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Cumartesi 

4 
MART 
1 9 3 9 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

1 Han, 2 Mağaza, 1 
lmaliıthane Tamamen 
10 Han Kısmen Yandı 
Büyük 1 ehlikenin · Onü Alındı 

Dün gece Sultanhamammda ............ ~-......... 
Ata Refik mağazasından yangın Son Dakika 
çıktı, 14 han tutuştu, bir han 
ve iki mağaza ile bir çorap ima
lathanesi tamamen, diğer han -
lar ve yazıhaneler de kısmen 

ile levkal&Ie geniflemek istidadını gösteren, fakat 
gayretiyle önlenen geceki yangından bir görünüı 

yandı. 
Yangın gece saat 23,50 de Beyazıt 

kulesi tarafından görülerek itfaiye-

--------------------------------------------- ye haber verilmiş, bu dakikada hu-
~!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiiii!iôii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiööii~iiiiiii!!i~~~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!~!!fii11 susi telefon a boncl eri de itfaiyeyi 

HALK 
İçinde 

[ --M • ı ı "-Ş- -- -f D •• d 1 ~·a~!::n çı:=~:ı~::::ş~~:~ulda 
' 1 ı e ' u n e şiddetli fırtına halinde bir riızgiir e-

siyordu. Bu rüzgar ateşin süratlc bü-

H ık M •• •ıı • • y\lmeslnde müessır olmuş ve itfaiye-a umessı erının nin çalıımasını hiçe indirecel< kadar 
-o-- mü§külle,tirmiştir. 

Modern d•molCrasllerln o·ı ki • • o• ı d• 1tfaiye yangın yerine geldiği 7.a-
hlçbirinde Devlet Reisinin ) e erını JD e ) ı man Ata Refik mağazasını ve onun 
bu derece halkla 'kucak yanındaki Nabi bıraderlere ait yün -
• : - •s•':5'• ..,_3 ... _ 3 _ ipek p:ıağazasını tPınamen alevler i-
dertteıtlğl görülmemlıtlr. 'Çlncte.:.•·ı""U.Öıtt 
lninü, bu h•teletl ile mo• Rüzgarın mi.ıtt!madiyen üfliyerck 
dern demokrasilerin halk· kuvvetlendirdiği bu alevler, bu ci-
la devleti birbirinden U• vardaki birihirine biıtişik denecek 

Cümhurreisimiz İsmet İnönü, dün de sabah saat 9 dan kadar yakın olan binalan yalamıya, ıaklaıtıran resmiyet an· pencereleri, sa~akları tutuşturmıya 
anesini yıkmıı oluyor. !tibaren Dolmabahçe sarayında İstanbul şehir mümessil- başlamıştır. itfaiye Yenipostahane 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL lerini kabul ederek derdlerini, isteklerini büyük bir dik- caddesi ile Hanıidiye sebili caddesi-
kat ve alaka ile dinlediler. Muhtelif mevzular üzerinde nin birleştiği noktada Yün-İpek ve D olma bahçe Sarayı dün- not 1ar aldılar ve bazı meseleler hakkında Vali Lutfi Kırda- Ata Refik nıağauılanndaki ateşi sön 

den itibaren tarihi hadi- ra emir ve direktifler verdiler. Dün Cümhurreisimizin ka- dürmekle uğraşırken, yangın Şamlı 
selere sahne olmaktadır. Cüm bul ettikleri mümessiller arasında, şehrin muhtelif semt- hanı sokağındaki binaların pencere 
h " İ İ b ve saçaklarını tutuşturmuş, Ata Re-
urreısımiz smet nönü ir Jerinden gelen ve ayn ayn sanat ve meslekleri temsil eden fik mağazasının ve bu mağazaya bi-

aile reisi gibi, bir baba gibi bir çok vatandaşlar vardı. tişik olan Şamlı hanının bütün kat 
nıilletin çocuklarını etrafına Bir fabrikatör, devlE!t fabriklaarının çıkardığı pamukluların re- ve daireleri birdenbire parlamış ve 
toplayarak onlarla hasbihal _ kabetinden şikayet etti, ihracat primi verilmesini, ihracat malla- sütun sütun gö!cyüzüne yükselen a-

ler yapıyor, onların denlerini nndan vergi alınmamasını istedi. Pamuktan çok ağır vergi alındığµn levler önüne gelen binaların damla-

dinliyor, dileklerini tesbit e- sö,·ledi. Arabacılar cemiyeti reisi, yedek ve binek arabacılığının rına dökülerek Yeşildirek ve Mah-
d" · gitgide öldüğünden, himayesiz kaldığından bahsetti. Bir köylü har- mutpaşa istikametine do[,rru uzanmı-
ıyor. Bu konuşmalarda Is- ya başlamıştır. 

nıet İnönünü halkın içinde ve man makinesi ve mektep binası istedi. 

h ık Bir fabrika müdürü, hükümetin, yünlü eşya mu··bayaatını pazar- itfaiye gruplan toplanıyor a la beraber görüyoruz. On 
larla kaynac:ıyor ve birleşi- lıkla ve devlet sermayesiyle işleyen fabrikalardan yapması için ha- Ateşin tehdit ettiği yerleri ihata 

';( zırJ<ın:iığı söylenen kanun projesi karşısında endişe izhar etti. edebilmek için derhal imdat kuv-
Yor. Memleket meselelerini vetleri celbedilmiş, birkaç dakika 

ı Bır lokantacı, lokantaların adedini azaltma teklifinde bulundu, on arla beraber tetkik ediyor. sonra da İstanbulun bütün ıtfaiye 
bir kövıü toprak istedi ve bir odun taciri, orman kanununun tatbika-Inenıleket dertlerine onlarla gruplan ile Beyoğlu, Bakırköy ve 

beraber çare anyor. tıncfan şıkayet etti, bir amelebaşı ameleler için fabrikalar civarinda İstinye itfaiye grupları yangın ye-
binalar yapılmasını istedi. Bir bahçıvan, kabzımallardan acı acı dert rine gelmı'ye başl ı 1 d Bu, yalnız Türkiye tarihinde de- am ş ar ır. 

ğil, dünya demokrasi tarihinde yandı. Bir işçi, iş kanunu mucibin ı:e hazırlanması Iazım gelen sıhhat Saat bire geldiği zaman :-üzga;· 
de mühim ve yeni bir hadisedir. ve em?iyet talimatnamesinin hen üz çıkmadığından şikayet etti. istikametinde ve üç sokak aşırı Ho-

Bır balıkçı, kazanç verı!isinin ağırlıgı- ndan, ,1apur u" cretl~rı"nı'n ca Hanı sokağındaki Kendiros tln-Modem demokrasilerin hiç bi- ~ · 
rinde Devlet reisinin bu derece pahalılığından, Çiçekçiler Cemiyeti Reisı de bir çiçek haline ihtiyaç nının damı ve pencereleri, saat 1,10 
h 1 

1 bulunduğundan bahsettiler. da Postanenin arkasına düşen Aşir 
a k içine indiği, bu derece halk- Cümh · · · b 

la kucak kucağa seviştiği, baş ba- urreısunız, unları ve diğer vatandaşların dileklerini bü- Efendi sokağındaki Dilsiz Zade H::ı-. 
§a ae.rıleştiği görülmemiştir. Mo _ Y.ük bir. ~ikkatle takip ettiler :e notlar aldılar. Bütün bu gorüşmele- nı, saat 1,20 de Kaputçular sokağı 
d rın tafsılatını onuncu ve on bırin ci savfalarımızda okuyacaksınız. baandakı" Sela· nı'k Bankasının pen 

ern demokrasinin en şaheser nü- J :ı· -

rnunesi olarak gösterilen İsviçre Cümhurreisimiz, Şehirde Bir Gezinti Yaptılar cereleri tutuşmuş, bu suretle de it-
Ye Amerikada bile Cümhurreisle _ faiye kuvvetleri ve vesaiti bu ayrı 
li halkın dertlerı· ve dilekten· il.._ R · ·cu··mhur l

0

s t ı· ·· ·· I d f k 1 ayn sokaklardaki her yangınla av-ıc- eısı me nonu, yan arın a re i a an ve 
bu derece bila~asıta ve bu derece. Kütahya mebusu Vedit bulunduğu halde, dün ak~am saat n ayn boğuşmak mecburiyetinde 
Yakından alakadar·olmamı•lardır. ' ';( kalmıştır. İtfaiye kuvvetlerinin böy 

:ı 17.30 da saraydan çıkarak şehir içinde otomobille bı"r ge- le ·· f it · tl d h · Nevyorkta tahsilde bulundu _ mun er vazıye el' e ep yenı 

ğuzn sıralarda Harding Amerika - • zinti yapmışlardır. başlıyan yangınları karşılamal( ve 
nın Cümhurresiydi. Bu zat gaze- Reisiciimhurumuz, Galata, Eminönü, Sirkeci, Sul- onları bastırmak zaruretinde kalışı 
tecilikten yetişmişti. o sırada Nev- bmahmet, Beyazıt yolu ye Edirnekapıya kadar gitmişler, bittabi asıl yangın yerinde tekasüf 
Yorka yaptığı bir ziyaret vesilesiy- dönü~t€. Karaköy, Beyoglu ve Şişli istikametinden tek- etmiye mani olmuş. rüzgarm da in-
le ilk çalıştığı gazete idarehanesine rar Taksime gelerek Gürnüşsuyu yolu ile saraya avdet safsız esişi alevle insan kuvvet!n"n 
gitmiş ve ceketini çıkararak ertesi buyurmuşlardır. boğuşmasını korkunç bir hale getir· 
günkü gazeteyi mürettiphanede * miştir. 
bizzat kendisi hazırlamıştı. Har - Milli Şefimiz İsmet İnönü· ve Sayın Bayan İnönü, bu- :Ate, gİtgicle büyüyor 
ding'in bu demokratça hareketi o 17 d D 1 b h d b Saat 1,25 de Yu"n-İpck magvazasın-
v k gün saat e o ma a çe sarayın a ir çay ziyafeti ve-

a it beni hayran bırakmıştı. f h da ateş kısmen bastırılmı•, Ata Re-
ş. d t t ı rPCeklerdir. Bu ziya ete, şe rimizde bulunan bütu··n me- :ı ım i smet nönünün stan - f'ik mağazasile bitişiğindeki Şamlı ha 

bulu · t ·ı · ı h Jk1- buslar_Vı"la"yet ve Parti erkanı, ı·stanbuldakı· resm"ı mu··es-zıyare vesı esıy e, a ,.. "' nı ve bu hana muttasıl çorap fabri-
doğrudan doğruya yaptığı teması se~eler ~ gelenleri refikaları ile birlikte davet edilmiş- kası tamamen yanmış, Şamlı ham 
Amerika Cümhurreisinin beni o lçôir. 90kağındaki 3 büyük bina ile Aşire-

( Arka.n 12 incide) ı ·~· •"liiil!!ll'!!!!!ti!!!il!!!!i!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!l fendi sokağındaki Dllsizzade ve Bü
f. (; 

Yangın, bastırılmış vaziyet
te iken, gazetemiz makineye ve
rilmek üzere bulunduğu sırada 
alevler, Aşirefendi sokağında -
ki binalardan bir ikisini yeni -
den sarmıştır. Fakat bu ale,•ler 
de bir saat sonra bastınlmıştır. 
Yangının şimdilik bilançosu 

şudur: 

Yangında Yün - İpek ma-
ğazasının binası kısmen, içi ta
mamen, Ata Refik rnağazuı Ue 
lttfsalfndeld Şamlı hanı tama
men, onun yanındaki çorap fah-. 
rlkası tamamen. Şamh hanı so
kağ'ındakl binalarla Di1sf7.7'ade 
hanı. Büyük ticaret hanı ve Ho
ca hanı sokağındaki Kendiro41 
hanı, Sultanhamnmı mcydrunn· 
daki Şark balı kumpanyası kıs
- 7amnıflardır. 

Suraskfnln bulunduğu bina i-
le Sovyet Bankası, Katırcıoğ -
hı hanı, Banko di R-0ma ile Se
lanik Bankasının bulunduğu bİ·
na kısmen yanmışlardır. 

Biitün hu binalarla tkaret -
hanelerin ~lgortalr olduğu an • J 
!aşılmaktadır. 

~~------------. 
yük Ticaret hanlarının üst katları, 
Katırcıoğlu hanının pencereleri, Sul
tanhamamı meydanındaki Rus - Sov
yet Bankasının, Banko di Romanın 
bulunduğu binalr.nn üst katları, Ho
ca hanı sokağındaki Keııdiros hanı 

ile Şark halı kumpanyasıhın b:.ılun
duğu binanın üst katları, Kaputçular 
sokağı başındakt Selimik bankası bi
nasının pencereleri tamamen tutuş
muş bulunuyorlardı. 

Bu her biri ayrı ayn bir mahalle 
teşkil edebilecek binalardan çıkan 
alevler havadaki uçuş istikametine 
rastlıyan bütün binaları tutuştur -
mağa uğraşıyor, itfaiye de alevleri 
yenerek bu cehennemi söndürmeğe 
çalışıyordu. 

Kuvvetli rüzgar alevlerin işini 
kolaylaştırıyor, ıtfaıye kuvveti ise 
bir tarafan riızgarın, diğer taraftan 
gece yarısından sonra çıkan bu 
yangında girmek, çalışmak rüzgara 
ve alevlere hakim noktalardan su 
sıkmak için baş vurduğu bütün ka
pıların kilitli oluşu karşısında, ade
ta eli böğründe bir vaziyette kalı

yordu. Baltalar işliyor, demir ke -
penkler yırtılarak, hortum borusu
nun girebileceği delikler açılıyor, 

mal')ivelalarla demir kapılar, yazı -
han'elerin halkalanna asılmış muaz
zam çelik kilitler kırılmıya çalışılı-

yor. 

İtfaiye kumandanı bir sokaktan, 
bir sokağa koşarak maiyetine d 1rek
tifler veriyor, alevler de bütiin uğ
raşmalarla alay ediyormuş gibi rüz
garın önüne katılmış alabildl~ne 
yükseliyor, ateş parçalan havada 
uçuşuyordu. 

Saat 1,45 ti. Rüzgar bir aralık in
safa gelir gibi llldu. Biraz hafifledi. 
İtfaiyeciler tabiatin bu çok hasis ltit
fundan çok büyük bir maharetle is
tifade ettiler. Sultanhamamındaki 
Kaputçular sokağındaki, Hoca hanı 

sokağındaki, Aşirefendi sok!lğının 

Yeşildirek tarafındaki bütün binalar· 
daki ateşleri basıtrmak ve artık baş
ka binalara zarar vermiyecek bir ha
le koymak mümkiın olabildi. Rüzgar 
10-15 dakikalık bir fasılayla tek
rar başladığı zaman ateş Şamlı hanı 

sokağındaki binalara, burada bir a· 
da şeklinde kalmış olan Dilsizzade, 
Ata Refik mağazası, büyük ticaret 
hanından ibaret dört binaya inhisar 
ettirilmiş bulunuyordu. İtfaiye kuv• 
vetlerini burada teksif etmek imkanı 
da hasıl olmuş, ateş sudan bir çem
ber içine alınmıştı. 

Rüzgara ve aleve hakim noktalar 
tutulmuş, rüzgarın yarattığı cehen
nemin tehditleri artık korkunç ol
maktan çık~tı. 

Ateı mevzii hale giriyor 

Vali Ltitfi Kırdar yanında • 
müdürü Sadrettin Aka olduğu hı 
yangın yerine gelmişti. Merkez 
mandam albay Cemal Akal da !'~ • 
gın yerindeydi. İtfaiyenin mesaısi 
dikkatle takip ediliyor, su vazh·l'ti 
sık sık kontrol olunuyor, alman ted 
birler de itfaiyenin kolaylıkla çauş
masmı mümkün kılıyor. 

Yazıhanelerine, ticarethanelerine 
gitmek istiyenl~re hiç bir müşkü:at 

çıkarılmıyor, bılakis polisler tara • 
fından en tehlikeli noktalarda, geç
melerine muavenet ediliyor. h ıç kım 

seye hiç bir veçhile mümanaat g:>s· 
terilmiyordu. 

Denebilir ki, İstanbulda bu kadar 
tehditkar, bir yangında bu kadar 
intizamla çalışabilmek mümkün o
lamamış ve aliıkası olan halka hiç 
bir zaman yangın sahasına girmek 
için bu kadar kolaylık ve muavenet 
gôrmemiştir. Buna rağmen en kil· 
çük bir hadise de olmamıştır Saat 
2,15 de yangın tamamen mevzii bir 
hale getirilmişti. Artık burada at~ 
şin büsbütün sonılürülmesine çalışı
lıyordu. 

Ateş tamamen bastırılmış bir ht
deydi ki, Küçük ticaret hanının üst 
katındaki Paralli ecza deposu tutnt
tu ve bu yangının tamamen söndü· 
rülmesini tam ild saat geciktirdi. Kü
çük ticaret hanınıtJ iki katı da tama
men yandıktan sonra ateş kamilen 
bastırılmış hale ı;elmişti ve itfaiye 
sadece enkazın söndürülmesi ışile 

ul,rraşıyordu. 

istihlak Müdürlüğü 

Binası da Yandı 
Dün gece saat 21,20 de Galat.eda 

Balıkpazarrnda muamele ve istihlak 
vergıSJ müdürlüğünün bulunduğu 

dört katlı binada yangın ç1km1ş bi
nanın en üst katı tamamen, diğer 
katlan da kısmen yandıktan sonra 
gece g~ vakit söndürülmüştür. 

Şiddetli bir rüzgar estiği için ate
şi söndürmek kolay olmamış. Be
yoğlu itfaiye grupuna İstanbul itfa
iye grupu da iltihak etmiş ve ateş 
ciden büyük bir fedakarlık gôsten
lerek söndürülmüştür. 

Yangınrn nasıl çrktığı ara~tınJ
maktadır. Şimdiki tahminlerP (!Öre 

ateş kalörifcr bacasından çıkm•<ı:•ır. 
Evrak ve defatir kurtarılmıştır Va
nan ve ıslanarak harap olan defter 
ve evrak pek azdır. 



PENCEREMDEN 

Külahı. 
Bayanlar 

Yazan: M. Turlıan TAN 

Dün muhterem bir mebus, va· 
pur yolcularındaa zarif ve li· 

tif bir Bayanı &öz ueu ile bana cöı· 
terdi ve f .. ıldacb: 

- Külilhlığına külah amma, zer
külih değil! .. 

Nevgork Sergisi 
için Eşyalar 
Dün Gönderildi 

Bugün Etrüsk Vapurunda Mücterek Bir Tetkik 
seyrettim. O ıtızel ve kıvrım kıvrım 'S' 

saçlar üstünde bu külah, renk renk Yapılacak - Teftiş Heyeti Yeniden Takviye Edildi 

Baktım ve .rö:&lerimi bir lihzada 
ceri çeviremiyerek nefis bir küıne 
saç berinde mahruti bir boru gibi 
sivrilen sarıldı külahı 'Uzun mun 

J.atif kokuların buram buram hava-
ya yayılması için ipekten örülmüt Denizbankla Krup müessesesi arasında vapurların sart-

Fuat Köprülü 
Jübilesi 
Bugüngapılıgor 

4 - 3 - 939 

SUAL··"CEVAP? 

Cengizin Karısı 
Hakkında 

Malumat? 
S - Cengizin karısının adı ne
dir, hangi tarihte ölmiiftür, 
bu kadın halis Türk müdür? 
C: Cengizin karıları rn odalıklan 

bir dejil, yüz değil, be~ yi.iz.den faz. 
ladır. Fakat (Hatun) adile bırinci 
safta yer alan karıları oe~1ı-n fazla 
değildi ve bunların hepsi han kızı ve 
han karısı olup isimluri şunlardır: 

1 
Bortafoçm, Göncli, Kaysu, Mısolon, 

bir bacayı, il:aerindeki sank ta, o nameye uygun olarak yapılmaması sebebiyle çıkan ihtilafı 
ipek örgüyü dağılıp u~maktan koru· haJl'-'t k ·· l 

• ç me uzere ge en Alman heyetiyle Denizbankta teşekkül 

1 
Yesügin, Botafoçin, yahut Börte. 
cöcin hatun ilk karısı ve bıiyük oğlu 

• 1 Cüci'nin anasıdır. Göncü Altan ha-

mak için konulmuş bağlan andırı- d 
yordu. ~ .Pn muhtelit ko!11isyon dün de toplanarak müzakerelerde 

Vaktiyle böyle bir külahı, yi~ hulurJ.muşlardır. Ilk müzakere mevzuu olarak Etrüsk vapu-
böyle zarif bir başa konmuş gören- nmda tesbit edilen noksanlar ele alınmıştır. Alman heyeti 
ler içler:nı çeke çeke: ''Mevlevidir bir defo da vapur üzerinde müşterek tetkikten sonra noksan-
sevdiğim, her dem külilı eyler ha- t· lar1h ikmalini esas itibariyle kabul etmiştir. 
na, mısraını okurlar ve o külilı 5a· \ .. 
hibi tarafından başlarına bir atk ço- ~ . "• Etrüsk vapuru bu maksatla Mer- mirdeki fUbesinde de tahkikat yap • 

sin seferinden alıkonulmuştur. Va - tırmaktadır. Tahkikat bilhassa eski 
rabı örillmeaini cana minnet sayar· Etnog" ralua M:: ... ,

1
• Mu .. fu··ru·· · lan lardı. Yahut, heyecanlarına edebi ,, --~ cıı pur üzerinde evvelce tahkikat yapan vapur n tamiri işleri üzerinde ce- F K . rül 

Osman Ferı·ı İktısat Vekaleti müşaviri Mazhar Ne- reyan etmektedir. uat öp ·Ü 
bir renk çiızmeje yeltenip (Nefi) t dimin riyasetindeki mütehassıs he- zmir körfezinde işleyen Çanka- Üniversite edebiyat fakültesi, Or-
n n: "Mevlevidir san o şadırvanı Nevyork Serg· · d T .. k . d.. ısın e ur pav- yetle Denizbank komisyonu ve Al - ya vapuru elll bin lira sarfedilerek dinaryüs profesör Fuat Köprülünün 
ruh -. efzayı kım - hem oner, hem yonlarında teşhir edilecek olan ta- man heyeti bugün vapurda müşte - tamir ettirilmtı fakat vapur çok hur- 25 inci tedris senesi münasebetiyle U-
eşk.ını eyler safasından revan - zer rihi eserlerle ı· . h ı·f . k bi tk"k akl dı d ld .ıı. ül . 

1 
dil . ıcarı mu te ı tıpte re r te ı yapac ar r. a o u5 u için tıletilememiştir. Şitn- niversite konferans salonunda bugün 

k
k ~dhıle Yb8!1ut b ~ ı~- ben rak- nümuneier dün Amerikan F.kspor Mütehassıs heyet Deniz Ticaret di Alaybey tersanesinde metrlik bir saat 15 de merasim yapılacaktır. Me-

as ır - ır ayali uı.re sıma et - Ling k .. ··d ·· ı··~ ·· d d .. d 1 k i b kt d" d kl' d umpanyasının vapuruna yuk- mu ur ugun e un e top anara vaz yette ulunmaktadır. rasimde bir çok doçent ve talebeler, 

ki~ck 1° amten e':?1eyadn "ı şe 1~8e· lenerek N evyorka sevkedilnnştir. Denizbankın diğer vapur lan üzerin- Yine eski vapurlardan Cümhurl- Köprülünün hayatı ve edebiyat tarl-
ı asını erennum e er er ve u Gö . . • ... b" b k k""l~h d" . 

1 
. . ndenlen tarihı ve kıymetli eser- de meşgul olmuştur. Heyet tetkika- yet vapuru da kırk beş bin liraya ta- himizdeki rolü hakkında söz söyli • 

ua ır aş a u u. ,, ıye ıç erını 1 . . . . . . . erın her bıri ayrı ayn sıgorta edH- tını bir iki gün içinde bitirerek va - mir edilmiş ve bir ay kadar güçlükle yeceklerdir. 
çekerlerdı. Buıün o yolda nliktedan- •şt• B 1 M . . · 1 b-t"" k ı b' · l 
lık d

. 
1 

"K b t mı ır. un ar artın yırm1 bcsın- pur arın u un no san arını tes ıt ış etildikten sonra hurda demir pa - Fuat Köprülü, 1890 da lstanbulda 
e en ere açan u aze maa • .. • k Al k 

fi kil 1 t k 1 
. de Nevyorkta bulunacak ve kuşat E"Jece ve man heyetinden bu no - hasına dört bin liraya satılmıştır. doğmuştur. 1910 • 1913 seneleri ara-

r. e es er a ayım,, e er emesıni . . · ı d ik l 
k 1 O U 

• i k d resmınden bır hafta evvel yerlen:ıe san ann a ma ini i.9teyecektir. Alsancak vapuru 35 bin liraya sında muhtelif liselerde türkçe ve e-
o uyor ar. n n ıç n ar a aşıma T I • h • L •• • Jild. t · 

kili f
-L- konulmuş olacaktır E~alarla be- e tif eyetı ta'"'ıve e ı amır ettirilmiı: fakat o da bir iki debiyat muallı.mlı"klcrı·nde bulunmuı: 

meşhur ah uuasını hikaye et- be M.. 1 M""d· .. ·· ,.A. · k ,, ,, ,, . ra r uze er u uru zız ve ızı Diğer taraftan Denizbank:ta İktı- ay içinde kadro harici edilerek Alay- ve 1913 te İstanbul Darülfünunu e -
mek surehle karşılık vermek ıztıra- il Et ğ f M.. . M··d·· ·· o M 1 .s. b ıd S

.. e no ra ya uzesı u uru s- sat ve a iye Veketletleri müfettiş - ey tersanesine çekilmiştir. debiyat şubesi Türk Edebiyatı tarihi 
nnda ka ım. ukdt etmek o asri F •t ·· k"tfb" Sel" külaha değilse bile altındaki' sa~lara man en

1 
vNe muzek a 'tı . 

1 
ırdm: ay- leri tarafından yapılan teftişlerin kı- Bunlardan başka İzmir Konak is- müderrisliğine tayin edilmiştir. Ay-

k hu t 
. ilk 

1 
ni vapura evyor a gı mış e ır. sa bir zaman içinde ikmali için teftiş kelesi 50 bin küsur lira sarfiyle be- rıca Mülkiye ve Sanayii Nefise mek-

arşı rme sız o acaktı. Fıkra şudur: 13
72 

yıbııda Türk • heyeti yeniden dört maliye müfetti- ton olarak yeniden yaptırılmıştır. teplerinde ve i1ahiyat fakültesinde 
ler İstanbul civarındaki köyleri bi- BELEDiYEDE : şiyle takviye edilmiitir. Dört beton kazık üzerinde yapılan tarih muallimliği yapmıştır. 

nın, Köysu Tayank hanın kızları, 

öbür iki hatun tatar ,,rensesleri idi. 
Bu beş hatunun da ne zaman öldük· 
leri kolay kolay teJblt edUcmez. Fa
kat hepsi Türk idiler. 

* 8 - Beyazıt umumi kütüp -
hanesinde ve 5258 numarada. 
"Tarllıl Nifancı Pqa" diye 
mukayyet olan e~r Nifancı 

Abdurrahman JIGfGmll mıdır? 
y oba bafka nifaneı tarllıi 
l7G1' mulır 1 
C: Uç nlpncı tarih! vardır ve fUll 

lardır: 

1 - Şiirlerinde Nişant mahluını 
kullanan CeW zade Koca ni§ancı 
Mustafa beyin: Tabakatul memalik 
f1 derecatll mesalik adlı eseri. 

2 - Ramazan zade Merzi.foni Ni
şancı Mehmet beyin (Nişancı Meh
met paşa tarihi) diye meşhur olan 
eseri ki basılmıştır. 

3 - Vakanevis ve Ni'38Ilcı vezir 
Abdurrahman Abdi ua,şan~n kendi a
dını taşıyan tarihi Bu üç nişancıdan 
birinci ile iıkinci on alt!cı, üçüncüsü 
ise on yedinci marda yaşamışlar

dır. 
rer birer zaptederken Çatal Burgaz Son kadro ile lağvedilen Uç ser- iskele, malzemenin fenalığı ve çi _ Bugün Ankarada Dil, Tarih, Coğ-
ve tnciiiz mıntakasını da ko _ Ateşte yanmaz Elbise visin işleri başka servıs1ere vernmış- mento dozunun nisbetsizliği yüzün _ rafya fakültesinde; orta zaman tari· * 
laylıkla istila etmiılerdl. Fakat A· tir. den az zamanda sökülmeğe başladı- hi, Siyasal Bilgiler oklunda. Türk 8 - Bagraml.arda el lflk-
~olonya adlı kale önünde mukave _ Tecrübe Edildi Açıkta kalan memurlardan bir ğtı gibi vapurlar da yanaşamamak • fl\\,i.esseseleri tarihi; İstanbul Üniver- mak Qdefıinin 1IUUUl8I nedir ve 
~ .. •. gördüklerinden biraz tit:zlen - çoğu şahsen umwıp. mildüre -.u..... ~ ~it.esinde Tikk Dili VA-At'~H· .ıai;ı...Jliı(i,P.rk &. • ' • - • -J~NI-... 

Dün itfaiye müdürlüğünde ateşte caat ederek magvdur olduklarını ve Yenı· alınan Efe• ve Sur vapur • .sülerinı.· işgal eylemektedir. tır? 
mişlerd~ Ellerinde top veya top ro- " 
lil oynıyan mancınık filan da olma- yanmaz bir elbise tecrübe edilmiştir. başka servtSlere yerleftirlhrıeletfhi lannın sık sık tam1re çeltilmesi ve denb.e.rı K a.r.s ınebusu~ur. C- BaYflÜiila'l'di'el sıkmak ~ne-
dıtuıdan hiddet ve savlet gittikçe Bu elbiseyi giyen ve alev içinde ge- istemişlerdir. Açıkta kalan memur - vapur azlığı sebebiyle Göztepe ve Bir çok beynelmilel ilmi kongre- vi müsafahadır. Müsafaha mallım ol
pğalıyor ve bir ...ı'- _ kendiliğin- zen insanın müteessir olmadığı gö • lara bir maaş nisbetinde yardım ya- Bayraklı hatları kaldırılmıştır. Fa _ lerde Türk Üniversitesini ve Cümhu- dugvu üzere, bir dostun iyiliğini di-

51.U& rüldü. den yıkılan - kale duvarlanndan pılacağı söylenmektedir. kat buralardaki i.9keleler metruk va- riyet hükumetini temsil eden Fuat lemek ve ona sevgiler sunmak mana-
lçerl girmek mümkün oluyor. Bu elbiseyle kapalı bir yerde ke· Denizbanktan açıkta kalan me - zlyette ve bakımsız olduklarından Köprülü, Avrupa nlın mahafilinin sını göstermek üzere el sun-

Kalenin zaptını bir kavak ağacı sif duman ile alev içinde kalmış bir mur sayısı kırktır. Bu kırk memu • harap vaziyete girmişlerdir. hürmet ve takdilerini toplayan bir mıya, elele gelmiye, ve kucaklaşmı-
altmda otururkeıı haber alıp o ağa· insanın kurtarılması da tecrübe edil- run tasarruf edilen maaş mıktan da Halbuki bu hatlar ilerde tekrar ya denir. Medent dünyada bu gün el-
ca "'Uğurlu kavak,, adını veren Bi- mek istenilmiş, fakat elbisenin ayn- seksen bin Ura tutmaktadır. açılacağı için iskelelerin neden ba - Türk alimidir. le yapılan müsafahanın da manası 
rlnci Murat kasabaya &irdiği sırada ca maskesi olmadığı için bu tecrübe lzmircleki Tahkikat kımsız bırakıldıktan da allkadarlar- 19215 te "Şura Cümhuriyetleri tt- budur. Bayramlarda o vaziyet, tebrik 
hir neferin baıındakl börkün altına yapılamamıştır. İktısat Vekaleti Denizbankın tz - dan sorulmuftur. tihadı uh1m akademisi,, azalığına in- ve dua hlaksatlarını da ifham eder. 

b»r altın tas sakladığını, fakat bör· Elbisenin maske ile bir de tec ""~·--"-"""'·"-'"""'"'""'"""',.''"'""'"1111111 ııııınnmnım'"""""-""--··-··- tihap edilmiştir. * 
kün hını:alıtı örteınediğinl sörür, rübesi yapılacak ve eğer o da muva- K d • d T k B 1927 de Heidelberg Üniversitesi S - ikinci sınıf ihtiyat mü • 
neferi azarlar. Llkia altuı tasın kü- fık netice verirse itfaiye için bu el- ara enız e opra ayramı kendisine fahri felsefe doktorluğu ltizimleril' kaç yafına kadar 
lih altında pek zarif ıörtbıdüğüne biselerden mübayaa edilecektir. A 21 • d payesini vermiştir. se~lik yoklamaya tabidirler. 
de mim koyarak Bunaya avdetinde Bir Kısım Esnaf Daha Fırtına Var yın ın e 1937 de Atina Üniversitesi, ken- c - Hazerde 45 yaşına kadar. 

