '\lleattald ...-. .. nıktlr. Orltdakl beJdnıinJze muaye- tlrenlerden intikamlar alı'Clp ~ pBınea dakiililne& tabliye 
·~ ı~~~~~~~lll!~!"dlf!l!l!~~~lJ!!!S!~~·~Y~ln!!...!•~eil~l~Mr!.~------~.,,.~nh~ı"'"~ıin!!!~~11zz~een~tvi!!1!!:!~~·--..:.__.!._.ıtınm!llt...BIDİl!L.ellL:1DJ1ıl'a:.1111ııi:lıı1111..~....:i&.;;......l:.irlıiııldlLjllldr...~~~-:.;_----..::ı 
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T ULUMBALAR 

A vrupanın en büyük tulumba fabribaı olan bu 
fabrikanın pyet aailam tulwnbalarmı tercihan 

kullanınınz. 

Her nevi t.ıu111barar 
Soblt ve seyyor ko111presirler 

KLEIN, SCHANZLIN I ECkERAG 
FRAN KENT HAL (PFALZ) 

Tüıti1e için senel vekili 
YIHll LAÇIN ISTANIUL • •ALATA 

Tel. 42519 Mertebani sokak 15, Clhıria han l!-14 P. K. 1414 
~~~!!!!!!!~!!!!!!!~!i!!!i!i!l!!!!!!!ll!!~~--llillililii!!!!iliilli!!!iil!!Miiilii!9 

Hendek asliye hukuk ınahkemmln

de~ndeğin Uzunca Orman K. den 1 TAN fesi 1 
Abrak kızı Çakır tarafından ayni K. llA Fi ati rı ~ 
den lsmail oğlu Halit aleyhine tkıoıt! 1 Gft ' a 1 
olunan, M. aleyhin babası Atunet og. 

1 
-o-- : 

TAN 

Gayrimenkul Satıı ilanı 
ltt:"~ul Emniyet Sandığı Dlrektörllğl•clen : 
Müflis Bay Kömürcü Mehmedin 6344 hesap No. sile Sandığımıtdan. 

aldığı U400) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin ,ınatufu 40 ıncı 
maddesine göre satılması icap eden Galatada Arap camii mahallesinin 
elki Mina ye1'1 Sarızebek sokağında eski 34 yeni 30 tapu kaydında 3.f 
en yeni 32 No. lu ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açıl'. att
tırmıya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır
maya girmek istiyen ,224) lira pey akçesi verecektir. Milli Bankalan
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bı~ bütün ver
gilerle belediye resimleri ve vakıf lcaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rfi· 
sumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30--3-939 tarihinden ttiba 
ren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk tşlerl servisinde açık bulun
durulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta Ftnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede· 
rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğreruni$ ad ve 
itibar olunur Birinci arttırma 15-5-939 tarihine müsadif PazarteSl 
günu Cagaloğlunda kain Sandıf,ımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapıl.il· 

caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin terci 
han alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alaeajln; 
tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 1-6-939 tarihine müsadif Perşembe ~ü ayni 
mahalde ve ayni saat son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri
menkul en çok arttıranın üstünde bıralalaeaıltır. Haklan tapu sicilleri
le sabit olmıyan alikadarlar ve irtifak.hakkı sahiplerinin bu haklannı ve 
hU6usile faiz ve masarifc dair iddialannı ilin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lizım
dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tanu sicillerile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylapnaaından hariç kalırlar. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 937-384 dosya nwnarasile aancfıtr· 
mız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri Uizwnu ilin olunur. 

