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Amerikan, lngiliz, Fransız1 

Donanmalarının Tevhidi 
Teklif Ediliyor 

Stimaon 

Italya Arazi Talebinden 
Vazgeçiyor 

Nevyork, 7 (Hususi) - Eski Cümhurreisi Mister Hoover'in 

kabineainde Haric:iye Nazın olan Mister Stinuon, New-Y ork Ti
mes' e yazdığı bir mektupta diktatörlüklerin demokrasilere, umu

~·· .L:-L-L~ -.'-' olacak bir tecavüze batlamalanndan enel 
ıhtiyat tedbırlen almak lazım geldiğını aoyıcm~-J.ıa., birlerin 

"müsbet bir hareket,, mahiyetini haiz olması lüzumunu müda aa 
etmittir. 

Mister Stimsona göre Avrupadaki diktatörlüklerin deniz kuvvetleri, 

Fransa ile İngilterenin deniz kuvvetlerini Avrupa sularında tutmıya ka
fi gelebilir. Bu yüzden Avustralya, Zelanda ve Sengapur ile daha baş

ka yerler, Japonyanın taarruzuna açık kalır. 
On':ln için Mister Stim!IOn totaliter .------------

memleketler tarafından A vrup:ı de- y 
-, mokrasilerine kar11 bir taarruz vu- angın 

1 • • • •• ku bulduğu takdirde Amerikan, Fran 
S met 1ft0 ft U sız ve İngiliz donanmalarının müşte

reken harekete geçmeleri liiZumun- E k 
Y K

.. ı ·· -da J.Srar e_ylemekt.edir_ n azı bili 
Sönmedi 

e oy U "Constitution Hall,, da bir nutuk 
söyllyen Hariciye Müsteşan Berle 

--o- demokrasiyi ve Amerlkantn df!mOk-

~1111 Şefin köylünün dert- rasilere yardun siyasetini müdafaa 

•rine defter açması, göz etmiştir. Pazar günü kısa bir tevakkuf 
GÇ111as1, gönül açması, bl· * devresi geçiren Sultanhamamı yangı-
:: l:iiiylik bir inkalGbın arl• Paris, 7 (A.A.) - ftalyanm Fran- nı tahkikatı dün sabahı.tı itibaren 

sinde olduğumuzu müi• sadan arazi terkine taallUk etmiyen tekrar başlaml§tır. Dün sabah yan -
deliyor. taleplerde bulunacağına dair dolaşan gın yer~de adll kefil yapılması mu-

}' şayiaların tecrübe balonlan mabi- karrerdL Tahkikatı idare eden müd-
CIZcırı: Sabiha Zekeriya Sertel yetinde olduğu iyi haber alan mah- deiumu~i muavini Necati Kütükçüoğ 
~:-.Paşam, senin gibi bir devlet fellerde söylenmektedir lu ile bır sulh hakimi v.e bir mühen
aç tnin bizim d~rtlerimize defter Bu mahf ellerde İtal~anm noktai dis .bu k~şfi yapmak üzere yangın 
ıa:_?ası, göz açması, gönül açması nazarmı resmen nasıl bildireceğinin y~nn~. gitmişler, fakat enh11n !• 
~e altın harflerle yazılsın. Gü- malö.m olmadığı ilave edilm~. nü& aonm~ oJOulunu va_ ~·- _ 
leJt Üzii bayram ettin p;ı.şar{ Fe- Yalmz MUlllOllninin maksa , _ flk..lttt'd&fün an.kaz tamamen so -

8 
Seni başımızdan eksik Jtoma- çığa vurmak ı..ı-.. .__ .. uuıu~ bu nerse tehlike arzeden duvarlar yık-

uı.,. S . lO s-· Z) tınlacak ve adli keşfin yapılması 
..... Bu sozleri soYJiyen, tsr.v.f'.\ı:ert- (Sonu cı. ' u. mümkün olacaktır. Bu keşfi mütea-
~Une d tl · · l'fr:1 1 k 1 b" er ... erm~ması, göz açması, kip de ateş içinde ka an asa ar açı-
"":'~«İ1açması, bize büyük bir inkı- ı lacak, tamamen yanmayan eşya da 

libın arifesinde olduğumuzu müj- ; k"I ve Vekiller tesbit edilecektir. 
deliyor. Zirai irikılap. Başve 1 Bu sabah adli keşif heyeti yan -

• I "h Dairelerine gın yerine civar yüksek binalardan 
İsınet tnönü daha Başvekalette nh ap 1 yangın sahasını tetkik edecek. icabe-
~ bu zirai lnkılabın etı.itlerini den yerlerin fotoğrafisi alınacaktır. 
1aı>tnıştı. Zirai kombinalar tesisi, Gidiyorlar Yangın ruuıl çıktı? 
köyıu.ye toprak tevzii, zirai koope-
l'aUnerin, kredi kooperatiflerinin Ankara, '1 (Tan Muhabirin- Dün Eminönü merkezinde müd -
arttırılması, mevcutların ıslahı, den) - Vekiller Heyeti bugün deiumumi muavini huzurunda Ata -
huıasa zirai kalkınmamw temin il Başvekalette Dr. Refik Sayda · bey hanındaki trikotaj fabrikasının 
için bir program hazırlanmıştı. I! mın riyasetinde mutad toplan - makinisti ile üç işçinin ve Ata bey 
t_ Bugün koylüyü dinliyen Ismet tısını yapmıştu. müesseseleri işçibaşısının ifadeleri 
.ı.nörıü, bu meseleleri derin derin Vekillerin intihap dairelerine alınmıştır. Yangının trikotaj fahri -
tetkik etmiş, hatta alınacak ted· giderek halkla konuşmalan ve kasından çıktığı anlaşılmıştır. Dün 
birleri daha 

0 
zamsn tesbit etmiş- , yeni Meclise . ıönderilecek halk alınan ifadelerde tesbit edildiğine gö 

ti. İsmet İni>nünün bugün köylü ile vekilleri için propaganda yap _ re trikotaj fabrikasında 800 kilo ağır-
Yaptı,,, do~·dan do-gru ya tema3, i d k lığında içine bir kerede 150 fanile ko 

6• ıs•... ınaları Vekiller Heyet n e o • ~ surette hallettikleri mesele- nulan büyük bir ütü makinesi var -
İerin, reel hayattaki tezahürünü ·ı nuşulmuş ve kararlaıtırılmıı • mış. Bu ütüye bir kat fanle, bir kat 

Yakından görmek, ve günün dert- tır. tazyik edilmiş muJtavva konulur, il· 

lnönü, Binicilik Mektebini 
ve Haliç Tersanesini Gezdi 

Cümhurreisimiz İsmet İnönü, dün akşam 
saat 22 de, hususi trenlerile İstanbuldan An
karaya hareket etmişlerdir. 

Bayraklarla donatılmış olan Haydarpaşa 
gan, Cümhurreisimizin hareket buyuracağın
dan haberdar olmuş bulunan teşyicilerle do
luydu. 
. Hareket ani olduğu ve kendisi, sureti ka
tıyede merasim yapılmasını istemediği için 
Haydarpaşaya toplanan kalabalık fevkalad~ 
kesif olmamıştır. 

Teşyide bulunanlar arasında General Sa -
lih, General Bıyıktay, Fethi Okyar, Yüksek 
ErkAnıharp okulu komutanı general Ali Fuat 
~ütekait g~neral Pertev• mütekait general A~ 
li. Fuat, eski Başvekil Rauf, Salih Bozok, diğer 
hır kısım saylavlar hazır bulunmu§tur. 

Saat 21,15 te refikasıyle beraber Hay-
darpaşaya gelen Reisicümhurum g"ı-- · 

1 
~ahsus Müdürü, Umumi Katip yaverleri ve 
Istanbul valisi Lutfi Kırdar refakat ediyordu. 

Teşyicilere iltifatta bulunan Cümhurrei
simiz refakatlerinde refikaları ve Dahiliye Ve
kili olduğu halde, saat tam 22 de, alkışlar ara
sında Ankaraya hareket buyurmuşlardır. 

Reisicümhur İsmet İnönü, dün saat 12 
de Ayazağada Süvari Binicilik Okulunu ziya
ret buyurmU§lar ve orada yanın saat kadar 
kalmışlardır. İnönü, okulun beynelmilel mü
sabakalara hazırlanışı üzerinde izahat almış
lardır. Okul komutam Reisicümhura ekibin 
25 martta Nise hareket edeceğini, orada Ro
ma, Brüksel ve Bükreş beynelmilel müsaba
kalanna iştirak edileceğini söylemiştir. 

Reisicümhur saat 17 de ref~lro+l--· • 
Vali Lutfi Kı.A-- • • 

, 

Nevyork Sergisi için 
Sürpriz Hazırlıyoruz 

--<>-

Amerikahlar, Teşhir 

Edeceğimiz Eşyaları 

Alaka ile Bekliyorlar 

I Bir Devrildi! ., 
Yazan: Aka Gündüz 

lerini dinlemek içindir. Yann sabah Ankarayı teşrif tünün kordonu prize takılır ve mu-
• edecekleri anlaplan Cümhur • ayyen bir müddet zarfında elektrik Nevyork, (Hususi Muhabirimiz. 

Sanayileşme, zirai kalkınma 1s- reisimiz lsmet lnönii Vekiller kuvvetiyle fanleler ütülenir ve ka- den) - Nevyork Sergisinde Türk 

Tarif etmesi kolaydır: Bizim de- \ devletle halk arasında bir Kafdall 
mokrasi bize benzer. Devlet, halk- yükselmigtir. 
tır. Veya halk. devlettir. İkisi bir Uçurum olsa neyse ne. Etle. ke
hamurdur. İdrojenle oksijenin bir- mlltle, utırapla, gözyap ile. ve 
leşmesi neyse odur. Et tırnaktan, kan nihayet -tarihteki örncklertnce 
damardan. göz bebekten aynlmadılı bir- ayaklanma ile o uçurum dol· 
gibi bir pydir. Falandır ve filindır dunılabillr. Fakat bu öyle bir Kaf
ve saire. dalıdır ki onu devirip dümdüz ede-

lrlet İnönünün bu memleketin te- Heyetinin bir toplantısına riya - lıplanırmış. pavyonlarının in'iasına faaliyetle de-
l'akki ve tekamülünde kanaat ola- set edeceklerdir. Vekiller bu top Bu ütünün ceryan kordonunun vam ediliyor. Girişilen işi iyi bir su-
Pak benimsediği düsturlardır. Ha- lantıdan sonn intihap dabele - prize takılı unutulduğu ve yangının rette neticelendirmek. için geceli 
!iç pazarların kapalı olduğu bu rine hareket edeceklerdir. Baş - bundan çıktığı tahmin edilmektedir. gündüzlü çalışılıyor. 
devirde, dahili sanayilmizi istib- vekil Dr. Refik Saydam da ts. Fakat bu, nihayet bir tahmin hudu- Amerikalılar binalarımıza ve bl-
llk edecek köy pazarlarına ihüya- tanbul mebusu aıfatiyle latan _ dunu apnamaktadır. zim sergiye iştirakimi7.e hususi bir 
cıınız var. Köylünün istihsali :ut- 11 t Yine dün yapılan tahkikatta Ata- ehemmiyet veriyorlar. Bir kere sergi 
lrla 1 bula gidecektir. Başve1d n s -dıkça, alım kabillye,ti yükse - 1 bey hanında 10 tane terzi atelyesi de diğer milletlerin yaptırdıldan bi-
lrled · kurmak tanbulda lür hafta kadar ka a -ikçe yüksek sanayi 11 bulundux..• tesbit edilmi-+lr. Yangı- nalar hep kübik tarzda yapıldığı için 
mu··_,_ y- d 90 k"" cax... ve mtlhim bir natuk söy • a.. s• .. 4&.Ll\.ün değildir. uz e ı oy- A• nın bu terzilerin söndürülmeden ve- garip manzaralar arzediyorlar. Bi-
lu olan bu memlekette, köylünün yeceti anla,ılm~~adır. yahut elektrik ceryanından çıtanı- zimki gerek mimari, gerek stil bakl-
1ii2de ellisinin toprağı olmadığını :l l~!!!!!!!i!!i!B!!!i!!~,!İi!!!!!!!!!!!l!!!i!!!!i!!!!I! (Sonu, Sa.: 10; Si: 4J (Sonu: Sa. 10, ri. lJ 

(Sonıı: Sa.. ıo, Sil 3 tü) 

Bununla beraber bizi vakit vakit bilmek bazı bütün bir halkın lıarc:l 
efsanevi olmaktan ziyade tarih! ve değildir. 
ananevi bir büyü tutar. Bu büyünün Halk, dertlerini ve seslerini ba 
görünmez elleri bir anlık bir fırsatı Kafdağının tepelerinden aşırıp öte
bulmıya görsün. hemen 1Je )>aşlar yandaki devlete lşitttrecek! İmklnl 
ve kaşla göz arasmda görürsünüz ki (Sonu: lla. ıo. ri ı ı 



z TAN 

PENCEREMDEN 

Şehrimiz Nasd 
Çirkinleşiyor? 

Yazan: M. Turhan TAN 

Cümhu~iyet dev~~nde doğup bii
yiimuş '\'e bugun on beş yaşını 

bitirmiş olan her hangi bir İstanbul 
çocuğ\mun "mazi,, denilen karanhk
laşmış hayat içinde imrenebileceği . 

hiç bir şey _ hemen hemen - yoktur., 
Çiinkü Ciimhuriyetten evvelki de -
virlerde mektepler bu~ünün mek -
teplerine nisbetle ancak mezbele sa
yılabilirdi. Manevi hava, yine o de
virlerde şüphe yok zehirliydi. lliir -
riyet mahdut, terbiye sistemi ceb
riizura müstenitti. Çocuk, evinde te
bessüm ev dışında gül göremez gi -
biydi. Bugiin her şey kökiinden de-ı 
ği~mi~ ve "hayat .. hayli giizell~şmiş
tir. Fakat ayni İstanbul çocugunun ı 
gözü, şehrin mazısıne kayarsa o a -
lemde kendisini imrendirecek hayli 
şeylere tesadüf edecektir. Çiinkü İs -
tanbulun bir çok yeri, yüz, yahut iki 
yiiz yıl evvel şimdiki yaziyetleriyle 
kıyas kabul etmiyecek derecede te -
mizdi, zarifti, süsliiydü. Görenlerde 
bedii bir heyecan uyandıran o yerh~
rin çoğu zamanımızda çirkinleşmiş, 

Müntehibisanileri~- ı : Alman Heyeti Etrüsk'ü roenizbanktanAçıkta 'I 
intihabı için 11 T tk • kt G • • Kalan Memurlara ı 

Hazırlıklar Bitti 1 e I en eÇlf I yor Vekôlet iş Verecek 1 

kıymetsizleşmiş, adileşmiştir. 
l\lcsela Haliç. gerçekten altın bir 

boynuz gibi pırıltılı kıvrımlar, renk 
renk kısalıp uzanışlar içinde gözleri 

İntihabı mebusan teftiş he • 
\ yeti, intihabata ait ~il~ün hazır
lıklarını ikmal etmıştır_ Yapı -
lan tetkikattan İstanbul için 
1311 miintchibi sani lazım ol
duğu anlaşılmış ve bu mıktara 
göre her kazaya mahsus olmak 

1 

iizere ayrı ayrı listeler hazırlan 
mıştır. Teftiş heyeti bu ayın 15 

1 inden itibaren başlanacak olan 
intihap için sandıklann konula _ 
cağı yerleri de tesbit etmiş ve 
bu mahallerde kabeden hazır -
tıklar için emir vermiştir. 

1 Dün, teftiş heyetine, müsta· 
kil mebusluk için yeni bir mü -
racaat vukubulmuştur. Kağıt -
hane köyiinde sakin mlitekait 
yiizhaşı Nuri Kohan isminde hir 
zattır. Bu son miiracaatle şeh -
rimizde müstakil mebusluk için 
vaki olan miiracaatler altıya ba 
liğ olmaktadır. 

nurlandıran bir refah ve şiir mınta - POLiSTE : 
kasıvdı. Bugün bulanık bir su yığı -
nınd.an baska bir şey değildir. 

Sonra Eminönü?.. Orada deniz, 
lekes iz bir dudak halinde Yenicami
nin ilk merdivenini öper ve l'ürk mi
marh~nın sayılı şaheserlerinden bi-

Bir Hırsız Çetesi 

Yakalandı 

ri olan mabet, dört :rnnından akıp ge. ~ c 
len ziya dalgalan içind~ - engelsiz - \ 
yıkanırdı. Gene İstauhu11u, frenk •:.. 

• 4llJl/lf' v 
sen· ahların kitaplarında ve ~·ine ~1,'. 
frenk ressamların kolleksiyonlarında ,.....,,. 

Evvelce Tesbit Edilen Noksanlardan Baz.tarını 

Alman H-:yeti de Kabul Ediyor 

Denizbank Umum Müdürlii-
ğünden şu mektubu aldık: 

Deniz bank kadrosunda yapı · . 
lan tasarruf münasebetiyle muh 1 

telif tarihlerde gazetelerde ya
pılan neşriyat aşağıdaki şekil -
de tavzih olunur: 

Etrüsk vapurunun noksanlarını 
tesbit etmek üzere Almanyadan ge
len güverte ve kazan mütehassısla
rı dün de Türk mütehassısların hu
zuriyle Sirkeci limanında bağlı bu
lunan vapurda tetkiklerine devam 
etmişlerdir. 

Vapur üzerinde yapılmakta olan 
bu tetkikat ikmal edilinciye kadar 
Alman heyetiyle muzakereler dur -
muştur. 

Alman mütehassıslar şimdi, va-
purda evvelce bir komisyon tarafın
dan tesbit edilen noksanlar üzerin
de durmaktadırlar. 

Öğrendiğimize göre, Alman müte
hassıslar, iki günlük çalışma ·esna -
sında tetkik edilen noktalar üzerin
de komisyonun noktai nazarını tas
vip etmişlerdir. 

Alınan heyeti reisi olan Reich-
bank mümessili, dün Denizbanka 
gelerek umum müdür Yusuf Ziya 
Erzin'Ie bir müddet görüşmüştüC". 

Antrepolardan Çahnan 
Eşyafa~ 

Denizbankın Galatadaki 7 numa
ralı antreposunda bir hırsızlık ol-

MAARlFTE: 

Hususi Mektepler 

inzibat Komisyonu 

muştur. Antrepodaki sandıklardan 

birisinin içinden beş top kumaş alın
mıştır. Hırsızlık sandık g ümrük res-
mi alınmak üzere açıldığı zaman "Denizhankın ihtiyaçtan faz-
anlaşılmıştır. la göriinen maaş ve masraiları-

Hiı.dise polise haber verilerek tah- nm hakiki ihtiyaç derecesine in-
kikata başlanmıştır. 1 tıbak ettirilmesi için İktısat Ve-

Bundan ba~ka Dcnizbankın S irke- kaletince bütçe kararnamesiyle 
cideki antreposunun birinde de mü- verilen direktif üzerine Banka -
him bir hırsızlık olmuştur. 1 ca alınmış olan tasarruf tedbir-

S irkeci antrepolarında gümrugu 
1 

ı Ieri neticesinde onu eskidcnbe
tediye edilmemış iki sandık yüksek ri Denizbank miiesseselerinde 
kıymetli eşyanın kaybolduğu tesbit 1 çahşanlardan olmak üzere kırk 
edilmiş ve zabıtaya haber verilerek 1 memur açıkta kalmıştır. 
tahkikata başlanmıştır. Bunların kıdemleri sırasın -

* 1 ra İktıs::t Vekaletine bağlı te -
Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) - ı !5ekküllerc yerleştirilmeleri Ve-

Denizbankm Alm
1
anyadan. s~tın .. al; 

1 

kaletçe takarrür etmiş bulun -
mış olduğu vapur arm tesısa · sura maktadır.,, I ' 
ve m übayaaları hakkında Ziraat ._. .... iiiiiôiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiliil~~ 
Bankası hukuk müşaviri Mazhar Ne-
dim Göknilin riyasetinde tahkikat 
yapmakta olan mütehassıs komisyon 
çalışmalarını ikmal ederek hazırla

drğı raporu İktısat Vek aletine ve r
miştir. 

Vekalet bugünlerde tahkikat n eti-
celeri hakkmda bir tavzih neşrede-

cektir. 

MüTEFERRlK : 

Yunan A taşemiliteri 

Değiştirildi 

BELEDlYEDE : 

Esnafın Teftişine 

Devam Ediliyor 
Belediye müfetişlni, şehir dahi

linde grup teftişine devam etmek
tedirler. Müfettişlere grup grup za
bıtai belediye memurları da refakllt 
etmektedirler. Diln de Beyoğlu ci
hetinde kasap, pastacı, bakkal ve 
fırıncı gibi esnafın teftişine devam 
edilmiştir. hu sahnenin resimlerini gör lince: r~~ ı".' ~- ~' 8 1 

"Evvel neymiş, sonra ne olmuş,, de-
mekten kendini alamaz. Belki o genç Hususi mektepler inzıbat komis- Yeni Yunan Ataşemiliteri Kolo-
i~in bu cephede de kuvvetli bir tesel~ Kadn" yonu dün Maarif müdürü Tevfik nel Apakaritis, dün Ankaradan şeh-

İki güne kadar bu semtteki teftiş
ler n ihayet bulacaktır. Teftişler Be
yoğlundan sonra da Beşiktaş semtin
de teftişlere başlıyacaklardır. Surlulardan Talat ve · 1 · t " '[;'I k' y an Ata ı li noktası var: Şehrin hir plan daire- :r Kut'un riyasetinde toplamıı:al~ bu rirn120 sc:ı rn.1ıt ır Y~~ ı un -

sinde güzelleştirilmesi hakkıncla ve- Zabıta iki aydanberi şehrin muh- mekteplerde çalışan muallimler hak- şemiliteri Kolonel Zümbuliikis cu-
rilen kararlar v~ alınan tedbirler! .... telif semtlerinde ve bilhassa Kadı - kında komisyona tevdi edilmiş bu- ma günü Atinaya hareket edecektir. 
Eminöniiniin eski güzelliğine - fa - köy, Bostancı Sultanahmet ve Kaz- lunan evrakı tetkik etmiştir. Dün- Şehrimizde bulunan Ataşemiliterler 
kat milyonlar sarfiyle - kavuşturul - lıçcşme taraflarında faaliyette bulu- kü toplantıda tecziyeleri istenilen ve Ataşenavaller perşembe günü 
ması da iimitleri kanaate çevirmiş - nan Talat, Kamil, Kadri ve Hasan muallimlerin müdafaalan dinlen- Zümbulakis şerefine Tokatlıyanda 
tir. Lfıkin ayni genç Kadıköy iskele- Vasfi isminde dört kişilik bir hırsız nilmiştir. bir ziyafet vereceklerdir. 
sin<.' ç-ılop da yeni yapılmakta olan çetesini yakalamıştır. * Maarif inzibat meclisinin mün- Kolonel Zümbulakidis, dün ken-
mali ... ·e dairesini gorurse, şiiphe A d hal bulunan azalığına Beyoğlu ma- disiyle görüşen bir muharrimize: 

* cle<liye daimı encunıenı, rau
galtının pazar yolunu katranlı şose 
olarak inşasını dün 4295 lira ile mü
teahhide ihale etmiştir. 

Lodos Fırtınası 

Başladı 

8 -3- 93~ 

lisan Kurslarını 
Bitirenler 

1 - Edebiyat Fakültesindeki li -
san kurslarını bitirenler yabancı 

memleketlere gönderilir mi? İm -
tihanda kazananlar muallim mu -
avini mi olurlar? 
2 - Ecnebi dil kursları imtihan· 
larında kazananlar kaçıncı barem 
derecesine göre maaş alırlar, kaç 
senede bir terfi ederler. 

3 - Ankara Dil Fakültesi ley-
li midir? 

C. - Bu kursları bitirenler, Maarif 
Vekaleti tarafından Avrupaya iki se
ne tahsile gönderilirler. Avdette doğ
rudan doğruya muallim olurlar. 

2 - Yeni barem kanunu daha 
çıkmadı. Bunlar şimdilik 25 lira ile 
vazifeye başlarlar ve her üç senede 
bir terfi ederler. 

3 - Değildir. Neharidir. 

* S - Şair Behçet Kemalin ad-
resini blliyor musunuz? 
C - Ankarada Ulus gazetesine 

yazınız. 

* 
.. 

S - Ahmet Şükrü Esmer kim 
dir? 
C - Ahmet Şükrü Esmer Rodos· 

ludur. Amerikada Nevyork Coluın

bia üniversitesinde hukuk tahsil et • 
miştir. Memlekete döndükten sonr11 
bir müddet Ahmet Emin Y ~lırtanla 
hiY·H1~•- ,.a,<UJ. ga.lett::~u.ı.1.11; ıralı~~ 

sonra Milliyet gazetesinde müdürlük 
etmiştir. Şimdi Siyasal bilgiler oku
lunda muallimdir, ve Ulusun siyasi 
fıkra muharriridir. 

* S - Cümhuriyet Almanağı 
bu sene çıktı mı? 
C - Çıkmamıştır. 

* 
• 

S - Cümhuriyet Ansiklope • 
disi ne zaman çıkacakflr? 
C - Bunun için yapılan hazır • 

!ıklar yanda kalmıştır. Ne vakit çı· 

kabileceği belli değildir. 

* S - . Hariçten lise mezuniyet 
imfilıa11larına gırıp muuur : 
fak olanlar niı'ersiteye imtı· 
hansız girebilirler mi? 
C - Hayır. Olgunluk imtihanı da 

geçirmek lazımdır. 

* S - ~lufassal bir llZJ'l kim • 

,, Bu dört sabıkalı dükkan uvar ·ım- t" "- Türkiyeden hiç unutamıya -
yok ki, acı hir ha~.·al inkisarına uğra- arif memuru Ethem Tel seçı ış ır. 

ve tavanlarını delmek, evlerin pence ·· ı · t b l rla ayrılıyorum yncnk ve şehrimizin bir :randan gii _ I cağım guze ın ı a a · 
zcllcstirilınesl dUşUnü\Urken bir yan. relerindeki demir parmaklıkları kes Muallimler Top anıyor Burada bulunduğum müddetçe dost 
dan da çirkin\ Url\d\~ne \nn.n•ca'k - 'mek, dükkan kilitlerine anahtar uy- Ecnebi ve eka11iyet ilk mekteple- Türkiye erkanıharbiyesi tarafından 
tır. Çünkü, bu yeni bina, a ı k.. v .. lurrnak. aureUy\e bir çok rindeki türkçe muallimlerinin dilek- büyük hüsnü kabul gördüm. 
.çılan ve yıllardan beri tanzimine çalışı hırsızlık yapmış ar ı . ~... ~ \. ':..! \nl \.~s~t edip Maarif Şurasına Türk ordusunun yüksek kabiliye-

Beş gün evvel Karadenizde başlı
yan şiddetli poyraz fırtınası, evvel
ki gün sükfuıet bulmuştu. Fakat 

dün fırtına Karadeniz, Marmara ve 

Ege denizinde lodos rüzgariyle tekr 

ya kitabı almak tqfiyorum. 
Nerede bulabilirim? 
c _ Vasil Nauın'un eski harflerle 

bir kitabı vardır- Bir de mualliııı 
Nakyettinin lise kimya kitapları ars 
sında bu mevzu vardır. Her kitapçı· 
dan aranabUir? 

rar başlamıştır. '"'I 
Fırtına sebebiyle limanda işliyen 1 I -· . 

vapurlar seferlerini güçlükle yapa- TAKV M ve HAVA_ 
bilnıı~ıerulr_ Bu arada Şirketi Hay- '-----------------

' . . .. .. ··ı . t• ·ı n suclular suç- """' ~~..., •eçl\en komisyon-
lan nıetha\in o - üdürlüğiıne ge ırı e Iar, bugiin Deyuğlun.ı. .,, ......... tini geçen sene bulunduğum Trakya, 
di.irml\ştUr. ıkJan eş- d t } rak muallimler fop:' •·'"" v.,, E\Az•i'( znanevralannda da-

1\f aksat, oradaki belediye btnasl - yalan satt.ık\alt Tl e Op ana ' } }eri ha ya}Ündan görd~\rn Türl<: ordusu 
d w . • hı mı ?l'lişlerdir. Bunlardan bazılan bulu - se e ııkımdan en modern bir Ordu 

nın göniillere aşıla ,ıgı ınşıra f narak sahiplerine iade edilmiştir. . 
b k tara Elen milleti için, Türkiye ikinci 

hoğmaktı. yahut 
0 

. ınayı ar ~ - Suçluların bugün adliyeye veril- ç·ımento Fabrikasında vatandır. Türk ordusunun bu kud-tan ebedi bir gecenın kucagına mı . 
düşiirmckti, yahut köyiin me~~ali~e mesi muhtemeldır. ret ve kabiliyeti sizin kadar her Yu-

böyle galiz bir sehpa kurup gozlerın Uç YanCJlft Başlangıcı infilak Oldu nanlıyı da sevindirmektedir.,, 

Ze,·kine suikast mı yapmaktı? Neden k k gıw nda Evvelkı· gu··n sabahleyin saat 7,30 Papa l,.in Merasim 
Emirganda Mas1a .~0 a .. 3 

"e nicin orava bu bina oturtuldu? de dok da Zeytı·nburnunda Arslan çimento Pazar günu·· saat 16 da Papanın. " " Farsiye ait evde, Arapcamıın • . . . 
4 

l\ievzuua miinasebeti olduğu için . Kirkorun dükkanında ve Be - fabrikasında bır ın~ıliik olmuş, bu taç giymesi dolayıs iyle Pangaltı kı-
iki mühim noktayı da kaydede~t·im: moe~clıu Parmakkapı caddesinde Vik - yüzden bütün fabn~: ~~attal b~r lisesinde bir n:ıerasimldyapıla::~:~~n 
1\falive, Kadıköyde bir daire yap ır • Y g t anında yangın baş- halde kalmıştır. İnfılak nüfusca htç Merasimde Istanbu a 

.r toryanın apar ım . 1 t . . ıoslar da bu-
m ak istc ... ·ince iskeleye ve kayma - lrn tur bir zayiatı mucıp o mamrştrr. nfılak bütün elçiler ve konso 

" b langıçlan o uş · . . . 
kamlığa yakın olduğu için u arsa~:1 d Surkucu sokağın - hadisesının sebeplen hakkında tah- lunacaktır. 
göze kestirir, mal sahibi olan. beledı- da ::::~r;~a~ında Fatma _sokakt.a kikat yapılmaktadır. Denizde Bir Çarpışma 
'-'eve baş vurup arsanın kendıne .. sa .: gı·derken kalp sektesinden bırdenbı- b- balıkç n d 
J ., d. b g nku "" Ç M" . · minde ır ı ın ı are-tılma!';ını ister. Bele ıye - u \1 • .• .. Anaca arpan Otomobil ısı ıs ı· · d 1 

l sı caız re düşüp ölmuştur. -;ı . d k. balık yük u san a ile Rifat 
plana göre orada bina yapı ma k * Beyoğlunda Tozkoparan cad - Doktor Tevfiğin idaresindeki oto- sın e ı idaresindeki motör ara n 

d h · · t"kbali gözöniine alara - .1 . ğ kaptanın sı -
olsa a ı ıs ı k b lU des-ınde Halilin kahvesinde kumar mobı Beşıktaştan Kabataşa do ru k'"prüniin Üsküdar iskelesı· ba -
ret ce,·ahı "'ermek liizım en u ... - l. k v d k. nar da o 

·1 1 eder hemen pazarhga oynadıgıw görülen iki kişi yakalan - ge ır en yolun sag tarafın a ı çı 1 da bir çarpışma olmuştur 
zumu 11ma • 1 .. t v ··n kıs- şın · 

. . . Fakat arsanın mc!';ahasım tes. mıştır- Jak ve Mustafa isim erını a- agacına çarpmıştır. Arbanın o "f Sandal derhal batmış ve sahibi 
gırışır. . . TV v ış nu us-

1 bit işinde güliinç hır bocalayış baş - şıyan suçlular müddeıumumı ıge ve- mı tamamen hasara ugram 1 kurtarı mıştır. 