:: ::n:"::ı.~:r.. U:::!:!: Cezalandırlldı Karadenizde Ege ve Marmara de- Dün Ziraat Odası fevkallde bir distne fahri doktorluk payesini ver- Muvazzaflar 47 yaşına kadar. 

tlalamalanm emreder. Belediye müfettişleri dün Beyoğ- nizlerinde evvelki gece başlıyan fır- toplantı yapmıştır. Toplantıda ka- miştir. 
Bu suretle ortaya pkan klUAhla- lu kazHında bir tarama teftişi yap- tına dün de devam etmiştir. F1rtına nunen kutlulanması lazım gelen Daha bir çok Alman, Fransız, Rus 

ra ilakilf denilmekte iae de bu keli-.. mışlardır. Bu teftiş esnasında Beyoğ Toprak Bayramının programı görü-l bilhassa Karadenizin Şimal kısım-
me litince Scuffla'dan bozma oldu- undaki esnafın umumi vaziyeti, E· şülmüştür. Toprak Bayram Martın 
»--dan on dokuzuncu aaruı ort-•- minönü kazasındakilerden daha ı·y1• larında dün öğleye doğru çok fid-•- - · l rd b 1 yirmi birinci günüdür. O gün !:>ütün 
nna kadar peyk denilen sara• ha • ~ıkmıştır. Maamafih Beyoğlunda da detlenmiş ve limana a u unan " · ı kazalarda Ziraat Odalan ve ziraat 
.. mealnia ••• .. dıklan altmh mi.r.. yine btr çok esnaf, kısmen temı"zlı·gve vapurlar barınamıyarak denız ere ~ a memurlarının idaresi altında koy-
ferlere zerkülih diyenlere hak ve - riayet etnıedtklerinden kısmen de açılmışlardır. 

b k t ld K d lerde merasim yapılacak köylü istt-
rilmek lizım ıelir. aş a sebeplerden dolayı tecziye e- · Dün sabah stanbtt an ara e-

Bea ae söylediiimiıı. arkadaşım dilmişlerdir. nize gitmek üzere kalkan küçük va- rahat edecektir. Bu bayram giiniı 
li f kı d B la Ik 1·1 d fırt d tarlalar işlenrniyerek dinlennıiye 

da ne dinlediğinin ca ·ha ar n a elediyede Yeni pur r ve ye en ı er e ına ~ 
det:1dik. Çünkü cözlerimiz o asri Bir Müdi , .. k layısiyle Boğazdan çıkamıya'rak Bı.i- bırakılacaktır. Toprak Bayramının 
külihın puıltw içinde kamaııp du- Ş h . im • r u yükdere önünde demirlemişlerdir. Çatalca, Bakırköy. Sarıyer. Beykoz. 
ru;yordu. ~ nn. ~r planının tatbiki do • Üsküdar, Kartal, Silivri, Yalovl ve 

H: f. Demir imzalı mektup uhlblne: 
Vatandaşlardan -her ne sebeple olur

• olsun- mükerrer vergi istenmesi bir 
auçtur. Bu suçu mQdafaaya ~eltenmck 
tıe çok saçma bir harekettir. Hele nldUJ;;ü 
belirsiz bir adamm devlet biz.metinde 
nlllik men,..eleslne ,.Uktelmlt. meb"us 
sıfatiyle teşrit vazifeler görmüş bir ktm
N.19' maliye usullerinden babH kalkış
snas• ıerçekten lfilünçtür. Biz berbat ka
ideleri içtimai faydalara dalına feda et
mek isteriz. 
ı - Oetat Avukat aay AbdDrrahman 

Adıte: 
J:mrinl:&, Sual ve Cevap sütununa ko-

nulan Uç dört satırla infaz edilmiştir. 
M. T. T. 

Bir Haftada Yakalanan 
Kaçakçllar 

Ank'lra, 3 tA.A.) - Geçen bir haf~ 
ta içinde gümrük muhafaza teşkilltI 
Suriye hududunda, biri ölü kırk kişi 
kaçakçı, sekiz yüz kırk iki kilo güm
rük kaçağı mal ile yüz elli Türk li-
rası, otuz kaçakçı hayvanL • 

lstanbulda üç kaçakçı, otuz dort 
kilo elli yedi parça gümrük kaçak 

layısıyle şımdıye kadar bir büro va- Eyüp kazası köylerinde yapılması 
sıtasiyle tedvir edilen imar işlerinin MAARiFTE : kararlaştırılmış ve bu kazalara la· 
teşkil edilecek müstakil bir müdür~ zım gelen tahsisat ayrılmıştır. 
lük vasıtasiyle gördürülmesi takar_ 13 Köy Mektep ---o>---
rür etmiştir. Yeni müstakil müdür • 
lüğe belediye fen heyeti müdürü yaptırıyor 
Hüsnü, ondan inhilal edecek beledi
ye fen heyeti müdürlüğüne de İstan
bul eski nafia müdürü Nuri tayin e

Bir Dökümcü Yaralandı 
Süleymaniyede Osmanın döküm

Şlle kazasına bağlı 13 köy maarif 

dilecektir. 

Topkapıda iki Ev Soyuldu 
Evvelki gece Topkapı Maltepe -

sinde iki hırsızlık vakası olmuştur. 
Her ikisinin de pencere demirle

ri sökülmek suretiyle içeri girilen bu 
evlerin birisi kadastro müdürlerin -
den Şerife diğeri de Mehmet pehli -
van iaminde bir adama aittir. Bir a
ralık hırsızların yaptığı gürültüden 
uyanan Şerif tabanca ile Üzerlerine 
ateş açmış ise de kurşunlar hedefine 
isabet etmediğinden hırsızlar çaldık
tan eşyaların bir kısmını bırakarak 
kaçmak mecburiyetinde kalmışlar • 
dır. Jandarmalar bu cüretkarlan e -

ldaresin .. hanesinde çalışan 18 yaşında Meh -
e muracaat ederek araların-

da topladı.klan para ile köylerinde met döküm ocağının patlaması ne-
birer mektep yapmak istediklerini ticesinde başından ve gözünden ya
blldinnt,ıer ve m rif td . ralanmıştır. Yaralı hastahaneve kal-

aa arestnden dırıl k f . 
birer plan latemialerdir M if ida mış aza etra ında tahkikata 

~ · aar · başlanın t 
~i mimar Şemsettini bu köylere W!!'!!~"'!'!'!"'"!"!ılJ~ır~ . ....,,,,,--.....,!!!!""!!!"!!'!!!!!""!!~~ 
go~derer.ek mektep için ayrılan yer
len tetkik ettirmiştir. Mimar bu 
yerleri muvafık bulduiundan her 
köye birer plln bazırbyarak ver-. 
miştir. Bu köyler yeni ders sent:.si 
başına kadar mekteplerini ikmal e
deceklerdir. 

Maarifin Hazırladığı 
Haritalar 

Maarif idaresi, şehir dahilindeki 
mekteplerin yerlerini gösterir üçer 
nü9hadan ibaret bir harita serisi ha
zırlamıştır. Her kazanın mektepleri-. . 

belediye imar bürosuna. bir nüsha-
11 Maarif Vekaletine gönderilecek
tir. Uçüncil nüsha maarif idaresin
de muhafaza edilecektir. 

Eski Sıralar Tamir 
Ettirilecek 

Maarif idaresi, mekteplerde is
tifade edilemiyecek derecede eekt
miş bulunan sıra. iskemle gibi den 
eşyalannı, her kazada depo ederek 
tamir ettirmeğe karar vermiştir. Bu 
eşyanm tamiratı bittikten sonrsı ih-
tiyacı olan mekteplere tevzi edile
cektir. 

ilim cemiyetlerinin azasıdır. 

Bir Kadını Korkutarak 

Öldürmüşler 
Sangüzelde Hocaüveys mahallesinde 

oturan attar İzzetin kansı Şaziment 

dün ölmüştür. Ailesi müddeiumumi • 

liğe müracaat ederek: 
_ Şaziment on dört gün evvel 

komşularımızdan birisiyle bir tavuk 

meselesinden kavga etmişti. Komşu 

Şazimenti korkutmuştu. Bundan ev

vela felç geldi. Sonra da öldü. De • 

miştir. 

Müddeiumumi muavinlerinden 

Fehmi Çağıl bir ihbar üzerine tahki

kata başlamış. Tabibiadil Enver Ka· 

rana cesedi muayene ettirmiştir. Ve

receği rapora göre icabederse ceset 

morga kaldırılacaktır. 

Bir Adam Karısını 
Vurdu 

Büyiikada Servili sokağında otu
ran Fazilet ile kocası İsmail arasın
da geçimsizlik yüzünden çıkan bir 
kavgada İsmail Fazileti bıçakla vü -
cudünün muhtelü yerlerinden yara -
lamıştır. 

İsmail bıçağı ile beraber yakalan-

Nevşehir Postalan 

Yine Gecikiyor 
Nevşehir (TAN) - 23, 24 ve 26 

şubat tarihli ğazetelerin kasabamıza 
ayni günde gelmesi lbım gelirken, 
yalnız 23 ve 2~ tarihli gazeteler gel
miştir. 24 tarihli gazetele~ nerede 
kaldığı ve neden teahhura uğradılı 
anlaşılamamıştır. Keyfiyeti postaha· 
nemiz de tahkik etmektedir. 

1 TAKViM ve HAVA 1 

4 Mart 1939 
CUMARTESi 

Wlllt•lllM ... hWIMl .. llllM!O _________ , 

3 üncü ay 
A rRM• 1 ~!il! 

Muharrem: 13 

Gün: 31 

Güneş: 6.30 - Öğle: 
1kindl: 1!1,36 - Akşam: 
Yalo;ı: 19,34 - tmsAk: 

Kasım: 117 
Rumf· ı3ı;c; 

Şubat: 19 
12.25 
18.0S 
4,51 

Yurtta Hava Yaıiyeti 
YeşllklSy Meteoroloji istasyonundan a• 

lınan maH\mata göre, hava yurtta Trak
ya, Ege ve Karadeniz kıyılan bölgelerin
de kapalı ve mevzil yağışlı, diğer yer
lerde kapalı ve yer yer yağışlı ııeçm1$, 
r!lzgArlar umumiyetle Şlmalt istikamet• 
ten orta kuvvette, Trakya ve Karadeniz 
kıyılarında kuvvetlice, Karadeniz, Mar
mara ve Eıe denizlerinde fırtına ;;eklln• 
de esmiştir. 

tstanbulda hava kapalı ve fırlınah 
geçmiş. r!lzgAr $imali $arktden cıanıyerle 

10 - 12 metre hızla esmi§tir. Saat 14 te 
hava tazyiki 782. 7 milimetre idi. Sühu• 
net e yüksek 7,7 ve en düşük 4,2 aantl-
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UGON 
· • st·nin istiklali 

\'e Vah di Yurdu 
Yazan: Ömer Rıza DOCRU l 
Q snıanlı imparatorluğunun Bii-

yük Harbe girmesi üzerine, 
0 zanıao hasım cephenin en ku\'vet
li eı kanından olan lngiltere, Osman
lı devletmi sarsmak ve imparator
luk dah.Iinde ihtılfillcr, isyanlar çı
kartarak devlet kuvvetlerini bunlar-
la ıncşgul eLmek için, Arapların 1 
llıünıcssıli olan 1\lekke Emiri Şer.( 
Hüseyin .le müzakerelere girişmişti. 
Müzakereler~ lngilterenin o za

llınnki l\Iısır fevkalade komiseri Sir 
l\Iııc l\Jnhon idare ed.yor ve Şerıf 
llüsel.'n ile muhabere ediyordu. In
Cİlterc, bu muhabereler sırasında 
Osnıanlı İmparatorluğuna bağlı olan 
Arap ülkelerine istiklıil vermeyi ta
ahhüt etmiş, bu taahhüde mukabil 1 
Araplar da lngiltere ile teşr.ki me -
sai ederek mü.tcfık cephenin mu -
Vafiakıyeti için çalı~mış ve Osmanlı 
devleti ile muharebe etm.şlerdi. 

Büyük Hnrbin bitmesi' üzerine 
llıiistakil bir Arap de\·leti kurmayı 
llttı.an Araplar, memleketler.nin par
~alıındığını ve ayn ayn devletlere 
\'erildığini görerek ilk sademcye 
~'rradılar. İrak İngiliz; Suriye Fran
sız, Fil 5tin yine İngiliz mandasına 
V~rilnıiş, ayrıca Filistinde milli 
b1l' Yahudi yurdu vücude getirilmi~ 
ancak Hicazda ımrcta müstakil bir 
devlet kurulmuştu. 

Araplar bu \'aziyeti kabul etmi -
l'eceklcrini, bu kararların tatbik.ne 
başlanmasından itibaren göstermiş· 
ler, açılan miicadele neticesinde İ· 
l'ak devleti ist.klalini kazanmış, sı
ra, O manlı İmparatorluğundan ay· 
l'ılan diğer parçalara gelmişti. 

Suriye ile Filistın bunların başm
dttvd ,, ı. 

P.li:.tin Araplan, a~nğı yukan yir
llıl senedir hem istiklallerini kazan-

' . lnak, hem de yurtlarını bir yahudı 
Yttrdu olmaktan kurtarmak itin mü· 
cadete ed 'P duruyorlar. Bu mücade
le, İngiltere hükumeti tarafından 
... ,.., • • • · - 1 .. _ ... 4,.ı.1 .. :1 1 -- !.----·-
l:lun gönder. mesine sebep olmuş, 
\1e en sonunda bugün çalışmalarına 
de,·am eden yu\'arlak masa kon
feransının toplanmasını intaç etm.ş
Ur. 

Yuvarlok masa konferansına işti
r?k eden Araplar, İng;ıterenin Filis
tııı .stiklalini, <'Sasen Şerif Hüseyino 
CÖndc.rdiği mektuplarda taahhüt et· 
tni. olduğunu, bu taahhüdü yerine 
C~t,rnıesi lazım gcldi~.ıni ileri sür · 
dıtkleri iç'n, vaktiyle ~Iac l\lahon ilo 
Şeri( arasında cereyan eden muha
bereyi yen.'Clcn tetkike lüzum haı>ıl 
0lınuştu. 

llu eski muhabere Arap dilile ya
l>•Lııış ou.ıuı:u için, lnguızleri vo 
'1rnp.arı temsil eden salah.yetli ze
Vat, bunların nsıl metni ile tereli· 
lllcsini uzun uzadıya tetkik etmİ§ 
Ve ıı:hayct bu mektuplar neşrolun
~1.tştur. 

llu ıucktupların neşrinde bizi .tla· 
~dur eden nu.ihim bir nokta bugün· 
~U Tiirk Jlatayın o zaman clahi 
'l'Urklüğüniin alfakadarlar tarafından 
tanınnuş olduğudur. 
b" İngilterenin Araplara karşı taah· 

lldü ise münakaşaya tahammül 

y· 

Gandi 

e Oruc~ 
aşlıyor 

Londra 3 <Hususi) - Hindistan
dan gelen haberlere göre Rajkot hü· 
kumeti demokratik ıslahlar yapma
dığı için meşhur Gandi. ölünceye ka
dar oruç tutmağa and içmiştir. Onu 
oruçtan vaz geçirmek için ancak bu 
hükumetin evvelce vaadetmiş oldu
ğu ıslahları yapması lazımdır. 

----o--

jspanyada 
Son Vaziyet 

Paris, (Hususi) - Fransamn Bur
gos sefiri Mareşal Petain vazifesine 
.... 1 ...,. .,.ı. h a lto .,,.,.,.,,.,,.ı ı:ı hııroll,ı>t PdP
cektir. Kendisine eiifftmhartiiye rei 

si general Vautier r fakat edecektin= 

Burgos hükumeti mareşalin tayinin
den memnuniyetini bildirmiştir. 

İngiltere, Bağdat elçisi Maurice 
Uetersonu Burgos İngiliz büyli!i: el
çiliğine tayin etmişt~r. 

Fransanın Enternasyonal sendi -
kal ar federasyon divanı Franko hü -
kıimetinin tanınmasını şiddetle pro -
testo etmişlerdir. 

Cümhuriyetçiler dayanacaklar 
Madrit 3 CA. A.) - Cümhuriyet -

çiler Birliği İcra komitesi partinin 
bütün şubelerine ve federasyonlara 
bir tamim göndererek bugüne kadar 
takip edilen siyasette devam ve halk 
cephe7i teşkilatları arasında sıkı ir • 
tibatın muhafaza edilmesi lüzumunu 
bildirmeğe karar vermiştir. 

Komite hükumete itimadını teyit 
etmiştir. 

Beş Nasyonalist tayyare Kartaje-

na merkezini bombardıman etmiştir. 

Hasar çok mühim ise de yaralılar bir 
kaç tanedir. 

, .............. ......,..... ..................... ~, 
L~~~~ HABE~~~~J ~lıtıiyccek sarahati ha.'ZÖİr. Bu vesi· 

ıı:lnrın ifadesine ı:öre Ing.ltere, 
•L rkiyc hududuna kadar uzana• 
•;uap ınemlcketlcrinin istiklal.ni ta- Bulgaristan dün isUkltıllnln 61 inci yıl-
llhh .. dönümünü tesit etmiştir. Sofyada, hlik.1-
d Ut etmiş ve Araplara her yardım· met lıuısının ve resmi sahsiyetlerin ve 
a bulunmak için söz vermiştir. kalabalık bir halk kütlesinin huzuru ile 

t" Ccrçi İng. ltere daha sonra Filis • bir Ayin yapılmıştır. 
~~de Yahudilere milli bir yurt te - C> Macar Başveklll Kont Paul Te1eki, 
t 1tıi İcin de taahütlere g:rişmiştır. 5 Nisanda refak~tinde Hariciye Nımrı 

n1<at -b t hh'"d"' d h lk. Kont Csaky oldugu halde Romaya gidf:-
t u an u un, a a evve ı kU aahh.. .. . . • ce r. 
t Udu nakzctmesıne ımkan yok· e Londra 1\lilthlş bir ln!ilAk, .A\rmln-
?t~· Il;Juk 6 bu iki tııahhütten biri - gham Kannl:nın su bendini hasara uğrat
t" ltı diğerini nakzctmesi lazımsa, hl·! mıştır. Hnsar büyük olsaydı, binlerce ton 
•tıcisini0 esas tutulması icap edcr. I' su, civar mıntnkaları istiltı edecekti. 
ŞnYct iki taohhiidün birbirini nak - e Berlln - Hlllcr dün gece evinde ta
tctnıcsinc kadar gitmemek lazımsa, runmış &imalnrı kabul etmlstir. Meşhur 
: Zanıan yapılacak iş bunları telif Alman artistleri ve sarkıcıları konser '·u-
tnıcktir. Nitekim İngiltere hiiku- mlşlcrdlr. Fakirlere yardım için davelli

~Ctinin Araplara yaptığı son teklif- ler arasında iki milyondan fazla ran'llark 
d er~dc bu şekilde hareket etmiş ol - temin edflmi~tir. 
~~gu göze çarpıyor. İngiltere hü- c:;::::==============::t 
t Utııctj bu tekliflerde Filistinin A· min eden bir tarzda teşkilini derpiş 
ap ekser yetine dayanan istiklalini ettiği iç:n İngiltere hükumeti, son :a )ahudilerin orada bir ekalliyet teklifleriyle bütün taahhHtlerini ye-
eşkil ettiklerini kabul ediyor. rine getirmek yolunu tutmuştur. 

\' l:'ahudilcre mJli bir yurt teşkili 
tı:~di, Filistinin kamilen yahudileş
tıı '1 nıcsl ve Arapların oradan tıka -
ta 11> atılması gioi bir taahhüdü ta • 
d llıınun etmediği, bilakis bu yur • 

ll?t, Yerli halkın menfaatlerlni te • 

FiI:stin konferansını, bir çıkmaza 
saplanmaktan kurtaran bu yeni va -
zi~etin, konferansı, müsbet bir neti· 
ceye scvketmesi beklenmektedir. 

Bunun da pek uz.un sünniyeceği 
anlaşılıyor. 

TAN 

Yazan: 8. FELEK 

A kagilndiiz ağnbeyimfz --Bil
mem ağabeyim olahilir mı? 

Hauet pek te yapnı göstermez.
geçenlerde ynzdığı bir bentte "fn
san denilen gübre,, diye bir talıir 

Halep Halkı 
Hataya Geçmek 

stiyor r 
i kullandı idi. Buna lrerliyenler hat

ta ona karşı tnrizkar yuılar yaıan
lar oldu. Ona da meheldir doğrusu. 

Doktor Veismen 1 O Bin Y ahudinin Hatayü 

Kabulü için Büyük Bir Para Vadetmiş, Fakai 

Hatay Devlet Ricali, Teklifi Reddetmiş 
Şam, 3 (Hususi) - Sabık maliyt. j 1er evde bir Türk bayrağı hazırlan 

veziri Liıtfi Elhaffann yeni kabineyi mıştır. Ananat ve adat bakımından 

teşkil etmesini müteakip Suriyede 1 tamamen Türk olan Halep şehri Tür} 
sükun avdet etmiş gibi gör~n'?1ektey 

1 

idare ve .himay~sin~ c.an atmaktad.ır 
se de bu zahiri manzaraya ıltıfat et- Haleptekı gayrı muslım anasır bıl 

memek lazımdır. Çünkü Suriyede bu temcnnidedirler. Hatta onlar bt. 

1 'zh d ·· l"' ı Suriye Başvekili Liitli Elhallar Kitlei vataniye ricali ile doktor Şeh- arzularını ı ar a mus uman ar -
bender taraftarları arasında daimi dan bile ileri gitmektedirler. 

1 
bir anlaşamamazlık vardır. Kitlei va- Dr. Veisman'ın büyük bir para k ti 
taniye mensuplarını bir ecnebi dev - vadederek on bin yahudinin Hataya Dem o ra ar 
let propaganda.siyle hareket etmekle kabul edilmesi için yaptığı teşebbü· 
itham edenler de vardır. Muhtelif sün Hatay devlet ricali tarafından Ye 
partilerin taraftarları zaman zaman kabul edilmemiş olması da Halepte 
nümayişler yapmak suretiyle kendi Türkiyeye karşı izhar edilen SE'nıpıı

• 1 Pa 
davalarını müdafaaya çalışmak.ta • tiyi kuvvetlendirmiştir. 

dırlar. Fakat bütün Suriye halkı is - Bir taraftan Halepte Türkiye 
tiklal davasında birleşmiş bulun · sempatisi alevlenip dururken diğer 

maktadır. taraftan Lutfi Elhaffar kabinesi hak-
Halebe ve Haleplilere gelince bu kındaki aleyhtarlık hisleri artmak -

şehrin halkı siyasetten ziyade tica · tadır. Liıtfi Elhaffar Doktor Şeb · 
rete düşkündürler. Fakat son ~üııler- benderle birlikte harekete karar ver
deki anarşili vaziyet Haleplilerin ti- miş olması bunda başlıca amil ol · 
caretine sekte uğratmıştır. Halepli · muştur. 
ler Hataylılar gibi rahat bir idareye Maamafih. Lutfi Elhaffarın bü -

Beğe • 1 
Roma. 3 (Hususi) - Papa On t · 

kinci Pius bugün radyo ile nutkunu 
söyledi ve nutkunda bilhassa sulh 
lehinde temennilerde bulunarak bü
yük mesuliyetler deruhte eden Dev
let reislerinin sulh için muvaffak ol
malarına dua eUi. 

Durup dururken böyle zirai bir me
seleyi ortaya atmakta ne mim~ 

vardı?. 

Ben Akanın bu !!Özünden sonra 
dii:::ündiim \'C doğrusu sun'i \•eya 
hay\'ani bilumum gii'ı,.eler he~ahı

"a bu tiırlzlerden müteessir olduın. 
Bu yazımı oku~·an1ar ht>lkt: 
- Yaaa! demek sen de onlar-

ıınsın! 

Diye bir zekavet te gösterehillr
er Bence bir adamın veya bir şe

vin gübre o1up olmadığtnı kec;tir
rnek için ne onun IUrafı ne de itira· 
zı para eder. 

Herşeyden evvel sa~,n oknyu('u
larıma 17.nh etmek zaruretinJe.yhn 
ki ben gübre sözünü fışkı ve pi~lik 

mana!'iına almam. 
Gübre başlı başma btr servet, hlr 

nimet ve bir zirai zarurettir. 
Bir karış bah~esf olanlar bile bir 

avuç giihre atmadan bir marul ye
tişmediğini bilirler. 

Şu ha1de gübre sözünü tahtn e
derken onun "men e .. ini diişiinmi

ye ve orndan bir iğrenti marıası 

cıkarmıyn mahal yoktur. 
Gübre diye bir çiçek. bir fidan, 

hir vem1ş, ve~·a bir ağarın veti,,me
sine lazım o1an g-ıilayı köküne to:>
rai'lna ve dibine döken ~eye denir. 

kavuşmak arzusu ile nümayişler ter- tün gayreti Fransaya hoş ~örünerek Yeni Papanın 12 mart pazar gü-
tip etmekte, Türkiye için hasret te- ve mutedil şartlar ileri sürerek Suri· nü tetviç edilmesi bekleniyor. 

E. bundan daha favcfah ne olabf
lir a henlm efendim! Bu yetic;me~I 
çl~t>k, fidan ve daçtan ha"lfa şt>y
lere de tc mil etsek giibrenln mahi
yet ve hh~metl değf mez. 

zahürleri yapmaktadırlar Bir çok yenin istikltili davasını kazanmağa 
Demokrat memleketlerin matbu

atı On İkinci Pius'un papalığını mem 

nuniyetle karşılamıştır. 

Halepliler Hataya hicret etmeyi bile matuf bulunmaktadır. Fakat Suriye 
tercih etmişler fakat Hataya gitmek ekseriyeti Suriyelilerin hakkı olan 
için seyahat varakası alamamışlar - bu istiklalin hiç bir taviz verilmeksi
dır. Halep ve civar şehirlerde hemen zin elde edilmesi arzusundadırlar. Almanyanın Nazi mahafili ise 

intihabı "ho n gitmiyen bir sürpriz .. 
saymışlardır Çünkü bu mahafilJer 

Giihreli hir toprakta :vctic;til!f için 
nası1 hir 7nml-ıaih. hir ~iinhiilii ve~·a 
bir şaka~·Th t?iiliinü hor görmilyor111ak 
onu ~·etiştiren l!Ühreyi de ttk~ln!i 
ile karsılnmnmn•ıvn:. Bu nezih mlı

nasehctle ize fcl eri bir fıkra nak
ledereftm amma bilmem kanuni, 
ahlaki ve edebi ka\,t1ar ara!!rnda 
bunu iyi ya:r.ahJlPc-ek mlvim? Pek 
emin değilim: Gnliba fıkra Mevla-

M. TURHAN TAN 
Du Yeni ŞAHESERiNi Gazetemiz 

Okuyucuları için Hazırladı 

s inyorita Bafa, Venedik'in en asil ve en güze] kızların 
dan biridir. Erkekler onun önünde eğilmeyi Meryem 

resimleri önünde secde etmeğe daima tercih ederler. Yolda 
kendisine rastlayan kadın başlan ise onun güzel yüzünü 
ve müstesna endamını biraz daha fazla !!Örmek icin mut
laka iiç kere geri dönerdi. 

lşt-e bu nefis mahluku, Venedik Ciimhuriyetinin ls
trınlmldaki elçileri uzun yıllar "Osmanlı imparatoriçesi,, 
diye selamlamışlardır. 

Sinyorita Bafa, nasıl oldu da bu mevkie geldi' İşte 
hu heyecanlı hakikati - bir çok vakalar ve maceralar 
arasında - yeni tefrikamızda okuyacaksınız. 

M. Turhan Tan'ın 
Bu Meraklı Romanını Takibe Hazırlanınız 

yeni Papayı Nazizmin hasmı saymak

tadır. 

İtalya krnlı ile Mussolini yeni Pa. 
payı tebrik etmişlerdir. 

Yeni Papa. iki yüz senedenberi nanındır. 

seçilen ilk Romalı olduğu ıçin Roma Bir gün iki yoku !'ioknktan g•-

ahalisi intihap yüzünden fevkalade 
memnundurlar Fakat Faşist maha . 
filin, yeni Papayı antifaşist s.1ydrk
ları bildirilmektedir. 

çerlerken bir miinasebetsizln c;okak 
ortasını kirlctmis olduğunu ~Örf'rek 

tiksinmiş \'e burunlarını trknmış1ar. 

Bu istikrah hareketinden miitees~ir 

olan (meıki'ır şey) -rivayet ndur 
ki- dile ırclmf ve yolcuların arka
sından şöyle bağırmış: 

İtalyanın resmi gazetesi olıın Rc
lazine İntemationale geçenlerde yP. 

ni Papadan bahsederken. İtalyan kar- - 1-Ie~'l yolcular! Beni gon•n<'e 
dinallerin ona rey vermelerinin müm neden hu derece istikrah (i;sterdi-

kün olmadığını söylemişti. nb:? Ben üç dört aat e\•vel pt>mlıe, 
Papa On İkinci Pie Vatikan dev- kokulu. eker gihi lezzetli bir c;efta

let nazırlığına Kardinal Mağlioneyi il idim Hattıl heni zedelenmiyt>yim 
diye ~·apraklara c;arıp mı?ndiller tayin etmiştir. İsviçde ve Madritte 
içinde taşıdı1ar. Ve vf~·fp tadımı, 

Papa mümessilliğini yapmış olan suyumu. kokumu aldıktan sonn 
I kardinal, yüksek Va.tikan akademi · bu halde sokağa attılıır ... 
sinde diplomasi profesörüdür. Bu felsefi kı c;adan hic;se çıkar· 

mak lfızım gelince insanın şeftali o
larak çiiriimeyi. ndem oğlunun ai:
zına ve işkembesine dü .. miye tercih 
edeceği geliyor. 

ir 
Ka 

---o- --
Ven hdi 

ireye Va dı 
İskenderiye 3 (A A.) - Kral Fa · 

rukun hemşiresi prenses Fevziye ile 

e\·lenmek üzere Mısıra hareket etmiş 

olan İran veliahti. "Mahrusa,, yatiy· 

le buraya gelmiştir. 

İki Mısır topçekeri ile Milan is

mindeki Fransız muhribi yata refakat 
etmiştir. 

Milan, limanın methalinde dur -

muş ve 21 pare top attıktan sonra 

Beyruta avdet etmek üzere hareket 

etmiştir. 

Limandaki gemiler düdük çalmak 

suretiyle yatı seliimlamışlardır. Bir 

hava filosu, geminin üstünde uçmuş

tur. 

İran vellnhtı. karaya ~ıkar çık -
maz doğruca Rasetin sarayına git • 

miş ve Mısır veliahti Prens Mehmf't 
Ati tarafından kabul edilmirir 

Misafir veliaht, bir müddet son

ra hususi trenle Kahireye hareket et

miştir. Ve Knhirede fevkalade me • 

rasimle karşılanarak Kral sarayına 

misafir olmuştur. 

Bereket ki hüttin şeftalilel' k:ı
yısılar ve armutlar hu fıkrayı bil
miyorlar. Bilselerdi hiç hiri n akı

beti göze alıp yenmlye razı (\)maz

lardı. 

ltalyac!a Aske~ 
Toplanı\·or 

Londra, 3 (A.A.J - Olplomat=k 
mahfiller, İlalyada seferberlik ya -
pıldığınn dair dolaşan şayıaları tek
zip etmektedırler. 

Bu mnhfiller, yalnız 1918 ve 1919 
sınıflarının silah altına davet edıl -
diklerıni söylemekte ve bununla 
beraber nısanda çağrılması lazım 

gelen bu sınıfların martta davet 
edifdiklerını kaydeylemekted rler. 

Bundan maada 1915. 1916 doğum

lu efrattan bır kısmı da davet edi.ı

miş ıse de bunlar her hangı bır se
bepten dolayı ş mdıye kadar luzmet 
etmış olan efrattır. 

Siyasi mahfiller, İtnlyadan alınan 
haberlerin telaş verici mahiyette ol
mamakla beraber gene bazı mülaba
zalan mucip olduğunu beyan etmek
tedirler. 
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Beyoğlu Cinayetinin 
Muhakemesi Başladı 

Müdafaa 

Müptela 

Avukatı Suçlunun Aşki Melankoliye 

Olduğunu Söyledi ve Müşahede 

Altma Almmastm istedi. 
Uç gün evvel Beyoğlunda Çukur ma öyle derlerdL 

sokakta Sabahati öldüren Orhaniye- Bundan sonra reis Sabahatin ana
li muhacir Rahminin duruşmasına sı Gülzara nereli ve kaç çocuğu ol • 
başlandı. duğu, ne ile geçindiğini sordu, Gül-

Davacı yerinde Sababatin varisi zar: 
ve annesi Selanikli Gülzar vardı. Re- _ Selanikliyim. İki kızım var. 
is suçlunun hüviyetini tesbit etti. Evvelce rejide çıılışırlardı. Bir se • 
Rahminin beş çocuğu ile bir kansı ed b 1 1 n en er ça ışmıyorlar. Nasıl ge • 
vardı. Bunlardan ronra iddianame o-

çindiğimizi nasıl söyliyeyim söyliye
kundu. Suçlu kendisini şöyle müda- mem ki. .. dedi. 
faa etti. 