* 
DiK KAT : 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek 
istiyenlere muhamminlerimi~n koymuş oldulu kıymetin nısfını tec~ 
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sureti
le kolaylık göstermektedir. (3009) lu lsmail ile ım senesinde ahkamı E 

sabıkada evlenerek 1338 Rnestnde J fncl ı•rfa ıanffmf 400 ------------- - ---------

lflAM•nt ltha .. t l'acb leı l11ln Nanrı Dikkatine : 
lstanbul liman•da mevcut antrepotarda4 yalnu Halı Antr ~ 

111 ile Bmlbödü Antrepoiu, Antrepo namı altında mubıüaza ve ip
ka olunarak bu iki mahalden gayri Antrepoların kaffesi kısa bır za
mal\ ~1n 1.~ !m'll\ml!eh 'lmren ANBAR'a Kalp ve tahvıl edil
mlftir. Su itiballa: 

1 - Şimdiye kadar Antrepo __ namiyle yadedllen mahaller 31 
3.939 SQDuna bdar itha! ettnn.lş QılaQ eşya, d()rt ı;enelik antrepo 
mtıddetınden isttfacfe edecet ise de, 1.4.939 tarihinden itibaren bu 
mahallere dtthil olaıı eva ~ak lki sene müddttle buralarda s bibi 
emrine ınahfuz tutulacak ve badehu satılacaktır. 

2 - ~önü ~posu ile H•lı anttepos\UUl ~k "ya es-
kisi pi Antrepo müddetine tyanl dört senelik snüddete) tabi tutu 
lacaktır. 

KARADENiZ POSTALARI 
YAZ TARIFHI 

' - 1 Nisandan ttlbartn )'H tarifesl tatbik oltıh.lcalctır. PoStalar 
esklal gtbl fltanbUldan Pazar, Sah ve Perşembe ~leri mu
ıad aaatlerlnde 1ralkacaklardır. Sah ~ti kalkan Postalar Si· 
dişte Zonguldall ülJ'amıyacak buna mukabil Perşembe gtt:
nü kalkan postalar uğnyacaklardır. 

2 - Dönüş setwlerbıd'e pc>ttalar Son tskeletertnden Kış tarlfe
llndekl bllot githlerirlden btreı gQn evvel kalkacaklar ve 
tekmil d&ıflt seferlerinde iskelelerden bu stıretl~ btr ıun ev
vel altmıı olaaaklardır. 

YALOVA IAPLICAl.ARI 
Y~a kaplıcaları ~lbasyQnu nll\ayetlncte yll)lla~alc olan tas

fiye haV\lZU ve tesisa~ işine taUp olanlahn haf aabah uat 10 dan 12 
ye kad•r Denh Bankda Yalova kaplJc:alan nıudiulüAfine muracaat 
etmeleri. 

M. aleyh oilu HaUdin dUnyaya gel- 2 • • ı 250 Saraç Kesim Ustası ve Saraç Kalfası Alınacakhr. .. ____ lilln1•-----••••••1!111•.-ıl 
diği 331 senesinde babalI lmıatlln 3 1 , , 200 _ 
k d. · · ıat•n .. ed '- - tı ..a&. 4 - Saraç cemivetinden bonservisi hamil bulunan "25 - 40., yapnd• H-en ısını U& ere• ...... m m""i".u- r , , J 00 5 " 
1 °tm'- ol ı.a.. .aa1- ... ... kerlijini yapmıc, tamüssthha ha olan bu kabil ustalann dilekçe, sıhhat e gı ., up .,.,u ...... 1<11nme muame- ı~ sayfalarda 1 60 =- ~-
les'nin niltul kaydını te.cll edilme- 3' raporu aşı şahadetnamesi ve hüsnühal kağıdiyle Tophanede iki numa-
miş oldujundan bilmohakeme evlen- Soı sarfa • 40 § ralı aıkeri dikuıı evine "15, g\in içinde ''acele,, mUracaatlan ilan QlU· 
me muamelesinin 1335 ve tntttk key· Dikkat t 1 nur. "3001 •• 
fiyetinln de 1337 olarak nufulea tes. -ı 
elline karar verilmesine dair olaıı ı - l santim: flHttenin tncf ı 
davasının icra kılınmakta nlan mu- fHlailt ı ıatırdır 
hakeıneai tonunda: 2 - nanlann fiyatl ıazetenııı 1 

Dava ile ıJ'lkalı olup tkametılhı teı. ıiltunQ üıerınt hesap-
meçhul ve kayden saj olduğu anla- lanmt•tır 1 
şılan ~ davacı tarafından kocau ol- ı 3 - Kahn yaıılar da ıııttedl' 1 
duğu iddia edilen mumaileyh l\hm•t kapladıtı nre ,are santim 1 

,. 8lctlltlf 
oglu Ismaile ilineıı tebligat icraıına ... __________ 111! 