~.Çü~iibcl~iyekn~~tia~~~m~~di~ ---~---~c~a~z~a~y~i~~~o~lm~a~m~ı~ş~tı~r~·------------~~~~~~~~:: 
nın • mesela - dokuz yüz murabba 
metre olduğunu ifade ederken başka 
bir daire o arsanın bin murabba mct-

0 re olarak hesap edilmesi icahettiğini ,... 
söyler. Bu vaziyette yeniden mesaha 
y~pıhr ve arsanın her iki iddia~·a da 
aykırı olmak üzere - yine mesela di
yelim • bin iki yüz murabba metre ol

duğu m~ydana çıkar. 

İste belediye, kaç metre olduğu -
nu bile bilmediği bir arsayı - üç beş 
yi.iz lira alıp bir deliğe yama yapmak 
ihtiyacı içinde • satarken Kadıköyün 
giizelliğini, istikbale ait inkişaf ih -
timallerini diişünmemiş ve köyün 
methalindeki letafetin - yukarıda 
···dediğimiz gibi - berbat edilmesine so. 
miisanıaha göstermİ'?tir. 

GÜNÜN RESiMLERi: 

1.1.:1....... -

lesine yanaşamadiği'\c;lha~~~aş iske- 8 Mart 1939 
keci ile Üsküdar arasında işlemiş- 3 ~cll'\)' R Ş A M B A 
tir. 

Anadoludan alınan haberlerde, 

şiddetli bir kış hüküm sürdüğü bil

dirilmektedir. Orta Anadoluda mü

temadi surette kar yağmaktadır. 

Bu yüzden bir çok yollar da kapan

mış bulunmaktadır. 

Sivas, 7 (TAN) - tki ~ündenbed 
mütemadi surette kar yagmaktadır. 
Karın irtifaı bir çok yerl~rde bir 
metreyi aşmıştır. 

Sivas - Malatya hattı üzerindeki 
Zağra - f[anik arasını kar kaplamış 
münakalat durmuştur. Sivastan gön
derilen imdat trenleri hattı açmağa 
uğraşıyorlar. 

Renda, Çankırıda 

Arabt: 1358 
Muharrem: 1'1 
Güneş: 6,24 - Öğle: 
İkindi: 15,39 - Akşam: 
Yatsı: 19,38 - İmsAk: 

--~~,rn: 1211 
Şuo";;,251 

18,08 
4,45 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeş!lköy meteoroloji istasyonundan atı .. 

nan malOmata göre, hava yurtta Trak1a. 
Karadeniz kıyılan ve dol!u Anadolu bölge"' 
ıerinde kapalı ve mevzil yaiışlı, Egenin 
cenup kısımlan ile Akdeniz kıyılarındll 
açık, diğer yerlerde bulutlu geçmiş, ril:t .. 
gfırlar Karadeniz kıyılannda cenubi, do~ 
ve cenup bölgelerinde şimaıt, diğer bcll
gelerde garbi istikametten orta kuvvette 
esmiştir 

Dün İstanbulda hava kapalı geçmiş, r11z
gfır cenubu garbtden 5-3 metre hızla es .. 
mlştir. Saat 14 te hava tazyikı 7151,6 mJli
metre idi. Sühunet en yüksek 7,8 ve en 
düşük sıf1nn altında 3,6 santigrat olarıı.1' 
kaydedilmiştir. 

* Yurdun Ziraf Vaziyeti 
Devlet Meteoroloji İşleri tlmum Müdür· 

lüininden: 
Şubat ayı, zirai bölgelerde umumiyetle 

az yağışlı ve sühunet bakımından geçen 
aya ve geçen yılların ayni aylarına nisbet
le biraz daha soğukça ~eçmiş bultınm :ık
tadır. Geçen ay devam eden Hltlf b:ıhar 
havalan Doğu bö~esl ile Oı:ta Anadolunun 
şarkında Sıvas çevresi müstesna olmak 
üzerP. hemen her tarafta ba~ ve meyva 
ağaçlarından erken inkişafa sebep olmuş
tu. Soğumağa başlıyan hava birçok yer• 
lerde bağ ve ağaçlardaki erken inkişafı 

geriletmi~ bulunmaktadır. 
Bu ay içinde yurdumuzda v~kl yağışlar 

mezruatın ihtiyacını llıyıkı veçhile karşı
lamış değildir. 

Bu. şehrimizin güzelleşeceğini u -
nları Umitsizliğe diişiirecek hadi-

nta d ··ı·· .. k d ı· konağından 
B. k- ı ·· n- dertlerinJ dinlerken.. 
ır oY unuu 

Yurdun bütiln çevrelerinde hububatın 
umumt durumu, pek dar sahalar istisna 
edilecek olursa, memnuniyeti mucip bir 
halde bulunmaktadır. 

ı dendir ve on an o uru ay e a
ıe er 
~ık görülmüştür. 
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Eif~ 
~ısır ile 
lran Arasınd~ 

}'aza,.: Ömer Rıza DOGRU L 

B bica~ gündenbcrl İran Veliahdl 
lin Mısırda bulunmakta ve en de· 

F ranko ile Cümhuriyetciler 
Yumurta ve 
Sadakat! 

Yazan: B. FELE 

Aks~ l:'ibi fikir tehevvür)~ 

nuz ve duygu şnlılanmal 

mız oluyor. 
eıı \'e en coşkun sevinç ilade eden s 1 h e e 
~ sarniıni tezahürlerle karşılanmıık· ı u u 
~ta~e lıaz edilmektedir. Mısır Kralı 
l' ~este Fanık'un en büyük hem~i-
t esı ne C\•lenmek üzere Mrsın ziy:ı· 
et ed 

M ÜzakereyeBaşladılar Kimi vefadan, kimi cefadan d 
vuruyor; ara sıra sadakat mersiy 
ri de okuyoruz. Bu mersiyeler, o 
yanm yanık, hazin. veya davudi . 
il oluşuna göre tesir ediyor. 

ahd1t/n Altes Emperyal İran Veli· 
ıtı llı :\lısırda bu şekilde karşılan
\' ası, bütün l\lısınn bu uğurlu izdi. 

11:
1 

can.dan tesit etmesi, bütün İra
kar ~Ynı hadiseyi ayni samimiyetle 
'C~fl &ınası, bize kalırsa, her şeyden 
'Cİd;.1• esaslı bir uyanıklık, hatta çok 
Uau 1 

ve şümullü bir fikir inklabı 
Ö e eder. 

İt tedenberi gerek Mısırda, gerek 
nnda bük· .• .. h b. 

Stı 1 um suren mez e ı tans-
ı> ar Vardı. Mısır sünniliğin mer· 

~ıi sayıldığı halde İran, şiillğin en 
IJci ""etU lstinatgahı sayılırdı. Her 

1~ llı~lekette de bu asabiyeti yaşa-
h lnucsseseler vardı. Bugün de 

Q :rn~ 
L Uesseseler yasamaktadrr. Fakat ••er fk· • 
)' 1 :memlekette milli şuurun u-
t:nnıası, ve hu uyanışın gün geçtik. 
la tekaııım etmesi, mezhebi taassup
it~: araya gerdiği · engelleri ortadan 
~1tıııağa yardım etmiş ve bu Ud 
S~ğl ~ ._rll,iındııld yakınlık bağlarını 

4İllılaştll';njıştır. 
l\t . t~ Eı:ıperyal lran Veliahdtnın, 
:tı. llJeste Kral Faruk'un hem~ireleri 
~7sesle izdivacı ise, ild mill~t ara
Vetıt akJ Yakınlığa en samimi, en kov· 
t.ir. "-e en devamlı mahiyeti vermlş-

ıtı.?crek İran, gerek Mısır efklrı U· 

11iğjrnlyesinin bu münasebetle göster. 
likt se'iııs; ise iki milletin öz kardeş.e 
ce te hislerinin tezahürüne ne dere· 
tifa;~e olduğunu ve hu fırsattan is
:tııck c ederek teşneliğlnl tatmin et
~dll 1

151.ediğini gösterdiği için, yuka
lcııa Şarct ettiğimiz uyanıklığı ve in-
ıt :dhniyetinl teyit eder. 

c;lıı Unun iki kardeş ve dost mlllet 1-
>iills~e kadıtr hsunPh ,.ı;h.r Lıc.Ltcu:ı 
S ağnldir "". . 
~ 

Sttrt 
ı:or Yeden gelen en son haberlere 

c Ce ·1 kilrn nu Mardam kabinesinin çe-
larfi~lndcn sonra bir hayli mesai 
ltllbin iş ba~ına gelen yeni Suriye 
l'ıle)c esı, Surjye fırkalarını birle~tir
lllrn ;e. ınecllsl toplayıp itimat reyi 
tttck~e ~~in hü tiin gayretini sarfet
Cc dır. Fakat bu mesainin ne netl
dir ";receği heniiz kestirilememekte
llıe~s·~kat Yenj kabinenin FranH mfi
&t 

1 
!erile yeni bir müzakere kapı-

llçnıas ı · tısı il 1 çın Cemil Mardamın par· 
ııı k c diğer iki partinin müzahereti
tı:ıuı. ll~anınası icap ediyor. Anlaşılan 
Jlll'ıd~~fet lideri Doktor Şehbender, 
dt~·ı 1 kabineyi de, mil\i, JJ .. ' • ·-.. ı f .. ,_ f 1 :b'° 11 ene ve uç 
sbı ' ~at rrkli ·
ıc~k·~"" _,., eden bir kabinen.in 
n •lını :rnuvafrk görmektedir. 

Yeni Romen 1 Cümhuriyetçi Filo 
Tunusta Pizarta 

Limanına iltica Etti 

••• Başvekılı işe 

Başladı 

Yeni Romen BQfvekili 
Arman Kalinesko 

Bükreş: 7 r A.A) - Patrik Miron 
Kristea'nm ölmesi üzerine, Kral Baş
vekalete Arman Kalinesko'yu tayin 
etmiştir. 

Nazırlar Meclisi toplanmış, Baş

vekil Kalinesko, ölen Başvekil Pat
rik Kristea'yı sena ile yadetmiştir. 
NCıLZırlar Meclw, Kri&ıtoa ~in rnJllt 

cenaze mer asimi yapılmasına karar 
vermiştir. 

Ölen Başvekilin cenazesini hamil 

tren Perşembe günü burada olacak 

ve cenaze merasınıi Pazar veya Pa· 

zartesi günü yapılacaktır. 

Bütün resmi makamlar mateme 
girmiştir. 

Paüs, 7 (Hususi) - Cümhuriyetçi İspanyollarla Fran
kistlcr arasında mütareke müzakereleri bilfiil başlamıştır. 
Madritte teşekkül eden yeni müdafaa kabinesi iki üç hafta i
çinde sulhun tamamiyle yapılmış olacağına kanidir. Anlaşı
lan Madridin bütün istediği, Cümhuriyetçi liderlerin memle
ketten çıkıp gitmelerine müsaade etmektir. 

Madrittcki komünistler iktidar me\·kiini ele geçirmek için bir ha

rekete girişmişler, bu yüzden bir aralık şehirdeki münakalat durmuş, 

fakat komünistlerin teşebbüsleri akamete uğradığı için bir kaç saat 

sonra tramvaylar işlemişse de askerler şehirde devriye yapmağa de -

vam etmişlerdir. Miralay Kamedo, radyo ile komünistler tarafından vu· 

kubt~lan teşebbüsün boşa gittiğini ve vaziyetin normal olduğunu an

ı~._,-.... K oınünistlerin bütün merkezleri askeri işgal altına alınmıştır 

General Miaha bugü n rad10aa s~ylodiği bir nutukta "Eskiden 

gayn mevcut bir hükumet için dövüşülüyordu. Bugün bu vaziyet kalk

mıştır. Ben size sulh getinnek için başa geçtim. Hepimiz de akli selime 
dönersek, harp süratle biter.,, demiştir. 

Frankistlerin radyosu bugün yap tığı neşriyatta Frankonun Madridi 
almak için hiçbir şeye mühtaç olınadığnu uzun uzadıya anlattıktan son
ra büyük demokrasilerin riyakarlıklarile General Frankonun zaferini 
yamn bırakmak istedikleri için sulh teranelerile ortalığı uyuşturmak 
yolunu tuttuklannı, demokrasi gazetelerinin bugünlerde hep bir hain 
kelimeyi tekrar ettiklerini, ibu kelimenin "af'' olduğunu anlatmıştır. 
Diğer taraftan Fran.k:istlerin Madride kal'§I ta harp başındanberi eşi 

görülmeyen büyük bir ordu hazırladıkları haber verilmektedir. Anlaşı
lan Frankistler, Mndridin bu büyük ha:zırlık kal'§lsında teslim olmak
tan 'başka bir çare bulamıyacağını tah"min ediyorlar. F akat Madridde, hü
küm süren zihniyetin sulh zihniyeti olduğu muhakkaktır. 

Madridde teşekkül eden yeni hükumetin bapnda General Miaja bu
lunmaktadır. Hariciye Nazın sosyalist Resheiro, Müdafaa Nazın Miralay 
Kasado'dur. 

Fakat bu hükumetin de Frankistlere pek emniyet vermediği 1111Iaşrlı
yor. 

Negrin ile Del Vayo Parise varmışlardır. Negrinin Parfsten nereye 
gittiği belli değildir. 

1 

Bütün gazeteler, 'fransilvanyanm Cümhuriyetçi liderlerden General Medesto ile General Lista bugün 
anavatana iltihakı uğrunda şiddetıe Parise vardılar. 

mücadele eden biıyük ölünün hatı- Cümhuriyet donanmasına mensup on bir zırhlı bugün Tunusun Bi-
rasını taziz edjyorlar. rt r ı d z hl ı ze a . ımanına varmış ar ır. ır ı ar dört bin kişiyi ta lVOLJ..1.1.JJ.-~

Eski Başvekil birkaç gün evvel 
kendini üşütmüş ve zatürreeye tutul- lılar 3 kruvazör, 8 torpido muhribindetı....P1"' 

rıda mühim bir rol ifa 
muştu. Beujvekilin ölümü bu h:ıstalı- Mirıorka adasmın FranJWıtı-.- ..trtımuriyetçil . G . 
ğın neticesidir. _ __.....,.,_ıı;:;::;;i91i!~4'JMt- -u t.-mhhuriyetçiyi taşıyan bir .. erın andıa limanına 

Memurlarının 

imtihan Şartları 

etmiştir. motor de Oran şehrine iltica 

İtalyan gazetesi Giornale d'İtalia Rizert ·ıt· . 1s ' aya ı ıca etmış olan k 1 
panyol cl.onarımasının Frankoya iadesini istiyerek "İtalya s · · ııyızı 

cıvarında bir kızıl 1s an . ıcı a 
P yol fılosunun bulunmasına müsaade edemez" l11ıı tı :tıokta1 nazar ihtlJafımn hano

dJ llp olunmadığı heniiz belli değll
bı;· Apaşfkiir bir surette belli olan 
ti §ey \'arsa, o da bu iic fırkanın Su
h te istiklalini lstemel.,"rine rağmen, 

tı ttı.. • 
le . uşterck prensipln, üçünii bır-

>'Jlır.ıncğc kifayet etmediğidir. Bu 
~-~den üç fırka menııuplan arasın· 
>o kavgalar, gürültiller eksik olmn
lıl t ı \·e bu da Suriyenin milli gayesl-

llksatıyor. 
~bununla beraber yeni kabinenin 
ı lcaları birleştirmek yolundaki ~a
~alannın bir netice vermesi henüz 
"llııt cdihnektedir. 
~ .. llu ümitler tahakkuk etmediği 
l'\ltdirde şimdiki kabinenin de fktl

nıevldinde kalamıyacağı anla'?•· 

Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) _ 
Maarif Vekaleti barem kanunu mu
cibince bir garp lisanına aşina oldu
ğunu söyliyerek yüksek memuriyet
lere tayinlerini isteyen 20 ve 30 lira 
maaşlı :memurların imtihan şartları: 
hakkında bir nizamname hazırlamış. 
tır. Bu nizamname esaslarına göre 
baremin 11 ve 14 üncü derecelerin
den bir derece daha yüksek memu
riyetlere alınmalarını istiyerek garp 
dillerinden birini bildiğini imtihanla 
isbat edeceklerin imtihanları Anka
ra Dil, Tarih ve Coğrafya Fakülte
sinde ve İstanbul Üniversitesinde 
her mart, mayıs ve ikinciteşrin ay
lannda yapılacaktır. 

diyor. 

Romanya /Amerika 
Macaristanla 6000 Yeni 
Anlaşmak istiyor Tayyare Yapıyor 

Budapeşte, 7 (A. A.) - Pesti Hir- Vaşington, 7 (AA) • 
lap gazetesi, Romanya Hariciye Na- l' . . it b. . . - Ayan Mec-

ısının a . ı . ın tayyare inşasına dair 
zırı Gafenko tarafından verilen bir olan proJeyı kabul etm . . . • 
m .. 1 .. A esını sıyası 

u akatı neşretmektedir. mahfeller, hukumctin bir z f . 
k ed. l - a erı te-

N" azır ezcümle demiştir ki: Iakki e tm el t . ~r er. Ayan ve rnebu-
,, san meclis erının murahhasJan her 

- Macaristan ve Romanya bir - iki meclisin kabul ettiği metinler a
çok m·· 

UŞterek ekonomik meseleler Ve rasında bir ahenk teminine çahşa-
ezcÜınle hububat meselesiyle birbir- Caklardır. 
!erine bağla bulunuyorlar. !ki mem _ Parlamentonun tayyare adedini 
leketin Polon . - b t 550o olarak kabul etmesine rağmen Ya ıle olan munase e - b 

1Dün lrakta 
Karışıklık 

Çıktı 

Irak Ba,vekili 
Nuri Paşa Eaıait 

Çok defa şunun bunun sadakat 
liğinden ve şüphesiz kendimizin 
clrband bağlılığımızdan bahse 
duruyoruz. 

Öyle miyiz acaba? Orasını k cn 
mizden başkasına sormıya gclm 
ihtilaf çıkar. Başka yerleri bilm 
ama bizde iyilik alanındaki reka 
bile nefsaniyete döniiyor. İşte bö 
sen sadıksın, hen sadıkım! diye 
nakaşa edilen bir mecliste bul 
dum. Hii<'uma maruz kalanla 
birisi hiiyiik bir soğukknnlılıkla: 

- Evet! Ben de senin kadar ! 

dıkım! Lakin sadakat mcflıumı 

bir tarif edebilir misin? 

Diye sorunca ~eneler !;ÖzüldU. 

Kimisi doğumundan ölümüne 

dar bir adama bağlanmak, dedi. 

Kimisi adamı görmeyip bir 

bağlılık diye tarife çalrştı. Klıri 
hadisat ve zamanın icaplannı da 

önfine almak lüzumundan J,ahsef 

Fakat suall soran da sadakati şö 
hülisa etti: 

Bağdat, 7 (Husu~) - Irakta bazı 
karışıklıklar zuhur ~t:miştir. Bazı 
ıflüfsitler ordu arasında ta\lrikatta 
bulunmuşlardır. Hükiımet derhal la
zım gelen tedbirleri almış, Kralın 

bir emirnamesi ile örfi idare ilan e

dilmiş ve sansür tatbik olunmuştur. 

- Çocuklar, sadakat haddizahn 

güzel, faydalı \ •e makbul şeydir. 

kin eskitmeye gelmez. Kıymeti ~ 

çar. Onun için bana sorarsanız saJ 

kat, günlük yumurta gibidir. Gü 

gününe bir şey ifade eder, bayat 

dıkça kıymetten diişer ve gün g 

ki; çUriik yumurta gibi muzır ol 
Onun için sadakati eskitmeye g 

mez. Bunun aksini diişünenler h 

den anlamıyanlardır. 
Kralın ikinci emirnamesi de neş-

redilmiştir. Krahn emirnameleri, 
Erreşid mıntakasında örfi idarf' ilan Dikkat edin! Hepimiz dalına y 

etmekte, "hodbin sebepler dolRyısiy- gömlek, yeni kravat, yeni urba 

le karışıklık çıkarmak lstiyen eşhas- ta:ı:e yumurta arar gibi yeni sadak 
tan,, bahseylemekte ve nizam ve sü- lerden hoşlanınz. Artık böyle tnsi 

könun hainlere karşı alınacak şid- ki bir hal alınış olan " talep" ı 

detli tedbirlerle idame olunacağını karşı "arz" da bulunmamak ekono 

bildirmektedir. kanunlannı inkar olmaz mı? 

Kral, radyo ile neşredilen bir nu- İmdi. Ey yaranı bfısefa! S ada 
fıtık söylemiştir. Bu nutkunda du- .babında giinlll1C yumurtayı hatırd 
yu si çıkarmayın! Ve zıddmıza gider m t 

n~aktan menetmi • tszy t n şt- ah v P l'Z zaman eskid0 
kayet1 olanlara sarayın kapısının a· alıştığrmız kaşarlanmış sadakntl 

k sakın niimune diye almayın! Onl çı olduğunu söylemiş ve halkı mü-
Bağdada bir ayda gidilen, Amerfk 

teyakkız davranmaya davet etmiştir. ya öbür diinya gözlle bakılan, Şile. 

Mançuko Hükumeti 
Sovyetleri 

Protesto Etti 

gurbet sayan, ve saati ezanla aya 
eden zamanlarda kaldı. Şimdi rad~· 
televiz~·on, saatte 500 mil giden ta. 
yare, Bolid denllen sert trenler, rön 
genler,, tahtelbahlrler, şunlar, bun. 
Jar ''ar ki: insana muttasıl hareket v 
değlşiklfk emrediyor. Yerinde sav

Psinking, 7 (A.A )- Son hudut ha- mak değil. Hatta maalesef karakt~ 
diseleri dolayısiyle Mançuko hüku

meti tarafından dün Sovyet makam

larına verilen protestoda, bir yıldan 

beri bu neviden 158 hadise kaydedil 

diği, Moskov:ının ancak 51 protesto

ya cevap verdiği, hiç bir hadisen in 

memnuniyeti mucip b ir sureti tes

viyeye raptedilmediği ve yalnız iki 

hadisenin tarafgirane bir şekilde hal
ledildiği bildirilmektedir. 

Divrikte Çıkardan 

Demir Madeni 

ve mizaçta bile. 

t"'•• ............................ ·ı 

f KISA HABERLER ·--- ----Ankara 7 (TAN Muhabirinden) - Bu 
ayın 11 inci gecesi Ankara Palas salonla
rında Kızılay bir balo tertip etmiştir. Vi
yana Devlet Operasının primadonnası 
Rethy bu baloda bulunacak, büyük opera
lardan bazı parçalar okuyacaktır 

e Gandl tarafından Rajkot devleti aha
lisi namına ileri sürtllen taleplerin büyük 
bir kısmı, hilkümdar tarafından kabul e
dilmiş, Gandi, açlık grevi yapmaktan vaz
geçmiştir. 

e Bilkres: P lpera hava Ossfinfin mon
tage atölyelerinde clektrJk cereyanından 
yangın çıkmıştır. Ateş mcvzllcştirflmiştlr. tnir Verem Mücadele 

en'Iİyetinin Kongresi 
h:mir - Verem mücadele cemi -
ti yıl~ık kongresini akdetmiş, bir 
elik ıcraat raporu takdirle karşı-

1mıştır. Raporda, "Türkiye verem 
ıcadelc ccrniycti,, kurulması hak
da iler iye sürüln teklü, kongre-
kabul Cdilrniştir. 

Mebuslardan bir çoğunun Anka-

t
a bU maksatla esaslı teşebbüsler
bulunduklan ve yeni iııtihabat
sorıra bir netice alınabileceği de 

ftaşııınıştır. 

• yangın vesaire doiayısile kayıt
lan kaybolan mek:eplerc1e okumuş 
talebenin üç muall~m ve lnuteber bir 
uıhsiyetin r ... hadetile tanzfın 1 
r- ~· • o unan 
vesikaları bir defa da ~lakalı mektep 
idarelerinden ve v_ekal~tt.~n sorul
duktan sıonra maarıf mudurıukıe . 

rın. 

ce tasdik edilecektir· 

---~ 

Kudüste Bir idam 

kararı 
Kudüs. 7 (A.A.) _ Geçen hafta 

Yafada tevkif edilen ve ''kızıl ôlü~ 
çetesinin reisi., namiyle tanılan Ah. 
met Simlin, divanı harp tarafınd<lll 
idama mahkUnı edilmiştir'· 

ıeri bir yakı .... _ h u ıniktarın neticede 6000 e çıkarı-
.. ,. ... a sı ihdasına la • 

müsait bulunnıakt ava cagı tahmin edilmektedir. 
adır.,. 

Gaf enko, Ma . 
carıstanla Roman -

yanın üçüncü bir devletin tavassutu-
Jüıtım kalınad na an da anlaşma yo-

lu bulabilecekleri kanaatindedir. Bu 
anla c:ma yalnız siyasi ~ ği . 

~--- "'e 1, aynı za-
manda coğrafi bir lüzurnd ur. 

Romanya - Macaristan m k 
u are • 

Göring Trablusa 

Gidiyor 
Roma, 7 .A .. _ 

be · s .A) - Pazar gununden 
rı an Rem d 

~areşal Gö . o a oturmakta olan 
~u Romaya rıng. bu ay sonunda doğ-

gelecek b d mi ziyaret h . ve ura a res-

Sıvas <TAN) - Divrikteki demir 
madenlerinde beş ay zarfında 67 bin 

ton demir istihsal edilmiştir. Bunun 

için 30 bin amele çalıştırılmıştır. İs
tihsalatın yarısının ihraç olunacağı 
umulmaktadır. Demir madenlerinde 

kış rnünasebetile azalmış olan faa

liyet bugünlerde yeniden hızlandırı
lacaktır. 

e Yugosla\·yada ecnebi memlekeUerfne 
40 mllyon d inar kıymetinde döviz ve tah
vllAt kııçırmak IS'teyen 12 kfsf ile beynel
milel bir ba nker Belgrad 7.abıtası tarafın
d an tevkif cdilmlşk:rdlr. Bu çetenin r eisi 
İran tebaasından Emile Tsiprut isminde 
bir idir. Bu adam kardeşi fle birlikte P a 
riste büyük bir banka işl etmektedir. 