Bundan sonra suçlunun avukatı 
Etem Ruhi söz aldı ve müdafaasına 
başladı: 

- Ben onu öldürmedim. Bu ka
dın ve ailesi benim bütün servetimi 
yediler. Orhaniyede bana verilen zey 
tinlikleri, bağları, evleri sattım. Ken- - Ölen kadın mahalli zabıtasın
dilerine yedirdim. Gülzara emanet ca tescil edilmiştir, dedi. Zabıtai ah
olarak iki yüz lira bırakmıştım. Onu 1 lakiyede de kaydi vardır. Morg ra -
da inkar ettiler. Hadise günü beni! porunda tabancanın yakından atıl • 
dövüp sokağa atıyorlardı. Üstüme dığı söyleniyor. 
hücum ettiler. Ben kendilerini kor - Bu mesafe ne kadarmış? bu nok
J...-utmak için tabancamı çekmiştim. ta esas dava üzerinde müessirdir. 
Onlann saldırması ile tabanca kaza- Sonra müekkilim Tabibi adillere mu
en ateş aldı Sabahat yaralanmış ve ayene ettirilmiş. onlar kendisinde ce
ölmüş. zai ehliyeti kaldıracak hastalık yok 

Bundan sonra Sabahatin küçük demişler. Bu doğru değildir. Müek
kızkardeşi Melahat ile Kasım, Kadri, kilim delidir demiyorum, fakat aşk 
Galip, Rüat isminde dört çoeuk ve ve sevda onun aklını çelmiştir. On
Hikmet isminde bir kadın şahit ola- da ruhi ziıaf vardır. Buna üstat dok-
rak dinlendiler. torlardan mesela Raşit Tahsinin, 

Melahat: Abdullahın kitaplarında aşki meliın-

Rahmi kardeşime köye gitmek i- koli derler. Bu gibi hastalar zaman 
çin tekliflerde bulunuyordu. o gide- zaman dalgınlık geçirirler, o sırada 
miyeceğini söyleyince hemen taban- ya adam öldürürler, yahut intihar 
casına sarıldı, üç el ateş etti. Onu ederler. Bunun Adli Tıp işleri mü -
~nsız yere serdi. Tabancasını cebi· essesesinde müşahede altına alınma· 
ne koyarak kaçtL Demiştir. sı lazımdır. Bu hastalığının cezai eh-

On altışar yaşında bulunan Kad- liyeti üzerinde tesiri vardır. Ayni za-
ri, Galip, Rifat ise: manda Sabahatin müekkilimi nasıl 

- Biz meydanda oynuyorduk. t- soyduğunu isbat için tam on dört şa
ki tabanca sesi işittik. Ondan sonra hit vardır. Bunlar da Mavi köşe gazi
kadınlnnn feryadı yükseldi. Bu a -1 nosu katibi İdris, garsonlardan. Hida
dam elleri cebinde olarak Yenişehi· yet, Hasan, Ahmet, Ülfer, Celal ve 
re doğru kaçıyordu. Biz yakalamak bu gazinoda işe çıkan Huriye ve kız-
istedik. Tabanca gösterdi. Yanına ları İznikli Melahat, Fethiye ve Be· 
sokulamadık. yoğlnda Ankara birahanesinde Fey-

En son sahit Hikmetse. zi. Yalovada topçu gedikli çavuşu Si-
- Ben ~ki el tabanca sesi, sonra noplu, <;>rhangazi Yeniköyünden Bat 

d f tl · "tt" S b h ti b" tal Şahındir. Bunların da çağınlma-a erya ar ~ı ım. a a a er ız- . t . . sını ıs crım. 
den bir sokak aşağıda oturdukları ı- .. 

. Bu sırada davacı Gulzar boyuna 
çm komşu sayılırlardı. Koştum. ora- .. 

1 
. ahk 1 d 

· · . k k 1 i soy enıyor. m eme sa onun a ge-
y~ dgıttbıml.dSabahÖaltı ~tş~.ı tCa edaninalr - zinmek istiyordu. Mübaşirler kendi-
çın e u um. muşu. es o- . 
d k ld d 1 D . d Reı·s Re sini zorla susturuyorlar ve yerme o-aya a ır ı ar. ıyor u. - d 
f 'k b d ahid - 1 b. ı turtuyorlar ı. ı ura a ş e şoy e ır sua sor-
du: Mahkeme avukatın morg raporu 

- Sabahatin ahlaki vaziyeti na- hakkındaki isteğinden mandasını ka· 
sıldır, nasıl geçinirdi, nasıl yaşardı. bul etti. Ve davayı 25 mart saat on 

Hikmet bu suali karşılarken: dörde talile etti. 
- Siz benden iyi bilirsiniz, Bay Davacı ve suçlu mahkemeden çı-

reb dedi. kıyorlardı. Gülzar avukat Etem Ru-
- Biz ne bilelim. Senin komşun hiye çattı. Etem Ruhi polise müra· 

mu§, sen bileceksin.. caat etti cürmü meşhut yaptırmak 
- Bay reis işte o kendi çalışır, istedi. Araya girdiler. Onları barış -

kendi yerdi. Gözümle görmedim 1tm- tırdılar. 

Bir Çocuğun Ölümü 

Şüpheli Görüldü 
Müddeiumumilik dün şüpheli bir 

ölüm tahkikatı ile meşgul oldu. Acı· 

çeşmede Sultan mahallesinde oturan 

Nazik üç gün evvel belediye ebesi 
vasıtasiyle bir çocuk doğurmuştur. 

Ebe doğum vakasını bir raporla 

Karagümrük çocuk bakım enstitüsü

ne bildirmiştir. Bu müessese bu gibi 

lohusaların evine doktor göndererek 
hastayı ve çocuğu muayene ettirir -

!ermiş. Doktor gittiği zaman lohu -
sayı muayene etmiş ve çocuğu da sor 

muştur: Aldığı cevap şu olmuştur: 

- Çocuğu sütnineye verdik. Mü
essese bunu şüpheli bulmuş ve polisi 

haberdar etmiştir. Polis tahkikat 

yapmış ve çocuğun cesedini evde bul. 

Arabacı Rüstem 

Mahkum Oldu 
Arabacılar cemiyeti katibi Şev -

keti tahkir etmekten suçlu arabacı 
Rüstemin muhakemesine dün asliye 
dördüncü ceza mahkemesinde bakıl· 
mış, muhakeme Rtistemin bir ay hap
sine. 1600 kuruş para cezası verme
sine karar vermiş, fakat bu cezasını 
tecil etmiştir. 

MEVLÜT 
Galatasaray lisesi muallimlerin

den merhum Fehmı Oltayın kızı ve 
Ankara iki numaralı kazanç temyiz 
komisyonu raportörlerinden Hıfzı 
Kutlunun eşi merhum Fatma Kud
siyenin ruhu için 5 mart 939 pazar 
günü öğle namazını müteakip Eyüp 
camiinde Beşiktaşlı Hafız Rıza ta -
rafından mevlUt okunacaktır. Arzu 
edenİerin hazır bulunmalan rica o-muştur. Bu defa Nazik: 
lunur. 

- Ben yatakta yatıyordum me-
--0-

mem çocuğun ağzında idi Uyku ara
sında çocuk boğulmuştur. demiştir. 

Müddeiumumilik tabibiadil En - m 111111111111 

TEPEBAŞINOA Oı:tAM 

'u aksam saat W :rn dP 
ANNA l<ARENIN 

IBir Doktor 
Hasta Muageneı 
Ederken Öldü 

--o-

Bir Hasta da Bu Ölüm 

Haberinin Verdiği 

Heyecanla Öldü 
Dün, Mevlevihanekapı haricinde 

Merkezefendi mahallesinde bir dok
tor hasta muayene ederken ölmüş
tü: .. Ölen doktor Topkapıda Arpae
rnmı mahal1esinde Yenibahçe yo -1 
kuşunda oturan Emekli Yarbay Ka-f 
zım Esat Alkandır. 
Mütevazı, kendim insaniyete vak

fetmiş bir zat olan Kazım Esat, her 
zaman başkalarının sıhhatini kendi 
istirahatine takdim etmiş, hatta ma
aşından ibaret kalan mütevazı geli
rinin bir kısmını da fukara hastala
rına ilaç ücreti olarak ayırmıştır. 

Dün rcfikasiyle b:rlikte üç aylık 

TAN 

ŞARKİ KARAAGAÇTA 
SEViNDiRiLEN YAVRULAR ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodilüz)on Pa;;talan 
Türkiye Radyosu Ankara ltadyosu 

Oale-a Uzunluğu 

T. A. Q. 

T A. P 

Ul39 m. 
l9.74 m 
31.70 m 

183 Kes 
t5ı9S Kes 
945fl Kı-s 

120 R\C' 
20 KW 

'20 K" 

Cumartesi, 4. 3. 1939 

- 1 13.30 Program, 13,35 Müzik (O<ıns -

J 
Pl.), 14 Memleket saııt ayarı. 1jtıl'!S ve 
meteoroloji haberleri, 14,10 Türk mllz.t;l 

İ (Halk musildsl (Halk türkOlcrl ve '>yun 
! havaları), Sadi Yaver Ataman tarafın· 
1 dan, 14,40 15.30 MOzlk (Dans - Pl.). 

Yardım gören çocuklar 

Şarki Karaağaç (TAN) - Merkez İnönü mektebi talebesinden 72 fa
kir çocuğa hepsi giydirilmek suretile yardım edilmiştir. 

Şehzadebaşı T U R A N Tiyatrosunda \ 
Bugün saat 15 de (Talebeye) Bu gece saat 21 de 

Pazar gündüz saat 15 de, Pazar akşamı saat 21 de 

ERTUGRUL SADi TEK 
\'t: <u .ı-. ....... '/ ... rının görülmemiş bir rağbet gören muazzam temsili 

1 N s A N M A B u D u 

17,30 Program, 17,35 MU:ılk (dan5 sa· 
ati - PL), 18,15 Tilrk müziği (Sivaslı 
Aşık Veysel ve İbrnhim), 18.35 Tilrk mü
ziği (Fasıl saı heyeti), Tahsin l{arakuş, 

Hakkı Derman, Eşref Kadn, Hasan ı;ar. 

Basri tiner, ttamdl Tekay, 19 Konuşm'l 
(Dış politika bfı.discleri), 19,15 Ti.ırk rn!ı· 
zlği (Mualllm Nuri Halil t:>o;>Taı) Klasik 
rcpertuarından seçilmiş parçalar. Hela
knt edenler: Re!lk Fersan, Fahire l~<!rsan. 
Mesut Cemil. 19,45 Türk mli:ılği fİkl 2n
burla saz eserleri), Refik Fersan. Mesut 
Cemil, 20 Ajans meteoroloji hab.,r!Prl, zi
raat borsası (fiyat), 20,15 remsil (D1mya 

ta pirince giderken .... ), Yazıın: Georı::es 
Menuau, Adapte eden: Ekrem Reşit .. 21,15 
Memleket saat ayan, 21.15 Esham, tah
vilat, kambiyo - nukut borsası (fiy3t), 
21,25 Folklor (Halil Bedi Yönetgen (A
şiret musikisi), 21.40 MCiılk (Kuciik Or
kestra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Gles
smer (Kırlangıçların vedaı). 2 - Mlros
lav Shllk (İspanyol dansı), 3 - Na11ndorf 

Büyük eser 3 perde l tablo. Gişe saat 12 den itibaren açıktır. (Arzu) Vals, 4 _ Dohnanyl (R.llpsodi) 

'~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~i!!!li!!!!ii~~~~!!i!!i!!!iiiii!!-1 (Rudolf Huruby terUbi), 5 - Schn .. lder 

1 ,( Ş h ' 2 B" ük "' c rım.zın uy 
Şehzadehatı 

FERAH 
Gedi~ 

AZAK 

(Meşhur Rö!rcnlerden) Potpuri, 22 Haf
talık posta kutusu, 22,30 MOzfk (Senfo
nik plaklar), 23 Müzik (Ca:ıband - PJ.) 
23,45 24 Son hjnns haberleri ve ynrınıd 
program. 

Doktor Kazun Esat Altan 
tekaüt maaşını almıya gitmek içın 

hazırlanırken evine bir adam gel -
miş: 

- Merkezefendide bahçıvan Ce
malin evinde bir hasta var, sizi rica 
ediyorlar, teşr.finiz için Topkapıdan 
bir araba da tutarız, demiştir. 

Doktor da refikasına: 
- Maaşa hastadan avdet ettikten 

sonra gideriz. Siz beni Topkapı ec· 
zahanes!Jıde bekleyiniz, demiş. Bah
çıvan Cemalin mali vaziyet nin az 
da olsa, bir araba ı ö.il....-r ........ w 
d rec e mü1.>aıt olamdığını bildigı 

iç.n de Merkezefendiye kadar yüru- ı 
yerek gitmiştir. 

Hasta, ihtiyar bir kadındır. Dok
tor hastayı muayeneye başlamış ve 
hastanın sırtını dinlerken ölüver -
mişt r. Ölüm o kadar sakin olmuş -
tur ki, hasta bile farkına varamamış, 1 
ancak dinleme vaziyetinin pek uzun 1 
sürmesi ile ış anlaşılmıştır. 

Doktorun cenazesı evine nakledil
miştir. Ve bugün Topkapıda kt.bris
tanına defned lecektir. 
Topkapıda bütün yoksul hastala -

rın muayene ve tedavisine koşan bu 
hayırhah doktorun bu şekilde ölümü 
muhitte ciddi bir teessür uyandır -
mış. hatta doktorun tedavi ettiği si
nir hastcsı ktdınlardan biri de bu 
ölüm haberinin verd.ği heyecan
la ölüvermiştir. 

Üç Hırsız Yakalandı 

M"cıf Neıet, Çarliston Ahmet 

Sinemasında birden 

M~LI iSMET INÖNU•• niln lstanbul'n tcşrifierinde yapılan ls-
RÜYtJK . tlkbal merasimi - Üniversite genrliğ!-
Ş EFblfZ nin tezahüratı bütün teferrüatlyle 

Ayrıca ŞEYHİN OGLU : SESLİ TÜRK 
MUSİKİLİ 

RUDOLPR V ALANTİNO - VİLMA BANKİ 

• HAFiF KONSERLER: 
7 BQkreş: PlAk. 12 BQkreş: Plı1k musi

kisi. (13,10 Balı1Ulyka konseri). n Prag 
kısa dalgası: Ha.fit musiki. 14 Brüno· 
Stodyo orkcstr8sı. 16,30 Bratlsl::ıva: Ncş•
li hafta sonu nesrlyatı. 17 BQkrcs· Mılll 
neşriyat. 18.30 Moskova: Hnlk :nuı;lklsi 
konseri. 19,10 l\loskova: Karışık konser. 
19,15 Bilkre,: Roma hakkında konf<>rııns 
ve İtalyan plak 111uslkisl. 19.40 l)strava: 

"

•••••••••••-••••••••••••••••• Kan.sık pldk musikisi. 19,45 Peşte: Cigarı 
\ orkestrası. 20,10 Prag kısa dıılgası: Karı· 

Bilmek için Görülmesi lazımgelen bir Film Harp .... Ordular karşı 
karşıya... Casusluk.. Aşk... Asri vekayii musavver büyük tarih saf

hası... Senenin en büyük Fransız Filmi.... 

1 s t e, RP DÖ Ü u 
Böyle muazzam, emsalsiz, heyecanlı ve gayet müessir bir şaheserdir 

Ba, Rollerde: RAIMU • ALBER:r BASSERMANN • 
GERMAINE DERMOZ 

Bugün TAKSİM Sinemasında 

Mutlaka görünüz. naveten Büyük Şefimiz Reisi Cümhur 

iSMET -NÖNU' .. ISTANBULA 1 ft U ft Muvasalatları 
Bütün teferrüatiyle gösterilecektir. 

Bugün 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

611 ............................ _ ......... ~, 

ıs 1 MART SÜMER 
s:nemala.rında 

Türkçe Sözlü 
Arapc;a Şarkdı 

Senfoni Film 

TAKSIM ~ 
1MART1 • 

ve 

ve 

TAKSIM ~ 

Abdül Vehab 
Leylô M,. .. 11+ 

SÜMER fl5 1 MART 

şık musiki. 21 .20 Peşte: Rııdyo orkestraın. 
2130 Brüno: Hafif musiki. 22 Peste: Mi-

l safir Varşova orkestrası tarafınd"n kon
c;er. 22,15 BOkreş: Srk neşrvatı ::?3.0i 

1 
Peşte: Çigan orkestrası. 23,15 BilkrP .. f 
S~R)tt'Aıt-ö~:-"•"11 

20,25 Bükreş: Operet musikisi (Pldl<-
lnrla). 
RESiTALLER: 

14,30 Bükreş: Ks!lotun kon!;erl. 18,35 
Brüno: Şarkılar. 18.40 Peşte: Piyııno re
fakatlle prkı. 22,l O Brüno. Şarkılar. 
DANS MUSiKiSi: 

21,15: Bllkreş, 23,25: Bratislava. 23,30 
Prag. 

;~~~ş~~ 
~ '" '"'"' """'~ 

Şubeye Davet 
Fatih l<ıymıkamlıöındın: 
Yedek (P. At ğm) Mehmet Emin oğlu 

330 - 242 Nazımın nskerllk şubesine 
milrncaatı tıAn olunur. 

LALE 
Dünyanın yalnız en bü

yük teh '.rlerinin en namlı 

sinemalarında bulunan Oto· 
matik hava tertibatını mem
leketimizde tatbik eden ilk 
Sinemadır. 

~' 11• ........ 
Hayli zamandant:ıeri İstanbulun • 

Bugün Tepebaşında ASRI sinemada ----bir çok yerlerinde hırsızlık yapan Ü(' 

kişilik hırsız çetesi yakalanmıştır 
Neşet. Maeı~ ve Çarliston Ah • 

met namiyle maruf olan bu üç sa · 
bıkalı dün Emniyet müdürlüğündr 

suçlannı itiraf etmişlerdir. Her üçü 
bugün adliyeye teslim edilecekler -
dir. 

---o

Toplantılar, davetler: 

Senfonik Konser 
Cocuk Esirgeme Kurumu Şisll E;ubesl 

menfaatine 7 Mart Sıılı l({lnü akşamı sııAt 
2J de Fransız Tiyatrosunda Müzık Pro
fesörü Mühendlsyan idaresinde Parls Mu· 
siki Muallim Mektebinden mezun Bayan 
Mazlô.m tştiraklle büyük bir senfonı'< 

Müntchap bir prog:ram 2 kıymetli !:lm birden 

H A B 
Zarah 

A N E R A 'NUHUN GEM. Leander 
tarafından oynanmış büyük aşk ve 

Musiki filmi. 
Tamamen Türkçe sözlü büyük ve emsalsiz film 

umumi ta.lep üzerine tekrar gos terilecektir. .-
'------~ ...... ._.._._ ... .._._ __________ _;.. __ _.._.j/ 

SPENCER 
TRACY 

JOAN CRAWFORD 
ALLAN GURTIS 

Tarafından F~ansızca olarak Canlı • Hareketli bir Mevzu ıçınde ve 
Nefis bir Tanda yaratılan Büyük Film. 

S A T 1 L 1 K B E B E K 

M E L E 1( Sinemasında 
Programa ilive 1 k Am ik Büyük bir Muvaffakıyet kazanmaktadır. 

0 ara : er adan Husus! surette get:rilen tama.mile renkh en son kadın tuvalet · 

ver Karanı göndererek cesedi mua • 
yene ettirmiştir. Doktor cesedin mor· 
ga kaldırılmasına lüzum göstermiş • 
tir. Verilecek rapor vaziyeti aydın· 

!atacaktır. 

J!!!:~~ 1 

KOMEn• 1<1cıM1N01' konser verilecektir. Kürk - Şapka - Elbise Modaları ve Pararnunt Dünya havadısleri 
Gündüz 14 te 

Çocuk Tiyatrosu 
Bu akşam saat 20.30 da 

BiR MUHASiP 
ARANIVOR 

Beyoğlu Halkevl Çayı 
BeyoQlu Halkevlnden: 
SPor şubemfzln 4 Mart 939 Cumartesi 

ıünU Gardcnbarda verecelıi çay tehir e
dllmlstlt'. 

. Ayrıc~ : M.IL.L~ ŞEFiMiZ iSMET INöNO •nün İstanbuta muvasaıatıan, yapılan 
ıstikbal merasimi, Şefımızın halkla temasları, bütücı teferrüatiyle göste ı ilecektir. • 

Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı matıneler 

'·--------------------------------....ıç-.IJ 



4 - 3 - 939 

TAN 
Gündelik Gazete 

--0-

TAN'ııt tıedefl: Aaber 
de. fikirde. tıe.,eydr 

temiz. dlirOet. Hmlm l 
olmak. lı:arlln gmt .. , 
olmıya çaııımaktır 

AnONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene !SftO Kr 
750 .. 6 Ay 150f .. 
400 .. 3 Ay 808 .. 
150 .. 1 Ay 300 .. 
rnıeııerıırası posta ittihadına dahı 1 

nlmıynn memleketler ıetn at>onP 
>edclı m!ıddet sırasiyle 30. 16 9 
l,5 li radır Abone bedeli Pe$1ndlr 
~drcs deitlstırmek %5 ıturu$tur 

Cevap tein mektuplar 1 O kurus· 
l tı k nııl l!Avesı IA:ı:ımdır 

GÜNÜN MESELELERİ 

Kristof Kolombun 
Yumurtası Gibi 

Senetudenberi belediyenin, hat • 
ti kısmen devletin halletmeie çalı • 
tıp da bir türlü hal çaresini balama· 

dıfı dertlerden biri de İstanbulun ek
meli meselesidir. 

Halka ekmeli daha ucuza mal e· 
demez miyiz! 

Bu ıuale cevap ararken devletin 
buiday siyasetine aykın harek-2t et· 
nıemek, ekmelin kalitesini ve 11da 
kabiliyetini muhafaza etmek mecbu· 
riyetindeyiz. Bu iki noktaya temu 

etmemek prtiyle alınabilecek tecl • 
bir nedir? 

Belediyede faaliyete ıeçirilen İk· 
tuat komisyonu iki aydanberi bu su· 
alin cevabını aramakla meuuldür. 

Ekmeğe mısır unu karıştırmak su -
ntiyle yeni tip ekmek çıkarmata ça· 
lıpyor. Bir çok tecrübelere balJ vur· 
muı bulunuyor. 

Halbuki evvelld sfln Cfbnhar • 
reisimizin koDUftuiU fmacılardan 
biri, senelerdenberi belediyenin hal · 
!edemediği, bu meseleyi bir çırpıda 
laalledi \'eriyor: 

mw Ahmet Topy Milli lef• 
aalatıyor: 

- Bugün, diyor, lstanbalda 18Z 
tane fırın vardır. Bunlar gbde Uç 
bin çuval un aarfederler. Yani b • 
zançlan dardır. Masraftan çoktur. 

Mllli Şef aoruyor: 

- Peki, fınn mıktarmı yanya in
dirsek ne olur? 

- O zaman bir fınn, şimdiki gibi 
çok masrafla az if yapaeatuaa. u 
masrafla çok lı yapacak. bugtba ~ -

kardığı 200 ekmek yerine iki bin ~k· 
mek çıkaracak. ekmek fiyatı da kilo 
bqına Z0-30 para diifecek. 

Bu basit, bu mlltevazı ifade. t.lse 
ekmek ı'•selemlain anahtarmı veri • 
Yor. Demek ki fstant.ulda ekmej! pa· 
hah yapu, fınnlana ~klata. teai· 
aatm ve tefldlitm lptidailiil, pbf-

llUI metodunun kittllUlfl ve ba J11•· 
den masrafm faslalıtıdır. Ekmek 1 • 
llUllinJ bir bç fabrikada toplayana, 

nıesalyl ruyonel bir şekilde orpnl· 
ze ecllnb, teslsatl modern bir hale 
koyunu, derhal lmallye masrafı dl
tecek, ekmek ucuza mal olaeak ve 

halka daha ucuza ekmek yedirmek 
mümkün olacaktır. 

Kriatof Kolombun 711111artall .ı
bi, ip oturtmaa•nı bilmek lbun. . 

Fakat bu meNlenla radikal hal 
tekli Milli Şefin işaret buyurdukla· 
ft ribi, asri fırmlar açmaktır. 

Şehrin muhtelif semtlerinde açı· 
laeak üç dört fınn, bugünkü- mah • 

Zln'lann hepelni izale etmete. ve 
tehre hem temiz, hem de aeuz ekmek 
7ed.irmeğe Uftdir. 

Cilm.hurreiaimb bir kelime ile 
fehrin ekmek maeleainbı hal pnU· 
al göstermiftir. 

Bu lpretla tbertnde Uıank bu 
davayı halle fal1Şmak prektlr. 

Firavun Mezannın 
Kaflfl Öldii 

Londra, 3 (Hususi) - Eski MJSJI' 
tar.hı mutehassısıarından ve Firavun 
tutankamon mezannın kAşift Ho
vnrı Carter 68 ya111ıda olduğu halde 
\refat eımi§tir. lff22 de yapılan bu 
kefl( Mister Carteri dünyamn en bii-
1ük klfUleri derecesiM yilbeltmif 
'ft eılki Mwr tarihini ıeDtt mikyasta 
~.tlmlttr 

TAN 

DENIZBANIC KADROSUNDA YIJZ ICIŞI AÇllC1 A l(ALDI : 1 Gazeteler J 

KlZI 

Köy Muall • ım 
Ve Eğit men 

Mektebi 
Kursları 

1 ilkmektep muallimleri yetiştiril 
mesi meselesini tetkik ettiğim 

evvelki makalelerimde, memleke
timizde şehir ve köy mektepleri i· 
çin muallim yetiştirecek iki ayn 
tipte muallim mektebine ihtiyaç 
olduğunu göstermiştim. 

Geçen makalemde, şehir mek· 
teplerine muallim yetiştirecek mu· 
allim mekteplerinin teşkilat ve pro 
gramlan hakkındaki fikirlerimi 
söyledim. 

Bugün de, köy mekteplerine mu
allim yetiştirme tarzlannı tetkik 
edeceğim; daha dotrusu. bu saha· 
da yeni bir şey teklif etmekten zi· 
yade, Maarif V eklletinin bu gaye
yi tahakkuk ettirmek makaadiy • 
le meydana getirmit olduğu teş -
kilitlar hakkındaki düşünceleri • 
mi söylemekle iktifa edeceğim. 

Bunlardan biri, köylerin ekono
mik ve kültürel seviyelerini yük
seltecek, köylere azami faydab o
lacak kudrette muallimler yedf .. 
tirmek mabadlyle açılan köy IPAJ· 
aWm mektebidir • 

İzınirde Kızılçulluda tesis edi -
len köy mualllm mektebi. üç sınıf· 
lı köy mekteplerinin mezunları a· 
- ----'- -- --ı.: vo kchilivotli so-
~ ilmiıdidi?."Bt!,t=nıikttmee, 
Maatlf aıanıw, nuıtı narı~nx 
zihniyetinin en hızlı tezahürlerin
den biridir. Çünkü bu suretle, aşa
ğldakt izahattan anlaşılacağı gibi· 
en ücra bir köydeki zeki ve istidat· 
b bir çocuğun. kuvvetli bir mual
lim olması yahut yüksek bir tah
sil görerek, idareci ve tefkilltçı 
bir wısur olarak memlekete hiz • 
met etmesi imklnı temin edilmif 
oluyor. Halbuki namzetler. beş 
sınıflık ilk mektep mezunlan ara
sından eeçilmlş olsaydı - köylerin 
ekserisinde fiç ıımfh Ok mektep • 
lerin bulunması dolayısiyle • bin -
lerce lsttdath .köy çocuklanna • bu
güne kadar olduğu gibi • yiikaek 
bir kültür tahsili vermek mümkün 
olmayacakb. 

1 Ik tahsillerini - yani dördftn
cü ve beşinci aınıfian • bu· 

rada tamamlayan çocuklar, orta 
tahsillerine yine bu müesseseler i
çinde devam edeceklerdir. Fakat 
bu orta tahsilin. umumiyetle orta 
mekteplerden verilen tahsilden fark 
h olan cihetlerijp tebarüz ettir • 
mek lizımdır: . • orta mektepte 
günün yU'IŞI killtür işlerine, dl • 
j9r 1ansı da ziraat itlerine ve sa
nat faaliyetlerine tahsis edilmiş • 
tir. Yani burada, buaünkü orta 
mekteplerde verilen bir nevt an
siklopedik tahsil yerine daha ziya. 
de polieknlk mehiyette bir tahsil ve 
rilmektedir Bunun neticesi olarak 
her talebe, milftenk olan kültür 
tahsilini almakla beraber, köy ha· 
yatı için en lOzwnlu olan lrıfüt • 
çılık. demircilik, kooperatUcilfk.. 
gibi esu sanatlardan blrlnt de öl· 
renmif olacdtır. Gençler bu tek
nikleri. mektebe alt olan ziraat it
leri tatbikatına mahsus tarlalar
da, bahçelerde, bağlarda. ahırlal'
da. küçük sanatlara mahsus atel • 
yeterde kazanacaklardır. 

Bunlardan başka. bisikleti. mo
tosikleti. otomobili traktörü. ve 11-

mumiyetle ev ve ziraat işlerine a
it motörlii vuıt&lan ~ullanmayı 
ve tamir etmeyi ölrenece.klerdir. 
Bu mektepte talebenin sanat ter • 
bf7ell de ihmal edilmemlftir. Çün
kü bütün talebenin • ucuz ve ko • 
la)' temin edllebllen • maıu:lolia öl
nnnwl tst.mnektedlr. 

Oıta w.tll bWreıaler aramp • 

,......----· Yazan: •ı--. 

Sadrettin Celal Antel 
da bir seçme yapılacak. ve mezun
lar istidatlarına göre, ayni mües -
sese içinde bulunan lise veya mu
allim kısmına gireceklerdir. Mu -
allim kısmına girenler. şüphesiz 

kudretli bir köy muallimi iein li· 
zım olan. nazari ve ameli teşekkü· 
lü temin edecek bir tahsil görecek· 
ler; lise kısmına girenler de. dl • 
ğer liselerde olduğu g~bi. kendileri
ni Üniversiteye hazırlayacak bir 
kültür tahsili alacaklardır. 

* Yalnız burada çok dikkat edil-
mesi icabeden mühim bir nokta 
vardır. Orta kısımdan mezun o • 
lanlan muallim ve llae kıaımla • ı 
ftlUI ayırırken pnqleri. Q veya 
çok zeki, iyi ve fena diye bfr tu
nife tabi tutmamak ve ancak on· 
ların fikri tiplerine. temayülleri • 
ne ve istidatlarına göre bir istika
met vermek lilzımdır Orta tahsil-

;Jeri...; lMMM·k•en 'OD•• liMJt dl--
.. ~ lradar muo.llim mekıe~ tah· 

silini istif ad eli bi rsurette takip e
demiyeceklert için ba$ka bir isti • 
kamet düşünmek faydalı olur. 

Yakından tetkik etmek fırsa
tını bulamadığım bu müessetenin· 
pek yeni olduğu için - vereceli mah 
ıullerin kıymeti hakkında elmdt • 
den katı bir hüküm verilemez. Fa
kat bu müessesenin • iyi lsledili 
takdirde • köylerimizin muhtaç ol
duğu faal ve başarıcı unsurlan ye
tiftlreceltlerlne lnanıyoıiız. 

Ş imdi. az zamanda ve az mu
rafla köy muallimi yetıftir

mek maksadiyle Maarif VeWett· 
nin yaptığı diğer bir tefkilAt. yani 
köy eğitmenleri kurstan hakkın • 
c:laki düşütıcelerimizl IÖylemek ia
tiyoruz. 

Muhakkaktır kf bugün memle
ketimizde mevcut olan 41.000 kö
ye yukanda izah ettiğimiz tipte 
köy muallim mekteplerinden yetif 
miş kuvvetU muaJlimleri gönder • 
mek idealimiz olmalıdır (İmanla • 
nn, milletlerin medeniyet derece
leri, ihtlyaçlannın mıktarlyle 61 • 
çülürl aözDnde şilphestz bir baki· 
kat hissesi vardır. Bu itibarla. köy 
lerln medent sevtyelerlnt yükselt
mek' lflni kendilerinden bekledlll
mlz muallimlerin, k6yUllerln be • 
nilz duymamıı olduktan bir ~k 
medeni lhtlyaçlan duyacak kadar 
yflkselmlf olmalan lhımdu ki, 
keneli muhitlerinde yapacaklan 
telkinlerle ve btzuı kendi YAfSJ'lf 
tarzlariyle köylüler üzerinde mü• 
ealr olsunlar, onlarda daha iJ1 
yapmak arzu ve ihtiyacım uyan
dırsuılar, bu lktldan temin etsin
ler. 

