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PENCEREMDEN 

Türk 
debiyatında 
anzi9 ! 

Yazan: M. Turhan TAN 

D anzig, mnllı.m olduğu üzere bir 
çıban ha~ıdır. Her Hitlcr, ko

lay kazanılmış zaferlerden gurura 
kapılıp da onu da koparmak isterse 
A vrupanın siyasi bünyesinde yaman 
iltihplar ve ihtila~lar vukua gelme
si muhtemeldir. 

Bununla beraber ben, Danzig'in 
Polonya ile Almanya arasındaki na
zik durumu iizcrindc mülahaza yü -
rütecck değilim, yalnız Danzig şeh
rinin Türk edebiyatında ne suretle 
yer tuttuğunu hatırlatmak istiyo -
rum \'e bunun için de Osmanlı elçile
rinden Vahit efendinin kaleme aldı. 
ğı sefaretnameden şu satırlraı ikti
bas ediyorum: 

"Finkistein sarayına vürudumuz 
Daniska (Dantzig) kalesinin tamam
ca zaptı tarihi olan yirmi iki senesi 
rebiülevvelinin yirmi dördiincü giinü 
olup ferdası sabahında imparator 
Napolyon Borıapart cenaplarının di
van tercümanları makamında olan 
Jauhert nam şahıs gelip bir nefer 
terciimantmızla beraber bizi davet 
ve miilllkat mahalline idhale delalet 
eyledi. Orada imparator cenapları 

nefer esvabıyle şapkast koltuğunda, 

bir kaç enfiye kutusu elinde ayak ii
zeri durtll' olduğu ve bizim dahi ba
şımızda adi destar, arkamızda alsaya 
çuhadan şemseli kerrake bulunduğu 
halde yüzleşildi, elle selam verildi, 
levendce hareketsiz duruldu ve son
ra konuşulmağa başlanarak hamil ol
duğum namei hümayunu eline verdi
ğimde memnun ve mahzuz olduğu

nu tercüman Jaubere telkin ve o da 
bize teflıim eyledi. Müteakiben dev. 
let işleri üzerinde bir saat kadar ko
nuşuh~p oradan kendi dairemize av
det edildi, İ.staııbula tahrirat ve pos
ta ihraciyle iştigal olundu. 

Danzig ahalisinin istimanlan im
paratorla bizim mülakat edeceğimiz 
vakte ve düşman askerlerinin kale -
oon çıkışları müşarünileyh inıpara -
torla birlikte kaleye girişimiz günü
ne tesadüf etmekten naşi tarafımız
dan tebrik ve tehniye yollu bir ha
reket lazım geldiğinden şu tarih kı. 
tası yazıldı: 

Ben andayın hezarü heftü heşt sad 
sali İsa'da 

Daniskayi büyük Napoliyon ahz etti 
a'dadan 

Ana tarih olur berceste bu mısraı 

garramız 

agdmğ.(şaya 'kta 
Daniska şehrini aldı Fransızlar Pü

rusyadan 
1807 

Nazmımızın terciinıcsi imparator 
hazretlerinin manzuru olup son de -
rec2 haz eylediğini bizimle arkadaş
lık etmekte bulunan İtalyan elçisi 
gelip resmen ifade eylediğinden son
ra ikramen yanımıza terfik olunan 
bir ceneral delaletiyle şehir \'C kale
nin her tarafını tamamca gezip gör
mek müyesser olmuştur!,, 

İşte Danzig şehrinin Tiirk edebi. 
yatına girişinin şekli ve tarihi! .. 

MOTEFERRIK : 

Anıt • Kabirde 

lstanbul Toprağı 

da Bulunacak 
Dahiliye Vekaleti, Ebedi Şef Ata

türke yapılacak anıtta Istanbul top-. . 
rağının aa bulundurulması hakkıncla 
İstanbul şehir meclisince izhar edi
len temenniye şu cevabı vermiştir: 
•- Ulu Önder Atatiirke yapılacak a

nıta i tanbul toprağının katılması temen
ni inl Mvi viltıyet umumi m eclisinin ka
ran Cumhuriyet Halle P artisi Genel 
Sekreterliğine bildirilmişti. Bu kere alı

nan karşılık ilişik olarak gönderilmiştir." 
Sayın Faik Öztrak 

Dahiliye Vekili 
4WW 

cUlu Önder Atatürk için yapılacak a~ı
ta İstanbul toprağının da katılması te
rnennnislle şehir umumi meclisinin ver
diği kararı saygı ve takdirlerle karşılarız. 
Ancak Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü 

dolayısile yurdun her tarafır.da merasim
le alınıp gönderilen toprak ta Partide 
m ahfuzdur. Bu meyanda l s tanbul Vıl<İYl?
tinin ·ılerı de m evcuttur. Zam nında ve
rilecek karara göre ku11 nılacaktır. Bu 
11\jJ!tlC şehir ·umumi meclisinin dileğinin 

yerine getirilmiş olacağını saygılarımla 

arzcderıın. tı Sekreter 
Fikri Tuzer 

Yeni Belediye 
Bütçesi Bir 
Milyon Fazla 

---o--

TAN 

Şehir Meclisi Dün 

lçtimalarına Başladı 1 

Şehir Meclisi. nisan içtima devre
sinin ilk toplantısını dün vali ve be
lediye reisi doktor Lutfi Kırdarın ri
yaseti altında akdetmiştir. Meclis, 
valinin kısa bir nutku ile açrlmıştır. 
Lutfi Kırdar bu nutkunda şöyle de
m:ştir: 