• Kopenhag: Veliaht Fredrik'le Pren
ses İngrid Amerika seyahatlerine çıkmış
lardır. Prens ve Prenses cvvcld Londra a 
gideceklerdir y 

e Parfs: Rclslcümhur seçimi 4 • 

-

neti hakkında Romanya liariciye Na-
zırı Gafenkonun Varşovadak· b 

ı eya -
!'latı resmi. ~~ar mahafilinde mem
~yetle pı,-anmıştı.r, 

nlınde "ki .. .. k 1 
rak muhtelif "'Ö •• 1 ııç gun a a-
Mareşal Göri; ruşmeler yapacaktır. 

oradan da g,;, buradan Sicilyaya 
ve .ı..rabı 
Trablusta M. Baıbo . usa - ~~<'ecek ve 

ıle li!'Onlsecektir. 

Demir madenlerinin Sivas - Er

zurum hattına havai hatla b&ğlan

makta bulunması istihsal&tın naklini 

kolay lılştırmaktadır. 

nisanda yapılacaktır. ' veya 5 

• B. Rooseveıt . .., 1 P i · ' ,,en Papa On fkJnci 
crun taç giyme m si 

temsile Amerik era minde kendisini 
Londra B .. y{lk a Birleşik Devletlerinin 
etrnl~Ur. u Elçisi Kennccilyi m emur 
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.M.. ah k e rri. e ı .e r ele 
Mahkeme Koridorlarında Kız 
Kand~rmağa Çalışan Randevucu 

Kitabını 4,ooo,ooo Nüsha Satan, Dünyanın 

En Büyük Hikarecisi O. Henrl 'nin -ANKARA RADYOSU 

KABAHAT KİMDE? 
Türkiye Radyodifüzyon Postalafl 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

Asliye Ceza Mahkemesinin maz
nun mevkiine geçen şişman, boya
lı kadın kendi kendine söylenerek 
pencereden dışarıya bakarken re
isin iıç defa .,öylecliği "oturun!,, 
müsaadesini duymadı ve muhake
menin sonuna kadar ayakta kal
dı. 

dasını kira ile tutuyordum. Benim 
onlarla alakam yoktur. Kızlar er
kekleri kendı odalarına getirmiş
ler. Onlarla beraber beni de yaka
ladılar, karakola götürdüler. Be
nim ne kabahatim var? 

T akip etmekte olduğum dava-

Baıhkh Hikayesi ve Diğer Hlkciyelerl Bugün 

Cep Kitapları Serisinde Çıktı. 

1639 m. 183 Kes. 120 K" 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 K'" 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 K~ 

Randevuculuk yapmak, yirmi 
bir yaşını bitirmemiş genç ktzları 
fuhşa teşvik etmekle itham olunu
yordu. İlk dinlenen şahitler onu 
tanımadıklarını söylediler. Bunlar 
vaka gecesi ayni evde kadın

Jarl a beraber basılan hovardalar
dı. Bir tanesi vakayı şöyle anlattı: 

- Efendim. 1 iz iki arkadaşımla 
beraber bir birahanede içiyorduk. 
Karşımızdaki masada oturan iki 
kadın kalktılar; çıktılar. Dısardan 

bir şoförle bizi ç3kırttılar. Kapıda 
bir otomobil bekliyordu. 

Mahkeme, şehadet için gelmi
yen kızların getirtilmesine karar 
vererek muhakemeyi talik ettL 
Beş on dakika daha mahkeme 

salonunda kalarak müteakıp dava
yı dinledim Karar müzakı:>resi için 
bizı dışarıya çıkardıklan z:ıman 

şişman, boyalı kadını hala kod 
dorda görnıiyeyim mi? 

Bir kanapeyc oturmuştu. Ya-

nın kararı tefhim edilmek 
üzere taraflar salona çağrıldığı 
için oradan ayrıldım. Konuşmala
rı nerelere vardı bilmiyorum. On 
dakika sonra tekt sır çıktığımda şiş 
man madamı başka bir kızın ya
nında gordiun. Öyle düzgün bir 
Turkçe ile ve öyle tatlı bir dille 
konuşuyordu ki karşısındakini yu
muşatmaması imkanı yoktu. Bu se
ferki uzun boylu. siyah güzel göz· 
lü kızın muhabbetini çoktan ı.azan
mışa benziyordu. 

ı Henry müstear b 
imdir. Muharrirı 

sıl ismi William Sid 
ıey Porterdir. O 
Icnry'nin eserle 
ütün dünya diller 
e tercüme edilmi 
ir. Küçük hikaye 
·ilikte asrın en ~ı 
ıiık üstadı olarak t 
nınmıştır. 22 numr 
·alı kitapta bu mu 
•uırririn birçok hik: 
velerini bulacak:; 

Çar!amba, 8. 3. 1939 

12,30 Program, 12,85 Türk müziği - pı. 
13,00 M<>mleket saat ayan, ajans. mete
oroloji haberleri 13,15 - 14 Rıvos ti c rı 

hur bnndosu- Şef: İhsan KOnçer 1 - ROO-
evelt (Marş), 2 - Offenbach (Jnterrn 

;ı:o ve barkarol) S - Suppe (Ev sah b 
Uvertürü) 4 - A. Messager (İsolln opera 
ının balesi. 

18,30 Program 18,35 Müzik (Oda m ·z1 • 
ol.) 19.00 Konuşma, 19,15 Türk mO 
fFasıl heyeti) Tahsin Karakuş ve S f 1' 
Tokayın f tirakile, 20,00 Ajans meteorclO" 
il haberlerl ziraat borsaSJ (fiy t). 20 1 

- Buyurun bızim evde birer 
kalive içel"m. dediler. Otomobile 
bindik. Şimdi yerini bilemedjğim 
bir apartımana gittik. Ben konyak 
almak için kapıda ayrıldım Bir 
da kadınlarla beraber kony3ğt iç
miye baslarken si·Jil memurlnr gel
diler ve bizi karakola ~ötürdüler. 

nında sarışın bir gene kız 
vardı. Merak etim aKlabalık ara
sında tam önlerinde durarak ko
nuşmalarına kulak misafiri olrlum. 
On altı yaşlarında olan genç kızla 
ahbap olmıya çalışıyordu. Mekte
be gidip gitmediğini, kaçıncı sı
nıfta olduğunu, hangi mahallede o
turduğunu soruyordu. 

Geç vakte kadar koridorlardan 
ve dava dinlem<•k ,·eya şehadet et
mek, yahut davaı:mı takip etmek 
gibi kimlıilir hangi sebeplerle ora
ya gelmiş olan genç kızlardan ay
nlmadı. Besbelli, müessif ( n bir 
hadise yüzünden arasıra ziyarete 
mecbur olduğu bu koridorlardan 
eliboş dönmek istemiyor; pişkin 

bir avcı gibi en tehlikeli yerlerde 
av aramaktan korkmuyordu. Yal
nız şu sahneleri görmek onun ne 
marifetli bir tellal olduğu hakkın· 
da, içerde başk& davalarm dosya
ları içinde boğulan hakimierde 
sarsılmaz bir kanaat hasıl etmiye 
kafiydi. 

Cep Kitaptan her •ene 100 tane çılıacakhr. Bu lıitaplan 

toplıyanlar zengin bir kütüphaneye •ahip olacaklardır. 

1 Tilrk mOzığf, Çalanlar: Vecihe. Fah're f' 
san, Refik Fersan. Okuyan: Muzaffer tı• 
kar. l - Tnnburl Cemil beyin (H!caı" 
kAr peşrevi) 2 - ZekAI dedenin (Hlcaı

kAr ağır semaisi) Gillşende hazar naJ 
mel dem saz ile mahsus. 3 - Rakunı 
(Hlcazkllr ş rkısı) Bekledim fecre kadar 
4 - Sadettin Kaynağın (Neveser şarlt1 

Hicranla harap. fi - Sadettin K~yn ~ 
(Hicazkftr saz semaisi). 6 - Osman Ni" 
hadın (Nihavent şarkı) Yine a 1tı b ıı' 
dudağınla sun. 7 - Osman Nfhadın (~1-
havent yürük semai) Bilmezdim aznrıı-
8 - Osamn Nfhadın (Nihavent saz sem•' 
isi. 9 - Refik Fenanın oyun haVSS" 
21,00 Memleket saat ayan, 21,00 Konu ~ 
ma, 21,15 Eshnm, tahvi11'ıt, kambiyo - rıll' 
kut borsası (fiyat) 21,25 Neşeli plAkl r 
21,30 Temsn (Tilki Mehmet- Yazan: A; 
met Naim.) 22,00 MQzlk (Ktıçfllc ..,rıc,,., 
tra- Şef: Neclo Askın) ı - 1.JeUSclı , Şahit suçluyu tanımadığını. o ~ 

de görmediwini, karakola götürü
lenler arasında bulunup bulunma
dığını da bilmedibrini söyledl 

B undan sonra memurlar din
lendi. Hepsi kadını tanıdık

larını, randevuculuk ettiği :hbar 
olunduğundan tertibat alarak evi 
bastıklarını ifade cttl.ler. 

Reis suçluya sordu: 
-Ne dersin? 
- Efendim, yıınlıslık var. Ben 

randevuculuk filfın etmedim. O 
kızların oturduğu dairenin bir o-

- Benim de c;enin kadar bir kı
zım var. Mektebe gidiyor. Amma 
zayıfladığı için göndermek istemi
yorum. Sabahlan acele gidiyor, 
kahvaltı etmiyor. 

-A .. Ben kahvaltıya bayılınm. 
İyice karnımı doyurmadan bir ye
re gitmem. 

- Ben de ona ne1er hazır'ıyo
nım bilseniz .. Reçeller, havyar
lar, tereyağları.. 

- Babanız ne iş yapar? 
- Memur .. Maliyeqe 
- Maaşı çok mu? 
- Ne olacak? Memur maaşı. 
- Bol bol gezip eğlenemiyor-

sun o halde .. 

Okmeydanı Cinayetinin 
Muhakemesi Başladı 

Bir aralık yalnız kaldı. Yanma 
sokuldum. Bir ıözümü kırnarak 

yavaşça: 

- asıl, dedim, uysal mı? 
Beni tepeden tırnağa süzdü. Em

niyet verici bulmamış olmalı ki: 
- Bana ne uysallığından, dedi. 

Ben buraya insan kandırnııya mı 
geldim! 

Sonra birdenbfrc dönerek ora
lardan uzaklaştı. İnkar .. Fak<:t ne 
büyük ve ibret verici bir itiraf! .. 

l. K. 

Alacakhsını Dövmüı 

Abone Şartları : 
Senelik abone 8 lira. 

Altı aylık abone 4 ! liradır. 

Senelik abonelere bir küçük 
kütüphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Pos

ta kutusu 91. 

ehzadefERAH Sinemada 
başı Tel: 21259 

Bugün 12 den itibaren, Suare 
8.30 da 

1 • ÇILGIN BAKiRE 
IREN DUN - M. DUCLAS 
Senenin en şılC ve Fantazi eseri 
2 • Beyoğlundan Evvel 
TORKIYEDE iLK DEFA 

RADYOLU POLiSLER 

Sultanahmet Sulh İkinci Ceza 1 
Mahkemesi dün Hasan isminde bir 
alacaklıyı döven Necmettinin duruş
masını yaptı. İddia ~ idi. Davacı Ha 

1 d H in müthiş maceralan 
Dün Ağırceza Mnhkemesind~ Ra- Suçlu Murat yine topyekôn in- san üçüncü icra rn"'mur arın an a- Şimdiye kadar seyredilen 

klrda ısrar etti: di ile beraber Necmettin ve Şcmset- Gangster ve Amerikan Polis si-
mazan Bayramının dördi.ınci.i giınü tin biraderlerin evine hacize gıtmiş- nema Romanlarının en heye-
gcce Okmeydanında Aynalıka\•ak el- - Evet hepsi yalan... Beni döv- h . d'l 

1 led ler. Necmettin eşyasının acız e ı e- can ısı ... 
d Kal bahçesinde Dada düler de onun için sôy im T b y k M"" d 1 varın a aycı - ceğinden müteessir olduğu için Ha- n anca.. umru ·· uca e e .. 

,.ın Karamiık koyünden Mustafa oğlu Tahkikatı idare eden müddelumu- Korkunç sahneler .. 
.ı B ğ .. ld sanı tokatlamıştır. 2 devre 24 kısımlık Maceralar İhsanın kafasını taşla ezerek öldür- mi Feridun a ana soz a 1 ve: Hakim şahıtlerl dinledikten Mnra dramı 
d . ğü" idd. edı'len Hu·seyln 011ııu Mu - Cinayeti işledigwi yeri gôsterir d-

u ıa ,, - Hasanın suçunu sc:ıbit gör u. Kendi- &rtlA."'ba: PARIS ÇIÇEGI rat Korkmazın muhakemesine baş· ken yanında b n ve sulh hakimi de d' · -r-·· 
l ·· · ti tesbit edil- vardı. O vakit te mi dayak 1 &ine elli lira para cezası ver 1

' DANİELL DARRİEUX 

~\k~ten~~901U'a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,.., ........................ ~ du ve suçluya sordu: ---- Bugün 41••-.... • 

Satıı Yerleri : 
Yeni kitapçı: Ankara cadde-
ıii 85 No. . 
Ankara satış yeri: Bili! Ak

ba. 
Konya atış yoriı Y c.ui Ita
tuphane. 
Bilecik satış yeri: Nail kita
bevi 
İzmir satış yeri: Devrim Kil
tüphanesl 

•• ızurka) Fantezi. 2 - Dohiı.amo pu 
erettin peçesi) pantornirneninden "'U. 
3 - Valento (Kırmızı ışıklar saçan yurt 
4 - Brusselmans (Felemenek SOltindell 
(Aık GölO) 5 - Lfthr (Memleketten ın~ 
l('kete) muhtelif memlekeilerln melodll 
Qzerlne Rapsodi. 6 - Lincke (Ollmp Y d 
larda) Marş. 7 - Lehar (Pagantni Ope' 
retlnden Potpuri. 23.00 Milzllt (Ca•bnnt ' 

1 

Pi.) 23,45-24 Son ajans haberleri ve 1" 
nnld program. 

TEPEBAŞINDA ORAM • 

111111111111111 ~u aqam saat 20 30 do 
1 ANNA l<ARENlrıl 8ENFON LER: ~ 

111~ 
KOMEDi l<ISMINDA 20,15 Bükreş· Senfonik plı\k ko 
Gündü 14 t (Sesar Frank). 22,10 Prag: Çek fılh rfll 

z. e • nlsl (Tallch, Sarak). 23,30 Varşova: S 
111 Çocuk Tıyatrosu fonlk konser (Mozart). 

Hu aksam !;aat 20 30 rl DANS M usl KiSi: 
11111111 alR MUHASiP ARANIYOR 24: Peşte. 

- D·ınledik. Senin İhsanı yarala- Bundan sonr 
vene eden tabibi actil Enver Karanın 1 a;;;-., 

ld. rdu" gunw - iddia olunuyor .; 1 ,_., .. ~-'--11.1 •r-----...ı.--.---.ımı=ı:· .. • erilerİmİzİ::,:n~JiWi;;iaiıliili dığın ve o u raporunu okudu. Doktor suc unun .. a- • ~ 
ne diyeceksin? ak altlarında day&k vedigin\ gos- Radyoda severek dinlenilen 

·k k sle topyekun in- Y l · emaSI B MUZAFFER GÜLER Suçlu yu ·se se • h' bir leke Je emmare bu un- sın ayan 
teren ıç • 1 r ve arkadaşları bu akşam Çarşı-k~C~~psi yalan. hepsi iftira. Beni maRdı~ı.nı sok· ~l:Jğuordubir rapora göre MAV •ı T 1 l K ! kapıda yeni açılan 

. ·"' 1 -vıettiler j eısın o . s u M E R poliste dövduler. uy e so. _ • .. · lu bir gu"n Fatihten elle ltelepcelı 
k ü ve gorgu zabıt suç ·· ·· d kaç Bundan sonra eş t' Trkcn polislerin onun en • 

A Murat fa- gc ırı ı ~ . . . 1 Ç p t S 1 d varakaları ~~undu. . r~p mış ve kaçarken de d~tüğu ıçın yu· ZARAH LEANDER ve WİLL1 

1 

ay Ye as a a onun a 
ciayı şöyle ıtıraf etmıştı. . zü yaralanmt~tır. . . BERGENİN en guz\!l Filmi. saat Yirmide sayın müşterileri-

Bir bayram günü İhsanla Edırne- Sıra şahitlerin rlinlen~.esı~" .• geld~. 1 • ne konser vereceklerdir. 4 
kapıda buluştuk. Yanımı~<Ll Hasan tik defa çağrılan ş..thit Sukru ııe K~
da vardı. Edimekapıda bır bakkal- ragus gelmemişlerdi. Topkapı harı
dan beş şişe rak1 aldık. İçe içe Def- cinde Takkeci .mı.:hnl.~esind~ 52 nu: 
tcrdardan Halıcıoğluna geçtik Ve marada oturan lİ"U'!1CU .şah:t ayak 
K:alaycı bahçesine kadar çıktık, ~ka kabıcı Onnik bildiklerim şoyle an- ı 

~ ............................ ~1------, 
tarzında itişip kalkısıyordu~. Bır a- lattı: 

lık Ihsan Bana kiütlr ettL - Bir gu·n bana bir ayakkabı _ge-
ra . .,. Kıme 

Rakı benim sinirlertmı bozmu':>'.u. tirdıler. Bunu ben vapmıştım. ı 
Yerden bir t~ş .~ld~m. Kafası~,~:- sattığımı sordular B.e~: . 1 
runca yere duşurdum. İhsan o. ş- _ Bir kaç gün duşuneyım de ce- 1 

t . Cesedini Hasanla beraber aldık. ;...... dedim. Dört av kadar u. . . vap verır.... h · 
Susuz dereye ındirdik. Ceketını, pan 1 aptığım bu ayakkabının sa ı-
talonunu soyduk. Cebinden hiç b~r ~~.e b~ turlü bulrımadım. !''ihayct 
sey çıkmadı. Ayağından yemenilen- i:~~areye yattım. r:.üvamda ~1Pn .th
ni de çıkardlk, baş ucuna koyduk. r d ayakkahılarla dukkanı
Yemenaeri de alacaktık. Fakat heye- san ~ ın s~nı açarak içeriye girdi. U
canla unutmuşuz. ('~keti ben panta- mınd :pı zaman herşey malüm ol-

,d Gece saat 22 su- yan ıe-.ım t k . lonu da Hasan a. ı. t Ben 0 ayakkabıları ne çı 
ttığımız yere muş u. 

lannda Topkapıya ya ı Rıza· tbrWılmin yanındaki fbsana yapmış-
dônmüştdk. thsanın ~al~rın onilne tun. Bundan aonra bir ka~ şahit da-
nın susuz kuyusuna ıomdük, ha dtnlendL Gelrntven şahit1erin 
toprak yığdık. ilci- caırılmul tc;in aıuhakeme bafb bir 

Suçlu yakalandıktan sonra m 
1 
~· bıraJalc:b. 

lh hikimJ ve polis er ------------deıumuml su .~+nrOJm(iş, 
beraber Okmeydanına 5v•-

bu heyet kendisini serbest bırakmtf, 
h. şaşmadan cinayeti işlediği yeri 

:e tiısanın koparılan saç demetle~l 
avnl zamanda kanlı taflanm da goa-

termiştir. 

R is bütiln zabıt varakalannı oku· 
e tekrar IO~ 

duktan sonra kendlsJne 

du: 
- Bunlar da mi yalan-

Alenl Teıelddir 
Uğradığmuz büyük fellketten do

layı Türklyenln her tarafından ge
len telgraf ve mektuplara ayn ayn 
cevap vermek imklnım bulamadıiJ. 
mızdan derin te§ekkürlerimizl bu 
vasıta ile sunarız. 

ATA ATABEK 

TAKSİM SiNEMASINDA 

. bir ınuvaffakiyetle 
Heyecanlı ve Helecanlı Film. Görübnernıs 

,.,_________ devam ediyor. 4 •••••••• 

.. Bugün SAKARYA Sinemasında '""' 
QOPER' in en ıuzeı 

Dahi san'atkar GAR Y C eseri 

Markopolo'nun Mülhit Maceraları 
sası• 9eper film 4 _____ ... 

............. FramJSC• 

lzmir'de ELHA~RA Sinemasında 

BOYOK VALS 
cı&Jıll AKfAMI Gala Mlsa111ereıl 9 Mart PER.,. .,. 

a 

-

Bat Rolde: 

Fransızca Sözlü 
Nüshası 

DOROTHY LAMOUR 

M E L E K Slnemasındd 
Baıhyor. 

Pronama ilive olarak ı - MtLLt ŞEFtMtzlN 'ONtVERStTEYt Zi 
yareti 2 - Balkan antantı Biikree toplantısı ve Ankarada Cümhut 
Relsiınizbı yeni ~ Sefirini kabulü 3 - Paramunt dünya hava 
dislerl. 

DİKKAT: Bu ~ leln LoCalar kaınwm.tJr. BUIUll Koltuklar erken 
den aldınıınaıı.br. 

BU FiLMiN TÜRKÇE SÖZLÜ NÜSHASI 

Yarın Akıarn S A R A Y ve İ P E K 
sinemalarında birden ıösterilecektir. Numaralı bfletlcr bu"1bıden al

dırılabilir· Tel: SARAY: 41856, İPEK: 44289 
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8 - 3 - 939 =================~.:::================== TAN 

Gündelik Gazete 
--<>-
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herşeyde 
temiz. dUrOırt, samimi 
olmak, karfln gazetesi 
olmıya çaııımaktır. 

ABONE BEDELİ 

Birtakım hadiseleri ac;ık gözle de ğif, kırtasiyeciliğin suni ölc;üleri 
Kıymetli enerjilerimiz, z amanlarrmrz heba olup gidiyor. 

ile 

Bu görüyoruz. 

derdin kestirme yoldan bir çare si yok işte aşağrki yazı, mudur? 

çalışıyor. bu sualin cevabmı vermiye 

a a a 

im\)):m;m 
Muallimlerin 
Mesken 
Bedelleri 

Tlirkiye Ecnebi --1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ., 6 Ay 150ı'I " 
400 3 Ay 800 ., 1 ., 

Tılsımlı Bir Zemberek 
Yazan: Sabiha Zekeriya Serte 

E dirnede bir öğretmenden mek 
tup aldım. Diyor ki: "Kanun 

hakkımız olduğu halde bir senediı 

mesken bedellerini alamıyoruz. Bu 
bizim ezeli derdimiz oldu. Bazı vila
yetler bu işi kökiinden hal1etti. 1932 
yılına nit mesken bedellerini '·erdi~ 
gibi yeni yıllara ait olanları da ve
riyor. Bazı vilayeth~r ise bu kanun! 
7arureti hala hissetmemiş, ''e hatır -
layıp meclisi umumi ruznnmesine bi
le almamıştır. Biz de ikinci şekle ma
ruz kalarak bu haktan mahrum edil
miş muallimleriz.,, 

50 ,, 1 Ay 300 " 
ffllctıerarnsı posta ittihadına dahil 

olrnıyan memlelCctler için abonc 
cdelı mflddct sırasiyle 30. J 6 9. 

l,5 liradır. Abone bedell peşindir: 