Sadece okuma. yazma ve he -
aap yapmayı bilen köylil gençlert, 
bir senelik bir kurs tahsili ile ı,ay. 
le bir seviyeye yükseltmek müm
kün oJamıyacalı aşlklrdır. 

ruat. icraat adamlan. lciealle 
beraber realiteyi. imklnları da ~ 
zönGnde bulundurmak mecbUJ'f -
yetiııdedirler Realite, memJeketfn 
ilk tahsil ihtiyacını ~nleyebllmet 
lçbı yirmi otuz bin mualHme lhtl· 
yacı olmuıdır. 

Realite, Maarif Veklletlnln k6J 
•uallim mektıeplmnl bu mıttu-

4& maalllm --

çoğaltmak tmklnlanna malik olsa 
dahi, maaleeef bununla meselenin 
hallediJemlyeeeif keyfiyetidir Çün 
kO vilAyetlerin maarif bütçeleri 
buna milait deifldlr. 

Filhakika bir köy mektebi bina· 
l1D1D ugart 1000 liraya mal olaca· 
amı hesap edersek otuz bin mek • 
tep için otuz milyon liraya ihtiyaç 
vardır. Bu blnalann köylülerin 
yardımı ile, bet on sene içinde mey 
dana gelebileceltni farzetaek dahi, 
30.000 muallime, ugarf 40 liradan, 
verilmesi lazım gelen maaflann 
senelik yekClnu 15 milyon Ura tut
maktadır. 

V uayetJe bu para)'I temin e • 
debUecek \'uiy.U. micUl'

ler? •• 
Elimizdeki istatistikler bunun 

imkansız olduğunu gösteriyor Fil· 
hakika 1935 istatistiğine göre bü • 
iün vilayetlerin bir senede bütün 
Hltur ,. ---•ı•ı ıwı ,.. .... 
nn yekhu 12.330.000 Ura tutmak
tadır ki bunun 11.500.000 liram ilk 
tahsile aittir. Binaenaleyh, Maarif 
V ek'1etl kendilerine otuz bin ye
ni muallim verdflt takdirde vill
yetler, bugün maarif işleri tçtn a
Jlrdıklan on iki buçuk milyona 
on bet milyon daha llAve etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır kt 
bu ıuretıe murtf bfl~ yekana 
28 milyon lirayı bulacaktır. $Clp • 
hula ba mtlmkiln delildir. l:suen 
bugOn bOttln \'UAyet ~terinin 
amumt yelrOnu 37.500.000 lirayı 
ıecmemettedlr. 

Vtllyet btltçelerlnln yalan btr 
tatikbalde. mahs6t btr derecede 
ıent,Uyeceklertnt tahmin etmiyo
ruz. Buntarm, muhtelif ıeoneletd~ 
ki vaziyetleri mukayese edilince 
ıörülür ki -İstanbul viayett gtbt 
istisnai vaziyette olan vtıAyetler 
bir tarafa brraJaJacak olursa
bütceler bir ~k vDAyetlerde avnl 
bhnıt. bazılannda biraz ~lal· 
mış. c:Ulerlerbıde bfraz ualmıftır. 

Diler cihetten, bi1~e mil· 
hlm çolalma ıörlllen İstanbul vi
llyetl gtbl vilayetlerde dahi, ma
arife tahate edilen paranm lfittik· 
çe azaldıltm ıörilyorm ~t:da
ki rakamlar bu fikri teyit etmek· 
teclir. 

llH 
VllA7eda Umumi Maarife 

adi pllr ffl'llen 
Ankara 1.745.775 857.851 
fstanbul 3.538.783 1.901.362 
Trabzon 429.780 1S8.t32 

1131 
VlllredB Umaıni ftl'ilen ... ..ur M...U. 
Ankara 1.124.347 580,874 
lstanbul 1.144.029 1.844.ldS 
Trabaoa Gl.812 lM.622 

8 Gtiln bu mOlabeul•rdan ve 
latatlattıderden çıkaracalJ· 

IDJZ ft çıbrmıya mecbur olduiU
muz netice fUdur: 

Biltçe dubklan dolayıatyle ba
ıtın muallim mettepleıtnden ça
kan mtktan mahdut maılUmlerln 
hepsini lldbdam edemlJeeek ..,. 
ı:t,ette olan .m.,.tJer, tablat!Jle, 
llurtf Veklletbda bet on sene 
içinde a.ıın..me tıiımfn edeoelf. 
ao .. ooo ~ maılHme maq vere-

miyeceklerdir, 

Böyle olunca, akla başka bir ~·
re geliyor: İlk tahsili de dotrudan 
doğruya Maarif Vekiletlnin üze
rine alması. Bu fikri -prensip iti
bariyle yapılabilecek itirazlann 
varit olmadığını kabul ederek
sadece maddi imkan balmnmdan 
tetkik ed!Cek olursak görürüz ld 

• bu değlfildlk 18,111.000 olan ma· 
arif bütçesine -tabii olarak vtıa. 
yetlerln maarife tahsis ettiklen 
paralan da üzerine almakla bera
beı:- senede asgari 20.000.000 li· 
ra ilAve etmeyi icap ettirecektır ld 
bugün için bunu temin etmek tm
kAnı olmadığını zannediyoruz. Te
min edildiği takdirde. fÜphesfz 
maarif alanında büyük bir ;nki· 
pf olacağına kani bulunuyoru:r.. 

Bunu temin etmek kabil olma· 
dıjı takdirde yapılacak iki şev ka
lıyor: Bugün mualllmstzlik yü· 
zflnden taballalz kalan ve büyük 
eberiyetf k67lO olan 700.000 va
tan çocutunun belki otuz kırk .. 
ne Cahil kalmalarma razı olmak; 
yahut bunlara basit ve iptidai da
hi olsa bir tahsil vermek. 

Evvelki makalelerimizin birin· 
• l.\llık ~rü vekili Sa~ Saf-
AMtiaiıl'ba ltlDCI' nOitat -

un 'kabw edip tiu gayeJ"t tahak· 
kuk ettirecek te~illtı meydana 
getirdiğini söylemiştik. 

Tepdlitı ve faaliyet tarzlan 
Ud senedenberi gazete aütunlann
da muhtelif vesilelerle izah edi· 
len ejitmenler kurslan hakkntda 
izahat verecek delilim. Yalnız fU
nu UAve etmek isterim ki fteçen 
aene r.ldteblr. Edime k1P'Slanru 
padlkten sonra bunlann lüzum 
ve kıymetleri hakkmda vermiş ol· 
dutum hükümleri bugün deiif
tlrmiş değilim. 

B ugün de dÜfÜDüyonmı ki. bu 
tunlardan yeti§ell eaıımen

lerin, köy çocuklanna hiç olmaz
la, okuma ve yazmeJI, hesap yap
mayı otretmeleri. köyülünün zirai 
l8tibA1 verim.Dl arıtlnlıela yar-
dım etmeleri, bugün biaim içın. 

ibma1 ed.lemiyecek bir kazançtır. 
Demokratik bir d~lette, dev • 

lede, vaıandaşlar arasında an~ 
ma, lrt!bat vasıtası yazıdır. Butun 
Yatendaflann devlet daırelerınde
ki muhtelif l§lerıru (vergı, tapu, 
miras, askerlik ... ) bır takım fuzuli 
ve zararlı mutavusıtlara muhtaç 
olmaksızın kendi kendılerine ıo • 
rebJmeleri içın, her f81CleA eVYel. 
okuma, yazmaıa ihtiyaç vardır. 

Yine bu sayededir Jd oıılar, elıf 
verıı hesaplannı tendllen ıutabi· 
lecekler, mektup onyup JUabile
cekler, gazete 1le beraber zıraat ve 
Sıhhiye V ekAleılertnin çıkardığı 
f&1dab rilalelet okuJabileceklet 
ve Qaı umanda daha ıeıuı mu -
laWerle mamvl &mıu ve irtibat -
1ar ı..a esmek ıuretile kendi dar 
.bqaılanmD mabdudiyetinden ve 
1*""a1JlığıM•g Jmmen olawı 

~. 

a. köJd9. paçlent COmhuri • 
,- nJimlaiD euaJanm. vatanda,. 
1ık bak ve vazifelerini öinteoek 
olan. yem mut usulJerine. kü • 
tük ....ııara u çok vakıf. buta • 
hklara kU'fl ehnmam icap eden 
tedbtrıert. penmmen ve qı yap • 
maun bilen ve bu amell ıttidar 
lenndan dolayı - köy hnamm>n 
,.._ - bütan köytln kendbdne 
clan•fl'Clll bır lnunın bulunma
m. rejimin emnl,etl ve kay tstlh
•Hntn tnktpfına balh olen mem
leket kuvvet ve refahı beJmnla • 

Yarım Günde de 

Olur, On Be! 
Günde de Olur 
Yazan: Sabiluı Zekeriya Ser 

O attlndatm muhakemesi mBU 
1ebetiyle b'1dm soruyor: 

- Bu adam otobllaleri ne 
lefere çıkanlı; ndıaat ne 
verilcl17 

V allnln cevabı: 
- Bu kabil milracaatler riy 

makamına vaki olur. Birisi mürac 
ed~r. vali mavahk görilne muam 
)'ilrilr, budu aonra Encümen ka 
n abmr, araNlu muayene 
ondan aonra da mllaaade edilir. 

- Yarım cfbıde biitiln ba lf 
bltmlf ")'Ol'lar? 

- EfelUltm, 7amn cftnde de ol 
on bet ,aııde de olur. 

• Bakimin huzurunda otan m 
nunlarla alakamız yok. Bir zihniy 
le •avamıs var. Düşene vurmak i 
deifl, dilfilrtllelli korumak için 
auşmalıyız. 

Otobüs işletecek bir adam vllly 
milraeaat ediyor, istidası hemen v 
linin önüne gelebiliyor. lstiu ş 
rilzıinnın ıırtına binerek Encüm 
masuınJD lstlinde 10luğu alıyor. 
cümen derhal istidanın önünde h 
metle ellerini uj'Uşturarak, geç yl 
tim ıeç, htlkmiinil veriyor. Arab 
n mua7ene edecek eksperler, ele 
silratiyle muayenelerini yapıyor, 
rabalann ııhhat vesikasmı veriyo 
lar, istida ve seyillerl zamanın 
silratiyle valinin öıaline geliyor. m 
tedl ltletme milsaadeslni alıyor. 

biltün bu itler yarm günde oluyor. 
Biik6met dairelerinde işlerin 

kadar ıüratle ıörillmesi, her fert iç 
aJ'lll alrati naalaafua etmiş olsay 
ba Mamlann brpaında yapaeatınt 
ı., el çırpmaktan ibaretti. BalJr· 
llyet dairelerinde bir istidan. 
melesinl yaptırmak için aylu ~ 
bet bekledikleri bir yerde, bir~ · 
... ~ ..... lel9rfll&ne!' 
rada. Uttmw .. .., byfl ldarenta.. 
IUbfin demir pen~eaini duyar, 

- Yarım gönde de olur, on 
gflnde de olur, dedikleri zaman, 

- Bu niçin herkese olmaz? Su 
linl IOl'UD • 

• Medena, kanan " nfnmlara 
pa ltle7• bir hGk6met dairesin 
her muamelenin takip edecell bir 
ylr varclJr. Da hakikaten tşin 
mlyetine ve kahflklıtma ıöN b 
O(, basan on ilç etinde olur. Bir 
yanın lfbade ıörillebilecek m11ıhbrtl 
te ise, on bet gbde ıörtilemn. c 
rtllmemeli•ir. İfler ba kadar 
sfbel bir seyre mi tabidirler? 

Vilayet kapılannda itleri o 
istidaları aylarca viliyet masal 
da uyuyan, en baait bir i' İ(ln a 
~• ayak ıiirten eaaafa, balktaa 
ferde aordutunm saman ıi• ür 

- Devlet iti aiti ayda olur. 
Bn bir clarlnmeaeldir. Sal 

devlrlerlnin. keyfi idarelerin. latl• 
dat ve tapllllp günlerinin. ı•an 
kanlnnalanna 7adiı6r baraktJiı 

ıd1ml7et, ve hallan cllllne. nad 
darbuneseldir. 

COm.hariyet devleti, taplltlp 
istibdadı. keyfi lliareyi yıkan. her 
de mflaavl haklar taJU)'an, ... 
kanunlarla idare Hilen devlettir, 

Saysı deter H)'Ul iti yarun 
de, Mehmet~n iti altı ayda oha 
sa, orada tltlmu. lmtlyu, tepll8 
ve keyfi idare vardır. 

- Yanm sinde de olar, • .. 
ahde de olar. 

- oı..n. Vlllyet konala. w 
elinde ferman. bir elinde mWıri il 
le7man tafl7a urma tatla ~ 
çaclın, ba makama otuna. ıaltaa 
dan ferman alan derebeji •ettı.ıt. 

nııdaıı zaruridır. 

M nh.tklJUtır ki. mekteplertn 
ful ıttirakı olmekımn, mu

vaffakıyetli bir IW"ette buıa.llk· 
lara Urtı mucadete yapmak, mt
tak.tmn mut uallennı tamim 
•tırıek. metwuJAta muaallat olaa 
mızır böceklere kup korunma 
tedbirlertDi almak •mldmır.dır. 

ltt& lr6)" muallim nıekıepl.m
den. daha Jiibek lriiltürlu ve tek
ilik kabi1l18tti m•IHmllr '9tl;o' 

(Arkan ıı-.ı 
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T AMŞVAR • ANKARA MUHTELITl MAÇINDAtl : 

TAN 4 - 3 - 1)3!) 

j_E_K _O_N_O_M_i 1 
ileri Zihniyet ithalat Taahhüdleri 

Yazan: Naci Sadullah y k A v Ki• • 
jzm;ıc kadar yapbğ>m birse - e ununun e ırıng 

yahat, "'Sabah,, refikimizle H 1 v 
yare~liği~izin arasını soğuttu: 1\fa - esap arının azı·yetı• 

1 amafıh bıraz geç de olsa, cevabını • 

1 vermekten kendimi alamıyacağırn: ı .. . " 
1 Hem onun değil latifeleri, havadis· Turkıye Cumhuriyeti Mer~e7. Ban., 
ı leri bile benim cevabım kadar ge - 1 ~ından alınan ?~P ~u~s~larına r------------... 
l 
cikiyor: Bu itibarin, beni mazur gö- gore 25 ·2 ·9~9 tarilıındekı klırıng he- B Q R s A l 
recektir sanırım. sapları bakiyeleri ve kredili ıthaliı.t 

ı Ken~isini hayli kızdıran yazım • iç..n. C~hurıyet Merke_z Bankasına 
dn, o gun çıkan nüshasında bulama- verilmış taahhutler yekunları: 

1 
dığım milhim haberleri sıralamış • .. . .. CETYE~: 1 
tım . Saydığım beş tane mühim hava- Turkıye Cumhunyeti Merkez Ban-
dis araıçında, Kızıl ordunun y<?nıin e- kasındaki kliring hesapları 
dişi de vardı. borçlu bakiyeleri 

Sabah gazetesi, dünyanın b .. 1 Memleket Miktar T.L. 
bir sırasında, ehemmiyeti inkar :~i~ Belçika 241.100 

1 lemi~·ecck olan bu '-'e . h d' . Çekoslovakya 3.031.000 
J mın ava ısı F' 1• d' hakkında: ın an ıya 683.100 

Fransa 3.45~.200 1 

Londra 
Nevyork. 
Paris 
Milline 
Cenevn. 

3 - 3 - 939 

ÇEKLER 

Amsterdam 
Bcrlln 
Brüksel 

5.03 
12~.,() 

3.3525 
'3.6525 

28 7475 
67.'2il:'i0 
M .7!> 
21.2.'J 

Evvelki gün Ankarada Tam~varın 4 -2 mağlUbiyetile biten maçtan bir en. tantane 
u c d' - nnım, ıyor, o da havadis 

mi? Elin ordusunun yemininden bize 
ne? 

Holanda 731.!0U 1 
İngiltere 10.636. 700 

Atına 

Sofya 
Prag 
Madrlt 

1.0825 

1.55 

Avrupa Güreş 
Şampiyonası için 
Hazırlık Ba !adı 

Temsili Takımın Sec;ilişi Tahminimiz Gibi Olacak 

YAZAN : EŞREF ŞEFiK 

__ Geçendeki bir yazımda Ankara ! ğü yeni getireceği güreş antrenörle
g_u~eş kampından bahsederken tem- rinde tekn k bilgıfün fazlalığını ılk 
sıli takımın kamp haricinde kalmış- şart olarak ilerı surmel.dir .. 
!arın iştırak yle seçı"J s· iht" ı · ş . me ı una ı- u veya bu şampyonada muvaffak 
nın ku tr ld ~ ·ı· . vve ı o ugunu ı ave etmi§- olmuş b .r unvan kazanmış eski meş-
tırn. hur güreşçilerin behemehal iy i an -

Dün Ankaradan gelen haberler- trenor olacaklarını peşin kabul et -
d~ anladık; İstanbuldan beş güreş- mek insani ekseri hataya duşürür. 
çı .. An~araya davet ediliyor. Yaşar, Çünkü bir şampiyon, o seneki ra-
H~seyın, Yusu: Aslan; ve Sa:m n k 'plerin ~az. yetlerine uygun gelen I 

ıreş scçmelenne çağrılmaları ta _ her hangı bır kıymetı sayesinde bir 1 

'ın nazari intihabiyle teşkil edil- unvan kazanmış olabilir. Yahut fcv-
cc:ğine en büyük dcl.ldir. kaliıde acı kuvvetiyle kend nden da· 

Buradan istenen güreşçilerin An. ha üstün tekniktek. bir rakibi yora
knra seçmelerinde muvaffak olup bilir. Bunlar o şampiyonun yendi
olmnmalan oradakilerle buradaki- ği adamlardan daha iyi antrenör o
lcrin şu sıradaki idman kıvamlarına labileceğini ispat etmez. 
ve formlarına bağlıdır. Temenni edelim ki, yakında bu 

İhtimal İstanbuldan gidenlerden eksiğimiz de tamamlansın ve her 1 
bazılan, Ankarada muvaffak olamı- mıntakaya gelecek muhtcl"f çap ve 

-c 91 a 
Do~ Değil 

1 -o- 1 

Bu Mecburiyeti Koyan 

Bir Karar Yoktur 
Dün sabah gazetelerinden bi

risi yeni Beden Terbiyesi kanu
nunun tatbikatı dolayısiyle mev 
cut kHiplerin kapatılıp yeniden 
kurulacağı hakkında bir haber 
neşretti . 

Gazetemiz hu haharin mev
cut kliiplcri tal;;viyeden ba~ka 

l>ir ~ey diişiinmc:ren bugiinkü 
teşkilatın nıaksadiyle tnbnn ta· 
hana zıt olduf;runu tasrih etmek 
mecburi~·etindcı'ir. 

Öniimiizdcki hn-ziranda meri
yctc 'rccek •eni cc,ıni etler ı.. .. 

Görüyor musunuz ileri, yeni ve 
parlak gazetecilik zihniyetini? 

Bu zihniyette bir gazeteye yann 
şöyle bir sual sorun: 

''- Yahu, Çin - Japon harbi ne 
alemde? 

Vereceği cevap şudur: 
"- Bizim, yabancı iki ordunun 

harbile nı? alakamız var? 
"- Ya ispanya? Oradan da ha • 

her yok mu? 
"- ispanya harbi, bizim ne üze

rimi7c vazife? Biz kendi işlerimize 
bakalım! 

"- Amerikada ne var ne vok? 
'' . .. - Amerıka neresi. Türkiye ne· 

resi? Memlekette havadis kıtlığına 
kıran mı girdi ki, ta Amerikalardan 
:\'Urdıımuza yabancı havadis ithal e-
1 r ., n· c:c ım. ız, vatanrer\'er bir ga7ete -
yiz mon er: Havadisin bile yerli ma
lını kullanırız!,, 

kfö'niin doğumunun 

fcşlrnt' 

Montcs-

250 inci )' J· 

h miinasehetiyle, el yazıları mü

znyeıleye çıknrılmıc;: edibin mfüı

veddelerl, 400,000 franga kadar 

fırlamış! 

İspanya 266.900 j 
İsveç 2.836.100 
İsviçre 824.600 
İtalya l.5Gı.soo 

Leh:stan 323.100 
Letonya 7.000 
Macar.stan 1.277.800 ı 
Norveç 697.000 

Vareovn 
Buda peşte 
Bil kreş 
Belgrad 
Yok ohama 
Stokholm 
Moskova 

4.3275 
~.93 

23.845 
24.967!i 

0.905•) 
2.8375 

34.62 
30.527~ 

23.8825 

Romanya 431.000 ESHAM VE TAHViLAT 
s. s. c. t. 274.600 
Yugoslavya 502,000 İkramiyeli Ergani 19.95 

CETVEL:2 
Kredili ithalat için Cümhuriyet Mer

kez Bankasına verilmiş olan 
teahhütler yekunları 

kredili ithalatın vadelerine göre 
vaziyetleri 

Memleket Resmi Hususi 
daireler şahıslar 

20,601,944 11,593,768 Memlelet 
55 

448,468 
27.576 Almanya 

1 249.432 D. M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi Hususi 
daireler şahıslar 

1,158,989 8,812,000 
298,222 l ,Gü3,21 l 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Es ton ya 
J.t'inlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 

7,918 Daha uzıın veya başk::ı vadeU 
175 

312,340 
60.109 

596.669 
29,654 

Memlelet Resmi Hususi 
303,386 

61.191 
200,798 

11.243 

Almanya 
D. M. 

daireler fahıshır 

19,442,955 2,7f! l,768 
2,010,852 612,458 

CETVEL: 3 
t •• _,, 1'>!lil59.4'7R'l59 u •• ı.t-ıu• --ı-tr ... t'l.A .. in mer.k 2.: hnn-
İsviçre kalarında tutulan Kl irıng nesa JtID"lti· 

İtalya 449,192 daki alacaklarımız 
Macaristan 180,834 Memleket Miktarı T.L. 
Norveç 63,842 : Almanya 
Lehistan 71,647 04,986 

1 
A . hesabı 

Yugoslavya 11,585 3.143 B. hesabı 
Yunan'stan 1,691 40,306 I İtalya B hesabı 

8,147,300 
812,000 8 059.300 

yacaklardır. İhtimal fena netice evsaftaki antrenörlerle güreş üslü •
1 

1 ı bubumuza lazım olan tenevvü gel- • 
a an ar şöyle bir iddiayı da ileri sü-

nunu mucibince hiitiin cemiyet
lerde olduğu gibi spor k1iiple
rinin de dahili biinyc ve nİ7am· 
nnmelcrinda yapılınac;ı zaruri ve 
istişare heyetinin henüz miita
len halinde olnn model spor ku
liihii nizamnamesinin kliipJcr . 
den istemesi melhuz tndilfıttan 

lıno;kn m~\'CUt ve foııl kliipleri· 
mizin kapanıp açılmasını ichnr e

Ne duruyoruz: Emsalini miiza
yede:,·e koysak, diinyayı satın aJn

cnk kadar rınrn kR'7RTI11't7: Ciiıı)di 

bizde "edip mUS\'eddesl,, tümen 
tümen! 

S. S. C. i. - 139,053 1 Estonya 
Yukadn iki numaralı cetvelde yazılı Yunanistan 

lli6.500 
57,100 

14'3,600 

receklerdir: sin ... 