39 Yolcu 

Yolunda Bir 

Alan Otobüs Silivri 

Kazaya Sebep Ordu 

Evvelki giin Silivri ile İlterte
pe köyü arasında 10 kişinin muh 
telif yerlerinden ağır yaralanma
siyle neticelenen bir otobüs ka
zası olmuştur. 

"- !lk işimiz 939 senesi bütçesini 
gözden geçirmek olacaktır. Şubat 

toplantımızda bir çok maruzatta bu
lunmuştum. Bütçeyi, bu maruzatı na- 1 1 

zarı dikkate alarak hazırladık. Yalnız 
intihap dolayısile bir kaç gün teeh- ] 1 

hur etti. Bütçede gözettiğimiz nokta- 1 

lar hakkında müzakerat esnasında da 
icap eden maruzatta bulunacağım. Is
tanbul halkını nefsinizde selamlar. 
kararlarınızda daima muvaffak olma
nızı dilerim.,, 

Şoför Şehmuz tarafından ida 
re olunan ve Silivri belediyesi -
nin 3 numaralı plakasını taşıyan 
hu otobüs muhtelif tarJalarda ça
Iışmağa giden 39 kişilik bir yol 
cu kafilesini hamilen yola çık -
mı~tır. Asfalt yoldan tarlaların 

yoluna sapaeağı sırada otobiis 
birdenbire yolun sağ tarafındaki 
hendeğe yuvarlanm1ştır. Kazayı 

haber alan jandarma Silivrideki 
hütiin motörlii nakil vasıtalarını 

tahrik ederek kazazedelerin im • 
dadına ko~mu~tur. On kişiye ba
liğ olan ağır yaralılar hastaneye 

Bundan sonra eski zabıt okunarak 
bazı tadilattan sonra kabul edildi ve 
ruznameye geçilerek bütçenin. tetkik 
edilmek üzere bütçe encümenine gön 
derilmesine karar verildi. 

Yeni varidat bütçesi, 1.023.106 li
ra fazlasile 12.423.676 liradır. Bütçe
deki bu fazla bakayaya kalan yol ver
gisi ile diğer belediye vergi ve re
simlerinin tahsili ve bir de yeni se-
ne vergi ve resimlerinin yüzde 85 
nisbetinde tahsil edilmesinin temi
ninden ileri gelmektedir. 

Bütçe, encümene havale edildikten 

sonra ruznamedeki diğer mazbatalar
da ait oldukları encümenlere gönde

rildi ve toplantıya nihayet verileli. 

DENiZ ve LiMANDA : 

Denizbank Umum 

Müdürü Dün Geldi 
Bir müddettcnberi Ankarada bu

lunan Denizbank umum müdiirü Yu
suf Ziya Erzin, dun şehrimize dön
ınüştür. 

Umum müdür, bankaya ait işler 

ve Alman heyetile yapılan müzake
reler etrafında lktısat Vekaletine i
zahat vermiş ve ısmarlanma işi te
hir edilen on bir vapur meselesile 
meşgul olmuştur. 

Almanyada yaptırılan vapurların 
noksanlarını ikmal üzerinde hiçbir 
ihtilaf noktası kalmamıştır. Evvelce 
Alınan tezgahlarına ısmarlanıp ta 
yapılmıyan 3500 tonluk Karadeniz 
tipi apurlar için iki buçuk milyon 
mark tazminat alınacaktır. Deniz
bankça bu vapurların başka tezgah
larda yaptırılması takarrür etmiştir. 

* Denizbank fen heyeti tarafmdan 

yapılan muayene sonunda !nönü 

vapurunun kadro harici çıkarılması 

takarrür etmiştir. 

* Gümrük Başmüdürü Medhi ve-

BELEDiYEDE : 

Unkapanı Caddesi 

için lstimlCik 
Belediyenin, Belediyeler bankasın

dan alacağı beş milyon liradan iki 
milyonu, Eminönü meydanından iti
baren Unkapanına doğru açılacak o
lan caddenin Kerestecilere kadar de-
vam eden kısmına sarfedilecektir. 
Belediye harita şubesi, bu saha da
hilinde istimlak edilecek olan bina-
lar hakkında bir harita hazırlamak
tadır. Bu haritaya göre, bu saha da
hilinde iki cadde acılacaktır. Du cad
delerden birisi sahilden, diğeri biraz 
daha içerden geçecektir. Sarfedi1ecek 
olan para sahilden geçecek cadde ile 
iki caddenin bir tarafındaki emlakin 
istimlakine verilecektir. Bu istimlak
ler neticesinde belediyeye bir ı;ok ta 
arsa kalacaktır. Belediye bu arsaları 
da satarak buradan kazanacağı para 
ile yolun diğer cihetini istimlak ede
cektir. 