I• ıikılap ideallerimiz, canlı, 
rasyonel bir alem kurulma

sına lüzum gösteriyor. Aklın tam 
hakimiyetinden hi.; bir fedakarlık 
yapmamıza razı olmuyor. 

~~~~- Yazan: len bütün enerjilere, kaybedilen 
zamanlara, bu sistem neticesinde 
israfa uğrıyan verimlere mukabil 
temin edilebilen hiç bir miisbet ve 
hakiki istüade gösterilemez. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap ıçin mektuplar 10 lrurus
hık PUi flılvesl Itızımdır. 

awmı:ıınn 
Fakat bir taraftan da hakiki ha

yatla altıkası olmıyan bir takım ö
lü mekanizmaları. usuileri, itiyat
ları, zincirleri sürükleyip duruyo
ruz. Bir takım hadiseleri açık göz
le değil, kırtasiyeciliğin sun'i ölçü
leri vasrtasiyle görüyoruz. Kly~ 
metli enerjilerimiz, zamanln:mıız 

heba oluyor, gidiyor. 

A. Emin Yalman 
Emniyete dayanan bir sis•emde 

kontrol ve mürakabe yok mu? 

idealist ve 
Çahşkan 
Gençlik 
C Üınhurreisimiz 'Oni\'ersitede i -

rat ettikleri tarihi nutuklann-
4~ 1.İniversite gençlerine kıymetli 
dırektifler verdiler. 

8cr ileri rejim, ileriliği temsU e
den Yeni nesle dayanır. Ananelere, 
itiyadlara bağlı olan eski nesiHer ile· 
lı \.. 

llı .. ,nlclcrde gençlerle rekal>et ede-
"1\~lcr. tntlirkün yaptığı büyük in-

1-b-. UQ ;-ı a - "C:UIQll\.,,I. -- .t_:.,. 

~~ ~udur. Milli Şef ismet İnönü de 
Urkıyenin ''e rejimin istikbalindeki 

emniyeti gcncliktc buluyorlar. Ve 
Onlara: 

İdealist, 

Bu derdin acaba kastirme yol
dan çaresi yok mu? 

Evet, böyle blr çare vardır. Pek 
çok gerilik amillcrinin az zaman
da ortadan kalkması için bir tek e
saslı değişikliği azimle, cesaretle 
tatbik etmek kafidir. Bunu yapar 
yapmaz, milli enerjilerimiz akla 
ve hadiselerin icabına uygun mec
ralarda serbest ve geniş bir suret
t.,. Jlhıc:I\k. Tür~< emeklerinden alı
nan verım, aunyanın 'lJa~a- ---ı-
rekorlarını kıracaktır. 

Bu yaman değişikliği tahnkkuk 
ettirmiye yanyacnk tılsımlı zem
bereğin adı emniyettir. 

Bir asrr evvel yeni inkişaf yolla-

n aradığımız zaman iki istikamet 
tutabilirdik. Bunlardan biri !atin-

adamları bol miktnrda yeti§tirmiş
lerdir. Yeni kıymetler yaratmışlar, 
bütün dünyada hakim olmuşlar, e
nerjileri her sahada taşmış. yüksek 
ahlaki ölçülere ve yüksek bir bil
gi ve ihtiyaç seviyesine varmanın 
yolunu bulmuşlardır. 

Biz, dünyaya uymak için yeni 
yollar ararken, gözümüz nasılsa 
Fransaya takılmtş, oralara t:ılebe 
göndermişiz, oradan mütehassıs, 

muallim getirtmişiz. Garp fılemine 
köprü diye Fransızca öğretir bir 
mektep kurmuşuz ... 

Bu gidiş. esas scdyemize aykrn 

olmasına rağmen bizi en dar yol

lara stiriıkledi. Saltanatın istibdat

'·• --~ı.,--.iv.e.tli idaresinin de zaten 
Anglo Sakson görü~ ta:rZ'lna .-.. 

bir gidiş istikameti vardı. 
Diğer bir engel daha tesirini 

gösteriyordu: Cehaleti.'!lliz ... Çalışkan~ 
karakterli, 
Ahlaklı olmayı, 
'l'avsiye ediyorlar. 

d "Cüınhuriyet Türk milletine milli ]erin dar gidişi, diğeri Anglo Sak-
cvıeti ve yeni cemiyeti temin etti. sonların geniş gön-ışüdür. 

Karşılaştığımrz yeni alemin ya

bancısı olduğumuz için aklımızı 

serbestçe kullanamıyorduk. Ceha
let yüzünden şüpheye ve vehme 
kapılıyorduk. Aldanmamak için 

kapılan ikapalı tutmak, tabii gö
rünüyordu. 

• llu iki esns ile Türk milleti insa - Bu ikisi arasında fark şudur: 111
Yct ailesinde kıymetli bir varlık 

"•ziycf · · k t • ını almıştır. Bu vazıyet anca 
Latinler, aksi birer birer İsp.3.t e

dilİnciye kadar bütün insanları fe-1:nıız idealle yetişen genç nesill::!rin 
ııı:ar k na, berbat, hırsız diye kabul eder-' a ~ kuvvetleriyle muhafaza o -
"''lt.l \ c } ukseıenılır.,, ]er. Her tetrirltan i'cnalık ve yoı-

Fakat bir taraftan hata işlemek 
korkusu yoktur. Hüküm sürdüğil 

halde bü ün kapalı yapı ar merke

ziyet sisteminin başındaki bir tek 
adamın keyfi iradesiyle açılabili
yordu. 

bı'l;iirk gencinin ideali "'·atan ve suzluk gelehilece~i vehmi: türlü 
... 

1 

et hizmetinde toplanır.,, Ye- türlü sun'i setler kurmalarına, ha.. ı ,. .. 

rab ~rk cemiyetini korumak, inkı - yatın serbest akışını durdurmala
§af 

1 

ılcrletmek, yeni terakki ''e inki- nna sebep olur. 
nı·dlıarnlt!Jeri yapmak yeni neslin ide 

1 h., 

"" Fa ·a t l\lilli Şef bu kadarını kafi "orrn .. 
bı 11Yor, idcnl'st gençlerin ayni za-

anda « • 
bt munta'lam. metoclık, yorul . 
bt ak bilmez,, bir şekilde çalışkan ol

alarını da istiyorlar. 
Ve ilüvc ediyorlar: 
··n·ı it 1 rncnizi isterim ki ahlak ve 

llrakt wl 
~ er sag am olmadıkça cemiyette 

aslı b"ı 1 . t .. w • kA )" r ııznıc gormege ım ·an 
~ktur. Cemiyetin kudreti ve ehcm
b Yeti, vasati ahlak ve karakterine 
tr faktörden ziyade. 'hn:Tnl·c1Iar tah-

,,,,, .. -,,,-........ J~l ' 
Stl .V '• 

h ~agında bulunan gençlerimizin 
~'klak Ve karakterindeki sağlam -

tan ders almalıdırlar." 
Filhakika Tlirk gençliği Atatilrke 

~e onun viiciidc getirdiği büyük in -
ı 1~~ba olnn bağlılığı, l\lilli Şd İsmet 
tıonüne karşı duyduğu büyiik sevgi 

\'e saygı ile, istikbalin en büyük tc
btinatı olduklarını göstermekle kal -
btaınışlar, bunu lıissiyatlariylc, hare
lt.ctlcriyle, Üniversitedı?ki faaliyetle -
?iyJe isbat etmişlerdir. 

Türk gençliği, inkılabın ve yeni 
teıniyetin mesnedi, iimidi ve garan -
tisidir. Onun için onların karakterli, 
•hlaklı, idealist ve çalışkan olmala -
tını temin için ne yapsak azdır. 

* llctısaf Vekaletine 
l'e§ekkür 

H ayatımızda emniyet esa~rnın A nglo Saksonlar, her Jnsanı temçlini kurabilmenin sırrı, 
iyi ve emniyete layık farze- şu noktayr iptidadan kavramaktır: 

derler, ta emniyete layık olmadığı İnsanın her işinde normal bir hata 
meydana çıkıncıya kadar... payı vardır. Kırtasi kayıtlarla sıkı 

Latinlerin c-mniyetsizliğl, ener- bir vesayet kurmak bu hatanın ö-
jilerinin boğulmasına, bütün iyi is- nüne geçmez. Aksine olarak bu gi-
tidatlarına rağmen miktarlarının diş; teşebbüs ve mesuliyet sahibi 
azalmasına. dünyada mevkilerinin şahsiyetlerin inkişafına engel olur. 
gitgide küçülmesine sebep olmuş- İşlerin aciz ve vasiliğe muhbir. .. 1 
tur. lerdeJcııl"""-" n.ttyooıması mahzu-

Anglo Sak~Q1]].ar,t~u aÇlk~---ru-ra· gösterir. hem de neticede ha-
oıraKmalan şöyle neticeler ver- ta payı emniyet ve teşebbüse daya 
miştir: Bu emniyete layık ve me- nan geniş bir sistemde olduğun-
suliyet yükünü taşımıya iktidarlı dan fazla çıkar. 

Bugün ktrtasi muameleler ara

sında parça parça mesuliyet taşı

yanlar, vazife hissini ve mes'uliye
tin hakiıki manasını tamamiyle 
duyamazlar. İş, doğrudan doğru
ya kendilerinin sütüne havale edil

miş değildir, sırf kendilerine ait 
bir şeref ve namus manzarası gös
termez. 

Kendilerini fena ve namussuz ta
nıyarak etraflarına çemberler çevir 
miye çalışan bir kırtasiye 8İsteminin 

bir emrine aykırı bir yolsuzluğa filet 

olmayı bazılan belki de açıktan a

çığa bir hı•·sızlık diye karşılamaz -
Jar. Zaten emniyet ve mesuliyet 
sistemi sayesinde bir insanm ken
tti fçfnde bir namus ve ahlak freni 
kurulmadıkça o insanın bir yol

suzluğa sürüklenmesi. sırf bir fır
sat ve imkan meselesidir. Eu va

:tiyette bulunan kimi insan etrafın 
daki tazyike şu kadar, diğer kimi 
insan da daha şu kadar mukave

met gösterir. İş, nihayet kendileri
ni baştan çıkaracak tesirlerin kuv· 
vetine bağlı bir şeydir. 

E mniy.et esası üzerine daya
nan bir gidişte yolsuzluk 

yok mu? Elbette var. Kendisine 
gösterilen emniyete lftyık olmıyan
lar, arızi vaziyetlerde zaaf göste
ren ler, omuzlarındaki mcsuliyet 
yükünü tarumya muktedir olmı
yanlar elbette çıkar. Fakat serbest 
ıstıfa, hunları bir düzüye harice 
fırlatır. Mesuliyet taşımıya iktida
ri olanlar gittlkce fazla üste çıkar. 
dürüst şahsiyetler gittikçe geniş öl 
çüde yetişir. 

Bugün iş şu noktayı kavramak

tadır ki emniyetsizliğe dayanan 
• - u trvmı s ~ 

koı!~ boT.UJrJı 
ihtimallerinin önüne katiyen geçil
miş olmaz. Ancalc; kırtasiyecilik: 
"Önüne geçildi,, diye kendi kendini 
aldatır. 

Demek ki kontrol için sarfedl-

Elbette var. Fakat bu mürakabe, 
bir muamelenin usule uyup uyma

dığını aramaz. Tamamıyle canlı sa
hada kalır, azami verim elde edi

lip edilmediğini, sarf edilen paraya 

·karşı azami kıymet ele eeç:rilip 
geçirilmediğini, umumi men!aat

ten başka bir saike kapılmak su
retiyle bütün vatandaşlara ait 

müsavi fırsat ve imkan prensipi
nin bozulup bozulmadığını araş
tırır. 

Emniyet esasını nazari :mrctte 
müdafaaya ihtiyaç yoktur. Seri ve 

bol verime ihtiyaç gösteren işkrde 
hükumetimiz bu esası tatbik etmiş 
ve çok iyi neticeler almıştır. Kendi 

hız ve teşebbt1sü ile, kendi ınesuli
yeti altında iş çıkaran, klrtasi ka
yıtlardan istisna edilen devlet da
irelerinin ve milli müesseselerin 

verimi, kayıtlar altında işliyen da
irelerden ı;ok fazladır. Oralarda 
daha çabuk, daha rasyonel, daha 
dürüst iş çıkıyor, doğrudan doğru

ya göz önündeki canlı gayeye göre 
çalışılıyor. Fazla olarak ta çalışma 

tarz ve usullerinde sürekli bir iyi

leşme istidadı vardır. 

H albuki kırtasi kayıtlara göre 
merkczi•·r-t ve veşayet için

de dönen çarklar hep boşta döner, 
hep ayni şeklide döner ve pPk rnah 
dut bir iyileşme istidadı gösterir. 

* 
Öğretmenler, bu memlekette en 

bfiyiik feragat içinde yaşayan, aldık

ları clizi bedele bakmıyarak omuz -

Jarına yiiklendikleri kiiltür ''azifesi -
ni büyiik bir tahammiille başaran 

unsurdur. l\luallimlerin bu yüksek 

vazifesini kolaylaştırmak için, ka .. 

nun kendilı?rine vilnyct meclisi u • 

mumilerinln mesken bedeli vermesi
ni kabul etmiştir. Kariden aldığım 

mektup, kanunun tahmil ettiği 

hu mecburiyeti bazı vilayetlerin mü

kemmel surette yaptıklannı, bazıla

rının miinaka a ''e müzakereye bile 

tenezzül etmediklerini gösteriyor. 

Kanunun muallimlere tanıdığı bu 

hakkı yerine getirmek, vilayet mee -

lislerinin borcudur. l\Iemleketin biı 

tarafında muallimlerin bu haktan is· 
tifade etmesi, di~er bir kısmının malı 

rum kalması, öğretmenler arasındı 

bir hoşnutsuzluk yarattığı gibi ka · 

nunıın mana ve mulıtevasına da uy· 
gun değildir. 

* 
Bazı vilayetlerin varidat no'ksanı 

Emniyet esasının daha verimli 

bir yol olduğu, kendi aramızda ve 

kendi gözümüz önünd~ de bu ka

dar açık bir tecrübeden geçtiğine 
göre aynı prensipi neden bütün 

devlet nıeknnizmasma.- n:ıarn!-'- t 
. ~ en emnıye 

eMısı:· yeni varlıkların tı sım ı zem
bereği olmasın? 

yüzünden bunu ihmal etmiş olmalan 
varittir. O halde kanunun muallim -
lcre ''erdiği bu hak'kl yerine getirmek 
için yeni tedbirler almak muvacc -
hesind-0yiz. Bu meseleyi gerek maa -
rif. gerek Dahiliye Vekaletinin e • 
hemmiyctlc nazarı dikkate alacakla
rııu ümit ederiz. Miistakbel nesille
ri yetiştirmek gibi yiiksck hir vazife
yi ii7.crine alan muallimler~.ı •• ~\\a· 
nunu'! ~nıliJtt•b1r m ele olmadığı-
nı bu aUıkadnr Vekaletler de kabul 
ederler. 

Ortada nncak bir azim, karar ve 
cesaret meselesi vardır. 

Bu sahalarda azim ve cesaretle 
gayeye doğru yürümek bir inkılap 
idaresi için en tabii bir vazifedir. 

l\femurlnra küçiik evler yaptır .. 
mak suretiyle memurların terfihini 
diişiinen Ciimhuriyet hiik(ımcti, mu
allimleri ikinci pliinda bırakmağa 
herhalde razı değildir. l\luallimlerin 
bu derdine şifa bulmakta tekasül gös 
termiyeceklcrini ümit ederiz. 

. SANAT BAHiSLERi : 

MÜKEMMEL SANATKAR 
NASIL YETİŞİR ? 

Y inni beş sene evvel bir akşam, 
Paris Giizel Sanatlar mek -

tehi profesörlerinden birinin evin -
de, ev sahihi olan heykeltra ın do
ğum günii kutlanıyor. Aralarında 
hugiinkii Tiirk Giizel Sanatlar A · 
kadeınisi he~·keltraş muallimlerin -
den biri de bulunan talebe hocala

rının etrafına halkalanmı tar. sa -

nat meseleleri iizerinde göriişiiyor -
lar. 

Bahsettiğin eserleri yıkmak detfl 
bilakis takdis etmek lizımdır. Çfin 
kii bunlar bizi bugünkü sanat sevi
yemh:e ula tıran merhalelerin ifa
deleridirler. Frnnsız heykel sana -
tının tekamiil seyrini göstermele -
rind-en dola~·ı tarihi \'e kendi devir
lerine nishetle artistik kıymetleri 
bulunan bu eserleri tctkika değer 
bulunuz ve seviniz! D ün bu sütunda Denizbankta ya

pılan tasfiye münasebetiyle a· 
tıkta kalan memurların korunması 

d lüzumundan batlsetmiştik. Söz biraz şehir meydanlannda 
e\•velki nesiller tarafından dikilmiş 

olan (bozuk diizen) heykellere in -
tikal ediyor. 

Bu hakikati bana anlatan bizim 
Akademi hocası ilave etti: Dün Denizbank miidiiriyetinden 

i· •ldığ1mız bir tebliğde açıkta kalan 
r bıemurlardan, ötedenberi devletin 

eniz miicsseselerinde çalışmalarının a· 
iktısat Vekaletine merbut diğ.er mil· 
essesclere yerleştirileceği bildiril -n· 
tnektcdir. 

fktısat Vekfılctinin hu kararın · 
dan dolayı teşekkür etmek borcu • • 
tnuzdıır. Zaten biz de Vekaletin bu 
mcınurlnrı sokak ortasında mağdur 
bir ,•a:r.i~·ette hırakacağına inanmak 

K 't"IA lar Jeurinde halka ya•ak eelilen feyler ecnebilere ıerbestti. DQha eloğru•u yasak edi-
apı u asyon • d b' h el' H yoldan rr ·ı· 

l el . B 'm 0 Jeuır en ır sa ne ır. er ne •ebepten•e bir oeç'llek yasak edı ıyor, 
emez ı. u re•ı b'l _J (Y k) el' • r Bunu .. -1- istenıemiştik. Bu diişiincemi:z.in teey· 

yiit ettiğini görmek bw memnun et
·ştlı'. 

. I . pkaJıyı ı maıen asa ıye gerirmek istetJl'yo • lloren ravı.-.. lela1 ve zaptıye ne erı fO ;ı- b'el' Jl -r-
• • rıkı11yor: - Ne yapıyorsun"> B _L __;,. o ecne ı ır/ korku üe zaptıyeye ~- • ırııR g"')' .. - ' 

Genç sanatkarlardan biri ( hu 
hatah eserlerin sanat mabedi olan . 
Franııa için bir yüz karası olduğun-
dan) bahisle (hepsinin vıkılıp kal . 

dırılrnası lizım geldiği) fikrini bü

yük bir helağatla ileri sürüyor. 

Profesiir hiitiin söylenenleri ,te
bessiimlc dinledikten sonra cevap 
veriyor: 

- Aldanıyorsun genç sa.uatkAr! 

- Bugün Tiirkivemizde mese -
in Fran ada olduğu gibi heykeltraş 
bulunmadığım ilfın eden bazı va • 

tandaşlar Kanonik'a ve emsaline 

su veya çamur taşımakla Türk hey 

kcltraşı \'ctişebileceği kanaatinde 
iseler aldandıklarını. pek l!eç dahi 

olsa, zamanla onlAyaeaklardır. 

Sayın horanın hakkı vardır ve 
ileri iirdiiğii prensip biitiinsanat 

kolları için muteberdir. 

Mimar 
ŞevkJ Balm1:1a1cu 
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GAZETELERLE 
. ş~·KALAIJ · .:: ~ . 

·. . ~ ; 

Anket 
Düşmanları 
Yazan: NACI SADULLAH 

B ugünlerde: "Anket,, düşman -
ları çoğalmağa başladı. Ev -

velki gün de, anket düşmanları ara -
sına karışan Ercümet Ekrem Talu 
şu satırJarı yazıyordu: 

"- Pilav , yemeklerde neyse, an· 
ket de bizim meslekte odur. Mevzu -
suz mu kaldın? Başla bir ankete. Ar
tık işin tahammülüne göre, on gün 
mü sürer? Bir ay mı? Beş ay mı? O
nun orasım Allah bilir. 

Anket, tıpkı pilav gibi yasak sa
var. Hem gözü doyurur, hem de mi
deyi!,, 

Bu son cümlesinden de anlaşılı -
yor ki, üstat, anketleri okyacağına, 
yiyor. Zaten, böye yaptığı, anket hak 
kındaki kanaatinin yanlışlığından da 
bel1i. 

Baslarında ve clizkapaklarında siperliklerle 

Teşbihte hata olmadığını bildi -
ğim için, sırası gelen bir fıkrayı da, 
üstadımın müsaadesiyle şuracığa i -
lave etmekten kendimi alamıyaca -
ğıın: 

kadın takımı yarışa başlarken Bir bahçede bir gül fidanı var -

mış. Bülbülün biri, her sabah bu fi

danın yaprakları arasına konar, dur

madan keyifli keyifli şakırmış. Ay -

ni bahçede bulunan bir kaz, bülbü -

lün bu hareketine bir mana vereme· 
miş. Bir giin, kendisine sormuş: 

Yepyeni Bir Yarış Çıktı 

Tekerlekli Patenlerle 
Yapılan 

Kadınlı Erkekli Bölükler 
itişme Halinde Kovalamaca ve 

Y arışJarı Nasıl Yapılıyor 
Amerikalılar yepyeni bir yanş i

cat ettiler. Tekerlekli Patlenlerle ya 
pılan bu yarış Fransaya da getiril • 
miştir. 

Erkekli kadınlı bölüklerle ve sa -
atte kırk kilometre süratle kayarak 
yapılan bu yarışın esası birbirini geç
mektir. Fakat rakipler arasında bi -
rinci gelmek üzere her türlü hareke -
te baş vurmak imkanı vardır. Bu 
yüzden müsabaka pek tehlikeli olu • 
yormuş. Süratle baş üstüne düşmek, 
diz ve bacak kırılmasına mani ol -
mak üzere hususi serpuşlar ve diz 
kapak siperlikleri kullanıyorlar. 

Yanşlar ~~un halinde de yapıl -1 
maktadır. Musabaka esnasında bir -
birinin hayatına kıyarcasına hare _ 
~t eden rakipler dinleilme esnasın_ 

etJı~ıieyi unutup resimde görüldü-""' "".,,. __ -
i.kt

. kted' I - '---~ .. ..,..e ist\rahat r ırme ır er. 

Bir Güreşçimiz 
Ankara Seçmelerine 
Çağrılmasını istiyor 

s:;s de ;stanbul şampiyonluğunu 
kazandığt halde Ankara seçme
lerine çağırılmıyan 61 kilodan 

Mehmet Oktav 

•• 
Uzun bir yanştan sonra bitap d~en rakipler ikinci yanşa 

başlamak üzere seyircilerin önünde istirahat ediyorlar 

Futbol Kaptanları 
Türlü Türlüdür 

- Sana bu derece neşe veren ne
dir? 

Bülbül cevap vermiş: 

- Gül. 
Ertesi gün, tekrar karşllaştıkları 

zaman, kaz biilhüle: 

- Budala! demiş, "gül,. dediğin 

~eyin nesinden neşe alıyorsun? Ben 

diin, oturdum. tanı yarım okka ye -

dim, yine neşelenemedirn! 

Teşbihte hata olmadığını bildi -

ğim için, sırası gelen bu fıkrayı yaz

maktan kalemimi alamadım!,, 

• 
Savarıona yatı! 

E- vvelki akşam, Savarona yatı -
na binmek, bana da kısmet ol-

du: Yatın hususiyetleri, fevkalade -
tikleri, uzun bir yazıya mevzu teş -
kil edecek derecede bol. 

Biz Silivride yata bindiğimiz za-

- Her kapt~nlık ~öi futbol kap~~~~~..,--nŞ~~\K man, derhal hareket edeceğimizi söy 
lıgı da ~üç bır şeydir. tanınm .. ı ----~- ...... '-·~ı c'l lemişlcrdi. Yazılnrım1zı gazeteleri . 

A k t 
A K0.2H' ' t k çı"cm· · ., .. 1 · alknp... •n.ize hlrnn ev \ • · ya opunda türlü türlü kaptan- nı S<~fidda e~L e se ın P an arı ve ychştn·mek arzu -

lar oluyor. bir k\.unandan gibidir. _,.,.,ııır ..tis bizi scvinifirını~t·h~~ l>u hava _ 

Bazı kaptanlar merasimde vazife _ Bizde takım ark d 1 d _ ket yarım saat gecikince mera an -
1 .. k · · b·ı· 1 • a aş an ve o erını ço ıyı ı. ır er ve başarırlar. layısiyle oyun üstünde otorite tesis dık. Bir saat gecikinc~ telaşlandık. 
B~y~ak alıp verırl_er, r~k~_P kaptanın edebeilen kaptanlar içinde Fener _ Hele bu teahhür, iki saat, iki buçuk 
elın. ı sıkışları fotograf o. n. unde gülüş- ! bahçenin eskı' kaptanı Zekı' Rızayı saat sürt· J , ınce, yazı arımız1 yetiştir . 
lerı, sahaya çıkışları bırınci nevi o - hatırlamak lazımdır. kt ·· me en umidimizi kestik. Fakat bu 
lanlar vardır. Mesela Zekinin şöhretli vakitle - ümitsizliğin verdiği sıkıntıvı d ni 

Bir de işin merasim taraflarında rinde, oyunculuk şöhreti onun kadar havası ile hafifletmek iht" .e 1 z 
oldukça sönük, fakat oyunun ve ar - olan bazı futbolcülerimiz vardı. Fa- ·· ıyacıy e, 
k 

yatın guvertesine çıkınca bir de ne 
adaşlarının idarelerinde çok kuv - kat onlar mizaçları yahut bir nevı· ı· o ı 

1
.
1 1 

göre ım: o mabahçe önünde deg~i] 
vet ı eri bu unur. eksikleri yüzünden oyun ve arkad _ ? 

Üçüncü bir kısım da merasimde !arı üstünde Zeki kadar müessir 0~!- miyiz. 
ld - k d t k "k ·d 1 Meğer biz, karanlıkta m o ugu a ar. oyunun e nı \ ı are- mamış ardır. d . . anzara -

sinde orta dereceyi geçmiyenlerdir. Zekinin tesiri ihtimal bir zaman- nın da . e~ıştığinin farkına varama-
Futbol kaptanlraının çeşitleri içinden lar faat tek seçı·c1· rolu" nu·· al d . dığımız ıçm, bütün dikkati · -. . . . . . ışın an ı- t h r h mıze rag-
oyunun teknığıne tesırler ıcra eden- lerı gelmışti. Futbolcülerin k'l men. Y~ ın a 

1 
arekette bulundu -

1 · b 1 ik' k ak · mev ı e- ğunu hıssedememişiz· Çünk .. 
erkı t aş.1ıca .. ı . ısm1 a ayırm ıster- rini emniyete almak üzere olan gay- . d 1 · u ne ma· kine s·esı uyu uyor, ne d d . 

se arı munasıp o ur: retleri kaptanı hoşnut et k k . e, - enı -me şe lın- zin biraz dalgalı olmasına -
1 - Takımını kullanan kaptan. de tecelli ediyordu. Kaptan da oyu hafif bir sallantı! ragrnen -
2 - Sadece kendini kullanan kap. nun gidişatına hakim olacak k : 

tan. bir mevkide bulundugwund mt ekr ezı Dün akşam, matbaada b" k 

Takımını kullanan kaptan, antre
nörü olan klüplerde maçtan evvel ve
rilen direktifleri oyunun cereyanına 
göre tatbik ettirmek üzere tedbirler 

an a ı mın .. .. .. k ır ar a -
stilini kendi kabiliyetine .. daşla goruşur en, Yukarıya yazdık· 
zim ediyordu. gore tan - tarımı ona da anJattım. O giildü ve· 

D'ğ - Desene, dedi "Sa ' · 
ı er kaptanlarımız .. d k E .. k "b· , varona,, da, 

mını Zeki ibi k ıçın e ta ı - tıpkı trus gı ı. 

Genç güreş üstatlarımızdan Ka - alan, ve arkadaşlarını o yola sevke· 
sımpaşa klübünden 62 kilo birincisi den idarecidir. 
Mehmet Oktav bu seferki seçmelere Hatta maçtan evvel takım taktiği 

g ullananını pek hatır· Sordum: 
lamı yorum. _Neden? 

Yukarıda iki k "Et ·· k 
k 

ısma ayırdığımız - rus " Un de ..,.;:~u"'du'" w •• bellı" 
aptanlara ben ı "o.u. gu 

davet edilmemiştir. görüşülürken antrenörle mutabık ol-
Bu güreşçi 938 senesi Süleyma - madığ1 cihetler varsa, noktai naza -

niye klübünde yapılan İstanbul bi - nnı da söyler. Rakip oyuncuların ev
rinciliklerinde sikletinin şampiyon • safını bir oyuncu gözü ile tahlil e -
Iuğunu kazanmış, Ankaradaki grup der. Kendi arkadaşlarının fikrince i
birinciliklerine iştirak etmş, orada yi veya fena gördüğü taraflarını söy 
da muvaffak olmuştur. ler~ Takımın şu veya bu cins rakibe 

Kampa çağrılacağı vaadedildiği karşı teşekkülünde amil olur. 
halde çağrılmamıştır. Bu seferki seç- Yahut işin idari taraflarına ka -
melcre girmek hakkını şu yukarıda r1şm1yorsa, eline verilen kuvvetle, 

dıgvımız muvaffakıyetlerinden do- kulağına söylenen nasihatleri yaptır. 
say . d h"'lr' b' 
l 

, kazanmış addedilmesi lazım ge- mağa her an dıkkat e en ClAım ır 
a)ı · t" · d · h f len bu genç güreşçinin haklı şikaye- oyuncu vazıye ını auna mu a aza 

t"ni idarecilerimizin dikkate alacak- eder. 