Biz de kampta onlar gibi munta-

~~~:~an yapsaydık, muvaffak o- Mu hl el L, t 
. llk .. yazımda da işaret ettiğ'm gi

bı, dunyanın hiç biri yerinde bir 
memleketin b"t" den al u un güreşçilerini b:r-

ç ıştıracak kampların açıldığı 
vaki değildir. Öyle b"r .,,;; 

Takımlar 

Maçı Bugün 
be liğ" · &~reş sefer-

r . 1• yapılamaz. Her yerde oldu- Bugün Taksim stadında İstanbul-
~ gıbı h.er fırsattan bir kısım şanı- Ankara muhtelitlcri karşılaşacak -
pıyon ist.fade eder. !ardır. Ankara muhteliti, bu müsa-

Bununla fırsatların hazırlanması, baka için hazırlıklı olarak gelmişt~ r 
yahut her güreşçinin slyaseten ve İstanbul karşısına en kuvvetli 
avantaj hakkı düşünülerek yapıla _ şekliyle çıkacaktır. 
cak şeylerin geri bırakılması hatır- İstanbul muhtcliti Ankara karşı -
dan geçemez. sında kuvvetli bir ihfmalle R1:şadm 

Bu vesile ile hatıra gelen asıl hastalığı geçtiyse, şu kadro ile yer 

eh 
. alacaktır: 

. emmıyetli bir meseleden bahsede-
yım: Hüsamett n - Hüsnü, Lutfi _ M. 

" Reşat Esat Musa • N · B · 1 Gurş takımımızın burada seçme _ Ar R, B ' . . acı, odur1, 
}erinden ziyade gideceği A vru a 1 ı ıza, asrı Dıran. 
şampiyansında ne kadar muvaff~k Reşat o~nıyama.dığı takdirde mer-
olacağını düsilnmek i . kez muavınde Atıyan, yan muavin-

. ~ şın esasıdır. de de Esat oynatılacnktır. 
İtiraf et r · k' ·· · · . me yız ı, gureşçılenmi- Bu müsabakadan evvel Galatasa-

zm tek ik b"l ·ı · k" .. ,. n ı gı crı, es ı antrenor ray • Boğaz.içi liseleri karşılaşacnk-
Peter ın zamanından daha ilerlem'c t '$ ır. 

değ' ldir. 

Eğer eskUerden bazı1annı yeni ye
tişenler yntırıyorlarsa, teknik bilgi
den ziyade taze kuvvet ve gençlik 
hızlarının tabii faik.yeti ile yatırı -
yorlar. Üstünlüğü her şeyden evvel 

kuvvete istinat ettiren usulle A vru
pa şampiyonasında muvaffak olabil· 
mek için tabii kuvvet bakımından 

Ball<an Otomobil Yarı~ı 
Sofya, 3 (Hususi Muhabir.nmiz -

den) - Bildirildiğine göre, Yunan 
otomobil klübü, Atina • Sofya -
Bükreş arasında bir Balkan otomo -
bil yarışları yapılamsı için teşeb

büslere girişmiştir. Yunan otomo -
bilcilerinin bu teşebbüsleri Bulgar 
ve Romen matbuatındn iyi surette 
karşılanmıştır. 

bizimkilerin mutlaka rakiplerinden 
iki gömlek fazla olmaları icap eder. 
Akdeniz kıyılarındaki milletler için 
bir şey söyl yemeyiz. F'akat Şimal-
lilerin tabü kuvvet hassaları blzden lzmitte Spor Harelcetleri 

Izmitte geçen hafta zengin spor 
hareketleri olmuştur. Mıntaln tara
fından kros ve bisiklet müsabakala
rı tertip edilmiş, bis'klet ve kros 
müsabakaları çok alfıkalı geçmiştir. 

düşük olduklarını kabul etmek, gör 
düğümüz tecrübelere nazaran, güç

tür. 
Bu fırsattan istifade ederek üç sç

ncdir tekrarladığımız. temenniyi bir 

daha yazalım: 
Beden terbiyesi genel direktörlü· 

Bisiklette Kiığıt Spordan İbrahim 
birinci, Şükrü ikinci, İzmit Gücün-

' 1 dccck hiç bir kanun ve karar 
1 roktur. 

Anrak heden terbiyesi kanu -
nunun hiikiimleri dairesinde o 
kanuna intıbnk için me\'Cut ku
lüplerin heyeti umumiyelerini 
toplayıp bu teşkilatı yina kanu· 
mın mnddei mahsusası mucibin
ce tamir tnnıdıklarını ve model 
nizamnameye uyacaklarını ka -
rar altına nlmnları kafi gele -
cektir. 

Ilu miinasebetle knnunun bu 
işle ilgili maddelerini aynen a
şağıya derrediyoruz: 

''Mndde 13 - Gençlerin be -
den terbiyesi ve sporu bu kanun 
ile kurulacak ve bu kanun hii· j: 
kümlerine intıbak ettirilecek o
lan klüpler ve gruplar vasıtasiy-
le yaptırılır.,, 

* «Llnd .. s11 permanant Aletl•rl TOrklyl! 
mDmuslll Bay Reşat Gliçmen'e: 

« - Romen sefnretlnden sordum: Ya
nılınadığımızı söylediler. 

Haydorpafn PrevanUlr yolunda Bay NI. 
hat ltı öıı . ve M. Tanal'a: 

- Mektubunuzu gee aldım. Yakırıla 

çıkarmıya hazırlandıt?ım bir broşil:-, su
alinizin cevabını mu!assalan vereccktır 

s2ygı lar ... 

lotev Bulgar Takımı 

lstanbula Geliyor 
So!ya, 3 (TAN Muhab:rinden) -

Dnevnik gazetesine Fil beden bildi
rildiğine göre, ''Botev,, adlı Filibe 
fudbol takımı, iki maç yapmak için 
İstanbulda yeni Şişli klübü tarafın
dan Tiirkiyeye davet edilmiştir. Kar 
şılaşma, önümüzdeki paskalya yor -
tularında İstanbuldıı yapılacaktı!'. 

DIŞ TlCARET : 

Amerika ile 
Takas 
işleri Durdu 

Amerika ile aramızda yapılmış ve 
parafe edilmiş olan tica.ret anla~ma
sının tasdik muamelesi h 'a bildiril
memiştir. Bu gecikme Amerika ile 
yapılmakta olan takas işler:ni dur
durmuştur. Pıyasaya gelen ve henüz 
resmen teeyyüt etmemiş bir habere 
göre yapılan anlaşmada bazı tadilat 
yapılmak istenildiği ve bu noktni na
zardan bazı maddelçr üzerinde yeni
den göriışü1eceği söylenmektedir. 

Amerika ile ve serbest döviz şek
I:nde muamelel" • icin de başlamış o
lan ticari hazırlıklar dahi durmuştur. 
Amerikn için mal alan firmalar faa
lıyetlerine nihay2t vermişlerdir. 

"Madde 6 - (İkinci fıkra) Ge 
nel Direktör bu kanun hüküm
leri dairesinde kurulan teşe'lt _ 
küllerin mercii ve amiri olup bu 
teşekküllerin çalışmalarından 
mesuldür.,, 

Şimdiye kndnr Spor Kuru . 
munun tescil etmeyip a~ıkta bı
r?kt~ğı fed?re olmayan kliiple
rı bılc fanlıyet alıası i~ine al -
mak suretiyle klüpJere karşı 0 • 

lan nli'ıkasını gösteren ve bütün 
vazifesi hemen hemen spor klü. 
bil kurmakla hulasa edilebilen 
yeni teşkilatın hu fikirden ta • 
mamen uzak olduğunu temin et
meyi klilıllerimizin spor faali • 
yeti bakımından liizumlu görü
yoruz. 

lngiltere ile 
Yeni Takas 

Bu sebeple "Botev,, idarecileri, ls-
1 tanbula gitmek için Sofyadan Bul -

1 gar milli spor federasyonundan izin 
istemişlerdir. tngiltere ile yapılan takas anıaş-

den Cemal üçüncü olmuştur. 
Krosta da Kağıt Spordan Celal, 

Mehmet, İzmit Gücünden Bedri, 
Remzi, Mustafa 5000 metreyi Galip, 
İbrahim, Kemal 6000 metreyi mu -
vafialoyetle bitirmişlerdir. 

Eğer So!ya federasyonu müs:ıade 1 masına da~ İngıliz ti~a~et mtiessese
edcrse, hemen müzakerelere gir .şile- Ier:ne malumat gelm~ştı.r .. ~n~aş~.a
rck neticede "Botcv,, klübü 1stan • nın resmen kabul edıldıği bıldıril
bula gidecektir. mektedir. Bu haber, İngiltere ile iş 

Istanbulda yeni Şişli ile Peranın yapan müesseseleri faaliyete sevke~ 
~ofy~da Bulgar As 23 e yenilmeleri mlştir. Dünden itibaren takas iş1er:n
uzerme Botev'e müsaade edilmesı de büyük mikyasta pazarlıklar yapıl
kuvvetli ihtimal dahilindedir. maktadır. İlk iş o1arak dağ malı tif

. Filibe.nın "Botev,, klübü Bulga
rıstanın kuvvetli takımlanndandır 
Bulgaristanda Kral kupasını da ka~ 
zanrtuştır. 

Filibenin bu fudbol takımı ismi
ni, Bulgarların ist klal mücadelesi 
esnasında çete reisliği yapan mak _ 
tul asi Hristo Botev'in isminden al
mıştır. 

tiklerden kilosu 117,5 kuruştan 15 
bin kilo ve Karahisar mallarından 

kilosu 125 kuruştan dokuz bin kilo 
satılmıştır. * Atinadan şehrimize gelen bir 
habere göre, bütün Yunanistanda 
buğday ve hayvan fiyatlarında yük
seklik olmuştur Etin okkası 70 ku
ruşa ekmeğin de on iki kuruşa yük
seldiği bildirilmektedir. 

MOTEF ERRlK : 

Tüık Ofisin 
Lağvı hakkında 
Haber Yok 

İktısat Vekfilet'nin dış ticaret teş
kilatının ve bu aroda Türkofüin kal
dırılacağı hakkında Ankaradan a
lındığı bildirilerek verılen haber hak 
kında şehrimize hıçbir malumat gel
memiştir. Haziran bütçesinde İktısat 
Vekaletinin mevcut teşkilatından bir 
kısmının kaldırılması için de veril
mış kati bir karar yoktur. 

Bütçede görülen farkın bazı mü· 
esseselerden yapılacak tasarruftan 
ileri gelmiş olduğu söyleniyor. Bu i
tibarla Tiirkofis teşkilatının lağvedi
leceği yolundakı neşriyatın doğru ol
madığı anlaşılmaktadır. 

iÇ PIY ASALAR : 

Yapak Satışlarında 
Canhhk Görü üyor 
Yerli yün ve dokuma fabrikaları 

piyasalarımızdan Trakyanın lovırcık 
yapaklarından on beş b:n kiloluk bir 
parti kilosu 66 kuruştan. ikincı kır

kım yıkanmış göz yünlerinden kilo
su 76 kuruştan yirmi bin kilo yerli 
fabrikalarımız tarafındnn mübayaa 
edilmiştir . 

Dün Gelen Mallar 
Diın piyasamıza 103 ton bu~day, 

60 ton çavdar. 141 ton un. 1 l ton no
hut, 53 ton mısır. 24 ton yulaf gel
miştir. Yumuşak buğdayıar 6 - 6.04, 
c;ertler 6- 6.05. kızılcalar 5,1 7 ,5, ar
palar 4.15, yulaf 4.18, kuşyemı çu· 
valh 5,24, kuruştan satılmıştır. 
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- Dur bakalım bayan Zürafa! 
Elalomin knrşısına kirli boyunla 
çıkmak kolay değil. Güzel olmak i· 
Çin sıkıntıya katlanmak lazım. 

/j'\,' 

iJi 

:_ Haydi çabuk! tabanca sende ! 

- Tabanca benclc amma, kur
tunlar sende! 

- Bana ne diye gittiğim yeri so
!'uyorsunuz? onu atının sorsanız, 
daha eyi etmiş olursunuz 

ltayıp Çocuk 

B ir gün Altay. sokakta gezerken 
yolunu kaybetmişti. İlk karşısına 
çıkan polise sordu: 

- Affedersiniz, hiç llğlu kay
bolmuş bir baba gördünüz mü? 

* Yabancı Dil 

Anne - Oğluma bir yabancı dil 
öğretmenizi rica ediyoru:n. 
Öğretmen - Almanca mı, İngi;.. 

lizce mi, Fransızca mı, İtalyanca 
mı; hangi yabancı dili istiyorsu
nuz? 

Anne - Hangisi daha yabancı 
dilse onu öğretiniz 

• Kibarca Pay 

Anne - Haydi Oktay, bu şekeri 
kardeşin Altayla kibar kibar pay
laş! 

Oktay - Kibar kibar paylaşmak 
ne demek anne? 
Anne - Azını alıp çoğunu karde
§ine vermek demektir. 

Oktay - Eh öylese, al bu şekeri 
Altay, kibar kibar ikimize pay e t! 

* Baıka Parça 

Oktay, güzel bir müzik parçası 
çalan ablasını kaldırarak kendisi 
p iyanonun başına geçti. D an , dan, 
dan diye tuşlara vurmağa başladı. 
Ablası - Kalk Oktayı sen daha 
küçi.ıksün, piyanoyu bect"remiyor
sun! 

Oktav - Neden beceremiyo • 
rum?, Ben sizin çaldığlnı2 par ça-
yı çalmııdun, başka parço çaldım 

da onun için sizinkine benzemedl 

* Nereden Bilmiı? 

Oktay - Baba, uizlım ö~Mmen ga
liba hiç bir şey bilmfyo:-.. 

Babası - Neden anladın oğlum:' 

Oktay - Neden olsun oabacığım 
her derste bizi kaldırıp bize bir 
şeyler soruyor. Onun her bilmedi
ğini biz nereden bilelim. 

Çoll Gülmeyin 

Müşteri, fotoğrafçının knrşısın

da poz almış, keyüli keyilli gülü
yordu. 

Fotoğrafçı ihtar etil: 
- Bayım! Öyle çok gülmeyntz! 

fotoğraf camı çok büyük değildir. 

HASAN GERDi YAYINI 
USTA ALDI PAYINI 

-1-
B'asan görünce yolu, 
kapanmış sağı solu, 
- Ueta! dedi, yasak mı? 
Geçsem olrnnyaca k mı 1 

-3-

- İşte nl, dedi, sana! 
Atıverdi Hasana. 
Eğiliverdi çoeuk. 
- Iska ustaya, gugukJ 

-5-

Doğruldu hızla yerde111 
Yayını gerdi birden. 
Nişan aldı ustaya, 
- Hey! dedi, dön arkaya! 

- 2 -
Usta sert mi sertti pek, 

- Yosnkl dedi. dönerek. 
Sonra kızınca başı, 
Kaptı yerdeki taŞL 

-4-

dedi. 

Suratına şappadak, 

Taş yapıştı lappadak. 
Hasan tutarken yayı, 
Yoyverdi kahkahayı. 

TAN 

ILMECE 
UL ACA 

o ı..UR 

HAVAYA. 

ISINAN 

51CAKTA 

1 
n 

Y AZI N 

.S U L.AR 

YAGM Ufi 

Ut ARAK 
" 

'Üstteki atalar sözünün ne oldu
ğunu bulunuz! 

Alttaki 8 kutuda bulun:ın 8 keli
meyi münasip şekilde IJirleştirerek 
bir cümle yapınız. 

B LI i 
1 1 • 

A - Bnnka müfettişi, banka di
rektörüne, hesap işlerini:ı neden 
bozuk? diye sordu Direktôr, hece
leri (se, ci, siz, m'z, mu. li, den, ği, 
be, ha,) olan tek kelimeyle cevap 
verdi. Acaba bu kelime nerlir?. 

B - Çnbuk cevap vcreceksinız: 
Yarım kere yarım kaç eder; 

C - Pnyı payda, paydası pay 
yapıldığı zaman. dort kere büyü
müş olan bayağı kesir nctiir? 

D - Bir buçuk iki buc:uk daha 
kaçeder ? 

Bilemedinizs 
Ben Söyliyeyim 

A - Mubasebecislzliğ"mlzden 

B - Dörtte bir eder. 
c - 1 : 2. 2 : 4, 3 : s:. na ... 
D - Bir buçuk eder 

Karoda yaşayan yılanlar olduğu 
gibi, denizde yaşayan yılanlar da 
vnrdır. İçlerinde öyle korkunçları 
bulunur ki, mcseJ:l bunlardan Dis
trio denen ve Hinrlistan sahillerin
de yaşayan uzun. di.iz ve zehirli bir 
cinsi insanı hatırladık~n bile ürper
tecek kadar tehlıkelidir. 

Maviye çalan, beyaz, siyah hal
kaları ve bir mctr~en fazla uzun
luğu vnrdır. 

iİ.TE BUNU 
SİLMİYOR DUM ! 

Dünyada öyle insanlar vardır ki, 
bazan bir çiçeği, bir hayvanı, bir 
insandan daha çok <;everler. Bir de 
böyle olmamakla berabn sevdiği 
hayvanı yanından ayumayan, göğ
sünde yılan gezdiren, gece gündüz 
köpeğile, kedisile yaşıyan adamlar 
vardır. 

Bu, eski Şeytan adası mahkum
larından olan adam her zaman ba
şında, küçük bir kurbağa taşımak
ta, hayvan da bu vefolı do.5tu hiç 
bir vakit terketmemektcdu. 

Ganj nehri, l:Iindlstanın can da· 
marlarından biridir. 

Hintliler, türkiiforinc masalları
na karışan Ganj nehrıni cok kutlu 
sayarlar. Eskiden, bu l'lukaddes 
nehrin kenarında, kncaları ölen 
kadınlar yakılırdı. Bu fı.Jot ta Gaz
neli Mahmut zaımmından ~alma 

bir adettir. Şimdi kocaları ölen ka
dınlar, yalmz, bir daha evlenme 
mekle kalıyorlar 

Bu, dünyanın en nadir balığıdır. 1500 metre derinliklerde yaşayan 
bir balıktır. En son tuth.:rıın avlanması tamam 40 sene olmu~tur. Bu 
kadar derinlerde yaşalan bir bahğın kolay kolay ele gcçirilcmıyeceği
ni bilirsiniz. 

En Büyü Ağaçlar 
Bugün bilinen en büyük ağaçlar, 

bir İngiliz seyyahı tarafından, ge
çen yüz yıl içinde Tasmanic'de, 
Vellington dağının eteklerinde ve 
bir ırmağın kenannda bulunmuş
tur. Memlekette onlara. bataklık 
zamkı denmektedir. Bunların bir 
nevi ökaliptus olması mümkündür. 
Bu ağaçlardan devrilmiş olan biri
nin uzunluğu 90 metre, kbkünden 
ilk dallara kadar olan yüksekliği 

67 metre, kaidesinin kutru dokuz 
buçuk metre. İstnnbuldaki Beyazıt 
kulesinden 15 metre yüksek. Böy
le bir ağacm azametini bir düşünün 

Uçam an Kuş 
Kivi atlı, şişko Vf) badi badi, bu· 

na rağmen adamnkıllı geni~ kuş Ye 
nl Zeltı.nddn yoşnr. Zuvallı, kuş ol
duğu halde, bir türlü uçnmrunakla 
ve gitmek isted'ğf yere, sıçrıya sıç
raya, seke seke gitmektedir. 

yerden bir metre yukarısında onu 
çevirebilmek için .20 adamın elele 
tutuşması gerektiği görülmüştür. 

Yine bir başkası bulunmuş ve 
Böyle bir ağacın odunu. yüzlerce 
evi, büütn bir kış ısıtabilecek kadar 
çok oluyor. Vn.snti ohrak t:ıınam ya 
rım milyon kilo gram gelmektedir. 
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- o EGLE-t\IC EL 
OYUNLAR 

Bu resimde gördüğün\iz siyah noktalı yerleri kara kalemle karalayın. 
( +) işaretli yerleri boş bırakabilir, yahut dilediğinz bir renkle boyaya
bilirsiniz. Küçük çocukların rüyasnıa giren güzel bir çocuk O) uııcağı gö
recek, beğeneceksiniz. 

• 
• • • • • • 

• • • 
Burada gördüğünüz 12 ağaçlı 

büyük bnhçcyJ 4 kardeşe bölünüz. 
O şartla taksim edeceksiniz ki her 

kardeşe hem aynı biçimde ve bü
yüklükte birer bahçe, hem de avnl 

sayıda ağaç düşecektir. 

r 

o 

Bu şekle iyice dJkat edin. Bunu da 
dört müsavi parçayn böleceksiniz. 
Amn bu taksimi yapmak için bix 

şartımız var: Bu işi yaparken, ka
lemi hiç kaldırmayncnk ve bolmo 

işini bir çizgi:de ~ı).\aracaksmızlrı., 

e 

Bu çok seveceğiniz oyun iki kişi ı-
arasında ve zarla oynanır. Siyah Hayva 1 r Köşesi 
noktaların hedefi beyazların yerini 
zaptctmek, beyazlarınki de sıyah
lann yerini almaktır. Hlçbır tara
fın çıkış yeri, (kampı) meşgul iken 
öbür taraf oraya giremez.İki oyun 
cu aynl kutuya dü~ti'ıkle:-i zaman 
ikinci oyuncu onu oradan kovar ve 
geldigi yere gönderir. Ortadı:ıki be 
yazın zar attığını, iki duşürdüğünil 
düşünelim, hemen iki numaraya 
konar. Bu sefer karşısındaki siyah 
beş atsa, nyni kutuya k,ın?11ası ge· 
rekeceği için, onu geldigı yeıe gön
derir. Yine mesela. 6 ya konmuş 
olan taraf, diğcrinın boşalmış olan 
kampına girebilmek ıçin arnda kal 
mış olan iki kutu snyısında, yani 
iki artması lfızım. 
Atılan zar 5, 4 g'bi baş -

ka bir sayı gelirse. aradaki fark 
kadar geri dönülür. Geri dönerken 
de, şayet içinde knrşı tarafın bulun 
duğu kutuya gelinirse, bu sefer o, 
geri inde edilir. Oyun icabı, siyah 
kutulara düşmeğe mecbnr olan, iki 
oyun bekler.Karşı tarafın kampı

nı tamamen işgal eden birinci sa
yılır. 

Bu Uç resim parçası kesilip mü
nasip şekilde bır araya geldigi za
man vahşi bir kedi resmi meyda -
ne gelir. Vahşi kedıler dağlarda, 

yaşayıp inlerde yatarlar. Hala bir 
çeşit kuyruksuz cinsıne de rastla
nan bu hayvanlar il kolarak .Mı -
sırda ehlileştirilmişlerdir. 

<><> ><><-~ ~ Fay~a~ı Bir ~ğaç .. 

B d Hındıstan ccvızi ağacı dunya -
u macamız a nın en faydalı ağaçlarındandır. 

K 1 Yaprakları çatı kerestesi için yn -
r rar. Damarlan padavra isinde kul

Yarınki sayımızclaclır. lanılır. Usaresinden alkol elde edi
lir. Göbeği lezz tlc yenir. Odunu 
kalöri bakımından goyct zengin 
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Asri Mezarlık Davasına Başlandı 

Ankara, 3 (Tcın MuhabirinJen) -
Eski vali Muhittin Üstündağ ile ar
kadaşlarının otobüs yolsuzlugu do
layısile bakılan davalarma bugün de 
devam edıldi. Maznunların avukatla
rı Kenan Ömer c.:e duruşmada hazır 

bulunuyordu. 
Celse açılınca :Muhittin Üstündağ 

söz aldı ve: 
- Dün de arzetmiştim, dedi, oto

büs talimatnamcsı zabıtlarını getir
dim, bunların da okunmasını rica e
diyorum. 

Reis, bu talebı kabul ederek: 
- Onu da okul.uruz, dedi, yalnız, 

şimdi Dahiliye Vekaletince hazırla

nan ve İstanbul belediyesindeki yol
suzluk idialarıntn tahkiki vazifosile 
Istanbula gönd~rilmiş olan mi.ilk.iye 
müfettişlerinin hazırlamış oldukları 

fezleke ve buna ait olan bazı evrak 
oku acaktır. 

Fezleke hulas'"1 
Bunun üzerine 750 sayfa tutan ve 

Devlet şurasının kararına mesııet teş 
kil eden fezlekcni•ı otobüs işine mü
teallik olan maddelerinin okunması
na başlandı. Okunan kısımlarmm top 
luca hulasası şudur: 

"İstanbul beledıyesi hrafınrian u
rnl ve mevzuata muhalif bir takım 
yolsuzluklar yapıld1ğı hakkında Tan 
gazetesinde 10 kanunuevvel 1937 ta
rıhinden itibaren vaki neşriyata bi
naen otobüs sahipleri müşteki sıfatı 
ile dinlenilmiş, bunların ifadelerine 
göre: 

1 - İstanbul bPlediyesi tarafından 
şehir hudutları dahilinde otobi.ıs iş
letme ruhsatiyesi verilmesi keyfiye
ti ötedenberi umumi ve müsavi bir 
esasa bağlanmı~ olmayıp bu hususta 
kanuni icaplarına aykırı bir hattı ha
reket takip olunduğu gibi işletme 
ruhsatiyelerinin dahi hiç bir esasa 
istinat edilmiyerek yine kanun icap
larına aykırı ve ashabını izra.t" eden 
bir şekilde geri alınmakta bulundu
ğu. 

2 - Belediye hududu dahilindP. o
tobüs hatları tesiı; ve bunlar için iş
letme ruhsatiyE:.:ı~ verilmesi hususla
rında da mevzu:ıt 2hkamına riayete
dilmiyerek mürı:ı.c~at ashabına farklı 
muameleler yapıldığı ve bu suretle 
Emirgan - Eminönü, Maçka - Be
!"ftZtt, Aksaray - Beşiktaş otobüs 
hatlarının Kara r.rtimof',ıulları ve or-
1 akları Kemal ve Sa bur Sami ve mü
hendis Refete inhisar ettirildiği gibi 
hususlardan ibaret olduğu .. 

Ve işbu fezlekf>de yazılı olduğu 

üzere yapılan tetkikatta: 
1 - İstanbul belediyesi hudu~lan 

dahilinde işliyen otobiis işleri 932 
f;enesine kadar kaymakamlar tnrafın
dan idare edilmekte iken o sene bu 
işlerin bir elden idare edilmesinP za
ruret bulunduğu kanaat ve mütalea
sına istinaden belediye m~rkez~erine 
ahnması keyfiyetinde seyrtisefor ba
kımından ehemmiyetle alakadar bul
duğu ye kadronun daha müsait 
bulunması hasehile idaresinde? daha 

ziyade muvaffak olması t:bi.~ b.~!~
nan Emniyet 6 mcı şube mudurlugu-

erilmiyerek munzam bir vazife ne v 
1 

. ..d .. 
h r de belediye hesap iş en mu ur-

a ın ··d·· · t' gi ]üaüne bağlı varidat mu unye L -

bi "'tali bir şubeye verildiği ve bu. su
retle munzam bir vazife alan varıdat 
müdürünün dar kadrosıı içinde oto-, 

Otobüs yolsuzl~ğu davasının suçlulan A nkaraJa Temyiz Mahkemesinde 

Arzuya göre muameleler 
2 - Belediyece otobüs işletm€ 

ruhsatnamelerınin muttarit ve ,nüsa
vi bir esasa dayanılarak verilmekte 
olduğu semtlere göre, ayrı ayrı hat
lar açılmakta ve buralarda işliyecek 
araba adetleri tahdit edilmekte oldu
ğuna göre ve en iyi şartları ihtiva e
denlere ruhsat vermek mümkün iken 
bu suretle yapılmıyarak tanıamen ar 
zuya göre muamele yapılmakta ol -
duğu ve bu suretlP. otobüs i.ştetme iş
lerinde bazı zevata istisnai muamele 
yapılmış olduğu gibi bir çok kimse
lerin dilekçelerinin de muamelesiz, 
neticesiz bırakıldrğı. 

3 - Belediye tarafınrlan 9?ı2 se
nesinde otobüs rilhsatnamelerinin 1 
sene muteber olmak ve yalnız buse· 
neye munhas1r bulunmak kaydılP. ve
rilmiye başlanm1ş olup, anccık 932 se
nesinden sonra v~rilen ruhsatname
lerde de ayni kaydı9 mevcut bulun
duğu ve bunun maddeten hat.1h ve 
kanunen de bir kıymeti haiz bulun
madığı tabü olduğuna rağmen son 
günlerde açılan Beyazıt - Kurtuluş, 

Şişli - Fatih gfüi hatlar ic;i.n \·~rilen 
ruhsatnamelere de bu kayıtlar ko
nulduğu. 

4 - İstanbul belediye zabıt.:.ısı ta
limatnamesinde otobüsler hakkında 

kayıt ve ahkam me:cut ol~~ına ~~
naen ll.7.937 tarihınde dannı encu
men tarafından 52 madde üzerine ve 
belediye zabitası talimatnanıe;inr~ ~k 
olarak tertip ve habul ohınan otobu'l 
talmıatnamesinın 1580 sayılı kanun 
mucibince belediyE.: meclisinden ge· 
çirilmediği ve buna rağmen tatbik 

edilmekte oldugu .. 
Denilmekte ve bundan sonra Mu

hittin üstündağın ve arkadaşlarının 
vaziyeti ve hadisede suçlu oluşları
nın vazifeyi suıistimal, ihmal ve te
rahinin nelerde!'.l ibaret bulunduğu 
r.yrı ayrı izah edilmektedir. 

Fezlekenin ve buna merbut olan 
bazı tahkikat evr::ıkının okunma!'.ı sa
at 11,55 e kador devam etmiş ve tam 
iki saat sürmüştür. 

Vatündağ anlatıyor : 
Bundan sonra ı·eis, Muhittin Üs

ti.i.ndağa sordu: 
- Okunan evraka karşı bir diye

ceğiniz var mı? 
- Hayır, hiçbrr diyeceğim yoktur. 
Bunun üzerin~ fezlekede me\'zuu

bahis edilen ruhsatname istirdadı me 
~elesine geçildi ve bu mevz11 üze -
rinde şu sual sornJdu: 

- RuhsatnRmc istirdadı bir bele
diye tedbiri midir. yoksa cczcı mahi
yetinde midir? 
Üstündağ, kısa bir tereddütten son 

T'a şu cevabı verdi: 
- Bir tedbirdir efendim. Bdedi

yeye verilen bir hakkın ahar tarafın
dan teminini tanzim için konulmuş 
bir müeyyede tt'dbiridir. Otobüsçü -
lüğü serbest bir tic;!ldet sahası olarak 
bırakamazdık. Reis: 

- Fakat belediyenin ceza hüküm
!erini tayin eden nizamnamesinde 
"şöyle yapanlar ~u kadar, böyle ya
panlar bu kadar gün işten menol11-
nur.,. denilmektedir. Bu hüküm ce
za mahiyetinde değil midir? 

_ Bu nizamname her vatanrlaşın 

mıştır. Demin de arzettiğim gibi bu- tobüsler bir zanıan sonra ortadan 
nun ceza ile hiçbir münasebeti yok- kalkacaklardı. Hatta uzun zaman 
tur. gümrük muafiyetini temin ederek, 

- Ruhsatnamt' istirdadı hangi ma belediye tarafından otobüs getirtme
kama aittir, riyasP.te mi, yoksa bele- yi düşimerek bunu tetkik ettik. Fa
diye encümenine mi? kat Maliye Vekaleti bu muafiyeti ka

- Bu bir encümen i~idir efendim, bul etmeyince vatandaşların hakları
riyaset makamı ile hiçbir alakası nı düşünmiye kendimizi mecbur san-
yoktur. dık. 

Bunun üzerine reis, Üstündağm 
müdafaası sırasında iltizam ettiği 

temyiz dördüncü hukuk dairesinin 
bir ilamından bahsetti ve: 

- Bu ilamda, dedi, bunun bir i
dari ihtilaf olduğu zikredilmektedir. 
Buna ne dersiniz? 

- Devlet şurası kararında ruhsat 
verme ve istirdat etme keyfiyetleri 
bir tutulmuştnr. Temyiz kararında 
da görüş aynidir. 

Sabur Samiye verilen hatlar 
Bundan sonra da yine mülk'iye mü 

f~ttişlerlnin tahkikat e.Y.Tnkınduav
ri mü~avi muameleler sayilırken 

zfari geçen bir hfıdiseye temas edil
di. Reis dedi ki: 

- Ruhsatnameleri geri alınanlar 

hakkında umumi bir af çıkmış ve ye
ni açılaeak hatlar için , 'bunları bir
leştirelim,, denilmiş oldllğu halde be 
lediyeden iltimas ve iltizam gören
lerin müracaati üzerine bu h ak ev
velce müracaat edenlere verilmemiş 

de yalnız Sahur Sami ile arka(luşla
rına verilmiş, bu mesele hakkındaki 

mütaleanız nedit? 
- Bir af kelimesi Ol"taya atılmış. 

Halbuki af diye bir şey yoktur. Ruh
satnameleri isti:dai edilen otobüs -
çüler belediyeye bir çok müracaat

larda bulunmuşlardır: 
Hallerini ıslah etmiş olanlar bize 

bir daha yolsuzluk yapmryacakları
nı da söylemişlerdir. Biz de bunlara 
karşı biraz daha müsamahakal· ol -
mayı düşündük. Yeni müracaat sa
hipleri belediyenin yeniden açmıya 
karar v~rdiği hatlar üzerinde iş isti
vorlardı. Biz bazt yerlerde asfalt yol 
yaptırmıştık. Onlar, bize parke yap
mayı teklü ettiler. Bir komisyo~ te
şekkül ettl. Bir sene kadar onlar bizi 
"yapınız, yapacağız,, diye oyaladılar. 

Beyoğlu tarafında yollar dardırt 
dönemeçlidir. Bu yolların böyb a· 
damların eline bırakılması bızi endi
şeye düşürüyordu. Arkadaşlarla ko
nuştuk. Bu adamların bizi bir sene
denberi oyaladıklarını düşünerek ye 
ni hatları açmıya karar verdik. Vak
tile ellerinden ruhsatnameleri 'llı -
nanlar bu müddet zarfında birer işe 
başlamışlardı. Biz bu vazıyet kar!'il
sında bütün bu iı;;ieri b\r adama ver
meyi hiç olma~sa yalnız onur.la uğ
raşmayı ve amme menfaatinin bu şe
kilde daha iyi korunacağını düşün

dük. Her parçası birinın elinde bulu
nan perakende iş yapmnktan korku
yorduk. Bu karat"dan sonra 10 araba 
ile 20 araba ile müracaat edenleri 
tercih ederek mühim yollara koymı
yo. başladık. 

Yalnız karardan zarar görenlerin 
vaziyetlerine bır çare aradık. Makin< 
şubesi bu mesele üzerinde beş altı ay 
çalışarak bir rapoı· hazırladı. Rapcr 
tetkik edilirken de bu mesele ortaya 
çıktı ve tetkik y()rım kaldı. 

AlleJilen otobüsçüler 
Reis, yeni bir sual daha sordu: 
- Siz affedilenler yeni hatlara yer 

leştirilerek, ond:ın sonra müracaat 
edenlerin mıiracaati kabul edilmiye
cek diye karar vermişsiniz. Halbuki 
d'1ha sonra bu adamları eski hatlara 
yerleştirmişsiniz ve iltiması görenle
re yeni hatfar vermişsiniz, bunun 
bakında ne diyeceksiniz? 
Üstündağ bir müddet düşündük -

ten sonra tekrar söze başladı: 
- Efendim eski hatlara eski ara-

ba}arı. VPni aı;:1l2eak hııtl::ı"":::ı rfo l'T'll 
arabaları verelım diye bir kararımız 
yoktur, bendeniz tramvay şirket'ne 
karşı bir tedbıı· olmak üzere bu ka
rara tevessül ettim. 

- Bir de bir sıra usulü varmış, bu 
sıra takip edilmemiş, ilk müracaat e
denler daha önce iş alacaklarken son 
raya kalmışlar, buna mukabH ılk 
mt.1.racaat yapanlarda n bazılarına da 
ışlek h atlar ver:lmiş, mesela Sabur 
Sami en son müracaat eden olduğu 
halde en evvel işe başlamış? 

- Bunu katiyetle bilmiyorum.. 
Kurtuluş - Beyazıt, Fatih - Şi~li 
lıattında Sarı Halit isminde birinin 
Sahur Samiye takaddüm ettiğını sa-

nıyorum. 

Fakat bu zat müracaat ettiğı za
man muhtelif hatlarda 13 arabası iş