ve d\U'\lfmanın 14.4 93& tarihine mu- 1 
sadif cuma ıunü saat 14 de talikine 
mahkemece karar vertlmtt oldutun
dan keyfiyet hukuk usulü muhake
melert kanununun 141 ve 142 inci 
maddeleri hilkmune tevfikan ilan Q.. 

lunur. Dosya No. 939 73. 

-
istanbul Belediyesi ilanları 

Kepf bedeli 1327 Lıra 64 Kurut olan Taksim Bahcesinde yıkılacak 
binaların enkazı açık arttırmıya konulmuştur. Şartnamesi Levuım mü· 
dürliığünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile 
Fen ifleri müdurlüğtlnden bu ı, tçtn abnaca'k fen ehttnıt ve9iıta9! .-e~ 
Lira 58 Kurueluk ilk teminat makbuz veya mekt\!bile birUkte lıh-3--
939 Cumtt ıunü satt 14,30 da Daimt'. Encumende bulunmalıdıflar. (3019) 

1 
KAYIP - Van aake•lik fUbeein

den aldığım terhis tezkeremi kay· 
bettim, Yenisini alacağımdan ~isl
nin hiıkmü yoktur. - 324 tevellüUU 
Ser1'la otlu Jtosep. 

lstanbul Vak;flar Dire ki örJüğü ilanları 

Kıymeti .. , ....... 

Ura Kr. Un lb. 
11311 Ol 7TI 31 

Slrlteokfe Hoca Pap mahallesinde V~ılf Çıkmazı IOkalmda bermucl
bt eap 4TO SO ntetn murabbamchkt eski 8 No. lu ~a aatılmak uzert 
15 ıttn mOddetle kapalı la1'f UBUHle arttinnaya çıkanlınıştır. 

biaıe.i 8 t 131 Peptembe gilnll saat 1' te icra edileceiinden taliıt
lerln eksiltme ve arttırma lwıuııu •hkmu dainıısinde c.ı: '15 pey ü~ll'

rile teklif mektuplannı havi iarftan JDAayyeıı aaatten evvel komiaYOftl 
vermelei'l ve bapaea fzrthat ahnak için d• h~ Ojleden ıom-a Çeır 
ı>ermaş a Vıittlnar ~aşmüdürrnğu Maııumt Katemtne murneaanatt 

(189m 

SATILIK l!CZA NE 
HaydaJ1>8fi - Adana hattı ~mergihmda biiyük b1r villyet merk-*' 

de milfterlsi hant, IŞlek bil' eczane, satd>bıbl sıhhi vaıiyeti <tol il 
sablıltır. Atacahaı!liunda US aumarada \ebaftyeei UZAK M. NIY 
ya mftractat. 

muhakkak Böyledlltn dotru ~ık
tı. Aferin. 

• • 
ısınız 

lnhi,cırlar Umum Mt.idüa- lü(jü İlanloı ı 

Etyasım önhe ıeleae daltttı. 
Kucük m11eauu ela u.na 

verdi. ı 

- Üstünde yazı JUUlna, beni 
hatırlarsln, dedi, biraz d\JfdQ1 IOUa 
kW.jıma eğilerek: 

- Meraklanma sakın, diye giz
lice devam etti ejer temyi& C9-nı 

• tasdik edene ıefti muhakkak ka 
çırırıın. 

Pençendeu 1eyretttk. GeCenin 
içinden, çanıurlu avlunun 1Ulannı 
sıçratıp dalgalandırarak yal!nuru 
omU&larUe aralıyor gibi ıeçti. 

E rtesl gun ölle üstu, biq blr 
teY dUtünmeden hlç bir 1"t• 

sap yapmadan. ben de taban ı>*
mez aldım. Merdiven ayalin& ıe
lince ayajım kaymıı gtbt llelldele
dim. Tabak yere dOşttı. 