ı Otoritesi fazla tek seçkilerle ida-
larını umanz. 

b w . zeyen ve aralarında oıınuyor. 
eş aşagı sekız yukarı farklarla a • =====~========= 

rılan kaptanlarımı y 1 . z vardır. li olmayan arın rneras· 
Ş d

. ı.ın tarafında 
ım ı seyrettigwı·rn· kudretli olduklarını ı"sb t . . k ız maçlarda ta- . d b' a ettıklerı 

ımı kullanan kaptanı k ikl' - . takdır e ır mazeretlerı· . k arın e s ıgı· vardır 
nı ço duyuyoruz. Biz merasim kaptan · 

Rakib· t · ıyız. Takımın 

l ak 
~ abyesine karşı kullanı - cazibesıne oyundan evvel bir şe l 

ac en ıptid • b. · " eden adamı Yer aı ır tarzı arkadaşları. ılave rntz diyebili ı 
na aşılarnay k s n zamanı d r er. an aptanlar yüzünden ° ar a seyretti w · 
çok maçların kayboluşuna şahit olu- larda her iki cinse de rnens~m 7aç. 
yoruz. yan futbolcüleri kaptan sıf . P 

0 ~a-
Hatta dew·ı . . ğe çok alıştık atıyle gor-

ıl k . gı rakıbm tabyesine kar- me . · 
ş ı hır sistem kurmak kendi öz Yalnız ısmen kaptan ol 
tarzlarını dah· bo ~ , .. ıar da yalnız bizde an kaptan-
zeltem· ı zuldugu zaman du- .. k'" A vardır sanırım. 

ıyenler de 'l?ar çun u vrupada böylele . d n....._ v • 1 - d 1 rıne sa ece 
"vwıun teknik tarafında kuvvet- futbo cu er er. 
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E K o N OM 
P ortakallarımızın 

Çürümeden ihracı 
için J:?üşünülen Çareler 

1937 yılında m emleketim•zden Al- ı---= 

manyaya 391,78.2 V!~ İngiltereye 1000 1 r ----
faalık portakal İi1raç edilmişt1r. Ri
ze portakalları 60, 80, 100 lük, Dört
yol partakalları 3G, 64, 80. 100 lük 
Mersin portakalları 80. 100. 150 lik 
sandıklar içinde şehrimize gelmekte
dir. 

Rize portakallan biraz ekşi ıse de 
Almanya tarafından tutulmaktadır. 

Yalnız Rizeden gelen portakallar yaş 
tahtadan yapılan sar.dıklar kine kon 
duğu için, yaş tahta sandıkları por· 
takallarm dayanma kabiliyetini azalt 
maktadır. Bu sebeple portakallar kı
sa bir zamanda çiirümektedir. 

Dörtyol portakalJarı ince kabuk
ludur. Bu yıla kadar ihracab elve
tişli olmadığı, çabuk çürüdüğü hak
krnda bir telakki mevcuttu. Fakat 
son zamanlarda bu portakallar ıyı 

ambalajlarla sevkolunduğundan ih
raca elverişli oldugu kanaati hasıl ol
muştur. 

Alman alıcı firmaları portakallan
mlZl yüzde 7.5 nisbetinde çürük ka
bul etmektedir. Son zamanlarda İs
tanbul meyva ihrAmıt~ıh:u.1 arııoaıaj 

işlerine ehemmiyet verdiklerinden 
ihraç edilen porta1'allarımız ancak 
yüzde 3 nisbetindı~ çürük vermekte
dir. Almanlar bundan memnuniyet 
beyan ediyorlar. 

Portakal ihracatı yapan taciTle 
rimiz mahallinde; 

1 - Portakallarımızın iyi işlenme
diğinden, 

2 - İstifin muntazam yapılmama
sından, 

3 - Sandıkların ıslah edilmiş ol
mamasından, 

~ikayet etmektedirler. Bu sebeple 
mahallinde ilL_i lenmiyerek, muhte
lif 1:>oylara ayrun11yarali sandıklara 
konulup !stanbula sevkolunan por
takallardan yüzde 15 çürük çıktığına 
dair ileri sürülen se?bepler ihraç edi
lecek portakal sandıklarının ikinci 
defa burada açılmasına lüzum hasıl 
0lduğunu, tekrar nevilere. boylara 
ayrıldığım, çfrrilklerin ayıklandığını 
ve maliyet f iyatmm da bu ameliye 
neticesile arttığını. mahallinde bu iş

lerin kontrola tabi tutulmasmı ileri 
~ürüyorlar. 

Bundan başka, demir yollarında 
elde ancak 30 adet meyva ihracın:-. 
salih vagon bulunduğunu. bunun i"e 

BORSA 
7-3-939 

ÇEKLER 
Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 

Sofya 
Prag 
Madrit 
Varşova 

Budapeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.90 
125.7925 

3.3350 
6.6175 

28.5775 
66.775 
50.4925 
21.165 

1.0775 

1.5525 
4.31 
5.90 

23.7225 
24.8425 

0.90 
2.8225 

34.445 
30.375 
23.7425 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk borcu I """"ı" 
1!.rganJ 

19.47!1 
19.95 

~. _______ . ../ 
gayri kafi olduğunu söylemektedir
ler. Üzeri saç (zahire) vagonlarına 
konmak suretile -sevkolunan porta • 
kallar bu sebeple kışın Balkanlarda 
vagon üzerine yağan karların. yazın 
ise güneşin verdiği hararetin tesirile 
bozulmaktadır. Sekiz, on taneden i
baret soğuk hava vagonlarının da 
tezyidi istenilmektedir. 

Norveç Ticaret 
Anlaşması 

Türkiye - Norveç ticaret ve kU
T"in5 .. nı ... s--.... r ....... ni&~h A ve B Jlste· 
lerinde tadilat yapılmıştır. Yeni ta
dilatta, İktısat Vekaletinden müsaa

desi alınmak kaydile A listesinin C 
tarüesine giren Sellüloz ve B liste· 
sine de A tarifesine giren ambalaj 

kağıdından 100 tonluk kontenjan i
lave edilmiştir. Buna mukabil B lis· 
tesinde yazılı 328 .' A tarifesine ait 
kontenjandan 100 ton tenzil edile
cektir. Yüz tonluk kontenjanın yüz· 
de ellisi İstabula. yüzde yirmisi İt· 
mire verilmiş. yüzde otuzu da mer
kezde alıkonulmuştur. 

Çikolatacdık Buğday'ttuQl!şi., l 
Düın piyasamıza Toprak mahsul- ! Şehrimiz °Çikol~ta fa1h tAa.~--

leri Ofisi için 14 vagon ve tüccar i- biri faaliyetini tatil etmiştir. Bunun 
çin bir vagon buğday gelmiştir. Ev- sebebi kakao ve kakao yağının itha· 
velki gün gelen buğdaylarla beraber !inde görülen zorluklardır. Bu ild 
hepsi satılrmştır. Öfisin buğdayları madde ticaret münasebetimiz az olan 
6 - 6,5 kuruştan, tüccarın bu.ğday!a- Cenubi Amerika, Avustralya, So
rı 5,27 - 5,27 ,5 kuruştan satılmıştır. matra ve Hintten !:'ırtirildiği ve bura· 
72 ton arpa 4,14 - 4,16 kuruştan, çav- lardan gelecek mallar için ta.kat 
dar 3,32 den, iç fındık 86 dan satıl- primleri yüzde 75-80 nisbetinde 
mıştır. yükseldiği için bu maddelerin celbe-

Sansar derisinin çifti 2500-45!)0 dilmesi güçleşmiştir. Diğer fabrika
kuruştan. zerdeva derilerinin çifti lar ise çikolataları dahs ;{lareli ve 
54-56 liradan satılmıştır. 161 balya fazla şekerli yapmaktadırlar. 
Sungurlu tiftiği kilosu 120 kuruştan, Maamafih bütün çikolata fabrika
güz yünü 72 den, Erzurum yapaklan tarının faaliyeti yavaş yavaş azalmı· 
55 kuruştan verilmiştir. ya başlamış olduğundan işi şekerci-

l n9iliz Takası tiğe dökmüşlerdir. 
İngiliz takası henüz başlamadı -

ğmdan sevke müheyya 250 bin lira
lık 170 bin kilo tiftik hala gönderile
memiştir. Alakadarlar Türk ofisine, 
Ticaret Odasına ve Cümhuriyet Mer 
kez Bankasına müracaat ederek ta -
kas için formalitenin ikmal edilip e
dilınediğini sormuşlardır. 

İngiliz takası başlarsa Rusya ve 
Almanya için hazırlanan malların İn
giltereye gönderileceği söyleniyor. 

lzmir - lstanbul 
Tayyare Yolculuğu 

İzmir - Tayyare istasyonunda 
yeniden yapılan telsiz telgraf istas
.)onu bitmiş; Ankara, İstanbul, A -
dana tayyare meydanları telsiz is -
tasyonlarile icra edilen muhabere 
ler tam muvaffakıyetle neticelen 
miştir. 

İzmirden İstanbula tayyare ile 
yolculuk 1,5 saat sürecektir. 

Balık lhr"acatı 
Limanımızda beş İtalyan ve beş 

Yunan gemisi balık beklemektedir. 
Son dakika içinde havalar müsait 
gitmediğinden az balık tutulmuştur. 
Bu gemilere altı bin çüt kadar torik 
c;atılmıştır. 

Bursada Köylüye 
Ucuz Arazi 

Bursa (TAN) - Bursa ovasında 
Gölbaşı denilen yerde açılan çift 
kanal vasıtasiyle suları akıtılan ve 
kurutulan 35 - 40 bin dönüm mik
tarındaki arazi, civar köylerdeki ara 
zısiz ve muhtaç halka tevzi edilme
ğe başlanmıştır. 

Yılda iki defa mahsul veren bu, 
çok bereketli toprakların dönümü, 
5, 10, 15, 20 lira üzerinden muhtaç 
halka tevzi edilmektedir. 



Mussolininin Oğlu İleTAN 
Havada Bir Düello 

D·· ue/loyu Yapan Amerikalı Tayyareci Anlatıyor: 
Yıllarca harp tayyareciliği 

d f 
yaptığım icin nice nice 

e alar ··ı·· ı d· o um e yüz yüze gel -
un. Fakat bu maceralanmın 

en tehI·k ı· . M ı· . . bü .. ı ~e ısı usso ınının en 
.. Yük oglu Bruno ile yaptı -
IDnı hava düellosu idi. 

J spanya Cümhuriyetçileri sa
" f fında on altı ay tayyarecilik 
,,ap ırn So 
teıı · n on ay zarfinda Cas -
,.;: Onda Kızıl kanadlar filosunda 
.Tı..ıZbaşı .d. 
81 

ı ım. Karşılaştığımız ha-
ha rn, Palma Majorkadaki İtalyan 
:a va kuvvetlerine kumanda eden 
a:::no Mussolini idi. Hadise 1937 

stos sonlarında vukubuldu. 
Bir ge • .. bizza ce, amırım albay Reyes, 

Yar t .Brunonun tek başına 5 tay
b enı.ıze meydan okuduğunu ve 
dl.Unu radyo ile bildirdiğini söyl~ 

dirn~n, ileri atılarak cevap ver

Jh._:- Onun beş tayyare ile uğraş 
--sına ı·· b uzum yok. Düelloyu tek 
aşı'ft'la kabul ediyorum. 

ı., iki haf-ta b --- - - • 
,.. ekledik. Ve cevabı • 
·ttızı nı. .. t 
~iha u emadiyen tekrar ettik. 
lan :et aşağı yukan şu mealde o-

ır cevap aldık: 

;- Amerikalı yüzbaşı Dickinson-

1~ ~ewklif!.ni ~abul ediyorum 28 eJ 

1 
gle uzerı 15 bin kadem irti

ada d"· .. 
deın d ovuşeceğim. Bana, bin ka-
ki r aha yüksekte bulunacak i
cek ~sat t:ıyyaresi refakat ede -
k' tır. Amerikalı yüzbaşı Dec-
ınson d . . 

ed h' . a aynı şekılde hareket 
e ılır e· b. . tık . ır ırmızle kal'fılaş -

lre t~n sonra ikimiz de birer da-
çızeccğiz, daha sonra dövüş

:ı., başlayacıtiJ•, Majhlbi)'.ete 
d' adıfım ve "pes,, dediğim tak 
~de mendilimle birlikte eldi
•-enimi t li 1 l'a)c es m yet allmeti ola • 
lf atacağım. Hasmımın da ay-
1.' ekilde hareket etmesini hek-
1Yorum 
:Sah· .,, 

tı ltade ıs mevzuuw olan mendil, al
d- nı. uzunlugunda ve üç ka • 

.... 1 en· d l>ar _ ın e olacak ve atılınca bir 
Cek:ı~t gibi kolaylıkla görüne _ 

Bu düello için hususi hiç 
"talzı bir hazırlık yapmadım. 
ltuu:z nı.ühimmatımı yeniledim. 
lltınd ndığım tayyare Rus mamu
deyd· an ve 1050 beygir kuvvetin-

ı. 

yı müteakip geçirdiğim 15 dakika, 

bir klbüstu. Hareketlerim o kadar 

seriydi ki bunların birini de hatır

la.mıyorum. Her akrobatik ma -
nevrayı yaptım, ve Mussolininin 
oğlu da bun.t• ... - '- • ·ı·ayyaresınin tayyaremden da-

•44~°"1.db neş dakika evvel uçtu-
1-r. Bu tayyarelerde dört arkada -
llln. \..auııuyordu. Bunlar, yalnız 
i::ıt olarak hareket için kati emir-

alnı.ışlardı. 

On beş dakika sonra ben de ha
~et ettim. Buluşma noktası diğer 
\P af karargahının ortasında idi. 

ha kuvvetli olması, istediği anda 

daha fazla süratle hareket etmesi

ne yard(m ediyordu. Bu yüzden has 

mı tam yakaladığımı sanarak ateş 

açtığım zaman onun kaçtığını. ateş 
!erimin boşuna gittiğini görüyor -

arı ınesafeye vardığım zaman t~ 
~trıde dört tayyare gördüm. Tam 
0ile Vakti buluşma yerinde idim. 
li b asını. taraftan da kara bir leke 

ana doğru yaklaşıyordu. 
Bu, 1300 beygir kuvvetinde fi

l'lt rnonoplanı ile gelen Bruno idi. 

Onun motörü, benim motörümden 
2~0 beygir daha fazla kuvvetliy -
dı. 

Anlaşma dairesinde daireleri 

Çizdikten sonra müthiş bir süratle 

birbirimizin üzerine yürüdük. Ha

•ırn tayyarenin toplarından alevler 

fışkırdığını gördüm. Benim de top 

larım faaliyetteydi. Bir kurşunun 
kulağımın ucunda vızıldayarak geç 

liğini duydum. İki taraf da birbiri

.ne kurşun yağdırıyor, fakat biri de 

gerilemiyordu. Bu yüzden bir çar

pışma vukuu muhakk"ak gibiydi. 

dum. 

Y ükselerek, alçalarak, yuvar -
lanarak, birbirimizle itişi • 

yorduk. Mötörlerin gürültüsü ve 
mitralyözlerin daimi faaliyeti, di -
mağımı sarsıyordu. 

Mütemadi bir kurşun yağmuru 
altında idim. Bu yağmurdan dipdi-

~ ri kurtulmak bir harika idi. Ben 
de ayni şekilde hareket ediyor, fa
kat ayni tesiri yapamıyordum. Has 
mın mitralyözü, inkıtasız çalışıyor
du. 14 bin, 11 bin, 8 bin kadem 
yükseklikte dövüşmeğe devam et • 
tik. 

Rasat tayyareleri üzerimizde da

ireler çiziyor, ve vaziyeti tetkik ~ 

diyor, fakat her müdahaleden çe

kiniyordu. 

Brunonun yine tayyaresiyle ü

zerime atıldığı bir sırada sol ko -

lumda müthiş bir sızı hissettim. 

Kolum kan içinde kalmıştı. Bir -

denbire aşağı inmek için bir anah

tarı çektim. Bruno peşimi bırak -
madı. 

Bilakis beni geçti. Fırsattan is

tifade tam ateş açtım. Kurşunla -

rımdan bir kısmının isabet ettiği· 

ni, hasım tayyaresinin sarsılma -

sından hissettim. Bilahare haber 

aldığımıza göre o gün Brunonun a
yağı yaralanmıştı. Bu hadise, mu-
ne:ın:n ..... .._,, ._. '- le d • .. rn sırasın a vu-
kubuldu. 

Bruno bir lahza sonra tekrar 

dönerek gavgaya devam etti. Beş 

bin, dört bin, üç bin kadem yük • 

seklikteyiz. 18, 20 dakika daha kav 

ga ettik ve mitralyözler mütema
diyen ateş saçtı. 

Bu müddetin sonunda . ayak 
parmaklanmın kıvrıldığını ve mi

demin boşaldığını hissettim. Kın
lan camların kırıntıları yüzüme 
çarpmaktaydı. 

M ezbuha~e bir harekette bu
lunmaga karar verdim. Ve 

bir taraftan da mendil ile eldiveni 
hazırladım. Yine taklak atacakmış 
gibi davranarak paldır küldür ve 
dosdoğru ilerledim, bu sırada bana 
atılacak bir kurşun muhakkak isa
bet ederdi. Fakat kendimi ıkarak 

- sıkarak en küçük yere sığınmağa 
çalıştım ve bu suretle öldürücü bir 
darbeden sakındım. Bu sırada aç
tığım ateş. Bruno tayyaresini bir 
hayli zedelemişti. Onunla tam kar
şılaştığım sırada üzerine ateş et _ 
mek üzere iken tayyarenin 1-"-
tılan hı-

Bronu, benim de ayni şeyi yap-

mak üzere olduğumun farkında 

değildi. 

Ben yükseliyorken Bruno beni 

selamlamış, ben de Castellon yo -

lunu tutmuştum. 
22 dakika dövüştük, yaralı i

dlın. Fakat tayyaremin üzerinde 
326 kurşun isabeti sayılmıştı. Ger
çi Bruno Mussoliniyi yere düşUreme 
miştim. Fakat bu hadiseden sonra 
Palma Majorkadaki hava kuvvet
lerinin kumandasından kaldınl -
mıtı. 

"Formen .. mecmuasından 

Birdenbire birbirimize yaklaş

tık ve tayyarelerimizin kanadlan 

az kaldı birbirine çarpacaktı. Bir

birimize o kadar yaklaşmıştık ki 
Brunonun bütün yüzünü görüyor

dum. 
Çok geçmeden uzaklaşarak dö -

Vüşnıemize devam ettik. Bu vaka-
Bruno Mıuaolini'nin tayyal'uİ önünde alınmlf bir rami 

Vatikanda 
Bacadan Çık<uı 

Beyaz Duman 
Yeni Papanın 
Seçildiğini 

Haber Verir 

l 

Dumanı 
V atlkan sarayının önündeki 

Faik Sabri 
• • 
i 

büyük meydanda yeni Pa
panın seçilmesıni heyecanla bekli
yen Roma halkı bu defa günlerce 
iritizar Jçinde kahnadı. Sekreter
leri, aşçı ve sofracılan ile Sikis -
tin Şapelinin geniş dairelerine 
s~~~kı kapatılan ve hariçle her 
turlu temaslan kesilen 62 kardi
nal, ~ralarından birini papa seç • 
mek ıçin günlerce belki de hafta
larca uğraşacaklar zannedıliyordu. 
Son papaların intihabı, eski devir
lerdeki kadar gürültülü olmamak-

DURAN iı 
............................. 

parlamento Sardinya Kralı '\r.ctor 
Emmanuel llyı İtalya Kralı ola _ 
rak seçtiği vakit İtalyanın her ta
rafından "Romayı payitaht iste
riz .... ,, avazeleri Yıükselrnişti. 0-
lüm döşeğinde olmasına rağmen 

Cavour: "Libera Chıeso in L bero 
Stato - hür deyJet içinde bur ki
lise,, prensibini ileri süruyordu. 
Fakat Fransızlar Papalığı tuttuk
ları ıçin İtalya bir şey yapamıyor 
bir fırsat kolluyordu. ' 

la beraber oldukça uzun s·· .. t.. urmuş-
u. 1914 de se ·ıen Be d. 

XV . . ne ıctus 
ı ın dört ve 1922 de papalık 

beyaz duman iyi günlerin bir müj
desi sayıldı ve bu inhitihap her ta
rafta iyi akisler uyandırdı. 

B ir .za~anl~r-papalığın kato _ 
lik alemı uzerinde hudut • 

suz bir nüfuzu vardı. Papalar yal
nız ruhani ırşatlarl.ıL....t- J? dpaıar 

1870 de Fransızların Sedan'da 
Prusyalılar tarafından ezilmesi, 
bu fırsatı hazırlamı§tı. İtalyan as-
kerlerı müdafsıac•• -• • -· 
.u.aıyanıar Vatikanı da kendı mal· 

makamına ~n son Papa p· 
~ ·~.. b ıwı 

~~· ır Run h.oı-1 
AW lia 

Bacadan arasıra siyah bir du -
man sütunu yükselirdi. Bundan 
toplanan reylerle süli.ısanı ekse -
riyet temın edilememiş olduğu an
laşılırdı. 

Yakılan rey pusulalarının siyah 
duman vermesi buna ışaretti. Haf
kın intizarı bacadan beyaz bir du
man çıkıncıya kadar devam eder
di. Bu beyaz duman yenı papanın 
nihayet seçılebild ğinı mi.ıjdeler
di. Halbuki, bu sefer, 261 ıncı pa
panın ıntihabı pek çabuk oldu ve 
Kardınalların kalın demır kapılar 
arkasına çekilmeleri uzerınden 
yırmı dort saat geçmeden Va -
tikanın bacasında beyaz duman 
gorundli. 

dana kuvvetli görünürlerdi. Me -
seli Papa Gregory VII, 1077 de 
sözlerini dinlemiyen Gennanya 
Kralı Henry IV. ü aforoz etmış 
ve bu hilki.ım karşısında herkesin 
kendinden yüz çevirdığini gören 
kral sırtında yırtık bir gömlek, 
yalınayak aylarca karlar ve ça • 
murlar arasında sürunerek yayan 
ltalyaya kadar gelmiş ve Canos
sa' da papanın ayaklarına kapana
rak affını dilemiştı. Bir zaman • 
lar papalar Avrupadaki mücade
lelere bilfiil karıştılar ve büyük 
ordular beslediler. 

lan sayıyor, yalnız orada papala
rın oturmalarına ve kilıse ışlerıle 
meşgul olmalarına mi.ısaade ede
ceklerini bildirıyorlardı Fakat o 
zamanın papası olan P.us lX ya
pılan teklüleri kabul etmedı, gasp 
saydığı bu hareketi protesto ma
kamında kendi kendim Vatikanda 
hapsettiğ"ni ilin etti. Ne o, ne de 
ondan sonra gelen Papalar artık, 
Vatikandan dışan adımlannı at
madılar. İtalya hükumeti bır kaç 
defa kilise ile barışmak istedı; 
1888 de Crispi ve 1920 de Sitti 
kabinelerı buna teşebbus ettilerse 
de muvaffak olamadılar. Nihayet 
1929 da Quirınal'i Vatikan ile ba
rıştınnıya Musolıni muvaffak ol
du ve ölen papa Pıus Xl ile ım
zaladıkları Lateran muahedesi 58 
sene suren dargınlığa bır nihayet 

verd.L 

P ius XII unvanını alan Kar -
dinal Paçcllı olen papanın 

baş nazırıydı. 1935 de "Camerlm
go,. seçılmıştı. Papa olunce yenısı 
seçılincıye kadar papalık ışlerıne 
bakmak ona duşuyordu. Fakat, 
baş nazırlann papalığa seçilmeme
sı asırlardanberı adet olmuştu. Bu
na rağmen olen Papa, fırsat du • 
şurdükçe kardınallerine: "Reyle -
rınızı Paçellı'ye verınız,, tavsıye

sinde bulunurdu. Paçelli'nın ftal
yan olmıyan kardınaller arliSında 
da çok itıbarı ve dosthtrı vardı. 
Bundan başka Pius XI un dtinya 
sulhlinu koruma sıyasetınde, Kar
dinal Paçelli'nin değerli hizmetle
rı gorülmuş ve Kardınal, Katolik 
kilisesınin en kuvvetli siyasisi 
şöhretini kazanmıştı. 

Yeni Papanın Avrupada din ve 
vicdan hürriyetini temin için bü -
yük faaliyetlerde bulunacağı tah
min edildiği içın. çabuk tüten bu 

XIX uncu asırda Papalığı ol -
dukça geniş bır memleketın ba
şında, bır hükumdar halınde bu
luyoruz. 42.736 kilometre murab
baı buyukluğunde olan bu huku
met ltalya yarımadasını Tirenı -
yen Denız.ınden Adriyatik Denizı
ne Venedık cıvarına kadar kaplı· 
yor ve Romadan başka Ankona 
ve Bologna gıbi buyük şehırlerı 

hudutları içerisinde bulunduru -

yordu. 
XIX uncu asrın ortalarında t

talyada milliyet cereyanları baş
lamıştı. Pledmont'da doğan bu 
hareket, suratle yayılmı§ ve Nıs 
şehrı ıle Savua yı terketmek su -
retile Fransızların yardımını te -
min eden Sardinya Krallığı A vus-
turyalıların Magenta ve Solferino 
mağlübiyetlerinden sonra Lom -
bardiya'yi işgal etmişti. Bu ha
•ketın başında bulunan başvekil 
Cavour, papalık hükumetını de 
ortadan kaldırarak İtalyanın bir
liğini tamamlamak istiyordu. Bôy
lece 1860 da bu arazinin beşte 
dördü Sardinyanın eline geçmişti 
Bir sene sonra Torino'da toı>lanan 

B u anlaşmaya göre Italya, 
papalığı yemden bır hukü

met olarak tanıyordu. Papalık da 
"Ben onları unuttum amma ver
medim!,, iddıasında bulunduğu 
1870 kayıplarının ltalyaya aıdı -
yetini tasdik ediyordu. Yalnız 
"Stato della Cıtti del VaUcano., 
ismim alan papalık hukumetının 
arazisı Vatikandan ibaret kalıyor
du. Bu suretle Papalık bugun jun
yanın en kuçük hukümetı olmı.ış
tur. Mesahası 44 hektardan ba
ret, adeta bır mahalle kadar 'iı
ne ltalyada olan San Marıno Cum 
buriyeti 61 ve İsviçre hudutları 
üzerinde Liechtenste.n prensl ğı 
157 kılometre murabbaı mesaha · 
larile Vatikandan çok büyük gö
rünürler. Küçücük Monako Prens-
1.iii bile 1,5 kilometre murabbaı 

(Devamı 10 -cuda) 
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Babaeskide Elektrik 
ve Su Meseleleri 

için Çalışmalar Başladı 

• OKUYUCU MEKTUPLARI • 

Köy Katiplerinden Şi~ô.get
Denizbank Kooperatifi 

8 - 3 - 939 

Kazamızda on kadar köy katibi 
var, bunlar idarei hususiyelere mer
but ve maaşhdırlar:: Binaenaleyh 
köylünün her işini görmeleri ve do
ğum, ölüm, intihap, vesair başara
bildikleri her türlü işi yapmaları ve 
evrakını meccanen yazıvermeleri 

lazımdır. Halbuki bunlar ayda iki
~er, üçer gün köylerimize gelir1er, 
ve geldiklerinde de: Hayvanımıza 

yem getir temiz y'lta.!t ser, ve yiye
cek tavuk, hindı kes gibi bin türlü 
meşakkat ve işkence yaptıklanndan 
başka, yazıverdikleri bir yazınm da 
aynca ücretini it;terler. 

verilmelidir. Bunun hiç bir işi yok
tur ve tayini meselesi etrafında ya
pılmağa başlanıp sonra bırakılmış o
lan tahkikatın durdurulması sebebi 

275 e çıktı. Tabii bu suretle de bize 
çalışmak için haf tada bir gün sıra 

gelmeğc başladı. 

araştırılmalıdır 

5 - Memurlara, maaşlarının yüz
de 75 i nisbetind~ kooperatife iştirak 
için verilen cebri emir geri al~nma
lıdır. 

Şimdi her sabah iş başına gidiyor 
ve belki sıra gelir diye akşama ka
dar boşuna bekliyoruz. 

Baıı ağrıdan 

Çatbyacak gibi 

BabaeılıiJe yeni Hallıevi bintu1 yapdıyor 

6 - Mağazanın içinde ve d1şında 
yapılmış olan ve hepsi lüzumsuz o
lan inşaat yaptıranlara tazmin etti
rilmelidir. 

* Denizbanlc Amelesi 

Sonra gündeliğimizin yüzde yir -
mis:ni de nakil vasıtası karşılığı ola
rak zaptetmeğe başladılar. Bize gü
nah değil mi? Bu ne biçim usuldür. 

Dahili ~limatn~enin .. 9 unc~ 1 
maddesine göre de ışten mutevellit 
kazalarda yaralananlara azami bir 

j aylık yevmiyesinin yarısı veriliyor. 

1 
lş başında kendi kusuru olmadan 

hastalanan bir adam için bu kadar
cık alaka kafi değildir. 

Babaeski (TAN) - Elektrik tesi
satı yapılması için lazım olan para 
temin edilmiştir. F'abrika ve tesisa
tın inşası bugünlerde ihale edilecek
t ir. Bunlar, eylül nihayetinde bitmiş 
olacak ve tesıµn alınacaktır. 

Bunlardan ikisi köylere cıkmadık 
mının kenarlarında bina yapılması · ları gi!bi mütemadiyen tahrirat ka
için belediye tarnfından halka mec- leminde 'otururlar. ve tahrirat kati- Denizbankın teşekkülünden evvel 