liyormuş, yeni nıiiracaatinde de 10 
araba için daha ruhsatname istiyor
muş. Bu müracaat bu yüzden terviç 

edilmemiştir. 

Reis, Üstündağın cevaplarını kafi 
bularak oturttu, o zaman kendisinin 
muavini bulunan Ekrem Sevencana 

döndü. 
- Sizin bir diyeceğiniz var mı? 
_ Dün de arıctmiştim. İlave ede

cek bir ı:.özüm yoktur. 
Reis, diğer maznunlara da ayni su

ali sordu. Onlar da dünkü müdafaa
larına ilave edecC'k yeni bir mütale
aları olmadığını söylediler. 

Evrak mütaleaya alındı 
Bunun üzerine iddia makam:nı iş

gal eden başmüddeiwnumi, başnıua
vini Arif Cankaya, söz alarak. şun -
ları söyledi: 

- Biraz evvel okunan tahkikat ev
rakında bazı kimseJerin şahit olarak 
bır kısmının da maznun sıiatile din
lendikleri yazlllyor. Bundan başka 
mutavassıtlar vardır ki, onlar da mü-
1 acaatlarının geri kaldığını, isaf edil
mediğini veya hi.ç cevap verilmediği
ni söylemiş ve dınlenmişlerdir. Bun
ların da istinabe suretile ifadeleri -
nin alınmasını talep ederim ve evra
kı, tetkikime imkan vermek üzere 
muhakemenin başkn güne bırak1lm;
ı::ını rica ederim. dedi. 

İddia makamınm bu talebi üzerine 
muhakemenin talikine karar verildi 
ve muhakeme 16 mart perşembe gü
nü saat 10,30 a bırakıldı. 

Mezarllk Davası c;erbestçe yapabileceği isler hnkkın
da hükümler ihtiva etmektedir ve 
tanzim olunurken otobüsçüler de ça-
ırılmı , onlann da fikirleri a1m -· 

Biz bu otobüs işi için zaman za -
man tedbirler a.lıyirduk. Yalnn: bu 
hidise bizim hüsnü niyetimizi gös
termiye yeter. Çünkü nasıl olsa b11 «>-

İstanbuldaki asri mezarlık yerinin 
istimlaki sırasında belediyenin yol-

suz hareket ettiği hakkındaki dava- vekili avukat Kenan Ömer söz a1 
nm duruşması tarihi de bugüne te- rak usul hakkında bir hata gördüğü 
sadüf ediyordu. Malum olduğu üze- nü söyledi ve bazı mütalealar ser 
re bu davaya geçen sene temyiz detti. 
mahkemesi dördüncü ceza dafresin- Bundan sonra reis Mecdi Beyde 
de bakılmış ve b~raetle neticelen- maznunlara dönerek bir diyecekle 
mişti. Fakat karar temyiz ceza umu- olup olmadığını sordu. Onlar da 
m heyeti tarafından bozulmu~ ve bir diyecekleri olmadıklarını bey 
tekrar temyizen tetkik ve muhake- ettiler. Heyeti hakime müzakere yap 
me edilmek üzere dördüncü cez'l da- mıya karar verdi. Bir saat müza.ke " 
iresine havale edilmiştir. reden sonra şu karar okundu: 

Maznunlardan Muhittin Üstündağ "- İcabı müzakere olundu. 469 
diğer dava miinasebetiyle esasen numaralı kanunun 9 uncu madde " 
hazır bulunuyordu. Diğer maznun- siyle istinaf mahkemeleri lağvedil • 
lardan İstanbul belediyesi daimi en- miş ve temyiz teşki1atının tevessüü• 
cümeni azalarından Avni Yağtz, İh- ne dair olan kanunun 4 üncü madde
san Namık, Ömer Ali ve Suphi de sinden muhakemelerinin temyiz cets 
hazır bulunm;ık üzere İstanbuldan dairelerine ait ve temyizen tetkikat 
gelmişlerdi. Yalnız şimdi Kütahya icrası ceza umumi heyetine raci oldu• 
valisi bulunan Hamit Oskay meb'us ğu ve 11 inci maddesinde dahi teş " 
seçimi münasebetiyle !şlerinin cok- kili muhakim ve hukuk ceza davalr 

luğunu ve vazifesinin başından ay-

hazrr bulumırn1y~
o zamanki daimi 

encümen azasından Şerafettin de 
zatürreeden muztarip olduğunu gös 
teren bir rapor göndermişti. 

Müddeialeyh1erin hüviyeti tesbit 
olunduktan sonra duruşmaya ba~
landT. Ceza umumi heyetinin beraet 
kararım bozan kar~n okundu. 

N ak z kararına göre 
İstimlak meselesi hakkında yeni

den ve temyizen muhakeme aC'ılma 
sma sebep olan umumi heyetin na
kız karartnda şöyle denilmektedir: 
"- Belediyeler için !nenafii umu

miye kararı üzerine istimlak edile
cek gayrimenkullerin iki tarafın n
zasiyle ve pazarlık suretiyle müba
yaası herhalde 329 tarihli kanunun 
hükümlerine ve 926 tarihli 287 nu
maralı tefsir f1krasiyle Büyük Mil
let Meclisince ittihaz olunan karanı 
uyularak muamele yapılmak kayıt 
ve şartiyle haiz olacağı cihetle h5.dj
sede mezkur kanun hükümleri ve 
kararlar münderecatı nazara alın
mak ve istimlak kanununda tac;rih 
edilen muhammeni, heyeıt evvele
mirde mezarlık yeri olarak '.llman 
mahallin takdir edilecek ktymeti pa 

zarlıkta esas addedilmediği temin e
dilmek suretiyle istinat olunan fiilln 
mahiyeti tayin ve takdir olunarak 
neiceye göre bir karar verilmek icao 
ederken hususi dairece muamelenin 
cereyan şekline nazaran istiml3k 
kanununa ve ahiren ittihaz olunaı1 
karara tevfiki muameleye lüzum oi
madığı beyaniyle bu noktalarm mev 
zuu bahsedilmesi kanuna mugayir 
ve temyiz Iavihasında yazılı ; tfraz
lann varit olduğundan mezkur bük 
mün ceza muhakemeleri usulu ka
nununun muaddel 326 met m::ıdde

sine tevfikan bozulmasına 9-1-~:Jc:ı 
tarihinde ittifakla karar verilmiş-

tir.,, 
Nakız kararının okunmasrnd~n 

sonra reiST Muhittin Üstündağa bir 
diyeceği olup olmadığını sordu. O 
da: 

- Yüksek mahkemenizin verdiği 
ber aet kararını bozmak için hiç bir 
sebep yoktur. Kararmtzda isra,.. et
menizi rica ederim, dedi. Diğerleri 
de bu ricayı tekrarladılar. 

Kenan Ômerin sözleri 
Ondan sonra müddeiale l 

leri~in m Ulg~tİİÜİi<füğ~~ 1~~r'ah1at~ 
gösterilmiş olmasına göre talep veç" 

hile yerinde görülmeyen müdafaanıJS 
reddine ittirakla karar verildi.,, 

Bundan sonra Kenan Ömer essi 
hakkındaki müdafaasının ve ilk be' 
raat kararında ısrarı istedi. 

Hakimler heyeti de ceza uınunıl 
heyetinin bozma karanna uyulup U' 

yulmaması hakkında bir karar ver
mek üzere duruşma 16 mart perşe!I!" 
be günü saat 14 de talikine karar ve
rildi. 

Adliye Vekaletinin 

Çok Mühim Bir Tamimi 
Ankara. 3 (TAN Muhabirinden)-' 

Adliye alakadarlara şu mühim ta~ 
mimi göndermiştir. Tedbirsizlik '{I 
dikkatsizlikle vukua gelen veya kal' 
ten işlenen yaralama hadiselerind1 

yaralının yakın bir eczahane veyi 
hastaneye nakledilerek hayatını kut' 
tarmak için muktazi tıbbi müdavar 
tın vaktinde yaptırılması lazım gtr 
lirken bilakis bazı emniyet memat' 
larının C. müddeiumumileri veyi 
sulh hakimleri gelinceye kadar öl • 
dürme vakalarında oldt,ğu gibi yS' 
ralıların olduğu yerde ve ayni vaıi' 
yette kalmaları zaruri olduğu yo ' 
lunda yanlış tela.kki ve zehaplar1' 
ilk müdavatını yaptırmadıkları gibi 
tesadüfen vaka mahallinden geÇ" 
mekte olan resmi veya hususi ta ' 
biplerin müdahalesine de mümanaB' 
etmekte olduklan anlaşılmıştır. 

Basit bir ameliye ile hayatınıJI 
kurtarılması mümkün olan yaral' 
bir vatandaşın yakın bir eczahail6 

veya hastaneye nakli veyahut ma ' 
halline gelen tabibin müdahalesi stı' 
retile ilk müdavatı yaptırılmazslt 
ekser ahvalde fazla kan ziyaı yü 

/ 

zünden terki hayat etmesine sebebi' 
yet vermiş olur. Binaenaleyh meV'' 
zuu bahis yaralanma hadiselerind' 
tahkik muamelesi bakımından ka' 
nunen lüzum görülen acele tedbirlef 
alınmakla beraber C. müddeiumll 
misi veya sulh hak.iminin vaka ın'' 
halline gelmeleri beklenmeksiıtıl 
ayni zamanda ve derhal yaralınl1' 
sıhhat ve hayatının kurtarılması içi!' 
muktazi tıbbi tedbirlerin ittihazı lil' 
zumu tamimen bildirilir ve keyfi' 
yetin ilgililere de bildirilmesi iste' 
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ŞehirMümessiIIeri, 
:1ız. Bütün arzuma, bütnb gayre
t .e rağmen, bu Latıte vanlmasmı ls-
echğbn neticeden uzak kalışımız. ba 

lla Çok ıstırap verir.Çünkü bizde yün 

~-·· tt 
t Ytı, pamukludan kıdemijdir. us-
elik de mümkün mertebe himaye, 
Yardım. teşvik görmüştür. 

- 932 de, imalat iki buçuk mil -
~ondu Bugün, iki misline yükselmiş 

Ulunuvor. 

1• - Biliyorum. Fakat az. 'Sonra, hn
a, Ucuz kumaş yok. 

b - Sarfiyat az da ondan. Köylüler, 
?,Vah pamuk giyiyorlar. Onlar da 

VUnl" ~ u mensucat gi~·seler, sarfjyat ço-
ısalır, imalat artar. ve o zaman fi
:Yatıar da dı.isebilir. 

Yünlü -kumaş ilati~ 
- Köylünün yünlü ~ivemeyi'1. ku 
~aş'arın pahalı olufUndandır: biz, 
F O kuruşa kadar kumaş yaplvonız 

akat onun sattŞl bile. senede bir mil 
:Yon tnetreyi geçmiyor. 

kaldı ki. şimri. bizj düşündüren 
rnühi.ın bir nokh var: İktısat encü -
~eninde bir kanun projesi varmlf. 
rn kanun meriycte sokulursa biild
lıJtet. Yiinlü eşya mübavaahnı pazar
li SUretne. ve dev!et sermaves:Je , ... 
ı:en müesseselerden yapacakmıı,!Bu 
1• ltdirde. biz. devlet sermayesile iş
i 1Yen rnüesseselP.rleı' müsavi ş8rt1ar 
~tıde çalısmıık imkanından mah -
~ bırakılacağız. demektir. O za
b" ~· himaye gören büyük se~ye. 
~ b"ttabi ezecr.ktir. 

"ttla - Memlekette ne kadar yünlil ku
l ihtiyacı var! 

- A"eari 20 milvon metre. 
j -Ben:.m bahsettiğin kanun pro
:nden malumatım yok. Fa~at. 
ti ernleketin vünlii lrumas imaline ih
:acı bu derece büyükken, siz endi
. duYnıamalısınız! LAkın, pahalılığı 
~llenıerun çareforlni ar:ıştınru1k rnec 
tı.iUrıyetındeyız. Siz. bunun sebepleri-

nerede buluyflrsunuz? 
1.ea - . Bu pnhalılıkta ıı kanununun da 

1ri var. Çünkü bu kanun, ham •
lneleye, hem de bıze dokundu: O Jta-
11\lndan sonra. amele az çalıft1@1 için 
~rrıaıaı nzaldı: İınalat azalınca, fiyat-
ar Yliksetdi. 
-..Bu kanunun mahzuru ne 
- Bu kanun, bizi. ~ saati ba-

l'ictnde çalışan ameleye, ~ ftl1i 
llisbetinde yevmiye vermtye mecbur 
:

1Yor Biz, bu nisbetln yüzde: ytnnl 
Şe indirilmesuı! istiyoruz: Dinlete

:UYoruz. Halbuki. biz amel.,e, yüz
l ~ elliyi veremedlğim z için az lma
d~t Yapıyoruz. Amele ise, bizim ft'I:· 
1tlıniz fiyata çallfinadıll için. daha 

lı kazanıyor. Bunım btr bafka mah
~ru daha var: Ameleler. şimdı. saat 
de de lşlerindeu çıkıyorlar. önJerin
l bir çok saatleri var: Bu saat
ı::· hem kahv•Jere dadanıp para
~ harcıyorlar. hem de aylaklığa, 
tı l'llbelliğe ahpyorlar. Yani, iş kanı.a
d 'Unun. amelelerımlze sade miıddeten 
e~u, ahlakan d:1 1.arar1 \'81'!" 

Lokantaalann tlerlf~ C üınhurreııtmizia. bilhana bu 
hep aon satırları, c1ddl birer ae
t olarak not ctmedlllne d!kkat et
'flrftr_: kendisine ıöz verilen lokantacı 
""llllYah Mustafa. kısaca: 
tı, - Bugün. dedl bir lokantacı. af· 
~ \re garson mektebi, mutlab ll-

!!l. Bir de lokanta miktannı azalt
:-ıı Şimdi rastf{elen lokanta açıyot'. 
ı:;:on. Köprü ti~ Babıili arasında. 
loJta 75 tane lokanta var. E~r. b;r 

8 rıtacı mektebi açılırsa. lokanta 
~k müsaad~i rutgelene saçıl -
~ Bu suretle de. hem lokantab
~ 1

1! tabii miktara inml~ hem lo-
01 "tacıhğrmız · dtl~lmlf, temlzlenmi~ 
)~· Mıllet de ağız tadıyla yemek 

~a~lrköy kazasının Halkah köyün
lii liasan, 53 yaşında olduğunu söy-

Yor: 

Jl'ak Yüz dönüın arazim var, diyor. 
"ı at bu arozt sulak ve ekime pek 
ao:~ic-ı; değ·lmi~ Toprağın sade 4 
"' Urnünü su baııamuş. Hasan. o kıs
" 

8 
da zerz~vat ekiyormuş. Kendı~ 

ı:ktile askerliğlı.öe Anadoluda bn-
!\nıuş: 

b - Anadolu topTaO'ı ydmur ,.tht 
t ~~ketlıdir divor Fakat bunnın 
konr'i'n k1s1r Rengı ıtivah. kendisi de 

ı.ı 1''"'alımsı K1şlar1 pek hılenmlyor 
di fiasan netıced~ talebini de ilive e

Yor· 

3~ B1naenaleyh btzfm. onlar Jribl 
d~ O döndm değil. 200- 250 ser 

11iinı toprağımu olmalı ti. yüzl\-
1)\fit '1llsün. 3o-t0' d<iniim ~ra~. 

bi'Zi aç kamına oyalamaktan başka 

layda vermez. 
Toprak ve makine 

İnönü soruyor: 
- Size toprak bulmanın çaresi" 
- Biz bulduk: Civarımızda bir 

"Menekşe,. çiftliğı vardır. Bu rifl'ik 
memleketten giJenlerden kalmıştır 

Bugün emlaki nıiJliyen:ndir. Bu. 
~ö:y halkı. onu sstın almıya muvaf
fak olduk. Fakat kal'flmıza. elinde 
bir haritayla birl!ıi çıktı: 

- Bu çiftlik benim babamın malı
dır. diye tutturdu Elimizc' :?ki tapu 
'-enetler:ne ra~men mahkeme karar1· 
ru alıncaya kadar. tam dört sene uğ
raştık. Mahkeme masrafile. çiftlik 
bfze, iki misline mal oldu. Çektikle
rimiz de caba. Ş·mdi. çiftlik bizim e
llinizde. J.l'akat dava daha bitmedi. 8. 
9. 16 mart tarhterind• yt~ m:ıhke
memtz var· Qiintdi adam. bu yü7.den 
bizim aleyhimize bafb ıdavalar da 
açtı! 

Şimdi sizden ist<?diğimiz. makine
dir. Bu çiftlik toprağının açılması i
çin bize yardım ettirın Bir de, mek· 
tebimtz ve yakacak ~numuz y?k. 

Orman Kanunumlan filıciyet 

C ümhurreisimız. İstanbul valisı L?itfi Ktrdııra. btt vatanrla!!im 
haklı arzularile aJAkadar ulmasırıı 

eDU'etti ve ondan bofalan sandalya
ya. Beykozlu Asım ı~: A11m, sua
le muhatap olur olmaz. muuddime
~ lüzum görmeden derdini dökmiye 
baparlı; 

- Bize ballı 21 köy var. Bunlann 
hepsi, odun. kömür, çubuk. çember 
işile geçin r. Orman kanunu. bu köy
lülerin işlerini ~ozdu. Şimdi biçare 
köylüler açtır. Fabrikalarda elli.fer. 
kırkar ku~a if arıyorlar Çünkü bi
zim 20 b n hektar arazimizin yüzde 
yetmiş befi ormanlık. çahlıktır. Bn
Yll' olan boı kısımsa. ekime elvel'ifli 
delildir. Binaenaleyh. köylü için ha
yat, ormandadır. Onun yolu da ke
siliııce ne yapsınlar? 

- Yani ı: z. ağaçlan. tstedi~niz 
glW kesmek arzu,sunda mısınız? 

- Evet. 
- Fakat orman kanunu. sh: agaç-

lan istediğiniz gibi kesemiyesiniz di· 
ye çıkanldı. Hem ben. 01'11\ana dah:. 
muhtaç yerlerde &ile bu kadar ş' rl· 

detli şikAyet dinlemedim. Sen, or · 
mm kanununwı, memleketi kupku-

ru hale gelmekten korumak gl.bi yük 
Fek bir gaye ile 1apıldıtuıı bilirsin 
Böyle bir maksatla ve uzun uzun dü
§Unülerek yaptlm1s olan bir kanunun 
nes·nden fiklyetçlsin? • Kendisind,m 
mi? Yok!\a tatbikatında gösterıl~n 
bJr yolsuzluktan mı 

- Bizim ormAnı askerler bekliyor 
Ormandan bir yUk odun alan köylü, 
ceza görüyor. 

- Fena mı? Demet orada muluı· 
faza kuvvetll! 

efin Huzurunda 
nacak yerleri ve yemekhanesi olma 
dığından bu kısım işçiler. işimiz pek 
pis olduğu halde işten sonra vtkana
mazlar. İş Kanunu da. sıhhat ve 
emniyet nizamnamesi henüz çık
madığı için. fabrikaya bu mecburi
yeti koyamıyor. 

Sıhhat nizamnamesi çıkmadı 

mı? 

Henüz çıkmadı efendim. Bir 
seneden fazla zaman oluyor ki bek· 
liyoruz. Bu noktalar üzerinde kay
makam da meşgul oldu amma lfa
nuni bir mecburiyet olmadığı için 
bir nPtfce alrnıtmadı. 

Y artlım ka.cuı kurulmalı 
- Daha ba~ka ne istersin? 
- Bir yardım kasası teşkiJ edil-

mes;ni istiyoruz Bu bizim icin cok 
faydalı ve lüzumludur. İş Kanunu· 
nun 102 inci maddesi sigorta işleri
ne taalllık eder. Fakat bu madde 
i~erisfnde bizim teşkilini istediğim!.% 

yardım kasas1 yoktur. İşçiler ücret
lerinin münas'p bir miktannı bu ka
saya terkederler. fabrika da ton ba

fsmet İnönü, bu noktayla meşgul silt zarara sokmakla netirelendiğini 1 pna küçük bir miktar ilive Pderse 
olrnasmı da, vah Kırdl.f8 ernt'Ptti' i;ah etti. Ve bu mühim noktaya da. böyle bir kasa kurulabilir. Hastalık 

Kartal hala~IMUll anlatıyor :l:ıymetli nottan arasında yer veren gibi çabuk giderilmesi icap eden za-
Kartal müm8'1SilJ de bahçıvanını~. Cümhurreisimiz. saat on altıda tek- rurf ihtiyaçlanmrz için böyle bir ka 

O: rar toplanılmak üzere, çoktan ha!r sa çok lüzumludur. Nitekim. Zon-
- Kabzımallar. bizi açltğa mah - ettiği kısacık istirahatıne çek ldı' guldak maden ocaklariyle Devlet 

ktim ediyorlar. dedi ve kenclileri11i:l Naci Sadullah DemlryoDannda bu fekilde bir te~ 
k.abzımaJ el:nden &rurtaracak hır teı- .. kilit vardır. 
kilit kurulmasını istedi. Vali Lutfi, .DğleJen sonraki temalar - Daha başka? 
Kırdar Cünıhurreıslmize: R eisicümhurumuz İnönü. öğle- - Bize saat ba'1fta wrilen ftcret 

- Bu ııle. bit de meşgulüz. dedi. den sonra da saat 16 dan iti- 13 kunıştan SO kuruşa kadardtr 13 
Yakında Ziraat Bankası Halde. bir haren halk mümessilleriyle yaptık- kt!n1fla çalışanlar geçfnemivorlar. 

- Ama biçare kövlO ne yansın? kredi f'lbesı açac-ak. O takd.rd~. bun- 'tan temaslara devam ettiler. Bunu biraz daha yükseltmek lhım-
- O- baide sen kanuna muhalif - lar da. kabzımall&Jdan kurtuımuı o- Evveli Kartal kazasmdan bir mü dır. 

sin? lacaklar. messiJ çağrıldı. İnönü kendisine - Saatte 13 kurut az değildir. 
- Evet Ormaı. kanunu b!raz ın- Inönü. bahçıvana sordu: sordular: - Evet amma. bizim işimiz diğer-

kıcadrr efendim' - Sizi. fena vaziyete düşüren b11ş- _ Otur oğlum. Adın nedir? terine benzemez. Ağırdır ve pis iş-
- Sen ne Is yap"'orsun? k• sebepler de olsn gerek Gec..-ocnler- _ Rıza Ar. tir. 
Bevkozlu Asınuu bu male verdiii de. A.nkaraya yabanc1 rençberler geJ- _ Ne İf yaparsın? - Gilndelfklert diğer çimento fab-

revııp: mıılerdi Oranın. Jstanbula nisbetcn _ Karta) çimento fabrikasında rfkalariyle mukayese eder misin'! 
JAffuz ec1eJ"kf!n doyar crlbf «5rflfttffü!ü daha verims1z olan tot)1"8ğında aeb- havaf hattın ~ftyfm! - Onlar bfze uzaktır. Vaziyetle-
IDIM"hamettn a1tn• saklanan menfaa- zecllik ettiler ve dibıyanm parasını _ Nerelisin? rlnJ bflmlyoruz. 
tf de açıilıt vurdu: kazamp gittiler B:z. bu tp.! tıf~in _ Kartalın verlfstyim papm. - Başka fıtedi~n var mı? 

- Ben de odun t0ccnnV1m: Köy- ayni muvaffakıyetJ gösteremiyo·ı.1,.;? _ Kac ya"'ndasın. _ Evet. Btztm fki yatakh '>lr dls-
lfilprl'fcn ahr. odun ıı;~t .. nm! y k b ·1 t ğ il · · " ' o sa. o se zecı er. opra ın mmı. _ Kırk bir. panser'mlz var. P'akat doktor btr 

İnönü bahc:i dei?istirdi: · d · • • b"U l ro ' c;ıı en 1yı mı 1 yor a ı · _ Tahsilin var mı? tane Bütün işçiler için bu azdır !ki 
- Senin bask-ı biT ic:t .. (l;;n var mt? ı - Katiyyen paşam: Sebzecil•k d kt d h ı· d S b d '-

- Ankaradald ..ziraat mektob1nde o or a ı azım tr onra 11 O• 
- O e ftl' efend•m 9fiokot, Haj: lflnde. KartaHdarla mmn.. ~ fkf bu~Jr sene okumuttum Sefer· torlu. Mae baltt'Nfan gtbl aftelert-

rfvenin Beyk"zl~ Yenfköv ara•nncfa maz. Bizim belimizi büken, bir bu berlik flAnı ile tahsilim vamn kaldı mtze de bakmahdYr18l'. 
eskisi " ;bi. munfozıunan ve vece sz;ın kabzımal iti var; bir de fabrika me- _ Bakmıyor mu? 
dliz araba vapuru itletmesini ısUyo- selesi: Biz de konserve fabrikalan - Günde kaç kuruı kazınıyor- Qavw. 
ruz! sun? ,,_ 

açmalıyız! ' inil. burada vanmda bTilunan 

O t t - Biz saat hesahfvle ~ahsmı pa-Amele evleri lazım ın::ada. smet nönünün dave- Vali doktor Krrdara dönP.!'ek: 
şam. Benim j{iindeli~m saatte 36 ku 

Çubuklu amele baljısı Musta.f a 
Cebeci: 

- Ben·m . ded:. phun. sağlı~nız
dan başka bir c:illeğim yok Yalnız. 
ameleler namına bir istirhom~m vnr. 

- Hangi ameleler? 
- Hisarla Beykoz arumda bulu-

nan müskirat. ~ • 1# :tundun 
fabrlkalannda çalıpn 2000 amele 
namına? 

- Nedir dertleri? 
- Yersizlik pd{am. Bunlann ya-

tabileceklerı bina yok. Biçareler yaz 
lan kırlarda. apç kovuklarında yatı
yorlar. Kq gecelerini nerelerde, na
sıl geçlrdUderint bilmiyorum İ~ie
rinde. kendilenne. içine sığınıJabJle
~k birer tahta kulübe yaptırmak ıs
tiyenler oldu. Fıı&kat; 

- Bopztçt çirkinleşir, diye, kay
makam müsaade etmiyor. O zava!lı
lara, büyük titr (amele evi> yaptırı
lırsa. hem onlar kurtanlmlf. hem de 
Boğaziçi güzeaeştirilmi§ olmaz mı 

papu? 

ti üzerine. Hariciye Vekili- - Mühim bir noktad1r AlAkadar 
i S 1'rl p ruştan 2RO kuruş tutuyor. m z araço,.. u da erapalasta!l 1.)oı. olmalıyız. Dedi ve sonra da itçiye 

bah S - Fabrikada kaç kişi çalrşıyor-ma çe arayına gelmiştt . Sara- dönerek: 
t sun uz? 

çoğlu da. nönünün yanmda yer al· - VaU bU1'11ula a1Akedar nlıcaır. 
d B. k - Bütün fabrikada 800 küsur it-

ı. ır aç gün evvel çok sevdiA'l va· Fakat bu hunsf bir şirket olduğu 
lidesini kaybeden değerli veklllmiz. ~iyiz. i~n. ancak kanuni lmklnlar tahak-
k lb - Şirket fscl1t>~ tyf b8ktvo1' mu? 

a inin derin yarasını en sez tli kuk ettirilebilir Cünkü -'r!tPt b!r 
ak - Bir kısmına iyi, bir kısmına •ı" 

b ışlardan bile ,Pzlfvebtlecek dere- noktaya kadar fedakArbk vaoabilir. da fena. ' 
cede metin ve vakurdu. Onun için. fazla Om;de kapılma. 

Verilen cevaplara. o da ayni all- - Niçin? _ Paşam SThhat nlzamnamest bir 
kayı göstermfye başladı. - Kartalın yerlisi olanlar. evi an evvel ~ana. işler düzelecektir. 

Kartalh bahçıvan: Cümhurretsi- barkı orada bulunanlar pek sıkıntı _ Peki otlum. te~kkür ~enm. 
m;zin huzurundan ayrılmadsn ev- çekmezler. İften sonra evlerinde Bir balı~cımn anPathlılan 
vel: Kartalm. halk lehine bili hal- yıkanır ve temizlenirler. Halbuk; S n 

ıra . usküdarhlardan. bahk~-
ledilememlş bulunan bir eski su da· bir kısmı işçi de uzak villyetlerden lık ve kaY1kct1Tk val)an H~ı-
vasmdan ve derdinden de bahsetti. gelir. Bunlarm evleri ve yeme~ vi- sevfne gelınipl. 0 da §lllllan an
Ve Cümhurreisfmtz. bu ricayı dA. yecek, yıkanacak yerleri yoktur. lattı: 
Kartallılan suya kavuşacaklanndan Bunlann çoğu ucuz olsun d•ye 15 - _ Pa.-ım. bfz kaytkM1'1t hesebma 
emin ede'lilecek dererede alika ıle 20 kişi bir odanın içinde yatarlar senede üç av caltsım Halbuki bizim 
karşıladı. - Bu odalan nerelerde kiralar-

lar? 
için bir senelik kazanc tahakkuk et-

Dün, ilk tonlantıda son dinlenen 
t . R Ö k'ti. - Kartal ve Pendikte Bu s~'-ilde tirtllyor Bunun n.-ticesind~ hazıla-

za ıse. ıza zyüre ::'A n tıJerinf terkettlter. bazılın da 
Özyürek. takas ve kliring sistemi yapmak sıhhate uygun değildir A- kaçak olatalr cahmnya batıladılar 

üzerine yapılan bütün muamelele- ralannda hastalık çıktığı çok goru- _ Kazan~ olarak senede ne ve-
rin, netiede, müstehllki ve müstah- lür. Fabrikanın yatakhanesi, yıka- rlyorsunuı? 

- Yedi lira Biz'm f shınbul tara-
fmdıt ayal'tmt7 voktur Tek iskele
miz Üsküdardır Bize İstanbul tara· 
fmda da ver eösterfrlene daha fazla 
iş yapabllirlz Rattl. kav11'1anmmn 
kt~a bir de motör tak1p o~kfldara 
beş kurusa adam tasmz Halbuki 
buna da Şirketi Hayriye mlnt olu
yor. 

- Nlcin 1enede Oc ay çalı~·yor
sunuz? Onu anl•madnn. 

- Hesap edersek en ~ok -:!ört av 
çıkar Diğer •ylarda hava fena olur. 
Sandala kimse binmez. 
Şimdi ufak parça esvaVT da ~rket 

tasımTVa batdad1 ve elfmrrlen bu ek 
meıt d~ aldı Sonra ayaklı havv.ın
lan da eıııklrlen bb mınmalanmt7.la 

tasıvorduk ~'rkt"t ldiriik hfr ııt'A"'ı8 

vanuru yaptınp bunu da elim•ıden 

aldı. 

- Ba hkçıhk var mı? 
- Var. 
- Onu anlat .rmdi? 

(Uktfen ayfayı cevtrlnlıl 
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- İtalyan ve Yunan gemileri ol

masa halrklanmızı kokutup denize 
atacağız. İki tane konserve fabrika
" olsa hem biz, hem de hükümet is
tüade eder. 

- Sen balıkçılık yapar mısm? 
- Yaparım. 

- Nerelerde balık tutarsın1z? 
- Balık nerede ol ursa. Karadeni-

ze çıkarız, Marmaraya da gideriz. 
- Bu sene balık çok çıkıyor mu? 
- Bu sene iyidir. 

- Sen bahkçılann nesisin? 
- Deniz küçük nakliye esnafı i-

simli bir cemiyetimiz vardır. Ben 
bunun idare memuruyum. 

- Başka bir söyliyeceğin var mı? 
- Şirketi Hayriye biletleri çok 

pahalıdır. Üsküdara gidip gelme 22 
kuruş. Bu pahalılık karşısında Üs -
küdarda oturanlar azaldı. Üsküdar 
bu yüzden ölüyor. 

- Bütün şikayetlerin şirketten 

mi senin? 
- Hepimizi aç bırakan şirkettir 

de ondan. 
İnönü, valiye hitap ederek, 
- Bununla da meşgul olmak la

zımdır, buyurdular. 
Çi.çek ihracahmız. 

Sıra Adalılara gelmişti. Reisi -
cümhur, 

- Gelin bakalım, Adalılar, diye-
rek çiçekçi Sadığı çağırdılar: 

- Nerede oturuyorsunu7? 
- Heybeliadada. 
- Nerelisiniz siz? 
- Rizeliyim. 
-Ne zaman geldiniz? 
- 905 te. 

- Bir dalyanın senelik masrafı 

nedir? 
- 1500 lira kadardır. 

- Başka ne var? 
- Bazı deniz vasıtaları volilere 

ve dalyan yerlerine gelip demirliyor 
lar Kömür bakiyeleri ve saire atıyor 
lar. Halbuki bu balık tutulmasına 
manidir. Liman memurluğu bu vası
talara demir yeri gösterdiği halde bu 
na riayet olunmuyor. Buna dikkat 
etmelerini istiyoruz. 

İnönü, bu noktada da valiye em· 
retti: 

- Bunları kaçınılması kabil olan 
bir zarara katlandırmamak J.azımdır. 
Seyrüsefer bakımından kabilse, iste
diklerini yapmalıdır. 

E yüpte İlyas, Reisicümhurun 
karşısına geçti. İstanbullu, ve 

Feshane mensucat fabrikasında alt
mış Ura aylıklı usta olduğunu söyli
yen hyas, İnönünün: 

- Bir şey söylemek istiyor mu
sun? Sualine şu cevabı verdi: 

- Paşam, bizim işçiler günde se
kiz buçuk saat çalışırlar ve ayda 26-
27 lira kazanırlar. Bizde ekseri kira
cılar çalşır. Bunlar, ev, kira, ve baş
lannda üç dört nüfuslu aileleriyle i
dare edemiyorlar. Bunlar iş kanu -
nundan evvel daha fazla çalışır ve 1 
daha fazla kazanırlardı. Şimdi sekiz 
buçuk saatten fazla çalışamadıkları 
için kazançları da azalmış oluyor. 

- Evet, Karamürsel fabrikasın
da çalışan arkadaş da ayni şeyi söy
lemişti. Başka? 

- Sağlığınız paşam, 
- Peki oğlum, peki arslanım. 

- Bu işe ne zaman başladınız? Hamamcıların istekleri 
- Dokuz sene kadar oluyor. Hamamcılar namına Osman Gün-
- Anlat bakalım. say gelmişti.. Tokatlı olduğunu , 45 
- Ben burada mensup olduğum sene evvel İstanbula geldiğini ve ye-

çiçekçiler cemiyetiyle Adayı temsil di senedenberi hamamcılık yaptığl -
ediyorum. Çiçekçilik memleketimiz _ nı söyliyen bu vatandaş da şunları 

de yedi sekiz seneliktir. Daha evvel anlattı: 
çiçek memlekete hariçten geliyordu. - Paşam, belediye hudutları i -
Biz bir birlik yaptık. Ve hariçten çi- çinde 98 hamam vardır. Bizim iki 
çek getirilmemesi için yaptığımız derdimiz var: Birisi su, diğeri ka -
müracaate muvafık cevap aldık. Bu- zanç vergisi. 
nun üzerine çiçekçilik inkişaf etti. İstanbula üç yerden su gelir. Kırk 

Yalnız G. İ. R. de çiçek için bir çeşme, Halkalı ve Taksim. Dördün
kayit olmadığından çiçek memlekete cü ve yedek olarak da Terkos kulla
gümrüksüz olarak girmeğe başladı. nıyorduk. Son iki sene zarfında da 
Müracaatimizle buna da mani olduk. yalnız Terkos geliyor. Terkosun met
Şimdilik çiçek satışlarını idare et - re mikD.bını 15 kuruştan alıyoruz. 
mek için bir çiçek haline ihtiyacımız Bu çok pahalıdır. En çok beş kuruş-
vardır. tan alabilmemiz lazund1r. 

Sonra çiçekçiliğimiz ihracat yapı- Sonra kazanç vergisi kanununun 
Iabilecek hale de gelmiştir. bize tahmil ettiği mükellefiyet ira -

- Mesela hangi çiçekler? dı gayri safiyenin yüzde 25 idir. 
-Narcis familyası çiçekleri. Çi- Evvelce hamamlar çok işliyormuş. 

HALK 
İçinde 

(Başı 1 incide) 
vakit hayran bırakan hareketi ile 
mukayese ettiğim zaman göğsüm 
kabarıyor, Türkiye Cümhurreisi • 
nin bütün dünyaya demokrasi der
si verdiğine inanıyorum. 

* O emokrasinin temeli eski Ati-
nada atılmıştır. Orada Cüm

hurreisi yoktu. Bütün kuvvet ve 
kudret halkın intihabiyle teşekkül 
eden mecliste toplanırdı. Meclis 
de devlet işlerini görmek üzere 
bir heyet seçerdi. Bu heyet, bu -
gün bizde Büyük Millet Meclisi i· 
çinden seçilen kabineye benzerdi. 
Bu heyet umumi mahallerde" açık
ta toplanır ve halkla doğrudan 
doğruya temasa gelerek onları din 
ler, ve derdlerini bizzat halleder -