Bir gardi1an kayıtsız ve 7orpn 
yaldafb. 

- Bak taban, peırm~ döküldtı, 
dedim, neye delilet eder? 

Kendi kendine konU§ur gibi: 
- Acaip feY, dedi, sabahtanberi 

burada <!orduncu taban, pekmez 
tabağı demliyor. Çamurdan ola
cak. 

Ve düdüjünün ıfncirinl parma. 
ğında çevirerek kulübesine dopu 
yurudii. 

layon GAIY WAGNER hakiki yaıını itiraf ve bu 
derece cazip bir +antla naıd güıelleıtlğini lıah ediyor. 

On gün kadar evvel çektir- \ 
dilim Fotografıını ıordükçe 'ôzle
rıme inanamıyorum. En aşalı 40 
Y'Bflllda gontnuyqn:luın. Alnunda 
ve ıozlerle aiZunm etrafında bu-
l'UfUkluld8nm varctı. Tenlin esmer 
ve Mrt idi. Buaün 1" oilcUm JU .. 
mupk ve dostlwınun aıpta ııag. 
rl1e baktıklan açık ve burQfUluua
dur. U.kel beninı bükıısıda 30 
yapda oldujum halde anbak 21 
yapnda g6r(bıclü1Umtl l&Jltlyor. 
YeıAne elld umuru olan Toblon 
Kremlnlrı gece için Pembe rengini 

ve gündüz için befaz renktekiıü 
kullanarak gtlzellepneye muvaf
fak oldum. Tokalan kreılıbıi ta•· 
-1ye etdtlm doltlanmdan bir 90k
lan 611 benim ,ıbı memnuniyet
bahf teınereslDdeıa bqreue kalcb. 

Cild unsuru olan Pembe renkte
ki Tokalon kreminin terkibmde 
Viyana Oniveralteslnden mefhur 
bir Profesörün kefil ve Biocel tA
bir edilen kıymetli gençlik cevheri 
vardır. Akpmlan yatma.tan ev
vel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. !lz uyurktm o, 
baleytel ve Siiselletüticl ı..trmi 
gösterir. CtJdtnts JWDUfaJlp lfi. 
zellefiı' ve burufıklukJaruıı ~ 
rir. Gündüz 191n de beyaz rengtu. 
deki Tokalon ~ kullanınız. 
Siyah benleri 701'. eder ve •çık 
lnemııelert ~ ve el14tnlli 
beyaılaup kadife pbl "11DUfltır. 
Bu buit uaulü bilen her Qdutt 
"•ünde bet dilktb'' dalla~ gS. 
rtınebWr ve tene Jenl bir gUıellli 
verebilir. TQkaloft bemlntıı seme
resi garantilidir. Alaıt"ıAdltde pa.. 

Cinai 

M~lne ~rlti "Mavt - Kırmızı,. 
,, ,, Siyah ....... ~ 

Sab0 t toz mürekkep 
Yan muine yal'I 

sari tal\'m ~u 
Miırekkev llstilf 
Stampa mtll"81dlepll .. Mavi., 

'' •• ''ktrinıll,, 
sanıer ~dı 

l\tlkdan 

2000 ~et 
30® ., 
IOOQ püet 
500"" 
Takriben 25 l(a. 

2000 kutı.ı 
5000 adet 
2000 .. 
şoo " 

20000 tablA 

&1"'9•_.. ..,, Muvakkat TenıL 
Uft. J[r. Lira ki, 
ıı&o.- es 75 

40.--
379.-
27250 

93.70 

16 

3 
28 
20 

7 

80 

00 
49 
44 

03 

P~arlık 

" Açık 

Pazar. 

.. 
Takriben aoo Kı. 393.N 29 2s Açık 

ı - tartnaıne ve numanelert muc\i)bıce: Y*ırda çins ~ millctan yazılı 1 kalem kirtJSiye ~~ 
yazıb usullerle ayrt arı satm almaQaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat tc!minştlan eksiltme saatl~ri hlzalanl\da &ôsterilmlftir. 