c~.nen .verilen arsalarda yeni evler binin işlerine husu~i surette yardım denizyollarının tahmil - tahliye iş
yukselıyor, bunların adedi yirmiyi ediverirler. lerinde çalışıyorduk. Denizbank bi
bulmuştur. Bu iki adama bir iş yaptırmak zi kendi emrine alarak saat başına 

Deıizbank tahmil tahliyesinden 
Hasan 

Gelen muhacirler için kasabamız kin müracaat eden köy muhtarla- gündüzler~ 18, geceleri 20 kuruşa 
· · d d .. rt ·· · çalıştırmaga başladı Evvelce 135 
ıçın e o yuze yakın ev yaptırıl- rından iki satırlık bir yazı için 20 k' . . . · d Id 1 Kasabamııın yakınlarında bulunan 

membalardan çıkan suların bir kıs
mı tahlile gönderilmiştir. Bunlardan 
istifade çareleri aranacaktır. Kasa -
bamızın içinde iki arteziyen kuyusu 

mıştır. Muhacirler sayesinde Babaes- ili 100 kuruşa kauar da para alır- ışı ıdik. Yeniden a am a ı ar 
hln~~furub~m~li&rt~·~ ~~B~bfilün~ylü~ ~tarlan: ,•ı•••••••••••••••••••••••••••~ 

Babaeski aygır deposuna Trakya mız okur yazarız böyle köy katibi ANNELERiN YEGANE DÜŞÜNCELERi 

En Şiddetli Bat ve Dit 
Ağnlannı Dind1riT. 

umumi müfettişliği tı:rafından gön- istemiyoruz. Bu cihetin salahiyettar I ÇOCUKLARI GORBOZ ve SACLAM GöRMEKTlR ! 
derilen cins tavuk ve tavşanlar üre- makamlara duyurulmasını rica ede- Ç O C U G U N U z A ~l:rJ~t·>HI açılmıştır. 

Büyük halkevi binasının inşası i- Wmektedir. Bunlar halka, köylülere riz. 
lerlemiş bulunuyor, üç ay sonra ta
mamlanacaktır. 

meccanen verilmektedir. Tavşanlı Ömerler köyünden Feh-
Mühi.m bir ticaret merkezi olan Ba mi oğlu Ahmet YAKAR 

Londra - Bab-ıeski ;ı~falt yolunun 
Babacskinin ortasından geçen kıs • 

baeskide bu yaz bir ticaret ve zahire Ayni köyden İbrahim oğlu 
borsası açılması çok muhtemelı!ir. ' • Süleyman BAŞ 

Erbaa da 

Piyasası 

Tütün 

Açlldı 

Bir Batında 

Çocuk 

Üç /.~~l - -!'!?- :!:___~ • "tb.'tf!j!t)~S\/ ~ C'L 

* Deniıbanlc Kooperatifi Erbaa (TAN) - Tütünlerin an
barlanmasına başlanılmış, piyasa 
merasimle açılmıştır. 

Aladun köyünden gelen ilk mah
sul, eksperlerce muayene edilerek 
inhisarlar idaresi tarafından satm 
alınmıştır. F iyatlar (5} kuruş ile 
(72) kuruş arasındadır ve tütünlerin 
nev'ine göre uygundur. 

Giresun (TAN) - Bulancık'm Yu
nuslu köyünde İbrahim Cücenin eşi, 
bir batında iiç çocuk dünyaya getir
miştir. İkisi erkek, birisi kız olan 
çocuklar ve anneleri sıhhatted i r. 

Ben Denizbank kooperatifi ortak
larındanım. İptida mütevazi bir şe
kilde b~::ıyıp akt!ı uslu bir himaye 
ile gitgide inkişaf eden bu müesse
seden Deniz;b~ kooperat1f1 olalı
beri hepimiz şiküyetçiyiz. Şiıkayetle
rimizi dinliyecek bir merci bulama
dığımız için bugün matbuata başvu-

Heyeti umumiye itibarile satışlar 
müstahsil üzerinde iyi bir tesir bı -

Geçen sene de yine bu vatanda
şın ikiz çocukları dünyaya gelmiş
tir. İbrahim Cüce, henüz genç olma
sına rağmen 9 çocuk babasıd~r, bu 
sebeple şayanı tebriktir. Kendisine 
Bulancık belediyesince yardım edil- ruyoruz. 

rakınıştır. 
miştir. . . Şikayetlerimiz şunlardır: 

1 - İdare heyt>ti nizamsız olarak 
teşkil edilmiştir. Yeniden serbest in

-o--
Pıyasaya diğer alıcıların da işti

raki beklenilmektedir. 
lncesuda HükGmet 

tihap yapılmalıdır. 
Niksar ve Tokatta --~lama he- Kona(jı 

2 - İsrafa nihayet verilmelidir. 
nüz baş\anuunıştır. (TAN) - lncesu kasaba- Bir bakkal dükktmında müdüre ev

velce ......._ ~ş olan 150 lira 
maaşın 250 liraya ~ıkanlmaınwa ıııe-

Bursa trfu,, - 11-1 .... •-.-, 
-- C11•1 

"' ... ' bir hükümet konağı yap-
Jesinden İsmail oğlu Ahmet ile kar-
deşi 14 y aşındaki İbrahimin Ci -
hali köyünden Mustafanın evi altın
daki ahıra girerek kısrak çaldıkları 
iddia edilmiş ve haklarında takiba
ta başlanmıştır. 

::t~~u ~t'Rll.._-~ 
zırıanmı:.;ar. ~~~-.-:.. .... 
sahada, memurlara mahsus !Hk 
küçük nümune evleri yaptırmağa 
başlamıştır. 

· r~yoktur: İades\ \~zundır. 
<ı'~.t....., ""' c•a· btt. ele; • .Q'1iitb~ı,,_ k;,
tan souı... . .. -n~clP~ ...une he~i-

İkisi de tevkif edilmişlerdir. 

Yine tncesuda beton bir köprü -
nün yapılması müteahhide veril -
miştir. 

J'\lİz istekliyiz. 
4 - 200 lira aylıkla tayin edilmiş 

•olan müdür muavinine hemen izin 

/ AKA GÜNDÜZ 

Dizlerin d~ı;nanı olsa, tövbenin imkanı yok! 
Ahmet Refik ten aynlamıyacağını anla ın 

B ·· ük' d ' .. ·· Y ca. uy a a ya goturmek vazifesinin kendisin d .. 
tüğünü hissetti. e uş-

Uç ~n. sonra Ada'dan döndüğü zaman, ev sahibi 
hayretlı hır b~ıştan sonra, söylem ekten çekinmedi: 

- Bayım, sız yataklık hastasınız. 
Vurgun sanki b.öyle bir ihtan bekliyormuş. Hiç 
~ ~ıkarm~dan, tıtremeden ve yanmadan yatağına 
gırd.ı .• Ne bır kaşık et suyu, ne yanm kase yoğurt. 
Ev ~la~lan ve hekim reçeteleri fayda vermedi. Vü
cud_unun hemen hemen bütün iç kısımlan ihtilal 
halındeydi. Dördüncü gün kendisini kaybetti ve 
on ~okuzuncu gün gözlerini açtı. Yorgunluğtİ çok 
derın ve ıztıraplıydı. Hareket deg~ il ya kıpırdan-

ak .. k~ ' m ne mum un. Parmaklarını bile oynatamıyor-
du. Her şeyi sis içinde görüyordu. Yalnız ufku be
yaz hayaller, şakuli beyaz hayaller. Bir arabk ka
bus geçirdiğini sandı. Hastalığı başlarken de kabus 
geçirmişti. Lokomotifler belinden, transatlantikler 
dizlerinden gelip geçmişlerdi. 

Şimdi neredeydi? Kaç gündenberi hastaydı? Hiç 
bir şey hatırlamıyor. Sun'i tarzda beslendiğini far
ketmiyor. Konuşmak istediği halde dudaklarını oy
natamıyor, nefesi çıkmıyor. Ses işitmiyor, konuşul
duğunu dudakların oynamalarından anlıyor. Ayıl
dığınm ancak ertesi günü bir hastane koğuşunda 
olduğunu öğrenebildi. Bu uzun ve kalabalık koma 

TEFRiKA No. 57 

hoşuna gitmedi. Fakat bunu nasıl anlatsın? Kımıl
dıyabilmeğe başlıyan kaşını, gözünü kullanarak 
(Beni burada yatırmayın) demek istediği ni bir has
tabakıcı hemşireden başkası anlıyamadı. Binlerce 
hasta üzerinde yıllarca tecrübe gören bu geçkin kız 
adeta bir psikoloğ olmuştu. Baş hekime söyledi, 
Şu cevabı aldı: 

_ Hususi odada yatmanın bir usulü, icabı var
dır. Koğuş istemem, diyen her hastayı <Emredersi
niz) diye hususiye geçirecek olursak sonu gelmez. 

_ Ferçayinzl (Affedersiniz) Her doktor! Hasta
mız o usulü, icabı yerine getirecektir. Ailesi geldi 
bana söyledi. ' 

_ o halde iş bana düşmez, hastane idaresin 
müracaat etsinler, banş ne söylüyorsunuz. e 

- Ferçayinzi Her Doktor! 
Geçkin hemşire biraz asabi ve biraz yan yan b 

karak çıktı. Müdürün odasına girdi: a-
- Bay direktör, dedi. Üçüncü dahiliye koğu 

daki 31 numara hususi ~ay~ ~eçmek isUyor. şu; 
numara boştur. On beş gunlük ucretin tutarı b 
na göndermişler, buyurun. nı a-

- Fakat on beş gündür kendisini anyan 
olmamıştı. Bu parayı kim getirdi? soran 

- Ailesinden bir Bayanı tanıyorum, zarf . . 
de bana göndermiş. ın ıçın-

- Ben bu hastayı yakından tanıyacağı f 
bir türlü hatırlıyamıyorum., siz tanıyorsı.:· akat 
mek. uz. de-

Bütün -ağrı, 11zı ve 
sancılan keser. 

GÜNDE 1 veya 2 

Nezle, cırip ve roma 
tizmaya karıı çok 

müessirdir. 

!'11111 TAN Gazetesi -i ııan Fiyatları 
= :: _..;....:o-

! 1 fncf sayfa santimi 4 
i2 • • • 2 
- 2 = 3 • • • 
!4 • ' ' 1 E iç sayfalarda • 
: Son sayfa , ... ... 
! Dikkat: -i ı - l santim; gazetenin in 
S yazısile 2 satırdır. 
!2 - llanlann fiyatı gazeten· 
İ tek sütunu üzerine tıesa 
:! lanmıştır. 

1 ..,... __ 

Her yemekten sonra muntazaman dişlerin~i ·~ı:,aA. 
İ 3 - Kalın yazılar da gazet 
1 kapladığı yere göre sanf ... 
fiiıaılatü..A\çiill!.r •. -• 

- Hastamız Vurgun Haydamak'tır Bay direktör. 
- Vurgun Haydamak mı? Amma yaptın Selma 

hemşire! 

- Evet ta kendisidir. Nüfus cüzdanındaki adı, 

başkadır. Tanıdığın adı müsteardır. Bize nüfus cüz
danile getirdiler de ondan tanıyamadınız. Zaten ta
nınacak hali de kalmamış ki. 

- Hemen şimdi! Şimdi! Çabuk! 63 ikinci sı

nıftır. Birinci lüks serisinde 12 ile 14 boştur. He
men oraya götürünüz. Ucreti mücreti karıştırma. 
Üçüncü sınıf ücretine yazanıı:, 12 de yatırırız. 

- Bütün aile efradı size minnettar olacaktır, 
Bay doktor. 

- Hadi hadi, saçmalayıp durma! Şimdi hepsini 
biliyorum. Onun hiç kimsesi yoktur. Kimbilir han
gi dostu her nasılsa, gizlice yardım etmek istemiş
tir. Açık söyle hemşire, bu yardım etmek istiyeni 
tanıyor musun? 

- Hayır. Şey, hayır, hayır! Tanımıyorum. 

Gözlerine dikkatle bakarak: 
- Tanıyorsun! 

- Yemin ederim ki, tanımıyorum. 
- Öyleyse ben tanıyorum, kim olduğunu söyle-

yim mi? 
- Beni alakalandırmaz ki, Bay doktor. 
- Alakalandınr. Söyllyeyim, Vurgun'a bu oda-

yı kiralıyan sensin! 
- Ben mi? Ne söylüyorsunuz? 
- Niçin olduğunu da söyleyim. üzülme. Benim 

aklıma fena şeyler gelmez. Sen Vurgun'un basta
bakıcı hemşireler için yazdığı o tanınmıı eserini 
okudun, ona karşı manevt bir sevgi besledin. Bu 
sevginin sana verdiği ilhamla bu iyi işe teşebbüa 
ettin. 

Yere bakarak, tane tane: 
- Eğer sırf böyle düşündünilzse, evet, ben bu

na teşebbüs ettim. Fakat .. 
- İnan ki, başka bir sebep aklıma gelmedi. in

sanlar yalnız 8.§k. denilen et güreıi için mi birbirini 
arar? 

- Cok teşekkür ederim Bay direktör. Sizden bir 

küçük ricada bulunabilir miyim? 
Haydamak bilmemelidir. Çıktığı 
bir ikramı sanmalıdır. 

- Her doktor ne söylüyor~ 
- Ona kalırsa, Vurgun yolcudur. 
- Bizimki ne söylüyor? 
- Şiddetli bir ambaragastrtkte ısrar ediyor. F 

ltat zaaf umumidir. Dermansızlık, kansızlık.. 
- Ona iyi bakmalı hemşire. 
- Gerek biz, gerek bütün asistanlar başınd 

ayrılmıyoruz. Genç doktorlanmızın bu gibi işlerd 
gösterdikleri büyüklüğü size anlatamam. 

- Hastabakıcı çok şefkatlidir ama, gözü yaş 
değildir. Hadi hadi, sil gözlerini de odayı hazırlat 

Yatırınca bana haber ver. 
Baş hemşire gizliyemediği bir sevinçle çıktı. Ya 

nm saat sonra Vurgun birinci sınıf bir lüks odada 
upuzun yatıyordu. Iniltilerle dolan bir yerden ses
siz, aydınlık bir yere geçmek, hastanın psikolojisi 
üzerinde çok iyi bir tesir yapmıştı. Kaşık kaşık ve
ril~n ayranı yutabilmeğe başlamıştı. Bir yandan da 
kuvvet verici iğnelere devam ediliyordu. Her dok
tor, Vurgun'un hala ne diye ölmediğine şaşıyordu. 

Bir gün doktor Esenalp, hastaya bir kaç ·kuman
da verdi: 

- Sağ kolunu kaldır! Sol kolunu göğsünün üs
tüne koy! Gül azıcık! Canım eski fotoğrafçılar ada
ma gül demezler miydi? Sen de öyle gül 

Hasta bütün bu hareketleri yapınca: 
- Artık bir feyin kalmadı, . Bay Vurgun! dedi. 

Bugünden itibaren dayan bol bol yemeğe! 
Ayına varmadan Vurgun oda içinde dolaşmağa 

başladı. Fakat zihnine bir çivi saplanmıştı: Benim 
burada ne ifim var? Peki, hastayım diyelim. Has
tayım ama, bu odada haftalarca yatabilecek kud
rette değilim. 

Bir gün başhemşireye sordu· 
- Beni anyan oldu mu? 
Başhemşire önceden hazırladığı yalanı su gibi, 

ezbere söyledi: 
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Müdür Telef ona Sarılmışb 
'1iidür Bey, Dedim, Mektepte İuluncluğum Müddetçe, 

Telefonla Görüıülmesini Tehlikeli Addederim 
)( •t'lyYen mektep mumdan M üdür bey biraz Iazmıı. kızar- tepeye giden Kestelli Mehmet ça-
b~ çlkamıyacaklannı ten- mıftı. Hayretten donmut gi· VUf 10luk soluğa geldi yanımıza. 
bir ; toplattığını aiWılanm bl yüzüme bakakalmıştı. Ben de Ve: 
bu dolaba .kilitledim, efradımı da çok sıkılmıı ve utanmı§tım amma - Efendim. dedi. Bir İngiliz bö-
ta-~iuta yerleştirdim. lfin aksi olan olmuştu. Müdür bey için, olup lülü Maltepeden geleli ve fimdi 
~ bakınız ki, hayvanlanmı biten feYlerl bot görmekten, benim mektebi kupttı. 
iU acak bir ahır, ahır da de- için de biraz plşldnce görünmek_ten • Haber gerçekten kapkara idL 
b de, hani şöyle genifçe bir yer başka yapacak birfey yoktu ve oy- Tellfla sordum: 
~ Bu beni de, nöbetçi le de oldu. _ Oğlum Solanlık yolu üzerine 
~~ de cidden dÜfÜndürdü. Gündüz çalıpmıyacajımız için bir yürüyüf var mı? •. 
~ bulunduklan yerde bırak- bir tarafa çeldlmif dinleniyor, hem- _Hayır. Gelen bir bölük plya-
~ te muvafık dejildi Göze de gece ya~ılacak ifleri birer birer de. O da mektebi sardı. 
'tt ve düpnanlarda merak zihnimden geçiriyordum. An11z:Jn Ben ferahlamı§tım amma mek-
~be uyandırman ihtimali çok gözüme ilifen bir manzara yüreji- tep müdürü Necati bey belli ki da-
.S. liyeli. İster istemez, bunlan mi hoplatmış akl~mı ~afJ.Dldan sıç- ralmıftı. Pek haklı olarak sarsıl-
,.,.__Pavyonıara verle .. irmek kara- ratmı§tı.tıd büyük duman kruva-
--..ı ~ ıı• Dllf, 18JV11Ufb da. Kendisini te -
'ta.}'erdim ve derhal yapbm. Hay- zörü, Maltepenin prlwıdald "Dı- HlU etmek istedim. Hattı beraber 
"-.ıtu zemini tahta olan bu ko- ragm" tepesi önünde demirlemif, 

gitmeklilfmizi teklif ve ısrar et-
~ sokulması bizi çok yordu plopalarla karaya asker çıkan- .._ Bana 1 •• 1- -.w..... e1Ull-

~ •• 16ldürdü, Nallannm tahtalar (1. yordu. tık çıkanlan askerler mek- wua. ço ua. 'W"" ..... MU&, m 
yetten bahsettl Derhal zafını an

'--- e çıkardıjı takırdılardan ilr- tebln qulunduğu sırtlara dotru açık 
'q baY'Vanların koğuşlara IOkul- aralıklarla ava yayılmıı aonrald- ladım. Gülerek elini nktım ve :: 
~ Sok ıffi~ o,!Jnn.tu Her ha:rva- 1er de bölük kolluile topluca iler- ...,... Bapmzı derde soktun:ı Neca-
~ ~-: ;r'1ft!ft p;a .... - • ._. .. ..._.Bu hareketin bir ma- ti bey kardefim .• Kusura balmıa 
~ adığımız için hepsini ko- nevra olmasınıaa,- nı-. .... _ ~ sakın. Allahtan sana yardım ken-
~ b IOkmuı, tabit bqlannı da eden bizlere karp bir taarruz ol- mme uv ·- .. 1--..t rim. 

BULMACA 

t1UG01\IK0 BULMACA 

ı ı ı ' ı e ' e ı ıı 

90LDAN 9A6A VK 
YUKARDAN AIAlh: 

1 - Çakılır* içilir. 
2 - BQyOk * J!:ald bir lran piri * 

Blr bari. 

1 - Bir ~ * Horozda buhınur * 
Bir harf, 

f - Bir harf * itler. 
ı - Berkesin nr * Bir harf * Bir 

nota. 

Öldilrtır, ;raraiar * ıı.. ., - dOnınemek, ~---~kınıştık. Görmedikleri, a- mamıı da ibtlmalli buldum. İkin- Dedim ve hayvanıma 
~ bu hal ve serbestlik- el Dıtimali göz önüne alarak hemen elim, Bet dıklb 1e>nra kafilenin ve caymamak. 
tip .. &CCletıblre çılgınlapn ve oyna- efradunı silAh bap ettim. Takım müfw.in batında idim. Geriden 1 _ Sarh()fluk * Terzlnln ;,aptıtı. 
tep.:-ağa, birbirleriyle ıılnfJp takım ayırdım. Bulundukları ko- bir ballnna utramak ihtimalini dü.. ı _ Bir ııeell harf * Umitııtz. 
~ :ıe, şahlanıp Jdpıemeğe ko- lufUD pençerelerinden, takun1ann fibıerek udcı takımımı kuvvetlen- ıo _ Bir ot * Blr harf * Bir harf * 
~ u huysuz mahltildan karan tutacakları mevzileri ayn ayn tös- cUrcUm. (Deoamı Vat') Bir zamir. 

~ birbirlerinden ıyınp yabfbr- terdim. Nöbet mahalletlnl gndbn ..--------------------------

lıeterleri bir hayli ulra§tınlı. onlara da icap eden 1911eri tenbih- L O"l<.-Mı..AıN 
b ledlm. Bizi telAf ve heyecana lil- lf 

Q lı bu işleri görüp bltlrinciye rükliyen bu harekefln bira 10nra ı 
' do kadar da ortalık aydınlan- bir maııevra oldula nlaplmı1t te- M • 'mi< M 1 
~ ıünet bahar çiçeklerini nddGt ve ~ çarpan 7Gnk- Atııı. G 1111 , T L. E ~ .

1 llJr.oı ğa batlaınıftı. Kapı b- htrimlz yabfmıtb. ~ ..._, ~ 
11 lllıdak:i nöbetçjl.gtjm.1 son em-
0 ~'· ~tlrahate çekilmiştim. 
ba,.ı.t nıektebe gelecek bütün ıu-
' -..ıAmlanacü fakat kim • 
le rrı.°w~· hiç bir ~bep ve ıuret
,~'91>ten dlf&ft çıkarılmıya-

Ş RITL i DÜŞÜRMEK İÇiN ••• 
Bldtlen w.le .,...dert dlflnnek 

1'9nt lll'ltbl ay başına teudtif etttr
mete ealqrrlardı. Fakat bunan se
NM Mlhaemedlilnden ldımenln 
akla ......,. __ .. lihl kalmqtL 
Prellklerde arabl aylara ralbet .. 
tlllme.ılll "'8 .. ...... hallı: --.. ........ ..,... ..ı.na• ... .......... •.ı.... lnal1DUIUHlrlmı 
Mlmı,.n. ama- Blse plen frenk· 
ce •eldm Jdtaplannda 'böyle bir 
şey yaah olmaclrlmdan o nal a-

lhtlyatb olar, ..rıt • 8'lblee ~ 
mana " l1l)'1lll tlserlnde ,.a.erkea 
lirllm8n tiye, Blr ele şerit, •ak 
)'enlen 10tala erkıMa birden Wre 
•t1stll8r ve tekmili e*amas. 

Ea çok JmDanrlan fujer otma
•ıtaaaatlır. Kapdl ldntle heldmba 
alyllyeeeil kadar. M.- dakika a
ra ne )'lltalur. ArkamHlan da ıene 
hekimin yazacağı bir müsül iller 
l~ilir. 

Hi K AYE 

Kaybolan Miras ........ Yazan : H. G. WeDı · 

Kll'llllZı burnunu ve maden teli 
ISbi Bert bıyıklannı koca bira 

kadehinden Çlkararak "daynn mil 
yonerdi" dedi. Elbfaeeinin eaki püs
kü olUfUD8 baktım da ona "atıyor-
8UD mAftAsma gelen bir belnfla ce
ftp verdim. O zaman herif cottu. 
"Dayım bir ~" eledi. 

Zaten 
başıma beli bu kitaplardan iiCtı 
ya. önceleri kütüphane memmuru 
idl Otuz yedi yqlanna doğru, ~ 
let bqma kondu. Ölen abM:mm1n 
birinden, ona büyük bir .ıwıt !n
tikal etti. Lilpiln böyleelne konun
ca iman ne yapar? Gider de bO.ıyilk 
teninin birine biç o1mHN an bt 
elbla ~ delil mi? funma:z. 
sm amma ölürken bir albn saati 
bile yoktu. Böyle edamın paraya 
komnast doğru delildir. Yer yü
zünde akrabası olarak yalnız bir 
annem vardı. Bir de Yeleninbı 
dwbtm• ...,.. Wbto,..._.. 
Din otuJuyla bvp etm1f, anma 
için varis olarak ortada bir annem 
ve annem dolayıslyle de ben var
dnn. 

tala d(lştillfinü bana s5ylecll. 0-
mmla kapı ara1ık1armda, gizli kö
fe ve bucakta pkılıtıyor, birbiri
mizi pdıklıyor ve gülüpiyorduk. 
OgQn onu öptQm. 

Daynnm yatajınm bafma vmn
ca bana "Kitabı okudun mu?" diye 
fJmldadı. Arbk yiHaıek eesle kona
pmıyordu. BMıp bayatı aönm0f
t6. Ona "bütün gece göz yumma
dmı, sabaha kadar okuyup bitfr
cltm!" dedim. Ve 80lll'll okumut ol
datum bir fllrl hahrlayarak: "En 
80D, - g(bel eaerlniz!" dedim. 

G illibmecll w avuemıda tut
makta oldutu elimi mbr gibi 

oldu. Fabl el birden lev'fedl Ona 
yine "En 1e>n, en g(bel eeerinfz" 
diye fıekrarladnn. Fakat cevap ver
medi. Kapının arkasında bekli • 
yen fıkırdak hizmetçi 1mmın gülft
fÜDil ~ l>a)'Jlmlı yGzDne 
ftdaitJloe biltbm. Gk1erl bpan
lnlfb. Aadam l(l1ümaeyeret öl
milftil. 
Dayımm 10DU lfte böyle geldi. 

Ona 1&tafatlı bir cenaze alayı ya~ 
Dayım çok tuhaf bir adamdı. tık. Ve IODN vasiyetnamemnl ara-

Yüzünün ve bapm iki tara- mva koyulduk. Fakat ne tadar a-
fmdan dhndlk ve bpbra ~- raJ1P taradıba ~ 
flNlıdr. Tepeal w çene11 ı.e em- "JU'fGan yınar geçti.Mirasa konan 

'h., ~IA müdür binbap Necati 

daı-~hnı,tt mektebe, kim bilir, 
~~dan mı nedir, kapı bra
~111ıdakt değifikliği fark edem. 

'. Odasına girerken karpla -

' le'JAznladım. Kendimi tanıt
b( alclıtım vazifeyi de oldutu gi-

~ttırn. Vaziyeti, tekliflerimi 
~ kabul etti hiç itiraz et
tıı.ıı Yalnız yapılacak lfin tefer
~~de görWrır- ... ,__ 

deta b8ıb8tibı anatuha ,,ek Jlllflo'llil!\ı~k .___.,.,. --- .... 
~1·~·~·~ ... ~~~~~~!!:·~ eokea kabak e•Adrdei\ ye-

~~- ma1iilleden ma- adam paralan vur patlasm çal OJ-
halM!ye göçer dururdu. nsm çarçur etti. Bu blklyenin IO-

Admı size töylemele l(iz(lm yok- nuna ne zaman vardıjımm biliyor 

- 'Müdiif bey. dedim. Ben mek
"ıııt. -lı\llundutum müddetçe, kim-
~herhangi bir makam "18 
~ Ue görilpellni ve bu suretle 
~ hurda bulundutumun duyu
~. ~ttlmesinl tehlikeli bulunılll· 
J:."' bu düşünce ile, kapı tarako
~ telefon santralına ve dlAer 
~ lllaballerlne nöbetçiler kay
~ ~ olursa olsun telefonla 
~"ttUrillmemeslni ve bilhMM da 
-..-:.lepten dıf8n kimlenln çıkarıl
~emrettim. 

ı-. lııthnaı ki müdür bey bu .CSz-
~· kendisine danıtılmadan ya
~bu lf1ere biraz bmufb ve ta-
~e de dılmlftl. l'ınat

~ latlfade söznmil tamamladım, 
~)'erek: 
~ :ı'•bll. dedim. Bu cDıetl mek-
1'~ eliler ıubaylanna ve bil
~ kursa devam edenlere de, 
~P fekilde, anlatmak 16tfunu 

tlirgemeulniz. Sonra utanarak 
::ln,orum tabii, lcizinis biiyilk 

l1lç daha ifledlm. Göti1recellm 
:?•yı yüklemek üzere beraberlm-

letlrdiiim hayvanlan da, njın
~ bir yer bulamadıjım için 
~· koğuflara yerletttrmek meo
:-'"11etinde kaldım. Bot bir ffl'I ol
~ anıma, ne çare zaruret. Yal
lltı bir günceiiz sürecek olan, bu 
~tlt mlsafirliğhnUe aerek D
~ Rerekse arkadaf beylerin kat
~lannı ve ifl~ 1119" 
~ dolayı bizlere yan batıp 
J'Gatımüzü ımartmıyacaJdarım .. 
~ 

:'! mek ldetlerl oldulun11 elbette bl-
ıulii91ı,t olaealı yaubyOT. Te- Unlnlz. Belki biı ldet onlara şerit 
... lfe bakma 1111 şeritler l,tee ptlnn etlerin hentls yasak edil· 

tur. Çilnkii tanımJYaCakmm· Yaz- musunuz? Bu sabah! Ben anlam-
dılı kitaplarm blc; biri okunmadı ım ya pek dar günlere kaldım. 

'htl,.Utikten .ara halkalannı ay medllt umanlardan kalmıetn' • 
llenfls hllU ~inde buluncluta Frenkler kabak eeJdrdellnl iJ'le 

ld. Beni eeverdi. Bana haktan, ta- Elde avuçta okutmadık teY kal-
tikbalden atefli atetll ba)wederdt maıdL ()damm bir köşesinde dayı-

ıtmJeı'cle diktlJOl'lat'.... Bu arada tasla kavurarak yemesini blbne-
Wr ~ defa yasclıiBn ılbl ay ile &lerlntten şerit eltlttlnnek esere 
eanh ekimler arasmdald mtlnaae- ııae olarak lmllanaeaklan vakit ee-
ltetler yeni yeni fakat ıittlkee ela- klrdeklerln bbuklanm ~rtarak 
Jaa l,t tetkik edilmektedir. Babk- fiidtlrdlllden 90nra bal letn,te, 
)ardan 'bullumna mehta.,.n ıeee- reeel lelHe, ıtlt lelnde ,.edlrlrter: 
teNe badnmm ela mehtapb P- Çocuklara ZS ten 58 pama, btl.,.ek 
ee... clenlsla 'lldne eıktıklan tere 18 elan 80 pama kadar .... B1s 
phl, eeıltleria .. 1Wblanm ld- ela bbak ee1drdellnl (Itır ettir ,.. 
J&l ....-lamMla •llnnelerlne- ..... meslnl bllcllilmk için bu suretle ele 
t1111k pek te uma obnayarak- Da· kullanabiliriz. Fakat blyle Jlyeme-
tlmal varlleltlllr. Onun için '9ı4t- yenler frenkler ıibl ya..,.rlar. Se-
lerl ellkme llAmu arabl ay batla· lltlert eltlştirmek ~ -Bele eoeuk· 
11118 teueltlf ettirmek artık btlsbtl- lan- - kolay hem .. sarann nac 
tin esarar pmled altnada •lr td- Hclm. da --M 
bt sa)'llamas. Nar bltuldumıa ..,... ~il•• 

Ba IJleı, taldl. lleklm ~ 1- d6'ilrtlr· Fakat ona kullanmak na 
le wıtr, onlan kentli kendinlse sik bir "*'= Bir lltn 111 leen'ne 
alamUIDIJS Fakat bu lla(lann ae ıe pam ur bltala, H mt hıra-