di. Her vatandaş doğrudan doğru
ya bu heyete müracaat ederek der
dini açıkca söyliyebilirdi. 

Modern cemiyetlerde devletin 
büyümesi, nüfusun çoğalması, or
ganizasyonun mudil bir şekil al
ması devlet reisi ile halkı birbirin
den uzaklaştırdı. 

Devletle halk arasındaki müna
sebete resmi bir şekil verdi. Bu -
gün halk hükümeti olduğunu ilan 
eden memleketlerde halkırı reyile 
iktidar mevkiine seçilen devlet a
damları bile, ancak intihap zaman
larında halkla temasa gelebiliyor, 
diğer zamanlarda halktan uzakta 
yaşamağa mecbur oluyorlar. 

J smet İnönü modern demok -
rasilerin halkla devleti bir-

birinden uzaklaştıran bu resmiyet 
ananesini yıkıyor. Eski Atinada ol
duğu gibi, halk içinde ve halkla 
beraber yaşamak ananesini kuru
yor. Kastamonide, İneboluda halk
la yaptığı temaslar, dündenberi şeh 
rimizde her sınıf halkla doğrudan 
doğruya yaptığı hasbihaller. Can
kayada tertip ettiği çay ziyafetle
ri, onun halk içinde ve halkla be
raber yaşamak isteyişinin bir üa
desidir. 

İsmet İnönü bu hareketivle mo--
dern demokrasiler için yeni bir 

anane yaratıyor ve bütün dünya
ya Türkiyede en ileri demokrasi
nin kurulduğunu göstermiş olu -
yor. 

Yeni Defterdar 

çek yetiştiren bahçevanlardan kazanç Vergi bir hamama günde vasati elli 
vergisi alınıyor. Halbuki bu kanu - kişi geldiği hesabiyle tahakkuk etti
na uygun değildir. Buna mani olmak rilmiş. Halbuki şimdi yeni binalar-
lazundır. da banyo tertibatı olduğundan ha - TayinleTİ 

_ Nerelerde çiçek yetiştiriliyor? mamlarm müşterisi azaldı. Günde Ankara 4 (Tan muhabirinden) 
- Kışın adalarda yazın da Boğaz vasati yirmi kişiye düştü. Bu nisbe- Zonguldak defterdarlığına Tekirdağ-

içinde ve bilhassa Mecidiye köyün • tin tadilini rica ediyoruz. dan Hüsnü. Tekirdağ defterdarlığına 
de. -Başka bir şey var mı? Tunceliden Cemal, tayin edilmiş1er-

- Çiçek ihracı bizim için mühim- - Yok paşam. dir. Siirt tapu müdürlüğüne Trab-
dir. Bize ne tavsiye edersin, ne y~- - Te-ı;ekkür ederim. ı 

1 ? Reı·sı·cu··mhurumuzun du··0 şehir zondan Hamdi, İçel tapu müdürlü-pa ını da çiçek ihraç edelim. 
- Dışardan iyi damızlık çiçek mümessilleriyle yaptığı hasbiballer 1 ğüne Sivastan Recep, bundan açı -

cinsleri getirtmeli. Satış işlerini ni - bu suretle bitmiş oluyordu. lan yere Konya;:um Muhlis tayin 
zam altına alınalı. A. M. edildiler. 

- Bu kadar mı? 
-Evet. 

- Teşekkür ederim oğlum! 
Zapteclüen dalyanlar 

Bundan sonra: 
Sarıyerli balıkçı Ömer 

dinlendi. İnönü sordu: 

Yeni Emniyet Tayinleri 
Ankara, 3 (TAN Muhabirinden)--ıreli em.niyet amiri Mehmet Ali Kon

Alpan Emniyet Umum Müdürlüğü kadro- ya mezkur vilayet emniyet amirli
sunda yeni tayin ve terfiler yapıl- ğine, Bilecik emniyet amiri Muam-

- Nerelisin? mıştır. Bunları bildiriyorum: mer Koyas mezkur vil.9.yet emniyet 
- Sarıyerliyim. Babam, dedem, Trakya umumi müfettişliği emni- anurliğine, emniyet umum mi.idür-

tıep oralıyız. yet müşavir muavini Cavit Gönenç lüğü emniyet amfrlerinden Rlza Er-
- Çok güzel oğlum. Ben çocuk- Manisa emniyet müdürlüğüne, Ma· den mezkur umum müdürlük emni

luğumdan bilirim. Sarıyer eski- nisa emniyet müdürü Tevfik Arican yet amirliğine, Mazidağ kaymakamı 
den daha kalabalıktı. s Ek R ı · t · aınsun emniyet müdürlüğüne, rem o as emnıye umum mu-

- Büyük yangından sonra bu Samsun emniyet müdürü Nut'ettın dürlüğü emniyet müdürlüğüne, İs-
hale geldi. Agat Trakya umumi müfettişlig'i tanbul başkomiserlerinden Fevzi 

- Şimdi iyileşti mi? emniyet müşavir muavinliği?le, y l\Z Çeli'k, İstanbul başkomiserlerinde'l 
- Evet, 500 ev yanmıştı. 100 ü gat emniyet amiri Ahmet Öz:belt Ço- Halit Calkin, ve yine mezkur vila-

yeniden yapıldı. rum emniyet amirliğine, polis ens- yet başkorniserlerinden Ali Öz!rul, 
- Sarıyerliler hep balıkçı mıdır? titüsü dahiliye müdürü Yaşar Allıa- mezkur vilayet emniyet kadrosun-
- Yüzde ellisi balıkçıdır. Diğer- raz Yozga emniyet amirliğine, ts- da açık bulunan emniyet ami.rlihle-

leri muhtelif işlerdedir. tanbul emniyet amirlerinden Ali rine, İzmir başkomiserlerinden F:ı-
- Balıkçılıktan anlat bakalım! Kıral tgdrr emniyet amirliğine, fs- ik Nart polis enstitüsü dahiliy~ mü-
- Bizim işimiz pek belli olmaz. tanbul emniyet amirlerinden Zeki dürlüğüne, Antalya başkomiserıe-

Torik olursa uskumru çıkmaz, troik Akalın emniyet umum müdürlüğü rinden Bahaettin Vural İstanbul po
olmayınca uskumru tutabiliriz. Çün- emniyet müdürlüğüne, emniyet u- lis mektebi dahiliye müdürliiğüne, 
kil toriğin düşmanı uskumrudur. Hal mum müdürlüğü emniyet amirle- Muğla başkomiserlerinden Aziz 'ru
ibuki biz de uskumru tutmak isterı;-:. rinden Hüsnü Gören mezkur umum zug, Edirne başkomiserlerinden Hu
Çünkü bunun karı daha fazladır. Şim müdürlük emniyet müdürlüğüne Gi lusi Şentürk, Samsun başkomtser
di torik yüzünden uskumru kalma- resun emniyet amiri Zeki Tan~r Kır- !erinden Ali Sunmaz, Giresun bnş
dı. İki sene evvel 65 milyon çiroz şehir em'•-:iyet amirliğine, emniyet u· komiserlerinden Saim Sönmez, Mar 
tutmuştuk. Torik yüzünden bu mıkw mum müdürlüğü emniyet amirlerin din başkomiserlerinden İbrahim, 
tar bes milyona düştü. den Hulüsi Sayıner Giresun emnı-, lstanbul başkomiserlerinden M':.ı-

B k ? yet amirliğine, Sinop emniyet D.miri zaffer Ankan, Hamdi Tongar, Akil - aşa. 

_ Bir maruzatım daha var. Bir Cemil Rem mezkur vilayet emn;yet Yılmaz, Emniyet umum müdürlüğü 
d 1 ·an üc sene müddetle kurulmazsa amirliğ~ne, İstanbul polis m~ktebi kadrosunda açık bulunan emniyet a
h~ılmct. tarafından zaptediliyor. Biz dahiliye müdürü Nurettin Gökmen mirliklerine, Maliye Vekaleti milli 

bu kanuni hükümden kurtulmak i - İsta~~ul em?-1~~ müdU:lüğü ~ 6 Em!Ak müdürlüğünde~. ~üs~~ Ba -
in. bazı dalyanları üç senede bir ~u- :nü.dur .ınuavınligı~e, ~~mır emnıy:t şar, e~~.iy:t~ ~mum mu~urluğfi. şu : 

ç . d'yoruz Bu hük- aınırlennden İsmaıl Guntay mezkur be mudurlugune, terfıan taymlerı 
ruyoruz ve zıyan e ı · · • · rğ· 
mü kaldırmak lazımdır. vil.9.yet enınıyet amır ı ıne, Kırkla- tensip kılınmıştır. 
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UYKULU 
KUYTU 

MENKIBESt 

10 

Nasrettin 
Hocanın 
Hayatı ve 
Fıkralar• 

1 1 • 12 
Demokrasi 

Ne 
Demektir? 

13 
Büyük Ka· 
terina ve 
Aşkları 

14 • 15 

KARMEN 

16 

YiRMi 
SENE 

SONRA 

17 
Yirmi Altı 
Erkek ve 
Bir Kız 

18 
KENDi 

KENDiMiZi 
TAHllt, 

20 

SÜTNiNE 

19 

Kleopatra 
ve Aşkları 

Köy Muallim Mektebi 
ve Eğitmen Kursları 

ı' Baş~ 5 •ııcid.e) 

ciye kadar, eğitmenler, köylerimiw 
ze biraz hayat ve ruh götürecek
ler, köyler.mizin zirai, ve kültür
lü kalkınmalarında - ellerinden 
geldiğı kadar - faydalı olacaklar. 
ve kendilerinden sonra gelenlere 
yol açacaklar, onların daha mü • 
sait şartlar iç.inde çalışmalarını 
mümkün kılacaklardır. 

İzmir Kızıl Çullu köy eğitmeni 
yurduna 1938 yılından itibaren 
köylü kızlann ve kadın • 
lann da alınması, aynca büyük 

bir memnuniyetle karşılanacak 
bir hadised!r. Bu suretle köyler
de, dikiş ve biçkı. bilen, çocuklara 
ve hastalara bakmasını öğrenmiş 
olan kadınların bulunması, köy -
lerimizln medenl seviyelerini 

yükseltecek tedbirlerden biridir. 
Yalnız, lüzum ve faydalarına 

4 - 3 - 939 

Cep Kitaplarınm 21 İnci 

Numarası Bugün Çıkh. 

Elen Key'in Bu Meşhut 

Eserini Okuyunuz. 

CEP KİTAPLARI 
Size senede 100 kitap vermekle, 

beynelmilel edebiyata girmiş 

eserleri, en büyük mütefekkirle· 

rin, alimlerin eserlerini tanıtıyor. 

Bu fırsah kaçırmayınız. 

Senede 10 Liraya Zengin Bir 
Kütüphaneye Sahip Olacaksınız. 

• 
Abone Şartlan: İstanbul Sabt Yeri: 
Cep kitaplannın se

nelik abonesi 8 lira. 
Altı aylık abonesi 

Yeni kitapçı. Anka
ra caddesi No. 85. 

Ankara satış yeri: 
Bilal Ak Ba. 

4 1 liradır. 
Senelik abonelere 

bir küçük kütüphane 
hed ·ye edilir. 

Konya satış yeri: Ye
ni Kütüphane. 

Bilecik satış yeri: Adres: Ankara cad· 
dest, Reşit Efendi Hanı 
birınci kat. Posta kutu
su 97. 

Nail Kitabevi. 
İzmir satış yeri: Dev

rim Kitabevi. 

Her Kitabın Fiyatı 10 Kurustur. 

1 ZM iT POSTASI 
Yalnız bu ha!taya mahsus olmak üzere 5 Mart Pazar ve 7 Mart ::lalı 
günkü İzmit hattı postaları yapılmıyacaktır. 

I 
kani olduğumuz bu eğitmenler 
meselesı munasebetiyle mühim 
bir noktayı tebarüz ettirmeyi bir 
vazife biliyorum: Bir senelik bir 
kurstan sonra yetişen eğ'.tmen • 
leri, hak ki manasında bir mual
lim olarak kabul etmemek ve nor
mal yoldan kuvvetli muallimler 
yetiştirmeyi, yani şehir ve köy 
muallim mektepler:ne Iazım olan 
ehemmiyeti vermeyi bir dakika u~ 
nutmarnak lazımdır. Bu muallim 
mekteplerinden kuvvetli muallim-

ler yct.ştikçe, eğitmenler yerlerini 
onlara verecekler, daha doğrusu. 
ontann idareleri ve rehberl.kleri 
altında faydalı olarak çahşmakta 
devam edeceklerdir. 

Fikr.mce, eğitmenler yetiş • 
tirmek işi, Maarif Vekaletı le 

beraber, Ziraat, Sıhhıye, Nafıa ve 
Milli Müdafaa Vekaletlerınin çok 

sıkı bir surette, elbirl !ği ıle ve 
planlı olarak çalışacakları ve ba· 
şaracakları büyük bir devlet işi· 

dir 
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[ Yazan : Mabel Constanduros 
l~!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!iiii!!~i!!!!!!!~• ·~~~~~~~~~ 

1 i Cebel Topu ve Dört Makinelitüfek ile Takviye 
E ·ımiş ln9iliz Taburu Bütün tlakim Tepeleri Tutmuştu 

M isis Big, büyük nine! benim 
§11 eski kahverengi paltoma 

hiçbir yenle rastladın mı? Arıyo
rum, arıyorum bulamıyorum, dedi. 
Ninesi, o eski püskü paçavrayı ne 
yapacaksın arttk üç pens bile et
mez, cevabını verdi. Onlar, biraz evvel çıkbklan dö

nemece kıvrıldıktan sunra, biz do 
yollandık. Zikzak yiıruyüşlerıe 

izimizi knnştırarak iki günde Kü
çük çamlıcaya geldtk ve bizim Tev 
fik hocanın mJlıyetçi dergahına 
postu serdik. Mevsim kışlamış, 

yağış başlamıştı. Nankörler de, 
duşmanlar da artık faalıyetten çe
kilm!şlerdi. Aylardanberi kızıl 

kanla lekelediğ mlz dağları, c.rman 
ları, kış baba kudretli !ırçasitc be
yazlara boyamıı5tı. 

Bcyazlarn bürünen bu sahnyı, n· 
rasıra, yine benekliyor, ocak başın
da pineklemiyorduk. 1cnp ettıkçe 
Hicaza knöar uzayor, bazan daha 
ilerilere uzanıyorduk. Şükrü Dayı 
Mesut, Yavuz Fehmi beylerin bü
ytik hlmmet1erl, unutulmaz gayret
leri, Üsküdardan başlıyan te~kilnt 
ınent'llcrini adnpazarına kadar e
rfştirm 'şti. Bı::le kadar yükselt>n 
karla kaplı yollan, Anadoluya 
doğru akan istiklal ve nıilliyet a
şıklarının, millet ve me:?mlekı?T uğ 
runa canlarını Ceı:iaya ko~an Türk 
ars\an'arırun ayakları çiğniyor, a
çıyordu. 

f e!eğin, son zamanlardn qffedı-
len. yüz ellilikler arasında bu

lundurmak bahtsızlığı ne karaladı
ğı Eşref o sıralarda Maltadan İstan 
bula ge1m "§· Balkan harbinden, 
Bulgaristandan tanıdığı Mustafa 
Kemal Paşaya, karakol cemiyeti 
vasıtasilc bazı maruzatta ve bilhas· 
sa hizmet teklifinde bulunmuş. Ka 
bul olunmuş, Kocaeli ve Bolu ha
VAlisinde müdPfaai hukuk teskna-

-...,._~.:::..:=___,;::m~ .. ~m~ur di m1ş. Çakırcalı Ef~ 
nin takibi esnacnnd·ı !anı~t1ğım bu 
arkadaşla birlikt3 c.:alışmrudığım 
da büyuklerimiz taraf.Jıdan muva· 
fık görülmüş. 

Yavuz Fehmi beyden aldığım bir 
haber üzerine, o gece, karakol ce
ıniyetinin Üsküdar şubes ida::-e he· 
yeti azasından Ahın,!t Halim beyin 
İmrahordaki evin~ gittim. Eşref, 
Ahmet Halimin biraderi Ad:l, En
ver paşanın baş yaveri Eş:-cf hey
leri de or:ıdn buldum. Hep bera
ber görüştük, anh.~ttk ve girişcce
ğim 'z fanlivetln ana hat' arını karnr 
la.~ırdık. Kartal, !zrnit, Acnpazaı·. 
Kandre, Geyve, Bolu, Şile havali
sinde müdafaai hukuk teşkilatı ya 
pacak, halkı düsmana karsı silah
landıracaktık. Muhtaı: ~!d~ığumuz 

silfı.h ve cephaneyi yeni bahçeli 
ŞükTü bcy'n merkez cdindi~i <Çal. 
köyünden alacaktık. Teterriiata alt 
işler hakkında da icap eden karar 
verildikten sonra, sabaha kart:' mu 
vafiakiyet düa ve temcnnilcrfle da
ğılmıştık. 

H emen erteorl gün, E~rdl"' baş 
başa vermiş, işe b:ıc:lamışttk. 

Kendimize karargah ittıhn~ ett!ği
rniz, Büyükçamlıca suyu ile Tom· 
ruk ağası arasındaki yol üz:erin • 
de bulunan, rahmetli doktor Ha· 
zım paşanın boş köşkünde her 
gün birleşiyorduk. 

El alt•rıcfan tednrik ettı~ı • 
zn:z gönüllü arka:foşları buında si
lahlandmyor, saklıyo1'Ciuk. 

Bu köşkte tam "" bir glin kalmış 
sanki memlekette hiç düşman yok· 
muş glbi çok açık ve serbest r;a!ış· 
mı~tık.Ben bütün işlerimi görmüş, 
hn7.ı"hklnrımt bit irmic:tim. Hareket 
lcin Eşrcf'n de işini bltirme~ini b,..k 
liyorduTl". O gün. yin" çok sıln.,tılı 
bir günümdü. Bir yerrlc durnmı· 
Yor, hiç bir şeyle eğlencmiynrdu n . 

I• çimdcld kaııvcti ~t~ın karanlık 
havası büsbütün arttırıyordu. 

Akc:ama doV-u biraz folaşmak ve 
açılmak için, BüJ ük ~:a•nltca suyu
nun menbnına doğru uzanmıştım 
l-IC'm yavn~ yavaş yürüyor, hem de 
ayağ"mın a'tında topak'anan kar. 
lan silkerek uzaklara fırlatJyor ve 

eğleniyordum. Ansızın. Üsküdarla 
Kısıklı arasındaki yol :izerinde tam 
nıillet bahçesinin üst kapısı önün-

Süleyman Çamur İzzet Halil 

deki snhada ve beyaz korlar üze
rinde kara bir lekt• gfüi duran b'r 
kalabalık gözüme il şti 13iraz dik

Durgunluğu tilkiliuinden, -:amurlu 
ğu da sertliğindendlr. 'Jerçektcn 
de çok kurnaz ve cesur bır erdir. 

* 

Fakat, Misis Bigin kiiçilk 
kızının sesı öttiı. Ben gördüm an
ne! Kapıya gelen bir eskici aJdı. 
Paltoyu ninem ona verdi, diye ba-
ğırdı. 

Misis Blg, ninesine, sen paltomu 
sattın mı? diye sordu.. 

Ninesi kaşlarını çatarak, evet 
sattım ya! Şu benim rumatizmaları
mın sızılannı unutturmak için. bir 
şişe Port şarabı alacaktım. senden 
iki şilin ödirnç ısıcdim. vermedin. 
Paltoyu bir şiline sattım. Kendimin 
de bir şilinciğim vardı etti iki, işte 
onlarla bir şişe aldım, dedi. Misis 
Big az kaldı ağhyacaktı. Paltonun 
cebinde on şilinlik bır banknot var· 
dı. Onu ev kırası için saklıyordum. 
İşte şimdi onu da kaybettim, diyor
du. 

N inesi. demek ki, sende on şi
lin vardı da, ben senden bir 

şilln istediğim zaman' yok dedin! 
Oh olsun sana Rumatizmalı ihtiyar 
bir kadına karşı cimri davrandığı· 
nın işte bu cezasıdır, dedi. 

Misis Big: 
- Sen hain bir kadınsın nine, 

aldığın şilini ver de herifin arka
sından yet:şt~r. p:ıltomu belki geri 
alırım, dedi. 

Kiiçük kızı, ç:ıbuk ol anne belki 
herife yetişirsin, herif gideli be~ 
dalöka olmadı. Va1uvorth sokn~ına 
doğru gitti, diye bağırdı. 

H ava sıcaktı. Misis Big alabil
diğine koşuyordu. Yüzıı kıp

ı kırmızı kesilmiş şakaklanndan bu-

ğunu anladım. 

katli bakınca, bu karaltının silili 
çatmış bir IngHiz müfrezesi o~du· 

1 
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Tomruk ağası üzerinrlen Büyük-

çam lıca sırtını asmış Duhani zade il MÜZMiN APANDiSiT 
çıft1iğinin çamlıklarına doğru ak-
mıştık. 

B!zim köşkten ayrıldığımızdan 

tam 20 dakika sonra, beraber'nde 
iki cebel topu ve dört malı'meli tü
fek bulunan bir İngll'z taburu ko· 
şar adım ile geliyor. toplarla, ma
kineli tüfekler civar sırtlara kuru
luyor. Etaraftaki hakim nokhlar, 
yol baş13rı tutu,ıqor, kö~k te dört 
yandan sarılıyor. Ancıık gece yarı
sına kadar beklenHd kten sonra, 
birdenbire yapılan bir hucum ile 
koşk işgal ediliyor. tçinde kimr;e
lerin bulunmad ğt anlaşılıyor, ta· 
bur da ters yüzüne dönüp gidiyor. 

B iz, gün doğarken Dunullu kö- • 
yünü tutmm;tuk. İçimıze ye

ni katışan bazı . ar:<ada'ilarm, tabii 
yürüyüş kabiliyetleri az ve açılma
mış olduğundan b r part'a istirahat 
ihtiyar.ıru duymuştulc. Bu sebeple 
köyün, Alerndağı yolu üzerindckı 
küçük koruluğuna çekilip kurul
duk. Hepsi de ciiret ve cesaretleri 
nisbctinde şen ve şakacı olan ar· 
kadaş'arım, bir iki dakika dınlen
dikten sonra, küçük koruyu bır 
mektep teneffüshaneırine benzeti
verm~lerdi. Aynen bir mektepli 
neşesi ve şakrakl ğı ile 1<-:>şuşuyor. 
gülüşüyor, bağrışıyorlardı. Birbirle 
rini kara gömerek, kar t'lpuna tu
tarak şakalaşıyor. ağaçlarda şakı· 
yan kara tavukların. cıvıldaşan ça
lı kuşlarının keyiflerini kaçırıyor
lardı. Sırası gclmişkP.n, mıhn~tl 

zevk edinmeği bilen, icabmdll blr 
çocuk hafifi ğile nfacanlaşan ve i
cabında da bir arslan sertHğile hır· 
çınlaşan yeni arkadaşlarımdan bil
diklerimi size de tan:tnyım. 

S u ağacın d'bindc, göz'erini ku 
cağınd ki filintasınn dikip dü

şünen knrabıyıklı g<mca Kasımpa
şalı Çamur İzzet der!er, düşün:::eli 
bir delikanlı gıbi görtiaiir amma, 
ne görünüşüne inanıp u.;lu ne de 
lakabına bakıp sıvışık san.may:m~ 

Onu da insan kendisi. ı;iiplıf'· 
sfz. teşhis edemez. Ona da nmclı
yat yaptırmak Jlh.1mdır. Fakat 
miizmin apandisit J•ııfİf bir hasta
lık ı?"İhi devam edehilh· .. O Yaman 
kcnd 0 nl h,.kfmc mua,•ene ettir · 
mekte eeçlklrse hastah~n ne hale 
girec-eğl önceden ke•t ~rilemP.z. 
Bunflan dolavı mii7.min anandish 
ha!'ltalığmın n1iim<'t1erh•I. hlr ol • 
mnzsa ·iiphelcncrck vakfinile he· 
kime gitmek iizerc, bilmek fayda· 
hdır. 

l\fii7min nnanrfi-;ff h11 ... •1aTındrı 
hld hir şek1Mt> sonTR knl•,., hnna 
amclivat yanılmak 19'7.lnı iken her 
h~n!rl bir srh,.nt,.n ' 'An•lnma7.. Has 
talık ta -biiviik 'Mr şan!! pc;eri o-
larak- kı•mrfl k,.nrflne lu•ftflr.r ''e 
mii-n"'ltn ohı"ıo1c kn1•r. JUivl" 11kln 
ı:rii .. filtiilii. siddf'tli l>i" hac:t,.hktan 
kalan t'11\Ym•n nnnnoll<;it tabüi kcn· 
dl kendine betli olur. 

Bir de apandlcit baclanl!Tctnd:ı 
hafif olur. mih·mln hal.tP devam 
eder. İlkin sadece hh mlrfe bowk· 
hıi!:u C"ihl. isfnh hir ı?lin var. btr 
gUn yok. y~m,.kten !lonra mfıte il· 
zerfnrf P. Al!'nlrk. h11?.'1• ... nda ıı•rPk 
sıc-nk PA71f'" e"nk-.iin n"lcac;nn ''a1crı· 
rak rtkar. Jla7.tm ıfa lc:+ah 1?1hf lca 
r•cık: hl" ı;riln rnhn+ra hn7m r<ıtle~ 
hlr vemek ertesi rlin ha:ım edile • 
mez. 

Sahahlav•n ac ka""-•na butnntl, 
vanm ha!I n/noıc;ı. hnlnntm1n cnn · 
~ac:ı ifa n-clf'hilir: Akc:am ycnilmi!I 
;ı.·Pmf'kl,.T yahut cnrfece su Nknr. 
Al!ız koknr. Anrak a~7 kokucu 
dahıı hncka tflrlii !!:PhP.olPrden de 
ııeldlğ'J için al?zı kokan hel' !<P.<Jin 
h«>men mii,.nıin ananiffc:HP t11t1ıl· 
duğuna hiikmetmevlni7.. 7,ftten 
hic hir h~ctnhi!n valnı:z bir alamet· 
le hHkmolunamaz. 

Mü.,,mfn '""'ndtııH hactal1ı-n.ıfn, 
meyvaifan hııcka. f<'hii. ha~aklar 
da hozu1nt'. ('ole ""fa '""fer hir in· 
kıba:z. J,lncf ilnrları da favdıı veor
mez. Razı e-11"1f'1"rfeo tn•ım karın 
am~dan. lct>nl n1"1•1!1 ,,.a,ı .;anırı 
ko!iiar. Halhnkl ası. vnk+ur. hlr 
parca köniiktii su ... Khnlc:lnıle d.-. 
aksine, lc:hal olur ba:vlannda d• 
vakit vakit inkıbaz yahut ak!ltne ... 

Baztlannda kaTacf*er bozuk ve 
bOytik olur. O vaktt beniz samn. • 

trak, ızözlerln akında sanlık hulu· 
nur. Dil dalma pa!iih. sık sık hu -
Jantı. sonra da acı acı safra cıker. 

Her tilrliisünde stntrler datma 
bozuktur. Huy deği!dr, en kUçiik. 
ehemmfvetstz seheplerden bir ('Ok 

sinir halleri, gök vUzHntin kan~k
ları kapanmıs gibi keder ve yeis. 
Kiidik hlr hneketten bilvHk Mr 
yorgunluk ... Beniz ııanmt1'Rk ol · 
masa bile, toprak rengi ıdbl... De 
rin bir dermanııt7.lık, viicnt 7.ıtlf. 
(Özlerin altl slvah. Cocu'l<1~"'fa 
olursa, ('ocuk biiviimeıten kalır. 

Ak-;amlan !lltcaklık derecesi 37 
ile 3R a"a~ında .•• 

Apandisit sancısız olmaz. Fıtkat 
mii7mfn şeklhufe sanN haff•i1', 
hem de h<'r vakh anantflsin hulun 
dujru verde deJ!il: RaY•lınında nti 
de hosluğunda. kimisinde eöhnbin 
etT"af"'da, kimlııfnde de apıınrttsin 
bulundui!u tarafın aksine olarak 
solrfa ... Sanrı mutlaka tf,.,·amh da 
değildir. nklt vakit gelir. ~onra 
bir aralık hirden bire ·•M~ef1Pnir. 
Slddetlenmec;lne her vakit hlr se 
benfe hulunm~7.. durup du1'n"kf'n 
yahut hir hareketten, yorgunluktan 
sonra artar. 

f'ornlcla"ıfa """"' "'."3"kf'!n 
$1tfttf'tlenlr. 7.n\'8 lh hird<'"hirt' ha· 
rekPH~n kahr. karın aV"'S'ntınn 
ktvrıhr. h«-n7.1 cal"arır. vfh:ii hir
den N•k•lmlıı. ~ihf olur. Sanr.ı hir 
saat. fkf !laat sürer, sonra kendi 
kendine gecer. 

Klmisfnde de ııancı yemek yf'.F 
ken, yahut yeınf'kten sonra ha7m 
esnasmtıa meydana crkar, Gece 
tatlı uykudan m·andırdı~ da vnr 
dtr. O uman nef P" darlı~ cfa verir. 

Miizmln anandlslt haııtahh ken 
dl haline bıraktn<'a vılfarca $İirl'r •• 
Arada srraıfa rfa haftflPr, sancılar 
kavholur. Birdenbire hlrf ve a~r 
şekle ıri""mesl de miiınkilndflr. 4.n 
cak haslantı'lr.ında hafif ve mü'l!min 
olan apanrf1c:fn hövle ai?tr sekle 
girmesi ihtimali daha azdır, Ba!f 
lanım:ında hAd olnna. ıınnra mil~ 
mlnlestll't v1tkit tekru c:lddetlenme 
ıl ihtimali daha ('Ok olur. 

Bununla beraber, insan, ıay• 
dıflm alameotlerden hlr ka<'ını bu 
Jup şüphelendiği halde hemen be 
kime muayene edilmek ve am~ll 
yata IUzwn Kösterlne onu tereddüt 
etmeden yapttnnak hayırlıdır. 

raın buram terler akıyordu. Elli a
dım kadar önünde, biri yolun sa
ğında, ötckisı solunda olmak üzere 
Misis Molar ile Mısis Higgins koşu
yorlardı. Ta u::akta sakallının biri, 
üzerı eski elbiselerle yüklü bir el 
arabasını sürüyor ve arasıra "eski
ci,, diye bağırıyordu. 
Komşultm Mısis Molar ile Misis 

Higgins'i görünce Big, acaba bun
lar ne ctmiye koşuyorlard diye 
merak ettı. Bu 1kı kadın da kapı bi
tişiği komşuları idiler. Böyle dü
şünüp dururken hakikati anladı. 

Ninesile avluda konuşurken, onlar 
da, kendi avlularında söylenE>n 
sözlen işitmişler. İşi çakmışlar ve 
kahverengi paltoyu satın alıp da. 
on şilinı ele geçirmek için yarısa 
çıkmışlardı. 

Misis Molar öteki iki kadından 
daha genç olduğu için eskiciye ilk 
once o vardı. Liıkayt bir tavır ta 
kmarak. "Şu elbiselerin içinde, a
caba eski bir kahverengi palto bu
lunmaz mı? Ho~uma giderse alaca
ğım,. dedi. 

Eskici, iki tane var, diyerek. ya· 
kasının astragam güvelerle delik, 
deşik eaum~ bir paltoyu kaldırıp 
gösterdi 

Misis Molar, a canım bu kadar 
cafcaflısını istemem. Şuna ne isti
yorsun? dedi. Ve elile eski bir kah
verengi paltoyu. gösterdi. 

Fakat Big, yetişmişti. O palto 
benim paltomdur Ninem hemen 
şimdi yanlışlıkln sattı, onu ben ge
ri alacağım, dedi. Ve paltosunu ya· 
kal adı. 

Misis Higgins, senin palton mu? 
Yanılıyorsun. Senin paltonun sırtı, 
bak işte bunun gibi yırtık değildi, 
dedi ve paltoyu kavrayınca ken
dinden tarafa çekti. 

Big, evet sırtında yırtık yoktu. 

kıymetini bilirmiş gibi dnvranıy 
du. Ben bu paltoyu, sinema fil 
terinde görülen. sarı S3çlı bir k 
dından beş İngilıL lırasınn aldı 

dedi. 
Big. yalan söylilyorsun. 

kendim diktim, diye bağırdı, 
pancara dönmuştü. 

Misis Molar. ben o paltoyn iki 
lin veirim. diy•? bağırdı. 

Misis Higgins, ben üç şilin 
pens veririm, diye haykırdı ve h 
men paraları P.l arabasının üzeri 
saydı. 

Misis Molar. al sana benden dö 
dedi ve o da paralan bir eski elb 
sf>nin üzerine sıraladı. 

Big, protesto ediyordu. 
bu benim paltomdur. Onu bendi 
tim. giydim, eskittim. ninem yir 
dakika evvel yanlışlıkla .::atmıs 
ye bağırdı. 

Misis Hi.ggins. satmış mı. 5a m 
mış mı mesele o. Sen de cınttı'" 
söylüyorsun. M.al cskicinindir D 
lediğine satar Ben dört buçuk v 

rlrlm, diye bağırdı. 
Eskici satayım mı. vok fiya 

yükseltirler mi diye tereddiit ed 
yordu. Fuat pıtr,. d11 e yce 
dayanamadı. Snttım. dedi ,,..o dö 
buçuk şilini cebine nttı 

Big, eve varır varmaz hir s 
dalyanın üzerina c:öktn vP hung· 
lıüngur ağlamıyn başlndt Ninesi 
na neye ağlıyorsun? dedi 

- Neye ağlamıyayım Bizim pa 
todan Misis Higgins tam be::: buçu 
şilin kar etti, Ben de on ilınden o 
dum, dedi. 

N inesi. sen öyle sanıyorsun 
budala' Paltoyu dört buı.'U 

şiline aldı ha! Oh olsun ce7.asıdı 
Komşulann ne söylediklerine 
lnk verir de, kelepire korunak ist 
ha! dedi. Sen şımdi çektin de yırtıldı. Fakat 

ben kırk yıllık paltomu tanımaz o- - Nasıl konma1 paltoyu alc\1 y 
lu muyum? dedi ve eskiciye bir şi· On şilini de cebinde bulmu,tur. 
lini atarak: paltr.ımu geri ver. Hem Ninesi. sen delimisin a kızım, be 
de yırttığın için de, sana vermiş ol- bütun ceplerim birer birer aram 
duğum şilinden bana uç pens geri dan. hiç eskiciye eski elbise mi s · 

tarım? On şilinlik banknot bend 
ver, dedı. 

Misıs Molar. dur acele etme Big, Nah iste al: dedi. 
sen bunu kendi paltom diyorsun. - Peki mademki parayı aldı 
Fakat ben bunu bir eskicınin ara· din neden önce haber vermedin? 
bası uzerinde gordüm. Ona mü~1e· - Çiınku ben seninle konuşu 

d ken öteki şu bitişik duvarlarımızı ri çık.tun. Hem de ben hepıniz en 
ötelerinde sinsi sınsi ayak patırt evvel vardım. Eğer pazarlığı bitire-

me~em, 0 zaman pazarlığa ı:iz gı- tarı işittim . Sonra da paltonun cep 
1 terinde on şilin olduğunu sen söy 

riştrsiniz. Daha evvel değil. O pa -
toyu ben baldızıma alacağım, dedi. leyince komşu avlularda bir kosmn 

Big, senin baldızın altı buçuk ca gürültüsüdür oldu Sokak knp 
kadem bovundadır. Benim boyum tarı açılıp kapandı. Sokakta koc:a 
beş kade~dir b:.ıldızın bu paltonun adımlar duvuldn Ben budala mı 

1 
• vım? Hiç !'les çıkarmadım ElAleml 

tçine sığmaz kı.. . kul k t 
Mı · M 1 insanın yalnız bir glzlı kapakhc:tna n uza manı 

sıs o ar, •. rsü ı 
baldızı mı olur? dedi. cezasını go n er. 

Tam bu sırada Misi~ Higg~ns de ı--------------1 
yetişerek pıızalığa katıştı. Eskiciye. I 

1 i i ben sana bir bu,.uk ı "Ot>revı v~ cllt tı•st•""'"" ... o ..... ,.,.. 
fU pa to ç n. • . , 1 • Ö 
şilin veririm, aech. Or. Hayrı mer 

Paltodaki kerameti anlıyamı· 1 •leden sonra Beyoğlu Ağacarı 
yan eskici Oç kadı111n birin- _,.,.,,.." 11\,Jn 1 ~~ Tolpt"n 4 ~.._ .... 

den ötekine bakıyor ve paltonun l:'.I•••••••••••••~ 

s 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:. 
~,..v,.,.ICI. kırıkhk ve bUtün ağrı;..ınnızt derhal lt•c111r. 
- icabında giinde 3 kaıe ahnablllr. 
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Çil 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Buruşukluk 

Pörsukluk 

ihtiyari-ık 

Çirkinlik 
HASAN Yağlı ve yağ
sız acı badem, yağsız 

kar ve yarım yağ!ı gece 
ve gündüz kremleri çil
leri ve a:vilceleri ve le
keleri kat'iyyen izale e
der. ihtiyarlan gençle11-
tirir, gençleri güzellet
tirir. 

HASAN 
K 
K i 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret l /' •••••••••••••••••••••:•••••• 
Mahkemesinden: Alınan yada Mu-

,_DiKKATi 

geln soba ve porselen fabrikası limi
tet şirketi avukatı İsmail Agahın 
Galatada Mahmudiye caddesinde 6~ 
No. da Bonyo levaztnıatı tüccarı 
Jak Ha vlç aleyhine 4 kıta poli