.uı - ~ksiltme 17 ' ~39 Pazal'tesi gilnil K•hatatta Levazını ve Mübayaat Şubesindekt A4ı\ı 

nuayoınunda yapılacaktır. 

iV -- Şat'tnameler her tftn s6stl ıeçen Şu~en pal'Qı~ alınablleceif giQl D\J.Dluneler de aôrUlebUir 
V - '!;ksiltmeye girmek istiyenlerin % '1,5 güvenme Pıu"flariyle ~ geçen komısyQna e~eleri. "2 

Yeni basılan 

RIZA TIYPIK 
Hayatı ve Slirleri 

RAMAZAN G. ARIUN 
220 Sayfa Ye 1 Tablo 

lst•nbulda "eslmU 4y MatbJasl 
Türk Limited Şirketinde 68 ku

l'Uf flatl• satılmaktadır. 

llr lüyl• IC1111n 
UMUIU TiLKi 

S.blmü Qzertt duruF..,,. 
Jltlaı TO l1Ntlan 1'10, 

AcWeeı AI.. "* • ..,,.... 
btiklll cadcleet l'f e! 211 

* 1 - lduemtstıı Clııall Pabl4bsr garajı 8afhıdetrt mtım tallkhnıtl 
fal't.1ldle ve pıtm muelblnee pazarlık usullle etmitmeye konmuftut. 

il - Keflf betlell 4997,98 lift muvakkat temtiıatı 37' 80 liradır. 
lll _. Paarblt 1/IV /131 Perıentbe gftrift uat 14 te kabataşb ı 

ve müıbayiat lutHılt nilldttri,eftititeki alım komisyonunda yapılı 
iV - '8rtnam• ft pllnlar iter gün 25 kuruş bedel mukabilinde 

k•rcla 16zti ı•n td'9edea ahnahlltr. 
V - İlteklllerhi elrstlbne tçfn tayin edilen gttn ve saatte 

venme paralarlyle metıctir komisyona retmeleri. (3002) 

• 
J - Şartnamesi muclbbıce (80) adet alttan surme. araba kapalJ 

usqllle ~ti!\ alınaçaktlf. 
il - l\fuhammen ~ C8000) llra, nıuvakJtat teminab <450) 
m - J:Jtstltme 20/t'V lt3• tarUUne rastlıyan pe119mbe guıill 

11 de Kabaiqta ~ ve mubayqt fllbeslndeki alulı k<>,mmvV"".'C, 

da f8pılacaktır. 
iV - ~eler her iQn ~ geçen pıl>4!den param olard 

aahtl&. 
'9 - lllıdlt!Mte lfttrak ~er mbnakasa gftnünden bir ~ 

wlhle kadar flatlll teJdHlert tetkik edlhnek üzere inhisarlar U 
mthltiiıl816 t8tftft faltrlbtar p'-tne verlhriest ve teJdifterlntıi 
lbl aatt ... mın ..... ifiniıları IAiu*lır. 

ft - lbaubl -..ıe _.tlıM>lü drdif ineıttubunu '5 't B 
,.-. mata ftJ' t.BM iİlft"1buau tfstm ectec:ek ttlaiı k 



30. 3-939 

PASTİL KATRAN HAKKI 

Adana Belediye Ri.Y.a~e!J~~J:: ~anın milyon adet kapsül ile 
h<? 1 - Kanara gazozhanesı >P .rı suretile satın alınacaktır. 

ş lltre limon esansı açık eksı m:n bedeli liJ76 liradır. 
2 - Kapsül ve esansın rnuha~ 
8 Muvakkat teminı~t 1?.3.13 1~!~:· günü saat 1~ de Belediye F.n-
4 - lhalesı Nisanın 13 cu Perş 

CÜtnenindc yapılacaktır. i esi Yazı l§leri Müdürlüğündedir. 