olhlan11 ve ....ı JndJanılaealml kılır. Sonra ba 111 tebahhur etme-
heeclen 'btras llıeatnenk hekimi- •• 3ot pam kalmcaya kadar ye-
nisin ta•yeleılal •aha kola,tlkla ... )'aVBŞ nıtrhr. Sonra -Aeılılm· 
aıdanma. ün dolayı. '111'11P katılarak le sa· 

Bir kere, .-rideıtn hantd ttlrltl- at ı••e yava• J'•vas leDlr. tlseıt-
.a olmsa olna, -ıan cltqlnnek ae mutlaka bir mtlshll lemek ~ 

• .._.. -• ler- tir çlnktl nar bbula seldrlluu;. lda kultandaa ..-ıar a;,- '9Y ~ı-- elo"aww -~~•-, plte 
•• JPUat 'ini DaçlaNaD h...W D....-U 'I "" ~---- 1 
olana olsun, Oll11 almaün btr .en kadınlara " ihtiyarlara kiri em• 
IMe 1tftldsle hasırlanmak l,t • Nar kabuiunun bir ele ......._ htl-

lm. Basılan tlc sin aneeclen 19el"' ~Tld~tttftmlek .. daha H.-
Ws ettbmele ltatlarlar. En .... ~ na-lar -- da 1taraela h..W 
har" en leaetlt 1Mtl'hk 1111118 bir - ... ·-·- ek sin, IJd Jh, 8( itbl &needen tas• 8iYlemeie tabllt ltbam I tar. 
ha et, tusha 1tabk IOilm, talllllPk Bekim olmayan yerde ..n:..::ı; 
,_ektir. PutnmaJ'I 1evenenk '8nnek için almaeak na, 
.._ tasta et, hem llUl1ldak ,....._ annk kabak eeldrdelldlr ....... 
olananm. .Aneak ha ttlrll -per'hlsl tile aldıktan soma, 1Mall 
-Mru da haklı oJank. pr1., bular- " bulantı plmesl pek mtlmktln 
...., sade dtle de -perlık ede1tl- olclatmıdan yatmak Jhmıclır. 
Unnlu. Her halde Ola alaealmB B. S. ÖZfldt>Jru• _ Teveecilhftnil-
lbtln bir lneekl alqamı pele ılt- ze tete]ddlr ederim; fakat IOl'du-
le iktifa etmek llsım4br. Alqak o- lunuz '9Y'lere Ctrftl> vermek lm-
lanlat' bir ü tanldye yaparlar. klnmdır. Gene kaıdt bekhnlerl-
. bks aldlktn IOlllll ~ edd1- nbe milracaat etmenld rica ede-
tlıll ..... ı~e d1k n bula-
... 'bir ıamnhk .... ottanuk rlm. 

Kitaplarm basım panmım kendi ve- cıpm yılın yığm kitapları istif 
rirdi. Tam on dart J'll"'"'an ytrml edfl""ftl. Bakkal klitdı diye bile 
nç yqmıa kadar, annem beni her para etmezdi. Kitaplara bir tekme 
hafta ona gönderirdi. Ben ana slt- atıtmı. Kitabın biri yere yuvarlan-
mele bayatı alJfmltbm· Ma16m • dı. ve yuvarlanırken açıldı. Dayı-
töyllyecell entl pftften 1'f1arl elin- mm yudılI IOn kitaptı. Bir de t-
lemek için delil. vakti mlral var- çlnclen ne çdann tstenhıiz? Arayıp 
dı. İtte onun için onu Sik ak al- ta bulamadıtnm* vasiyetnamesi. 
dip görmek Jlzımdı. Beni karpsma Halbuki ctaymı kitabi bana verlr-
oturturdu. Şahadet permalı yllzil- ken vutyetnameyf de yaprakları-
me dolN fırlardL .. Bald" dlye nın amma koymupnuf. Kitabi o-
baflardı. )mmak f6Yle dumm. ben cildi 89" 

Seneler geçti. Art* sıhhati -- JDNDll, bMtl yapraklarım bile kee-
çflJordu. Bana bir '°° bir kitap meınlftlm. 
verdi. .. Bu ollum. IOD tltabnDdır· Dec19' al budalanm biridir diye. 

B11 artık~ saln'lara:. BJla yen vutyetname koyınalı kim 
Uyeceilm IOD .a.JOr." decJL *1ma getirir?. 

lerl yaşlarla doldu. Batta bir dam- .....----------
lur artık sararmıt. pannmOt yana- 1 
IJnc1an apğıya ayıp. elld --=: 
nhı Ostilne ctGflG- Bana wrdill 
tap ., ..... olduk)armlll em ilçln-

ctıail leli. Herif eDt pl1t pM& = 
çı1carmJttl. Osftn t&Jle bir -
1aclı Yilzlbıe bir btsGn ç&ktl. ._ 
na ~Dd bb8bat bende, daha tat
h davranmalı idim- Beld bi1ti1n 
milletlere tellr ederdim de, fU dibı-
yayı bu feel ~en kurta
rırdım" cledL Ve IODr8 kencUatnln 
PJ9llnde tflll etmiş bir adam ol-
dulUDU llCl llCI ttıraf etti. 

TAN 
Mat aası 
Eltap, pzete, meanaa w 

- tlrlil ta1n, cilt Ye ldife 
l"8ri ,.m. 
TAN Matbaam • let.anW 

Telefonı 24310 
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Bir Devrildi! 
• (Başı t incide) ı Bize benziyen biz; biz bize kal- J 

mı var' Yahut devlet gözünü o yal- dık. 
· · ı v • d ğru herşc-çınlardan endirekt aşırıp halkı gö- A~ık ~er.:~~ ı, e~rı 0 • . • her 
kı K b"l' · ar' yi agız bırlıgı ı1e Konu~:ıbılırız, rec, . a ı ı mı v . bT · 

işte bu dervrede bütün memleket dileğe el birliği ile çare arı~a . .1 ır~~· 
ve memleketin bütünlUğü bir du- her amaca ayak birliği ile yuruve ı
raklamıya uğrar. Bir millet için bir liriz. 
an duraklama, bir çok gerileme de- Bir Kafdağı devrildi! 
mektir. Fakat Kafdağınm bundan Bunun ne de!llf'.k olduğunu beş 
haberi mi olur? Kaldı ki o dağın yüz asırlık tarihi olan bu miJJet pek 

1 . k ıyı· • bı"lı'r, pek glizel anlar, pek sayı-kcndine mahsus be:kçi erı, yasa çı-

ları, korucuları, Tomruk ağaları, sız tecrübeler geçirmiştir. . • . 
bostancıbaşıları, dev anaları, dev Bu millet, Milli Şefin sempatısını 
babaları, Körogullan, Zaloğulları, yüreğinde taşırdı. .. 

b . 1 Kafdağını devirdikten sonra bu-Ça kırcalıları vardır ki esasta .• ır .o: 
ması lazım gelen iki hasretlıyı hırı- tün ruhunda, bütün benliğinde taşı
birine kavuşturmamıya kendi ken- mıy~ başladı. 
dilerini memur etmişlerdir. Büyü bozuldu. 'l'ılsmı çözüldü. 

Türk Tanrısına dua edelim ve me-
Hiç te yalan söylerniye, inkar .~t- deni cesaretlerimize dayanalım da 

miye mecbur değiliz: Aramızda boy- aramızda yeni bir Kafdağı daha tü
le bir Kafdağı daha kurulmuştu. İ-
şin tafsilatına !(irişmeden. ı:'üjde 
verelim ki bu Kafdağı devrildı! 

Bu Kafdağını, 
Milli Şef ismet İnönü, 
Te:k başına devirdi! 

remesin. 
İşe, gidişe ve dünkü üniversite 

nutkuna göre artık Kafdağı değil 

ya. derme çatma hoyük bile türeye
miyecektir. Hayırlısı olsun. 

• • •• •• ismet lnonu 
Ve Köylü 

(Baştarafı 1 İ1'.dde) 

lsmet !nönü eski nutuklarından 
birinde söylemişti. Köylü en ipti
dai .istihsal vasıtalariyle çalı_şmak
tadır. Köylünün malını kasabaya, 
şehire sevk için yol yoktur, vası
talar da, mürabahacıların elinde is
tismar edilmektedir, ziraat koope
ratiflerınden memnun değildir, or
takçılık usulü ile çalışmaktan 
müştekidir. Mürabahacılara borcu
nu odeyemeyip tarlasını, toprağını 
veren köylülerin adedi çoktur. 
Toprağı · olmayıp, işçi olarak calı
şan ziraat amelesi, toprağını kay
bettiğı için diğer ~ehirlere hicrete
den topraksız köylü meselesi, mev
sim amelesinin sefaleti. hiç bir za
man İsmet lni:inüniin ~özünden 
kaçmış degildir. 1937 de, İsmr.t İn
önü Toprak Kanununun çıkması 
münasebetiyle verdiği bir nutukta 
demişti ki: 

''Arazi Kanunu ve diğer kanun-
larla, ve bunları tamamlıyacak o-

k S • • ltalya Arazi ıan kr~ilcr, ve iktısadi planlarla, Nevyor ergısı yeni bir i.ktısadi ve zirai kalkınma 
· S .. • Talebinden devrine giriyoru7. sanayi.de istih-lçİn urprız sal ve verim artmıştır. Fpkat zirai 

Va • istihsalatımız olduğu yerde kal-H azı rhy orUZ zgeçıyor mıştır. Varidat artmışsa l)u yalnız 
(8Rşı t incide) (Bası 1 incide l fiyatların yükselmesinden hasıl ol-

mından tamamen O!'ijinal ve va'kar hususta bir fikir teatisi için münasip muştur. Ümit ediyorum ki 1937d~n 
içinde bir bina old .. ~ığu.. i<:i~ öteki.ler- bir fırsat addedilmektedir. itibaren zirai kalkınmamızı temın 
den ayrılıyor ve gozı~ çekıy~r .• Bın~- Alman matbuatının iddiasına ~öre için 100 bin liralık bir kredi bula-
ların yapılması hayli ilerlemıştır. Bır İtalya sadece Cibuti ve Suezin idare bileceğiz. Kredi ve istiıhsal koope-
Niscında tamamlanacaktır. Macaris- şekillerinde ve Tunustaki İtalyanla- ratifleri tesi.sind~ olduğu gibi istih-
tan bizden geridedir. ra mahsus statüde bazı değişiklikler salatımızı arttırmak ve organize 

v• . k yapılmasını istiyecek fakat arazi tale "'imek İr'in plimlı bir çalışma. de~i-Sonra gösterecegırmz eşyay:ı _arşı .. ... Pl -
l · B' k binde bulunmıyacaktır. ne girmek mecburiyetind.eyız.. an büyük bir tecessüs.erı var. ız te - fk. : k 

Bu hale nazaran Alman e an u- lı bir irva ve iska sll;ternı, zıraı om-mil programım1zı bir anda ilan et-
1 1 

B .. 
mumiyesinin Akdenizde talya. e-. binalar kurmak istiyoruz. u J\Om-mek istemiyoruz. ':este ceste ve miı- f k 

1 
tl 

• hinde bir değişiklik yapılması 1 rı- binalar, muhit ve topra < şar arı-temadi sürprizlerle Amerikahlan dd' 
1 

ı 
ne müzaheret etmeğe ve bu i ıa ar- na göre muhtelif ehemmiye~te o a-işgal etmeyi tercih ediyoruz. dan çıkacak tehlikelere karşı du:- caklardır. Fakat gerek kollektü, 

Sergiye iştirak eden milletler ara- mağa hazırlanmadığının anlaşıldıgı gerek münferit şekillerde olsun 
sında müthiş bir rekabet var. Kim-;e iyi haber alan mahfellerde söylen- bütün bu kombinalar yeni makine 
kimseden geri kalmak istemediği mektedir. ve zirai aletlerle teçhiz edilecek-
için herkes hazırlığını gizli tutuyor. Bununla beraber salahiyettar tir. İlk plan 100 kombina ile baş-

TAN 

Maaşları Arttırllan 
Adliyeciler 

J evamı ve ıona Adana icra memuru Ahmet Batur, Mesu
diye hakimliğine terfian h:lklm muavini 
Adil Tola, Dinar sorgu hl'lkimliğine terfi

HAkimler ve MDddelumumtrer arasında an o yer sorgu hakimi Reşat Köne, J\lalka
yapılan tayin ve terfilere alt llateyi ne9re ra hıikimliğine Diyarbakır mfiddoeiumuml 
devam ediyoruz: muavini Hilmi Soysalan, Pütürge müddei-
Muğla müddeiumumi muavini 3eyfett!n umumisi Hamit SelekJer, Fenike müddei

Yamaç, Yalvaç müddeiumumisi Abdilssa- umumiliğine, Viranşehir müddeiumumisi 
met Demiralp, Simav müddeiumumisi Ha- Galip Barlas, Bolu müdcieiumumilii'!ıııe, 
san Ersöz, Vlze müddeiumumisi Bahııettiıı Ala!ichir hukuk h:lkimi Hikmet TulaJııy, 
Aydınoğlu, Ankara mClddeiumumJ mua- Nevşehir müddeiumumt muavinliği'le, Or
vini Sami Alaçam, Diyarbakır miiddeiu- hangazi müddeiumumisi Mahir Ülküsal, 
mumlsi İbrahim Kepecioğlu, Develi müd- Üsküdar müddeiumumi muavinliğine, 
deiumum!si İbrahim Ergüven, Safranbolu Çarşamba ceza hfıkimi Bahri Demir, Co
M. umumtsi HulCısl Oskay, Rize miiddelu- rum :lzalığına, Gelibolu müddeiumumisi 
muml muavini Cevdet Özden, Kigi hl'ıkim- Cemil Korur, İzmir Azalığına, Keskin ce
liğine Cide h:lkimi Ragıp ÖzgökmPn, Kiızi za Mkimi İzzet Akçalı Erzincan mtiddei
müddeiumumi muavinliğine Bayındır rnüd umuııniliğine, Kırkağaç milddeiumumtsi 
deiumumisi Ahmet Gündoğdu, Demirci Adnan SU7.men Orhangazi müddeiumumf
müddeiumumisi Kudret Karabay .. Emet~ llğine, Şibinkarahisa.r Rafet KAhyaoğlu 
müddeiumumisi Şemmas Dura, Tırebol•ı 1 Behisni hakimliğine, Kargı müddelurnu
milddeiumumisi Necati Sümer, ttnye miliğine Vak!ıkeblr hakim muavini Ali 
müddeiumumisi Zeki Levent, Korkudı.>li Özel, Sa.ideli sorgu hakimi Kamil Beydeş, 
müddeiumumisi Hüseyin Bahşi, Pertek İzmir sulh h1'ı.kimliğine İzmir fı1.a muavi
müddeiumumfai Nihat Tokay, Tosya müd- ni Münir Pil:lvoğlu, İzmir sulh hAklmliğl
dei umumisi Hasan Baran, Polatlı müd- ne İzmir aza muavini Naime Özevren, 
delumumisi Mahir Özkurtur, Mut mfüJ- Giresun sulh hakimliğine Giresun b.a 
deiwnumisi Şükrü Güneyman, Su•1gurlu muavini Hikmet Bingöllil, Acıpayam ceza 
müddeiumumisi Mustafa Önol, Gerede hakimi Suphi Ödemiş, Çarşamba müddei
müddeiumum!si Şevket Teoman, Bala umumlliğine Giresun h:lkim muavini En
müddeiumumtsi Rıza Ünal, Manisa miid· ver Ergün, Ankara müddeiumumi mua
deiumumt muavinliğine Afyon müddeiu-
mumi muavini Nurettin Özen, Uz!.lnki)prü 
müddeiumumisi Sahir Kurtluoğlu, Kuşa
dası müddeiumumisi Fevzi Balkır, Antep 
müddeiumumi muavini Eyüp Sabri Er-
man, Manisa müddeiumumt muavlnli~ı
ne Yıldızeli müddeiumumisi Kahraman 
Koç, Kırşehir müddeiumumi muavini H::ı
mit Önce, tnuborlu müddeiumumisi Fah
ri Boıbey, Torbalı müddelumumtsf Suphl 
Nail Okay, Bursa mfiddeiwnuml muavlnf 
Ferit Menteş, Niğde müddA.iu...,uuıl mua
vini Sürena Soysal. Cankın A.zalıjtına 
urgop mQddeiumumM Zahit Tokman, 
Ürgüp mOddeJumumJliğlne 'Menemen 
müddeiumumisi İlhami Sancar, Trabzıın 
müddeiumumi muavini Cevdet Suka~. U
şak müddeiumumi muavin! Enver Dayanç, 
Sıvas müddeiumumi muavini İlhan Diı
dar. Giresun milddeiumumt muavını İz
zettin Adoran, Göyceğiz müddeiumum?si 
Tevfik Tuncel, İzmir müddeiumumi mu
avini CelAl Varol, Saimbeyli müddeiumu
misi Cel:ll Heklmeroğlu, İncesu mıtddeiu
mumfsl Şahabettin Tol, Kalecik mOddelu
mumisi Ferit Beşkardeş, Pülümer mliddei
umumisi Hadi Gürün, Silifke mUddeıumu
m1 muavini Nihat Maraşlıoğlu. 

vini Kemal Er~n, Başmüddelumumt mua
vini NejatÖzoğuz, Kastamonu müddeiu
mumi muavini Hasan Ya7Jcı, Diyarbakır 
müddeiumumi muavini Muhsin Gürsal, 
Cebelibereket müddeiumumi muavini Zih
ni Kutlar. Erzurum müddeiumumi muavi
ni Tevfik Tekeli, Bnbaeski müddeiumumi
si Bilrhanettin Arat..Kastamonu müddei-
umumi muavini Talip Parla, B~ı~'"n!ı'" 
Bozkır mür!r'l<>I"-- • - uusrıu r e ' 
... auueıumumt mua\·..,ı Şahin Şahinler, 

36 lira asli maa,a terli edenler 

Geceleri bir ziya bombardtman:na mahfeller, Korsika hakkında İtalya- lıyacaktır. Dört sene sonunda elde 
boğulacak olan sergi yerinde herkes nın açtığı mücadelenin devam ettiği- edeceğimiz tecrübelere göre bu 
pavyonlarının diğerlerinden daha ni ve İtalya bir harbi göze aldığı miktar arttırılacaktır. Hallrnnızın 
aydınlık olması için hatıra gelen ve takdirde Fransadaki İtalyanlann ge- takriben yarısı topraksızdır. Kim- İsparta Aza muavini Adviye Öz.deniz İs-

1 
B' · ek parta sulh hAkimUğine, Manisa '!Ulh h!i-

gelmiyen her şeyi yapıyor ar. ır nı- n· vagıv nlmasının bir manası olacağı- seyı· toprag'mdan mahrum etm 
1 1 

..,1 

Ankara sulh hAkiml Nurettin Gürsel, Bey 
şehir müddeiumumisi Tarık Bozbek, İz
mir müddeiumumi muavini Sabri Atamer, 
Balıkesir müddeiumumi muavini Azmi 
Altan, Birecik milddeiumumt muavini KA-
7.ım Altan, Ezine mfiddelumumtsl Arif 
Sönmez, Erbaa müddeiumumtsi AgAh 
Nas, Taşköprü müddeiumumiliğine, Ci
hanbeyli hAkimi Hu!Osi, Bürhaniye müd
deiumumi mua\linllğine, Kangal müddei
umumfsi Rıfat Çire, Ş;ırkışla hl'ıkimliğine, 

Sinop milddefumumf muavini Ymıuf Ar
dalı, İsparta müddeiumumtıiğine, Tekir
dağ sorgu hliklmi Akif Köksal Konya 
mi.iddeiumumf muavinliğine, Mesudiye 
hfıkimi Nedim Tiyanı;an Ovacık Mklmli
ğlne, Mihalıeık milddeiumumfsl Remzi GU
ner Burdur miiddclumumHIRine, Siverek 
ceza hAkimi Ömer Göncü Kırkaçağç miid-
dehımumtllitbıe. 

ki1l41iğine Çorlu hakim muav n ı·. uran sanda bina biter bitmez dahili deko- ru beyan etmektedirler. Fransada ya- niyetinde değiliz. Fakat k0ylünün, Onsaı, İzmir icra memurluğuna Muğla Manisa hakim muavinliğine Erzurum 
rasyonlara başlıyacağız ve muhak- şıyan İtalyanlardan 1500. ü bu .. dav .. e- topraksız kalmasına da müsaade e- hfıkim muavini Bahaettın Çaket, İstanbul sorgu hakimi Sıtkı Berkül, Bünyan müd-

t' v• D hT de- · k Gü ç a müd delumumt muavinli~ine Kayseri Aza mu-kak 1 mayısa ye ışecegız. a ı ı te icabetle memleketlerıne donmuş- demeyiz.,, sulh hakimı E rem ven, umr 1 -1 avın· i Fahrcttı"n Dogvu, Arapsun mu-ddelu-b ı ğ 
tarihte i delumum!Uğine, Denizli Aza muav n 1korasyonlara aş ıyaca uruz lerdir. İsmet İnönü daha o zaman zira mumt muavinll""lne hllkim muavini Cev-ak 

k merasimi Muhtar Türkekul. Arapkir hAkimliğine K 
Yapılacak bayr çe me Bununla beraber !llalahiyettar kalkınmada alacağımız tedbirleri, dl det hter, Multla hAklm muavfnliitine İz. 

Antep Aza muavini Nuri Çatlayan, \\!ar n l
·çin hazırlıklar tamamlanmıştır. mahfellerde netice olarak Almanya- v M rdi ıı s um Ko mir icra memuru Hikmet Kinlioğlu, Tav-

ı Planlı bir iktısadi kalkınma prog· sulh hakimligine a n zası e - lı h•k· ı·-· K gu 
• nın kararsızlığı karşısında talyanın caoğlu, Amasya sorgu hakimliğine isten- şan sorgu a ını ıgıne arapınar sor 

radyo dalgaları i\tıııcı .. 'h. ~Tovvork 'ht' ts bir harekette bdlunmasma ramını hazırlamıştı. Vekaletten bul Aza muavini Şekip Huslu, Bursa sor- hAkiml Enver Ağar, Çankırı müddeiumu-
'k · t · ı ıva ız kUdik kt k ı · t h"' miliğine Çankırı hakim muavini İrfan merı a .. ıs as~~nlanle çarpışı:\Jrmuş. - ~~~; ilave olunmak- çe ten sonra a m a an zıra gu hAkimi Rıza Bayezit, Tokat sorgu .,. 

O d - M h k • Hl 1 .. ü ü h t kimi Behçet Akbay, Keskin sorgu h:lkim- Özberk, Emirdağ sorJ{U hAkfmllğine Bur-nun ıçın ogrudan doğruya irtibatı U Q emesi 1)~l§!IB11~ P ru, non n n a ıza- dur müddelumumt mua

1

vinJ Oral İdil, 
t · ·· k ·· d ğilmi · · v t onu ll~lne Bilecik hlklm muavini Sinasl Akın, emın mum un e ş. Buradaki t v • • h b'h .,._ am - ~rdin sorgu hAklml Fahrl Erenkui, Nev- Burdur ııorgu hAkimliğine Bahçe soq;rıı 
radyo mütehassrsJanndan ·Doktor Dün Asliye Biruıcl Ceza l\lahke- yap ıgı sanııınu as 1 aller, kıiia- hAklml Şinasi Beken, Karamürsel sorgu 

ıu, Çal sorgu haICmn'"ı.ı'M~! .. sorgu hAklml Youngla uzun temaslardan sonra Ce- mesinde sahte pac;:lportla hudutları- sında çok evvelden planlaştırdığı • - ... _ hakimliğine Gürün hfıklml M. Salt Yener, 
d 

· b d b" · t · · -\i_lddeiu_D1Umi muavinliğine Ercl-nevre yolile i:rtibat temin olundu. Bu mız an gıren ve ura a bazı mües- ır sıs emın, ıcraata geçmedt"n re- Yangın Enkazı • ~ 
ltrübeden sonra Ankara radyosu- seselere müracaa: ederek tayyare aHtedeki son safhalarmı bir daha Hôla S'önmedi 
nun doğrudan doğruya Amerikadan mühendisi olduğunu söyliyen ve sah gözden geçirmekten ibarettir. Is- (Batıarafı 1 incide) durmakta ve bunu en evvel 
işitilmesi temin edilmiştir. (Cümhur- t.<: me~t:f diıplko~aları gösterdi~; id- met İnönünün köylünün dertlerine madan unutulup bırakılmış ütüler - rılması ;cabeden bir mesele başa -
reisimizin 26 şubat akşamı Amerik;ı- a.ıas, ıy e e tev ıf cd. iılen Horst Fran- den çıktığı da tahmin edilm.ektedir. te1"'kkı" etınektedı"r. olarak ko nun muhak d defter açması, göz açmnsı, rrönül .li4 ya verdiği mesaj bu yoldan verilmiş- . . .. e!"l'ı-:?Sıne evam edil- 0 Hulasa henüz yangının hakiki se-

30 lira asli maa.,a terli edenler 

8 - 3 - 939 

Vatikanın 
Beyaz Duman 

(Başı 7 incide 
bulan mesahası ile Vatıkanda 
defa büyüktür. 

Vatikanın nüfusu da çok 
dır: 1025 kişiden ibaret. Bull 
853 ü İtalyan, 121 İsviçreli 
kalanı karışıktır. Papanın sara 
rını bekliyen muhafız alayı 1 
senesindenberi İsviçreliler ara 
dan seçilir. Bunlar bugün de rıı 
hur ressam Michelangelo'nun 
miş olduğu kiyafette giyinir! 
Çok eski ananelerinden bir ço • 
nu muhafaza eden Papalık bir 
tarftan da en modern teşkilatı 
mal etmez. Pius XI un yapt 
yeni demiryolu istasyonu, en .k 
dalgalar üzerinde çalışan kuvve 
bir radyo merkezi, yeni bir nıo 
zayik studyosu, zarif bir hüklı 
sarayı bu yeniliklerin başlıcala 

rıdır. Papalığın ayrıca parası 

dır ve Vatikan posta pulları Ic 
leksiyon merakWarınca çok arr 
nır. 

Bu küçük hükumetin bir sınJ 
rından öbür sınırına sekiz d 
kada gidebilirsiniz. Fakat kap 
rından içeri girdiğiniz vakit kat' 
şılaşacağınız santat hazinele · 
tetkik edeyim, derseniz, buna 
sanın ömrü yetmez. Dünyanın 
büyük kilisesi olan Sen Piyer 
radadır. Papaların sarayı da b 
bulan odaları ile dünyanın en b 
yük sarayı sayılır. Papalığın se 
lik bütçesi 15 milyar frangı g~ 

,. --J..., •• n ... .1. ,tJ l. ı "' ı 

katolik .. papalıktan ruhani irş', 
bekler. 34 hükfunetin Papa neJ 
dinde sefirleri vardır ve Pap~ 
57 memlekete dağılmış Noncı 

ları ve kongregasyon teşkilatı bıl' 
lunur. Hatta katolik memleketl Ö' 
de nonciolar diğer elçilere teka 
dürn ederler. 

ölen Papa, Lateran m~ahe~~ 
sini imza edeceği zaman, uzer~ il" 
hüküm sürmek üzere kendıs 
bırakılan arazinin küçüklüğünd 
bazı kardinaller şikayet edeC 
olmuslar, Papa bunu duyun 
"Acayip .. demiş ... İçerisinde 13 
nini'nin sütunları M:chelange~ 
nun elinden çıkmış bir kubb 
bahçelerinde, müze ve kütüp~tl 
nelerinde nihayetsiz ilim haz 
leri bulunan bir memcleket n 
küçük olsun .... ., 

Ankara Radyosu 
Dinlenemiyor ? 

1111 Ankarada en modern şekilde kurtl 
a himmet edilmiş olan yeni ista"'"" 

sın .... t dıll muzu İstanbulluların doğru durus 
yemediklerini ve belki Türkiyede JJle 

alıcı makinelerin yarısından fazlasına 
lik olan fstanbulun bu yeni tesisattaıı 
tendiğt gibi istifade edemediğini bU 
tebarüz ettirmeye bir kere daha mecb 
yet hissediyoruz. 

İstanbulluların bu şikAyetl Ankara 
yosile Faris istasyonunun üstüs~ g; 
sinden doğan ıslık ses.inden degıldl · 
•·- '·"~"r neşriyatı !zaç etmekte 
mahrur kısmen i2.tt1e 'eaııııı.!.._ ıııııretıle 
mukabil sanayi parazitleri, bilhassa 
içinde neşriyatı işitmeye imkan hıra 
maktadır. Bu imkAnsızlık heli! Q'iJ 

neşriyatında daha ziyade tesirini gö 
yor. 

Dişçiler, röntgenciİer, hareketli 
reklamları, sinemalar ve her türlü şe 
yapan motörler alıcı makineleri raha 
etmektedir. Bütün dünyada, radyo mB 
neleri bunlara karşı hüktimet tarafın 
müdafaa edilir. Bizim radyo kanunu 
16 ncı maddesinde de parazit yapan Al 
lerin 2'.ararları izale ettirileceğine dair 
sarahat mevcut ise de bu işi yapmak i 
teşklll kanunun emri muktezası ots' 
komisyon MlA kurulamadığından hal~ 
posta - telgraf idarelerine bu yolda Y8P' 
tıkları şikayetler tesirsiz kalmakta ve nf' 
tice olarak bilhassa bu parazitlerin i:el 
ettiği uzun dalgada neşriyat yapan ~· 
kara istasyonu fşitllememektedlr. 

tir.) dı. İddiaya gore bu Alman ayni za- açması, bu reformu yaptıktan son- bebini tesbit etmek mümkün ola _ İstanbulun bu en başta gelen ih-=- 0 
manda bazı müesseseleri de dolan- ra hakikaten tarihe altın harflerle mamıştır. tiyacını behmehal en kısa bir zaman-

A k " L• I dırmıştır. Mahkeme acılır açılmaz yazıla<:aıktır. Valinin sövleJiklerı· da karşılayacağız.,, 5 erı ISe er davacı yerine Ostiş müdürü Rahmi "' 

oğlu Behçetle avukatı İsmail Hakkı İtfaiye müdürlüğü, Sultanhama - Atlatılan büyük tehlike 
Boks Şampiyonu goçtiler. Suçlu da ~•imişti. Kend;si- Köylerde Kalkınma mı yangını hakkındak; raporunu ;k- Yangın geces; itfa;ye, DHsizzade 

Müsabakalann ikinci karşılaşma
ı;ına Maltepe lisesinde devam edil _ 
miştir. 

ni Almanca bilen bir de avukat tem- Kızılcahamam (TAN) - Kaza • mal ederek Vali ve belediye reisine ha~ının alevleriyle meşgul olurken 
sil ediyordu. mız köylerinde kalkınmayı temin et- vermiştir. Vali kendisiyle goruşen yanındaki Küçük Ticaret hanı da 

51 kiloda Kuleliden Nihat, Bur -
5adan Ahmede, MaJtepeden Nuret -