çeye müstenit 812 Türk lirası kıy
metinde 1591,20 Alman markı ala
cağın talWU hakkında iflas yolu ile 
tebliğ ettirdiği ödeme enırlne borç
lu itiraz etmediğinden iflasma ka
rar verilmesi talebiyle 38--575 No. 
lu dosya ile açtığı dava zımnında 

müstenidi takip senetler zirindckı 
imzalar hakkında istiktabı yapılınak 
üzere 7-4-1939 Cuma günü saat 
14 te mahkemeye gelmesi ve gelme
diği takdirde bu imzaların kendisi
ne aidiyetini kabul etmiş addoluna
~ağını mübeyyi.n davetiye M.aleybin 
ıkametgahı meçhul olduğunda11 
mahkeme divanhanesine asıl'lllstrr. 
Keyfiyet bu ilan ile tebliğ ~lu-
nur. (15647) j 

-APIKOGLU 
SUCUKLARINI 

Tercih edlnlz 
Hallıı koyun ve sığır etinden ma

muldür. Bı..itUrı bakkallarda satılır. 
Taklidlerinden sakınınız. 

1 

İma!Athane: Maltepede 
•..ı••••Telefon: 24340 ••••ı• 

Kartal İstasyon caddesinde 3 nu
marada mukim iken halen nerede 
olduğu bilinm.iyen Hidayet varisi 
Melek'e; 

İstanbul icra Hakimliğinden: 

1 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban
kası tarafından 24.6.938 tarihli blı
kıt'a (rehnin yetmemesi) vesikasına 

1 
müsteniden hakkınızda 69.58 lira-' 
nın 16.6.938 den itibaren yüzd-a d'.l-1 
kuz faiz ;Yüzde bir komisyon ve yiız-1 
de 10 ücreti vekaletle tahsili İstan
ibul Üçüncü İcra Dairesinin 938 -
3750 numaralı dosyasile istenmiş ve 
gönderilen ödeme emrine itirazınız 

hasebiyle mezkılr Banka tarafından 
ref'i itiraz talebinde bulunul.mu~ ve 
mürafaa için gönderilen davetna
melerin nerede olduğunuz bilineme
diğinden bahisle bila tebliğ iaclu o
lunduğundan 20 gün müddetle iliı· 

nen tebligat ifasına karar verilmiş~ 
tir. 

Yevmi mürafaa olan 28 Mart 939 

T. C. ZİRAAT BANl<ASI 

Sermayesi: 

Kurulus Tar:hi: 1 R88 

100,000,000 TUrk 
Sube ve ajans adedi. 262 

Lirası 

Zirai ve ticari her oevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

7.İrAAf nR1'lrn<ıtnıfa komharşıh 'Vf' ihh!11":1'7 fncnrr11f hPc;mfıı,-,.-,111 f>TI 

50 lirası bulunanlarıı oı<'nptff> 4 dPfa <'"k:1P<"PI< kıır.'a ile a~ağıdaki n•~ 
4 
4 
4 

40 

Adet .. 
" 

göre ikram;v1> dn!ht.ıılraktır. 
J .000 Liralık 

sno 
250 
)Of) 

" 
" 
" 
" 

4.000 
2.000 
1.0110 
4.11110 
5.0flO 

Lır~ 

.. 
,. . ,. 
,, 

........................ ı ..... ._._ .... ._a 
İktısat Vekaletinden: 

Ve.kaletimiz ic ticaret Umum ı~üd.ürlüğü İhracat kontrolörlükleri icin 
(Louıs Schopper) Marka 19) adet h~ktolitre (3) adet kalbur m~•-• · . ~ne~ 
r6) adet etüv ve (3) adet hassas terazi satın alınacaktır. 

1 - Bu aletlerin muhammen Ledeli <31141 üç bin yüz on dört lira o
lup muvakkat teminat parası. <2331 üra <551 kuruştur. 

2 - Eksiltme 17 /3/939 tarih!n-2 tesadüf eden cuma günü saat onda 
Vekalet satınalma komisyonund3 yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyj görme~ ve teminat paralarım vatırma!t fi. 
zere Ankarada Vekalet levazim müdürlüğüne ve fstanbulda İkttsaJ Ve· 
kaleti ihracat kontrolörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1287J t680ı 

TAN 

Beyaz bir 
Çehre 

Latirf bir 
Cild 

Parlak bir 
Ten 

Ger9inbir 
Vücud 

Cazibeli 
Gençlik 

Güzel bir 
Yüz 

Billur 
Gerdan 

HASAN ismine ve 
markasına dikkat. 
HASAN DEPOSU 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz : 

İZMiRİN 

AŞÇIBAŞI 

l ı İstanbul İkinci iflas Memurluğun
dan: 

İstanbulda: Şişlide oturmakta VP 

Sultan Hamam ve Beyoğlunda ma

nifaturacıhkla iştigal eden Yervant 

Serveryanm İflası 2-3-939 tari

hinde açılıp tasfiyenin adi şeki.lde 

yapı!masına karar verilmiş olduğun-

dan: 
ı - Müfliste alacağı olanların ve 

istihkak iddiasında bulunanlarrn a

lacaklarını ve istihkaklarıru ılanda:ı 

bir ay içinde İkinci İflas Dairesine 

gelerek kaydettirmeleri ve delilleri

ni (Senet ve defter hulasaları vP. sa

ire) asıl veya musaddak suretlerini 

4 - 3 - 939 

Ankara Asliye Mahkemesi ikinci Hukuk Dairesinden: 
İstanbulda Balcıoğlunda Yedek Subay Okulunda askerlik hizmetini 

gören Nallıhan eski Müfettişi Kigılı İskender oğlu Ekreme: 
Ziraat Vekaleti namına hazine avukatı Recai Tüzmen tarafından~ 

mektep masrafı olan 593 lira 19 kuruşun yüzde 9 faiz ve masarifı muha
keme ile birlikte tahsiline karar verilmesine dair 93!1 / 41 numara altın
da açılan alacak davasının yapılmakta olan duruşmasında: 

İkametgahınızm meçhuliyetine mebni mahkemece verilen karar üze
rine 27.2.939 pazartesi günü saat 10 da mahkemede verilen karar üze
rine ilanen tebli?. edilen davetiye iızerine gelrnediğ'niz ve bir vekil de 
göndermediğiniz anlaş1Jdığından bu oefa ilanen, gıyap kararı tebliğine 

karar verilerek muhakeme 10.4.939 pazart~si günü saat 9 za talik edil
mişt'r. O gün de gelmediğiniz ve hır vekil yollamadığmız takdirde du
ruşmaya gıyabınızda devam olunacağı tebliğ makamına kaim olmak ü
zere ilan olunur. '1443) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
1929 senesinde Sarayburnu gümrük ambarından kilit namı altında 

kaçırılırken yakalanan 8 sandık tabancanın ikramiyesi İstanbul tthalat 
gümrüğünce dağıtılacağından bu hadisede mulibir ve müsadir sıfatile 

hizmeti geçmiş olanların istihkakını almak üzere bu ilan tarihinden i
ttbaren 30 gün içinde evrakı müsbi leleri.le birlikte !stanbul gümrUklcri 
başmüdürlüğune istida ile müracaat etmesi ve bu müddet'n inkizasın
dan sonra herhangi bir sebep ve su retle vukubulacak müracaatların iti
bara alınmıyat'ağı ilan olunur. (13 28) 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 
Kars gümrük kimyahanesı için 74 kalem muhtelif kimya malzemesi

le kimyahane alatının 0.3.93U perşembe günü saat 10 da 2490 sayılı ka- • 
nunun hiıkiımleri daıre5inde açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - İhale bedeli 647 lira 90 kuruş olan bu işin ilk teminatı 48 lira 
60 kuruştur. 

2 - Alınacak malzemenin cins fe evsabnı gösterir şartname levazım 
servisinde her giln görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalarile başmüdürlükteki komisyona gel
meleri ilan olunur. (1157) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
22.3.939 çar!i<lmba günü saat 14 de İstanbulda Nafıa müdrülüğünde, 

eksiltme komisyonu odasında 1879,88 lira keşif bedclh Bahçeköy orman 
Fakültesi mühavvile binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme. Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri. proje keşil hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 
İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare

lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden eksilt
me tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası 

vesikalarile gelmeleri. ( 1420) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Aksarayda eski Sofular, yeni M ustafapaşa mahallesinin Kadribe~ 

sokağında eski l, 3 ve yeni 3 sayılı Hi;iseyin oğlu Ahmet Hasan varisleri 
İsmail Hasan. Şükriye. Mehpare VP Saniye uhtelerinde mukayyet gayri 
menkulün hazineye olan borçlannd!ln dolayı tahsili emva] kanunu hü
kümlerine göre bil müzayede satılacağından isteklilerin 22.3.939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 16 da ihalei evveliyesi ve bunu müteakıp 
10 gün sonra •la ihalei katiyesi yapı 'acağından Fatih kaymakamlığında 
toplanacak olan ıdare heyetine pey akçelerile ınüracaatlan ilb olunur. 

(1418) 

1 
• • 

ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakikf yaşını itiraf 
tevdi etmeleri. ve bu derece cazip hir tarzda 

2 - Hilafına hareket cezai mes'- nasıl güzelleştiğini izah ediyor 
uliyeti müstelzim olmak üzere müf

lisin Borçlularının ayni müddet 
içinde kendilerini ve borçlarını bil
dirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulun
duranların o mallar üzerindeki hak· 
ları mahfuz kalmak şartiyle bunla
rı ayni müddet içinde daire emriı1P 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mılzcretleri bulunmadıkça cezai 
mes'uliyete uğrıyacaklan ve rüçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 

saat 10 da Hclkimliğimizde haz:r .----------------------------

bulurunadığmız takdirde mürafaa- lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 

4 - 11-3-939 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat 11 de alacak
lıların ilk içtimaa gelmeleri ve müf
lis ile müşterek borçlu olanla·r ve 
kefillerinin ve borcunu tekeffüJ e
den sair kimselerin toplanmada bu
lunmıya haklan olduğu ilan olu
nur. (15648) 

On gün kadar evvel çektird!ğim 

Fotoğrafımı gördükçe gözlerime 

inanamıyorum. En aşağı 40 yaşın~ 

da görünüyordum. Alnımda ve 
gözlerle ağzrmın etrafında buru
şukluklarım vardı. Tenim esmer 
ve sert idi. Bugün ise cildim yu
muşak ve dostlarımın gıpta naza
rile baktrklan açık ve buruşuk
suzdur. Herkes benim hakkımda 
35 yaşında olduğum halde ancak 
25 yaşında göründüğümü söylü
yor. Yegane cild unsuru olan To
kalon Kreminin gece için pemb<.! 
rengini ve gündiiz için beyaz 
renktekini kullanarak güzelleşme
ye muvaffak oldum. Tokalon kre
mini tavsiye ettiğim dostlanmdan 
birçokları da benim gibi memnu
niyetbahş semeresinden hayrette 
kaldılar. 

Cild unsuru olan Pembe renk
teki Tokalon kreminin terkibinde 

Viyana Üniversitesinden meşhur 

bir Profesörün keşfi ve Biocel ta

bir edilen kıymetli gençlik ~evhe

ri vardır. Akşamlan yatmazdan 

evvel pembe rengindeki Tokalon 

kremini kullanınız Siz uyurken o. 

besleyici ve güzelleştirici tesirini 

gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü

zelleşir ve buruşukluklarım ıı>de

rir Gündüz için de bevaz ren~in
deld Tokalon kremini kullanıl"lı 
Siyah benleri yok eder ve açrk 
mesameJeri srkıştırır ve cildinizi 
beyazlatıp kadife gibi yurnu~atır. 
Bu basit usulü bilen her kadın 
"günde beş dakika .. daha genç ~Ö· 
rünebllir ve tene yeni bir güzellik 
verebilir. Tokalon kreminin seme
resi garantilidir. Aksi takdirde pa
ranız iade olunacaktrr. 

nrn gıyabınızda icra kılınacağı da- Tıp fakült~i Diş tababeti mektebinde 40 lira ücretli daktlloluk a-
vetname makamna kalın olmak üze- çılttır. İngilizce, fransızca veya alm ancadan birini bilmek lazımdır. İsti-
re ilan olunur. (15633) yenlerin Tıp fakültesi dekanlığına müracaatları. (1421) 
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Meıhur Alman 

TAR AF IN DAN 

TAN 

Gii%ellik Mütehassısı Prof es(;r Doktor 

15 

E.WINTER 

Formülü Yapılan VE NUS KREMi 
terklp, teıir ve cilt süzelliği bakımından dünyada me..aat kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Müballıalı reklamlara hacet yoktur. Bir tecrübe ve mukayese kafidir. 

Depoeu : Nureddin Evliya zade müe11eae.i, lıtanbul. 
:::::::::-....--~~--:::-:::::::::::::=:=:=::::=:=:::::::=;:=;:::;;;;;;;;;;;;;;-~fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllııııiıııi ~:.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~--:---:İ~s~ta-n7b-u71~İ~k~in-c~i~İflas ı1~murlu-

' Talibi zuhur etmemesine binaen tediye şartlan ,.e infaat müddeti ğundan: İstanbulda Bakırkoyde otu-İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
.Miktarı Muhammen B. 7o 7,5 Muv. T. Saati 

Lira Kuruş Lira Kuruş ~ 

Lastik çizme uzun 
Ve kısa konçlu 127 çift 745 -
Balıkçı muşambası kı-

sa ceket, muşamba ve 
Pantaıon 150 adet 906 

55 87 14,30 

67 98 15 
:Sahariye bakım evi 
elektrik tesisatı işi 321 58 24 11 15,30 

1 - Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktar
ları Yukarda yazılı malzeme ve iş ayn, ayn eksiltmeye konmuştur. 

n - Eksiltme 8/3/939 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalann
da gösterilen saatlerde Kabatşta Levazım ve mubayaat şubesindeki 
alını komisyonunda yapılacaktır. 
nı - Şartname ve keşifnameler her gün sözü geçen şubeden parasız 

olarak alınabileceği gibi nümuneler de gprülebillr. 
lV - isteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni vesaik ile birlikte 

lrıezkur komisyona gelmeleri ve çizme ile muşambalar için nümune 
getirmeleri ilan olunur. (1083) 

* Cinsı Miktan Yilk tartma Muham. % 7,5 te. 
miııat 

Eksiltme 
bbWyetl Bedeli saati 

Beheri Tutan 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. -------

ltaınyon 2 adet 3 ton 2400.- 4800.- 960.- 14 
Satış kamyonu 1 .. 2 " -.- 3100.- 232.50 14 30 
Arap sabunu 3000 Kgr. 562.50 42.19 15.15 

I - Deliftirllen fenni şartnamesi mucibince 3 adet kamyon ve yine 
~name1i mucibince 3000 kilo arap sabunu ayn ayrı açık eksiltme 
usuıne 1atın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminıtlan hlzalan.nda gös
terilmiştir. 
k: III - Eksiltme 9/3/939 P~mbe günü hizalarında yazılı saatlerde 
abataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

Yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi ka
Palı satış kamyonu plam da görülebilir. 

V - İsteklilerin tayin edilen iün ve saatlerde % 7,5 ıüvemne pa
ralariyle birlikte mezklir komisyona gelmeleri il8n olunur. (1082) 

Cinsi Aded * Muhammen 
,,... Bedeli 

Temlna&I 
Lin 

Kr. Lira --Seyaz Qul 115000 '10 33033 
hağ}ı., "Kilosu"..-rTakriben', 

1 - Yukarda yaııb çullar lçtn 2'7 - 2 - 939 tarihinde lrapab sarfla ya
Ptlan münakasada teklif olunan fiat haddi layık görülmediğinden pa
~rlıkla mübayaası kararlaştınlmıştır. 
•y};I :-. Pazarlık 7 - 3 - 939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta Levazım 

1 durıyet binası alım komisyonunda yapılacaktır. 
Tn - TalJplerin teminat akçeleriyle birlikte belli günde komisyona 

gelmeleri iliuı olunur. "1405" 
,,.. 

Clnsı Miktan Multammen % 7.5 Mu- Eksiltme Saat 
8. 

,Lira Kr. -- --rU& Küfesi 3000 adet 900 -

:l!ıgın sön. 17 kalem 2337 54 

Yak Tem. 
Lira Kr. 

--
87 so 

175 31 

..u 

Açık 

ebiltme .. .. 
-
16 

18.20 
llrıne levazımı. 

2 
1 

- Liste ve §arlnamelerf mucibince yukarda cim ve nıikdan yaııh 
kalem malzeme ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 
. n - Muhammen bede11erile n.ıuvakkat teminatlan hizalannda götıe

l'ilrrıtşttr. 

Ilı - Eksiltme 17 • 3 - 939 tarihine rutlıyan Cuma gOnn hizalann
~a IÖsterilen saatlerde Kabataşta Levaznn ve Mübayaat Şubesindeki A
ıın Komisyonunda yapılacaktır. 
1" - Liste ve prtnameler her gQn s6zü geçen şubeden parasız ola

raır alınabilir. 
V - Eksiltm~ fftlrak edecekler tayin edilen gQn ve saatlerde% 7.5 
~--. paralariJe birlikte mezk6r komisyona gelmeleri ilan olu-
~ (1311) 

~~· SOMER BANK .,-~ 
Birle§ik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fallrikalan Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
kayseri Bez Fabrikuı mab 12 No. Paketi 415 Kuruı 

16 " " 
480 il 
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580 " n 
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... ar.tll ........._ lliıult "•itilecekleri illa olunar 

A (i A R A N ticlil edilen lzmir Turistik 7ollan İll§aatına aid elultme llbı ran ve Sultan Hamamında manifa-

s A Ç LA R A lzmir VilCiyeti Daimi Encümeninden: turacılıkla iştigal eden Salahüddin 
başlangıcın iflası 22-2-939 tari

Eksitmeye konulan iş: 26 + 000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yo- hinde açılıp tasfiyenin adi şekilde 

• 

' ı KUMRAL ve SiY AH 1 
renkte sıhhi saç boyalandır 

NGtLtZ KANZUK ECZANESi 

1 BEYOOLU - tSTANBUL 1 
Türk Gemi Kurtarma 

Anonim Şirketinden: 
Türk Gemi Kurtarma Anonim Şir

keti Hiuedarlar Umumi heyeti aşa· 
ğıda yazılı Ruznameyi müzakere et
mek üzere 15 Mart 939 Çarşamba 

pnü saat On birde Tophanede De
niz hanında Üçüncü kattaki İdare 
Merkezinde l'evbliıde olarak topla
nacaktır. 

RUZNAMI 
1 - İdare Meclisi raporunun o

kunması ve tasdiki, 
2 - Mürakıp raporunun okunma

-. 
3 - 1 . 1 . 939 tarihinden 16 . T. 

939 tarihine kadar olan devreye ait 
bilanço, kar ve zarar hesaplannın 
tetkik ve tasdiki, idare meclisi aza· 
lannın ve mürakıbm ibrası. 1 

Iunun tesviyei türabiyt. sınai imalat ve makadem şose 5 + 800 kilo- yapılmasına karar verilmiş olduğun
metrelik Gtizelyalı - lnciraltı ve ılıca Branşmanı yollannın asfalt kap- dan: 
lamalı şose 11 + 975 kilometrelik Karşıyaka Izmir yolunun asfalt 1 _ Müfliste alacağı olanlarm ve 
kaplamalı şosf!ve kısmen parke, 1 + 283 kilometrelik Alsancak Şe- istihkak iddiasında bulunanlarrn a
hitlik karakolu kısmının parke kaldırım, 4 + 850 'kilometrelik Mer- lacaklarmı ve istihkaklarını ıliindan 
sinli - Bornova yolunun asfalt kaplamalı şose inşaatL bir ay içinde İkinci İflas D'lircsine 

Keşif bedeli: "1194090,, lira "76., kuruştur. gelerek kaydettirmeleri ve deliPeri-
Bu işe ait eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır. ni .Senet ve defter hulasaları ve sa-
A - Kapalı eksiltme şartnamesi, ire) asıl veya musaddak suretlerini 
B - Mukavele projesi, tevdi etmeleri. 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 2 _ Hilafına hareket cezai mes'-
E _ Şose vesınai imalat yapısına ait umumi fenni şartname, asfalt uliyeti müstelzim olmak üzere müf-

beton şartnamesi, lisin borçlularının ayni müddet 
D - Hususi şartnameler, içinde kendilerini ve borçlarım bil-
G _ Hulasai keşif, mesaha, silsilei fiat cetvelleri ile malzeme gra- dirmeleri. 

fikleri ve projeler. 3 _ Müfllsfn mallarını her ne sı-
lstekliler: Bu eksiltme evrakını lzmir - Ankara - Istanbul Nafıa fatla olursa olsun ellerinde bulun-

Müdürlüklerinden ~O lira mukabilinde tedarik edilebilir. duranların o mallar üzerindeki hak-
Eksiltmenin yapılacağı tarih gün ve saat ve yeri: 16/Mart/939 Per-

lan mahfuz kalmak şartiyle bunları şembe günü saat 11 de lzmir Vilayeti Daimi Encümeninde kapalı zarf ayni müddet içinde Daire emrine tev 
usulile yapılacaktır. di etmeleri ve etmezlerse makbul 

Eksiltmeye girebilmek için: isteklilerin bu gibi in§aatı hfisnü suret-
le ifa ve ikmal ettiklerini tevsik edecek evrak ile Izmir Valiliğine mazeretleri bulunmadıkça cezai m~ 
müracaatla alacakları ehliyet vesikası ve 939 yılına mahsus Ticaret uliyete uğnyacakları ve rüchan 
Odası vesikası. haklarmdan mahrum kalacakları. 

Muvkkat teminat: "48423, liradır. 4 - 10-3-939 tarihine müsa-
Inşaat: 1 Ağustos 941 tarihine kadar bitirilecektir. dif Cuma günü saat 11 de alacaklı-
Tediye şartları: Müteahhide mali 938 yılı içinde 100 bin, 939, 940, 1arm ilk içtimaa gelmeleri ve müf-

941 seneleri içinde Dörder yüz bin lira ödenecektir. Inşaatın hitamm- lis ile müşterek borçlu olanlar ve 
dan sonraya kalan istihkaklar için % 6.5 faizli bono verilecektir. kefillerinin ve borcunu tek .. ff'üJ e-

Teklif mektuplan: İsteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 den sair kimselerin toplanmad:ı bu
üncü maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektupla- lunmağa hakları olduğu ilan olu-
nnı yukarıda 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evvel Izmir Vila- nur. (15643) 
yeti Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek ve 1/1> Saç bakımı 
postda vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. (1253) 1 Güttlliğin en birinci şartı. 1 

Ontversite Rektörlüğünden : 
Edebiyat fakilltesı arkeoloji enstıttisüne bir desinatör alınacaktır. Ay

lık ücreti 80 liradır. Güzel sanatlar akademisi dekorasyon veya tezyi
nat kısmı mezunu olmak şarttır. isteklilerin Fakülte dekanlığına müra-
caatlan (1388) 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Mah· 
kemesinden: Fatma ile Alinın mü5-
tereken mutasarrıf olduklan 500 li
ra muhammen kıymetli Kasunpaşa
da Hacı Hüsrev mahallesinde Çeş

me sokağında 4 numaralı ev tamamı 
şuyuun izalesi için açık arttırmaya 
konularak 350 lira bedel mukabilin
de hissedarlardan Ali Yıldız tizeri
ne ihale edilmiş ise de bedeli ilıale
nin yatmlmamış olmasından dola
yı Fatma vekilınln talebile ihale fes
hedilerek ve icra iflas kanununun 
133 üncü maddesi mucibince 15 
gün müddetle müzayedeye konmuş 
olduğundan bu arttırma 22.3 .. ~39 
Çarşamba gtinü saat 15 den l G ya 
kadar icra olunacak ve en çok art
tırana ihale edilecektir. 

1- Gayrimenkulün evsafı mah
keme başkitibi nezdinde 938-22 
numaralı dosyada yazılı olduğundan 
istiyenler orada okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmis mali
ye vergileri, belediye, evkaf karesi 
satıcıya, telliliycsi alıcıya aittir. 

3 - Arttırmaya girmek ıstiycn

ler ınuhammen kıymetin re 7 buçu
ğu nisbetinde teminat akçesi veya 
ulusal bir bankanın teminat mcl.tu
bunu getirmeleri sarttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden iti
baren beş gün içinde mahkeme ka 
sasına yatırılacak aksi takdirde ıha
le bozularak farkı fiyat ve znrar zı
yan bila hüküm kendis"ndcn alına
caktır. 

5 - 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun yüz seksen seldzinci 
maddesine tevfikan gayrimenkul u
zerindeki ipotek sahibi alac klılar
la ve diğer alacaklılar g yrtmenkıl 
üzerindeki haklanna hususiy\ faiz 
ve masrafa dair olan ıddialarını is
pat için ilin tarıhinden itıb ren 'l0 
gün içinde evrakı müsbıt0 eri\ l..? 
birlikte satış memuruna mur. c at 
etmelidirler. Aksi takd"rde hukuk
ları tapu kütüğü ile sabıt olmıyanlat" 
satış parasının paylaşmasmd n ha
riç kalırlar . 

6 - Şartname mahkeme- ı:livrırıhn 
nesinde herkesin gôrebilecc rj yer -
de asılmıştır. Fazla malumat almnk 
istiyeııler 938-22 sayı lle baskatip
liie müracaatları ilin olunur 



===16 T A N 4 - 3 - 939 

illii~ll~il1Jii1lililffjj~ltlJJlllltili~lli~11111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§1~111llllllli~Jlil111111JlllllllllllJlı~lllllJl11111~ılıııllllllıııııııııılllllılllllllllıılllııllııiııllılllllllllllllllllllllllllıil 

HAVALARA GUVENMEYi iZ! 
, ____ ..::..::.:~:...~.=...-.-..--------------------------------------------------------~, 

üşütme. mühim hastahkla ra kapı açabilir. Hafif 
alacağınız bir tek kaşe 

Vücudü bütün bu tehHkelerden 
sıyanetle Gripi Tedavi 
ve agrdarı izale eder 

G R 1 P 1 
G R i p i N, soğuk algınlığı ve nezlenin Tesiri anidir. Terkibindeki hususiyet dolayıslle kalbe, 

b•• • f k '" d d böbreklere, mideye hiç zarar vermez 
utün ağrı ve sızı arın at ı evası ır. Lüzumunda günde 3 kaşe ahnabilir 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRİ PİN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
111111111111rııırırııırııtrıı1111rıı11rıııırııııııııııııırır~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rııııııııııııır11111111111111111111111111111rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111t11~111tııııııı , · . • • ' ' .. ~ r'"- · ~,./' •• "'" r' , ~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı111111•1ııı•ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı .ıı.ıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı11tu:~ 

• · i i Her _ s Bilmeli 1 1 
1 

-
ve BEL 

G R 1 p 
Nevralii 

• NEZLE· KIRIKLIK BAŞ ve 
DIŞ AGRILARI 

Soğuk algınlıklan - Kırgınlık ve bütün ağrılara k~ı 

BiR KAŞE 

M 1 NA 
DIR 

ismine ikk • • e ı ;z. 

-ADEMİ İKTİDAR 
GEVŞEKLIGINE KAR$ I 

B N 

~ 
Grip, nezle, enfloenza, artma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE ~ = kan ve derman haplarile sigortalayınız. • 

• BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, ittiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz :::: 
• bir devadır. ii 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek § 
• her türlü mikroplan öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri aağlamlatbnr, ze- !I 
• kiyı yükseltir. Bel gevfekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. ~ 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kı~tan, soğuktan ve havaların değitmeain- ~ 
• den mütees~ir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten ge- • 
= lecek her mıkroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetler le neticelenen GRiP nezle, § 
• enfloeaza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükle; sabah, !I 
• öğle, akşam birer, ıekiz y&~ından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BIOGENINE :::; 

almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede ~ 
•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111• bulunur. •llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lllliİ 

Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz dörduncü parti olarak ecnebi küp ve kr1stal . eker satın 
alacaktır. Teklifler 15 mart 939 çarşamba güniı sant on bire kadar 
Bahçekapıda Tas han 42 numaradn kabul ve tetkik edilecektir. İsti
yenlere yukarki adresten parasız snrtname verilir. , .. ~~~~~~~~~~~~-------~~ 

SATILIK ECZANE 

~~-•y EN I •~~ .. 

BİRLİK 
Gençliğin aylık kültür ve sanat 
mecmuası. Beşinci sayısı çok 
güzel yazılar ve etütleri ihtiva 
ederek çıkmıştır. 

Umumi müracaat ve idare ye
H: Ankara caddesi No. 153. 

f abletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) ~ 

Haydarpaşa - Adana hattı güzergahında büyük bir vilfıyet merk~zin
de müşterisi hazır, işlek ~ir eczane, sahibinin sıhhivnziycti doluyısile 

'1111 satılıktır. . 
P Alacahamamda 16 numarada tuhafiyeci (İZAK M. NİYEGO) ya mü

racaat. 

ÇIGIR Kitabevi 

1 LAN 
Avrupada En 

Çok Kullanılan 

Bundan beş ~ne önce ~rmi beş ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yaşındaki oğlum Osman Bulgaris

POKER 
traş bıçaklan memleketimizde 

dahı en çok sevilen 

. tand~n . a~a yurdumuz Türkiyeye F 
gelmıştı. Bır sene evveline kadar 

kendisiyle Bandırmadan mektupla
ş~yorduk. Üç ay once ben de Bulga

rıstanın Şumnu vilayetinin Yenipa
zar kazasından Bol1azlıyan kazası-

nın Sırçalı köyüne iskan edildim. 

Poker Traı Bu;ağıdır. Ana yurda geldiğim gündenberi oğ-

Mütekait Ortaklarrır . 
Ankara Memurlar Kooperatifi Şirketinden : 

___ ..._.__._..iiııiiiiiiıı..-.iilıiİİi!"~~~~!iiiiı'i~~~~~~~· lum Osmanı arıyorum. 
• ~:;;;;;;;;;:;:;;;;:;;;;;;;;;;,=====;:::::::===::::::::========~ Bulgaristan Yenipazar kazasının 
!Sabıbı ve Neşriyat Müdürü Halll L.ötfil OÖKDÜNCO Gazetecilık ve Mahmuzlu köyiinden Tosçu oğul-

Mütekait bulunmaları dolayıs ile şirket ortaklarından ayrılmak ü
zere 31 birincıki'mun 1938 tarihine kadar müracaatle numara almış bu

lunanların hisse bedelleri iade edi lcceğı ciıhetle bu gibi hissedarların 
Ankarada şirket merkezine bizzat veya mektupla ve maaş almakta ol

dukları Maliye şubesınden halen mütekait bulunduklarına daır ala

cakları vesika ile müracaat ederek hisse bedellcrını almaları rica 
olunur. 

Nqrl~t ~~~Bud~~ymT~Md~~ bn~~S~ilio~u RAShl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