TAN 11 

Petrol Nizam 
Kepeklerı ve saç dökLilmesinı 

25 MART 1939 V AZIYETI 

AKTI F 
KASA: 

• 
I_ Altın: san 

BANKNOT 
UFAKLIK 

kilogram 17.162.794 

1 Oahlldek1 Muhabirler: 

i Türk llTll$l 
Hariçteki l\luhablrJcr: 

= Altın: San kilogram 9.054.614 

Altına tahvili kablt serbest 
dövizler 
Diğer döviz.ter ve borçlu klirlng 
bakiyeleri 

Ha:ılne Tahı·llleri: 

Deruhde edilen evrak! nakdiye 

1 karşılığı Kanunun 6 - 8 inci 
ne tevfikan hnzlne 

maddclerf
~nfındnn 

vlıkf tedlyat 

Scnedat • Ciizdnnı: 

HAZİNE 'RONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Ciizdanı 

A 
(Deruhte edilen evrnkı nak 
(diyenin karşılığı E<>ham ve 

24.140.843,43 
12.363.752.-

1.168.876.81 

582.100 36 

12.736.038.33 

7 6.878.7 

9 276.730.72 

158.748.563.-

18.397.316.-

ı 00.997 .89!1.50 

(Tahvllftt (itibari kıymetle) 41.5R9 642 sıı 
B - Serbest esham ve ~vllAt 7.922.612 09 -------
Avanslar: 

-
Lira 

3'7.673 472 2 

- PASiF. 
Sc;rmaye: 

ihtiyat Aktesi: 

4 Adi ve fcvkalddc 
Hususi 

' 
1182.100.3 6 Tedftvüldeki Banknotlar: 

22.119.§47 .8 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
;Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan bıWne tarafından vAld 
tediyat 

2 Deruhde edilen evr 
bakiyesi 

n kdlyc 

Karşılığı tamamen attın olarak 
mıveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili iUıveten teda. 
vazed. 

142.331.247 .-- Türk Lirşsı Mevduatı: 
Döviz TaahhUdatı: 

Altına tahvtll k bil dövizler 
100.997 .898.5 O Dlğr dovizlcr ve alae klı kllrlng 

bakiyeleri 

Muhtelif: 

40.512.254" 

:------...... 

2.'712.234.11 
6.000.00G-

158.748.563.-

16.397.316.-

142.351.247.-

19.000.000. 

50.000.000.-

8,801.91 

25.238.718.IR 

Lira 
10.000.000._ 

8.712.23t.ıı 

211.351.241.-

26.871.657.81 

25.242.520.09 

97 .245.067 .65 

Kepek ''t' Saç dökfilmeslne karşı Hııılneye J<ısa vtıdcll avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat Uzerine 

6.269.000.-
192 303.98 

7.808.722-

Saç suyu kullan 

14.270 0:?5.98 

Hissedarlar: 4.500.000.-

Muhtelif: 12.fll!.079.92 

Yckfuı 384.422.726.72 'Yekun 384.422.726.'12 

Daktilo Aranıyor 
Dosya tanzim eder, eski ve 

reni yazıyı bilip makinede SU· 
ratli yazar erkek bir daktilo 
aranıypr. ~fündilik aylığı 20 li 
radır. Mufassal adresleri :ve 
kendilerini tanıttıracak vesaik
lc birlikte posta kutusu tstan-

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
haddi % 4, altın üzerine avans % 3. 

Maarif Vekilliğinden: 
..Kendi hesaplarına eser bastırmış olan müellifierden ve hususi teşek

ku.lle~~n, Ankar~'.~a $erg~ evinde Maarif Vekilliği tarafından tertip 
edılen ?~ yıllık Turk neşnyat sergisi,, sntış pavyonunda eserlerini sat
t~rmak ıstıy~mlerin iştirak şartlannı ~renmek üzere, Ankarada Vekil
lik Ya~n D~rektörl(ığüne fstanhulda Babıfıli Caddesinde Bnsma yazı 
ve Resımlerı D~rleme Direktörlüğüne miıracaat etmelc:ri ilan olu
nur. "2089 .. 