tin, Denizden Vecihiye sayı hesabiy
le galip geldiler. 

Müdeiwnuıni bir terciiman bulun- mek için köy birlikleri teşkiline ihti- bir muharririmize yangın hakkında tutuşmuştur. Burada söndürme ter _ 
rnası için ınuhak"'menin blikini iste- yaç görülmektedir. Kızılcahamam demiştir ki: tibatı almakla meşgul olan grup a . 
di. Muhakeme ayın yirmi birı saat köylerinin kısmı azamı ormanlar ci- "- Sutanhamam yangınının su - miri tesadüfi olarak, han dahilinde 
on dörde talik edi~di. d d y 1 ratle bastırılamamasının sebebi su - bir odada altı varil ispirto iki varil varın a, sarp ag yamaç anna sıkış-

1 
k . . ~ · 

._Bir Sa nd;f. Devrildi mış vaziyette, ziraatleri kendilerine suz. u ; de~ıldı~ Malum .?1~uğu üze- maki~e ~ağı ve mevadı müştaile ile 
Dun balıkçı Htiseyin adında bin'- b'l . . . . . re ıtfa.ye ışlennde en muhım nokta, memlu bır eczai tıbbiye deposu mev-

Yine 51 kiloda Bursadan Bürhan · 370 ~ e .. yetışmıyecek kabılıyet.tedir .. Bul yangının vaktinde haber verilmesi cut oldugvunu go··rmu-ştu··r. Bı"lhassa bu K t 51 
9 numaralı balık yillclu" san- k l 1 l d k t ki 

uleliden hsana, Maltepeden Murat - oy u er orman ar an es ı. erı a - keyfiyetidir. İtfa;ye ilk evveli yan - ;spirtoların tutuşmadan evvel ora -D daliyle Ahırkapı açıklanndan ge- gaç, kereste ve yaptıklar bır takım k l · d Kısa dalgalara gelince: bunlar fstanbııl 
gibi mesafelerden çok daha uzaktan ışt• 
tilmeye mahsus olduğundan İstanbutdııl' 
alınamamaktadır. Evvelce İstanbul radYO"' 
su mevcut iken mahallf radyo neşriyatın 
mağ!Cıp olan ve sesleri işitilmeyen pars· 
zitler şimdi Ankara neşriyatı önünde cld' 
dl ve hakikaten can sıkan bir Arıza hamı' 
almıştır. 

enizden Tayyarı abandone ettL çerken sandal birdt!nbire denöze • . . gını yangın u esın en haber almış. dan çıkarılması. itfaiye grup •fradı-
57 kiloda Kuleliden ŞeUk Bursa • devrilmiştir. orma~ mamulatını. ~ızlıc~ satmü tır. _Bu o d_emektir k; alevler kend;n; nı ve hatta o yakınlarda toplanmış 

dan Kenana, Denizden Sadi Malte _ Hüseyin denizde yanm saat ka- suretıyie maı'Otlerını temın edebıl- harıce verınceye kadar dahilde uzun bulunan halkı muhakkak bir leli _ ped İb ah
. mektedirler. Kendilerinden salma müddet devam etmiştir. Nı"tekı'm ı"t- ketten Jrurtannıstır. en r ıme sayı hesabiyle galip dar uğraştığı için mecalsiz kaldığı 

geldiler. sırada Haydarpaşaya gitmekte olan şekli~dek~ara toplamak _hemen he - faiye ya~gın yerine geldiğ; zaman a- Böyle bir feİôketle bir daha yüz 
61 kHoda Kuleliden Şaban Bur_ !intan lşletmesin;n 28 numaralı An- men ~ ·~•~dır. Senevı bütçesi en teş kend'.ni dışanya vermiş. ve et • yüze gelmemek için ispirto, yağ, e • 

sadan Nadire, Maltepeden Kemal kara romörkörü tarafından kurtarıl- çok yuz ellı lırayı bulan bu köylerde rafı tehdıde başlamış bır halde bul- te:r klorforın kl t'J . "b· 
. . . , orme ı ve saıre gı ı Denizden Sermede hükmen PHp mıştır. mısa!ır odaları, mektep, çeşmeler. muştur: • . patlayıcı ve yanıcı maddeler;n bu . 

gcld"ler. * Belediye, Kadıköyünde Osma- meydanlar, fidanlıklar vücuda getir- İtfa>ye yangın yenne gelır gel - Jundu~u yerlerin en yakın uıa;ye 
66 kiloda KuleUden Reşat Bursa- nağa mahallesinde İhlôs sokağında mek adeta muhaldir. Ancak birbirine mez derhal yangın musluklarına ta. gruplarına hemen hildlr;lınesi yerin· 

dan thı;anı nakavt etti. bir su deposu yaptırmasına karar ~akın üç, dört köy birleştirilip kA - kılan dokuz hotum~n hepsi birden de bir tedbir olacaktır. 
enızd,.,rı F.fdal Maltepeden Ya- hh D 

. vermiş, deponun inşasını dün mÜte- tıp, sığırtmaç ve saır· e gı'bı' u··cretler- bol suyla ateşe çevrıldi. Su çok boJdu. 
k a ide ihale etmiştir. den tasarruf için bunlara mü..+- k Terkostan başka denizden ve sarnıç-

Binaenaleyh Posta Telgraf umum mil• 
dürlüğünOn harekete geçmesini ve pa~· 
zitlerin izalesine alt mücadeleye hemetl 
girişilmesini ehemmiyetle dileriz. 

Senelik radyo resmini vaktinde verınf• 
yenlere zecri ve cezar hükümler tatbik e
den P<M!ta telgraf idaresinin bilmukııbele 
kanunun abonelere vaadettikl himayeyi 
temin etmesini beklemek milnaka:ıa edll-
mez bir hak teşkil etmez mi? 

vuz maçı ter ·ettiğınden galip ilan e- ~--""""!-~'"-'!~!""'!"~-~~~ 9"""re . ıardan da istifade ediliyordu. S h G r 
dildi. dedildiler. Kuleliden Hayri Bursa _ f~~at faal bir muhtar seçtiği ve eyya e ıyor 

Muzaffer dan Ahmedi abandone etti. koy kanununun emrettiği şartlar, len!;~da tam randımanla su it - Satorina isimli Transatlantik, cu- Parmakları Doğrandı 
72 kfloda Kuleliden 

Maltepeden Haydan abandon; etti. Net;ce: Kuleli yed; maçın altısı _ kalkınma hareketleri bu köylerden • •• • ma .günü saat 13,30 d~ 300 seyy•h- Eyii!"e Bahariye caddesindeki 

nı, Maltepe, Deniz üçüncü, Bursa da evvela birinde, sonra ötekisinde tek- .. Yangında ~suzlu~ ~ekı1medıginı la ı.~ına.?ımıza gelecektır. Seyyahlar kontrplak fabrikasında çalışan Dan • 
ikisini kazandılar. • sif edilmek suretiyle sıraya konduğu soylerke.n şe~rın. su ~tıyacının esa- o gun oğleden sonra şehri gezecek- yal kazaen elini destere makinesine 

Yann yine Maltepe lisesinde gü _ takdirdedir ki müsbet neticeler alın- sen ~ın edı~ış ?lduğu. iddiasınd~·ı l~r, ert~i. gün de vapurla Boğazda kaptırmıştır. 

Bursadan Nihat Denizden Afife, 

79 kiloda Denizden Nedim Mal -

tepeden Kayaya, hükmen galip ad -
teş f"mal müsabakaları yapılacaktır. ması mümkün olabilecektir. değilun. Belediyemız şehnn umumı hır gezıntı yaptıktan sonra limanı- Parmaklan doğranan yaralı Gu· 

su ihtiyacı üzerinde ehemmiyetle mızdan ayrılacaklardır. reha hastahanesine kaldınlmıştır. 



8 - 3 - 939 

Tayyare Kaçakçllığı 
Suçlusu 

Hakkındaki Muamele 
ıı 'r· Ankara, " (Tan Muıhabirinden) -

aYyare kaçakçılığı dolayısile evrak 
Sahtekarlığından mevkuf bulunan 
Hariciye Vekaleti memurlarından 
lluninin vaziyetini, vazifeden müte
~e~t bir suç addeden Ankara Cüm 

ı.ır Yet müddeiuınumiligı" · mahkeme
hi n tnemurin muhakemat kanununa 
g~re icrası için evrakı Hariciye Ve
kaletine gönderrni§tir. Hariciye inzi
bat komisyonu bu~ünlerde Rulıı hak
kındaki kararını vererek Cümhuriyet 
~Uddeiumumiliğine bildirecektir. 

Şüpheli Bir YanCJın 
Evvelki gece saat 2,30 da Nuru -

<>srnaniyede Koçoya ait marangoz 
• fabrikasında bir yangın çıkmış, kıs

tnen Yandıktan sonra söndürülmüş -
r· ur. 

Yangından sonra gerek itfaiye ve 
gerek belediye mühendisleriyle yapı. 
lan keşüte yangın şüpheli görülmüş 
r· ur. 

1 Ateş söndürüldükten sonra yapı -

1atı. tetkikat neticesinde elektrik kab
olarından birisinin kesilmiş, müsbet 

\1e ll'lenfi ceryanların talaş ve tahta 
rarçalan ile dolu bir mahalde yer -
eştirilmiş olduğu görülmüştür. J 

Fabrikanın içindeki makineler 

~~o li~aya A~~W~~§~i~rta şirketine 
Uddeıumumilik tahkikata ehem - . 

I ıtı• 

~le devam etmektedir. 

f':;~?I 
~_,,..-~ ! 

Yedek Subaylar 
;•tl'1 Askerlik Şubesinden: 

~tih askerlik şubesinde kayıtlı 313 do
daı- Iuıardan 326 doğumlular (dahil) ka
l'l'ıerı~la~ Yedek Topçu ve Muhabere asteğ
rııesı erı Yani eski yar~übaylar (Serbest 
ltıta ek erbabı hariç) tfılim görmek üzere 
ba11

1a S<!Vkedileceklerdir Muhabere su
~a arı 10 Martta, Topçu subayları 15 
l\ıı:;ta kıtada bulunacaklarından derhal 
bit Ye. ~Gracaat ederek va:dyetlerini tes
~eleri ilan olunur. 

ta~.\'tıp : İşçi beyanname defterim 
ğı ~bohnuştur, yenisini çıkartaca-
d~n hükmü kalmadığını ilan e-

TORK TiCARET BANKASIA.S. 
Merkezi: ANKARA 

KAMBİYO iŞLERi 

Ve Sair 

MUAMELATI 

ŞUBELER 

Ankara Bolu lstanbul 
Adapazarı Bursa lzmit 

Bandırma Eskişehir Safranbolı• 

Bartm Gemlik Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi • • 

Umum Muduı tu". TiiDKRANK • Şubeler : TiCARET 
Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis edfreh 

"GECE KASASI .. 
Çok müaaid tartlarla sayın mütterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gİfelerimize müracaat olunması. 

~ D 1 K KATI~ 

APIKOGLU ı 
SUCUKLARINI 

rercih ediniz 
Halis koyun ve sığır etinden ma

muldür. Bütün bakkallarda satılır. 

Taklidlerinden sakınınız. 

lıtanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komisyonundan : 

Merkezimize ait Kavak Tahaffuzhanesi banyo dairesi ve müteferrik 
tamiratı ile formol evi inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

A - Tahmin bedeli "3593" lira "53" kuruştur. 

B - Buna ait şartnameler Merkezimiz levazımından "18" kuruş mu
kabilinde alınır. 

Hasırcılar No. 91 
Faik Uygur 

1ma!Athane: Maltepede 

•ı••••Telefon: 24340 ----· 

C - Eksiltme 21/Mart/939 Salı günü saat 14 de Galatada Kara 
Mustafa Paşa Sokağında yukarıda yazılı eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

D - Muvakkat teminat parası "269" lira "55" kuruştur. 
E - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair Nafıa 

idaresinden veya Merkezimızden verilmiş bir vesika ibraz etmeleri 
şarttır. "1385" 

.. 
inhisarlar -U um Müdürlüğü ~ llcinlarl" -

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

Muşamba 27 ad. 318 
Selefon 
kağıdı 15000 tabak sos 25 
Çuval ağa- 1 ad. si1 490 
zı dikme ma-
kinası İzmir 

Lira Kr. 

28 35 

60 47 
96 75 

açık eksiltme 14 

" " 14.30 
" n 15 

I - Cins ve mikdan tahmn bedeli ve teminatı yukarda yazılı üç ka
lem malzeme şartnameleri ve nümuneleri mucibince ayn ayrı eksilt
meye konmuştur. 

II - Eksiltme 16/3 '93e perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

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

IV - D·kiş malcfoası eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fenni tek
liflerinin İnhisar!ar umum müdürlüğü tuz fen şubesine beş gün evvel 
berai tatbik tevdı etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın işti

rak vesika almaları lbımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 gü
venme paralarile münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda 
adı geçen komis yona gelmeleri ilan olunur. (1129} 

• Cinsi Miktan Muhammen % 7.5 l\fu- Ekı:;iltme Saat 
8. vak Tem. şekli 

Lira Kr. Lira Kr. 

--
Tuz Küfesi • 3000 adet 900 - 67 50 Açık 16 

eksiltme 
Yangın sön. 17 kalem 2337 54 175 31 .. .. 16.20 
dürme levazımı. 

I - Liste ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve mikdan yazıh 
2 kalem malzeme ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedellerile nıuvakkat t~natlan hizalarında göste-
rilmiştir. 1 

III - Eksiltme 17 - 3 - 939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalann
da gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki A
lım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve fartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız ola
rak alınabılli'. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde% 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (1311) 

* I - Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya Tütün Fab-
rikasında yaptırılacak Tretuar, asansör tesisatı, bahçe toprak tesviyesi 
drenaj bahçe dahili yollan ve ihata dıvarlan işleri ve bunlara ait imalatı 
srnaiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

ll - Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi 2.759 lira 
77 kuru~ur. 

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

IV - Şartname, keşifname ve projeler 184 kuruş :mukabilinde Leva
zım Şub~inden ve An.kara, İzmir, Malatya Başmüdürlüklerinden alı
nabilir. 

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

VI - Taliplerin eksiltme gününden... R....oiku aımaıan temin~t ~kçesi 
Umum Mü<IH~Ult larını ve mühürlü fiat teklif mektuplarını ihtıva e

--.; ......... u'.Aa p . . ... de niha et saat 14 de kadar mak
den kapalı zarflarını e~sıltme _gununR. seti~e vermeleri lazımdır. Pos-
buz mukabilinde mezkur Komısyon . ıya "1489" 
tada viı.ki olacak taahhürler kabul edılmez. , 

ı ~ tanbul · BelediyeSi llCinları 
1 

l
'ı . . olan Zat işleri müdürlüğü mahzeninde yaptırı- \ 

Keşif bedeli 598 lira b ık eksiltmeye konul-
an .. t ahhit nam ve hesa ma aç \ 

lacak yerli r ar mu e . ..d."rlügu-··nde görülebiliT. l 
. ak"l rtnamesı Levazım. mu u 

muştur. Kşif evr ı e şa d zılı vesikadan başka Fen işleri müdür
lstekliler 2490 sayılı kanun a ya . .

1 44 1
. 

85 
kuruşluk ilk temi-

hl. t vesikası e ıra 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

rrnf besaplan1u1a en P 

Ziraat nankasında kombaHh ved fihbak"T;:c~S:~ur'a ile aşağıdaki plar . ı ı senede 4 e a çe 50 lırası bu unan ara .. . . datıttlacakbr. . 
ıore ikramıye 4 000 Lire 

1 000 Liralık ' 
4 
4 
4 

40 
100 

Adet · z,ooo 
• 500 • ı.ooo 
• zso • 4,000 

• 
100 ~ s.ooo 

• il • 4.800 '° • 

• • 
" , .. 
' ,. • 
' 120 • !O • 3,ZOO 

160 • içinde 50 liradan a$a~ 
D!KKA T: Hesaplarmda1d ı>arala~~~ ~:n:o fazlasiyle verı1eeektlr 

-lüc:mıverlere ikramive Clktılh ~~d 1 Birlnclklnan, 1 Ma'ft ve 1 Ba'El· 
Kuralar senede 4 defa, 1 Ey ' 

ran tarihlerinde cekilecektir. 

lüğünden alacakları Fen e ıye p be günü saat 14 
b.1 b raber 23/3/939 erşem 

nat makbuz veya mektu 1 e e (B) (1520) 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. . 

#;;T;;U;;R;;K;;H;;A;;V;;A;;..K~U~R~UM~U-, 

Büyük Piyangosu 
Beılncl ketlde : 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 5 O. O O O liradır ... 
b k 15 000 12 000 10.000 liralık ikramiyelerle 

Bundan ~ a: · • · • d 
10 000) liralık iki adet mükafat var ır ... 

(20.000 ve • t 1 lh 
Bu tertipten bir bilet alarak lttir~k de m~htl: 

mal etmeyiniz. Siz de piyanCJonun mes u ve 
yarları arasına CJlrmlı olursunuz. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların 
dan mütevellid sancıl:ırmız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetlerı

nizi U R l N A L ile geç~riniz 

U RINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir, kan 

temizler, lezzeti boş, alınması ko 
_.....,ıs;o.o.,, taydır. Yemeklerden sonra yarın 

,,--..__ 

-
bardak su içerisinde alınır. 

ING1LIZ KAN7l IK 
EC 1 A NES1 

BEYOGLU - tSTANBln 

· Üniversite Rektörlüğünden : 
kuk fakül~esi ceza hukuku doçentliği açıktır. Talimatnam~sı ~uc~· 

Hu • ·· ·· imtihanlar başlıyacaktır. tsteklilerm nı· hince 5 Mayıs 9.ı9 cuma gunu 
aaıı sonuna kadar fakülte dekanlılı na başvurmalan. (1477) 



Terkibinde 

I Y OD 

TAN 

Vücudün zayıf 

sızllğa, vereme 

• • 
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kısımlarına, kan· 

istidadı olanlara, 

TANEN sınır zayıflığına, genç kızlara. 

sıraca, kemik hastalıklarına •• mup· 

GLISERO teıa. teverrüme müstaid çocuk· 

FOSFAT lara, hastahkların nekahatlerinde 

Vardır. 
yarar ve şifa • 

verır, kanı artırır, 

i~tiha • 
verır. 

KESKiN KAŞELERİ; Kırıklık, nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrılarına birebirdir. İstanbul 
Bahçekapı SALİH NECATİ 

_ ................................... _. ......................... _._ 

Dünya havadislerini en 
doğru · veren vasıta 

çabuk ve en 
radyodur ... 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu-
ğundan: 

Şişlide Osmanbeyde Ahmet bey 
sokağında Nigar apartmanında 
mukim iken halen ikametgahı 
meçhul bulunan Hüseyin Ziya oğ-

r 

lu Süreyya Koraya: 

Selanik: bankasının ioote'kten -L<-

1 tevclJH viıuctR üzere zimmetinizde 
[ alacağı olan ve dairemizin 937 / 3614 
1 numaralı dosyasile paraya çevrilme
! sine karar verilen Molla Gurani'de 
1 Sarı Musa mahallesinin Sami paşa 

1 
ve Kireçhane ve Hasan sokağında 

, eski 1. ila 11, 2 ila 14, 23 mükerrer .---------------------~------• 
l 171 yeni 4, 6, 11, 13, 15 kapu ve 210 K U R T U L U C 

-- ------------ - -·- - -----------. 
1 ada 4582 harita numaralı ve 845 met- ~ 

1 

re 29 desimetre murab~aı sahasında Doktorlar, Bankacılar, katipler, Mektepliler velhasıl bütün 
olup tamamına 2113 lira kıymet tak- mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin ceb-

idir edilen bir kıt'a arsanın tamamiy- lerine akmasından, kurumasından, ve ucun bo-
le yine mezkur mahal ve sokakta ay-

1 
zulmasından kurtaran yegane 

nr kapu ve a<:la ve 4853 harita nu- ı T 1 K U DOLMA KALEMi 

1 

man.ısı ile mukayyet ve 1068 metre ı 
11 desimeıtre murabbaı sahasında 
ve tamamına 2670 lira k1ymet tak-
dir edilmiş olan keza bir kıt'a arsa
dan ibaret gayri menkulatm tamamı ı 

açık arttırmaya konmuş olup 5-4-939 
tarihine müsadif Çarşamba ,günü sa
at 14 ten 16 ya kadar dairemizde bi
rinci açrk arttırmaları icra ve arttır
ma bedelatı mukadder kıymetlerine 
nazaran % 75 ini buldu~u surette a
lıcısı üstünde brrakılacağr aksi hal
de son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün müddet
le temdit olunarak 20-4-939 tarihin(' 
tesadüf eden Perşembe günü ayni 
saatte yine dairemizde yapılacak i-

\ vrupada dahi tasdik olunduğu gibi 
\lmanyanın bu icadı mürekkepl~ 

rnlemle yazı yazmak rnec
ıuriyetinde olan halkı 
ıakikaten bu eziyet
en kurtarmıştır. 
rIKU ucu aşın · 

naz, bol mü-
·ekkeb alır ~"" 

kuvvetli basılın, .. 
t -4 kopya çıka~ 
ılabilir. 

Açık bıraki 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur 

sun mürekkep akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlan 

ve en kullanışlı mürekkepl; 
kalemdir 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kır
mızı renkleri de ayni fiatta satıl· 

maktadır. Her yerde arayınız. Fiatı 
3 liradır. 

Deposu: Rıkardo Levi halefi Filippo 
Levi. Havuzlu han No. l, İstanbul. 

Takl itlerinden sakınınız. Kırnuzı halka iizerinde TIKU 
Markaya dikkat edi n iz. Ta,raya poeta ile gö n derilir. Slparlılerln bedeli olın 

. · arthrm~arm~ me*Qr ~=~~~~~~===========~=~~~-----
desine ihale olunacagı ma Wi\ılfftz 

3 li r a evvelden 9önderllmelidlr • 

::.•• ı ı ıııııı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı ı İktısat 

olmak ve icra ve iflas kanununun 
1127 inci maddesine tevfikan t.eb1iği 
muktezi satış ilan varakası makamı
na kaim olmak üzere keyfiyet m üt
tehaz karar mucibince ilanen tPbliğ 
olunur. (15760) 

KAYIP : 1236 numaralı sandalcı 

ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. 

İlyas oğlu Raşlt 

Sahib i v e Netrlyat MUdUr U H alll ı_Qttl 

DÖ RD Ü N CÜ Gazetecltlk v e Netrlyatı 

T. L. Ş. Baeıldıi:jı yer TAN Matbaası 

Vekaletinden: 
~ y·· kk d = :: ur u şun an • j Vekaletimiz ic ticaret Umum Müdürlüğü İhracat kontrolörlükleri için ! • § (Louis Schopper) Marka (9) adet hı:!ktolitre (3) adet kalbur makinesi 
=1 akl t L" . 9 10 ve 11 inci smıflarm- 1 (6) adet etüv ve (3) adet hassas terazi satın alınacaktır. 

1 _ 1\iuayene zamanı y aşı. ısenm , = 1 B ·ı tl · h ı d . .. 
. . ed . - - u a e enn mu ammen ve eli (3114) uç bin yü d"rt ı· dan Türkkuşuna yazılmak isteyenlerin vakıt geçırm en. -

1 
. . z on o ıra o-

l 2 _ Geçen sene Lisenin dokuzuncu sını!mda olup ta İnönüne sev- :: lup muvak~at temına~ parası'. (_2331 lira (55) kuruştur. 
= kedilmiyen talebelerle şimdiye kadar İnönü kampında _B, C v: mo- j 2 :-- Eksıltme 17~31 3~~ tarihıne tesadüf eden curn~ ı{iinü saat onrla 
1 törlü kampta Turizm Brövesi alanların kayıtlarını yenılemek uzere: = Vekalet sa:ınal:rıa .ıcomısyonuncta yapılacaktır. 

3 - Türkkuşunun diğer şubelerinden İstanbula nakledenlerin de 1 3 - Talıplenn şaı:nameyi görmek ve teminat paralarını yatırrna\c Ü· 

1 k .. zere Ankarada Vekalet levazım m"d·· ı ··~ ·· 1 İkt ı V kayıtlarını yaptırma uzere: •v· :: • • •• .. v •• u ur ugune ve stanbulda ısa e-
Derhal Türk Hava Kurumu Merkezinde Türkkuşu İspekt~rligıne j kAleti ihracat kontrolorlugune müracaatları ilan olunur. (1287) (680 

1 müracaat etmeleri. Kayıtlarını yenilemiyenler Türkkuşu Üyelik hak- :: 
"1536" -- }arını zayi edeceklerdir. 1 

~IMllll~llllBllllMllll 1' 1!!1 1111 1B l111Bllll lll llll l!!l llll l!!!l l l l l• ll ll•l lll l l ll• ı--;: 

~;;;~~--------------·------, 
GE E BAYANLARA: 

Kabızlık, gebeler için bir zehirdir. Kabız çeken gebelerin kanında, 
hüceyreler kusurlu ve zayıf doğarlar. v ~ 
:Kusurlu ve zayıf hüceyrelerle beslenen çocukların da dıbagı ve bun-

yesi zayıf olur. . . · 1 kt · · ı b' adet KİSSİNGA hapı yutarak bünyenızı zehır entne en 
Akşam arı ır , 

kurtarınız. Her Eczanede bulunur. ,. " . 

. Deylet · Deinkyolları ve Limanları '.isletme u. idaresi' !lariları 
' . . . . 

Muhammen bedeli 9000 li · · ·ı ht lif ··ı ·· .. . .. ra olan motör tamırıne aı mu e o çu ve 
~ır aletleri 24/4/ 1939 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdar b" 
B . . e !nasında satın alınacaktır. 
~ ışe g.ı~ek isteyenlerin 675 liralrk muvakkat teminat ile kanunun 

tayın e~ı~~.vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis-
yon Reıslıgıne ve.....,eı . 1• d 
Ş rt .... en azrrn ır. 

. a nameler parasıı olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1524) 

~- ,_{~~·-···· -- ~ . . 1 . ---~~ ,::;.. ·n -11- - · --: ı ... --t. : , _. ~ ... ... : ... . , ' . 

. . . :~~·~ ,_~::.~ :,:~-~ ·_, .. ;:_Ş_~!I ... Qevşekl.iği 
ı ... ,~ ~t"s , ~txo~ ~m an s 1 z l ı k 
~ .r :t:;~:·ı . ~ :.· ... . . . 

, . · -·~ ·. Vücut ... ve · Dinıağ 

.• ·. . . .·. • .. · . ~::~~,:'~~k!~:.:'s~r :::d~; 
· . ,:;;• ~ Kutusu 200 Kuru$ 

·. ,· ·.,,,-:- .-. ~· ~ .t"~-~. ·, ~ ~.-_. ; . .. ' . ---

: ~ E .. ŞJ~ : ... KEMAL - MAHMUD CEVAD 
.,,·t'c( ~~·: .. ECZANESİ ·Sirkeci - ist:anbul 

SATILIK ECZANE 
Haydarpaşa - Adana hattı güzergahında büyük bir vilAyet met'keztn

de müşterisi hazır, işlek bir eczane, sahibinin sıhhivaziyeti dolayısile 

satılrktır. 

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

............................................. 
BU KUCAKLAMADA 

PERTEV SURUBU 
ve 

Pertev Çocuk 
Pudrasının 

hissesi olduğu bilaihtiyar 
21:ihne Qelmektedir. .............................................. 