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Herkesin üzerinde iffifak eli'iği 

bir hakikat : 
Sabah, öğle ve alqam her yemekten aonra 

KULLANMAK 

Şartile 

Y Li 
diılerinizi tertemiz, bem· 
beyaz e sapsağlam ya· 
par. Ona yirminci asır 

kimyasının harikalarından 
biridir denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoı, mikrop· 
lara karıı tesiri yüzde 

yüzdür. 
Sabah, öğle ve aksam her yemekten sonra günde 3 defa 

RADYOLi 
Kullananlar dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayıhrlar. 

Yemeklerinizin 

lezzet \ ' e ne· 

{asctini, ancak 

------------------------~ ROMATiZMA 
• LUMIAGO 
• SiYATiK 
ve bütün 

ağrılara 

karsı 

merhemi ile masai yapınız. 
SANCILARI DAiMİ ve ÇABUK GEÇiRiR 

........................................ 

1 Sert Rüzgarlar 

' • 

Kış Güneşleri 
Cildi pek fena vaziyete sokar 

Bu mevsimlerde: 

30. 3 - 939 

Krem Perte tecl'üfJe mahsulüdÜ.I' •• 
istimalini ihmal etmeyiniz. ·eÜyü"'i("GIBBSLaboratuarıarı uzun seneler devam eden bir c:aıış

ma neticesinde GIBBS Dış Macununu tek~mmüı ettirmişlerdır. 

Her ~un, ou Laooratuarıarın daimi nazaretı altında,. tonıarca Dls 
Macunu yapılmaktadır. 

lstanbul asliye altıncı hukuk mah
kemesinden: Mehmet Çiillü tarafın
dan karısı olup mukaddema İstanbul 
Cağaloğlu Himayei Etfal sokak Sıh
hat yurdunda hasta bakıcı iken ha
len ikametgahlı meçhul Bedriye aley
hine açılan boşanma davasmm 18.3. 
939 tarihli tahkikat celsesine davet 
olunan Bedriyenin o gün hazır bulun 
mamasına mebni hakkında gıyap ka
rarı ittihas olunarak evlilik kaydının 
celbi ve gıyap kararının ' gazete ile 
ilanı için muhakemesinin 6.4.939 cu
martesi günü saat 9.30 a bırakıldığı 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan olu-

G ı B B s: lngllterenin en• eski- ve en muhlm güzellik müstahzaratt 
Müesseselerinden blrisıdır: tesısi 1712 senesınde vuku bulmuştur., 

Yalnız ismi, yi.Jksek kalıteslnı temin eder. 

1•-1111~ SATILIK ---• Müfrez Araslar 
Kalamış deniz kıyı~ında. Mü· 

racaat: Kızı1toprak. Rüstive so · 
kak 47 No da Mko delaletile 

SIN GER 

Bayanlara mahsus SlNGER 18 ayar bilezikle beraber altın 
saatlerinin yeni modelleri gelmi,tir. Fiatlarr' 85 ili 150 liradır. 

- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR. -
Taşradan tal<'h vukuunda yeni kataloğ gönderilir. 

SİNGER SAAT MA~AZALARI - İstanbul Eminönü, Tel: 21964 
istimlak dolayısi1e nıağaı:anuz yanındaki dar sokağa naklo1unmuştuı. 

Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 

,. 
Evlenecek Bayan ve Baylara: 

'atak takımı ve çamqırlannızın en zengin 
· çetidlerini İstanbul Sultanhamam 
Bursa Pazarı Hasan Hüsnü'de 

Bulabilirsiniz. 

GIBBS 
Müke.mmeı Diş-Macunu 

Yemeklerln 
yağlı maddelerini 

eritir 

"°:~zın asitlerınr 
geçirir • 

Dişleri aşındırmadan 

parlatır 

Diş etlerını 

kuvvetıendirırıı 

Nefese 
serınJTk verrr 