Ekmeli Fiyatı 
Belediye iktısat müdürlüğü ekmek 

fiyatlarını dün tetkik etmiştir. Top
rak mahsulleri ofisinin piyasaya faz
la buğday sevketmesi üzerine fiyat
hı.rın bir miktar düştüğü tesbit edil
diğinden ekmek fiyatının yiik~eltil

mesine 1üzum görülmemiş ve narh 
ipka edilmiştir. 

Tayyare Seferleri 
Başladı 

Tecrübe mahiyetinde olarak, Ts
tımbul - Ankara, Ankara - Izmir, 
Ankara - Adana hava postası sefer
lerine dünden itibaren başlanm:stır. 
Seferlerde şimdilik yalnız posta nak
liyatı yapılacak, tecrübelerden müs

kaletle temaslarda bulunmak üzere bet netice alınınca yolcu nakliyatınn 
dün akşam tekrar Ankaraya gitmiş- mayısta başlanacaktır. 

tir. Hazırlanan muvakkat tarifeye r,ö-* Denizbanktn ilkbahar tarifesi l re, tayyareler Istanbuldan pazardan 
nin tatbiki hazırlıklarına başlanmış- ı maada her gün Ankaraya saat sekiz
tır. Tarüe bütün hatlarda 15 nisan- de, Ankaradan Istanbula l 5.40 ta, 
dan itibaren tatbik edilecektir. 1 tzmire 10.15 te hareket edeceklerdir. 

GÜNÜN RESiMLERi : 

J& 

kaldırılmıştır. Jandarmalar kaza 
mıihallinde tamam 39 kişi bulun
duğunu görmüşler ve hepsinin 
de buraya kadar ayni otobüsle 
g~Idiklerini tt-sbit etmişlerdir. 

Bu kadar fazla yolcu aldığın
dan dolayı şoför Şehmuz yaka -
lanmış tahkikata başlanmıştır. 

Bir Kaza Daha 
Diin Maslak yolunda bir 

tomobil kazası olmuştur. 
o -

Andonun idaresindeki 960 nu
maralı otomobil Riiyiikdereden 
Şişliye doğru gelirken mukabil 
istikametten gelen 761 numaralı 
otomobil ile çarpışmıştır. Müsa -
deme pek şiddetle olmakla bera
ber nüfusca zayiat olmamış yal
nız iki otomobil de ehemmiyetli 
surette hasara uğramıştır. _ ! ı 

ON1VERSITEDE : 

Üniversiteliler Bursayt 

Ziyaret Edecekler 
Hukuk ve Iktısat fakülteleri tale

belerinden mürekkep 600 kişilik bir 
kafile, 23 nisan bayramını geçirmek 
üzere Bursaya gideceklerdir. Bu se
yahatlere hukuk ve iktısat fakülteleri 
dekan ve profesörlerile üniversite 
rektörü Cemil Bilsel de iştirak ede
cektir. Kafile bayramdan bir gün 
evvel, Denizbanka ait vapurlardan 
birile Istanbuldan hareket edecektir. 
Kafileiiin BuTl'tachl misafir edilmesi 
etrafında görüşülmek üzere bir he
yet, bugün Bursaya giderek vali Şe
fikle görüşmüş ve her kolaylığı te
min etmiştir. Vali 23 nisanda Çelik
palasta üniversitelilere 600 kışilik 

bir kır ziyafeti verecektir. t 

Yugoslav Talebesi 
Geliyor 

Belgrat mimari akademisi talebe
lerinden 50 kişilik bir kafile, yanla
rında üç profesör olduğu halde bu
gün saat 10.22 de trenle şehrimize 

gelecektir. Yugoslavya talebesi Is
tanbul kızlisesinde misafir edilecek
lerdir. Misafir talebe yüksek mühen
dis mektebi i1e Dolmabahçe sarayını 
ve resim galerisini ziyaret edecekler, 
yarın da üniversite ile gfö:el sanatlar 
akademisini r,ezeceklerdir. 

Yugoslav talebesi sehrimizd2 bu
lıındukfarı ı:nrada kenrlilerine güzel 
~:matlar akademisi tarafından bir de 
ziyafet verilecektir. 

Tiftik 1 hracah 
İngiltere için piyasamızdan 127 

balya tiftik satın alınmıştır. Bu tif
tikler Ankaranın islenmiş iyi malJa
rmdandır. Kilosu 1 l8 kuruştan veril
miştir. Anadoludan gelen maltimata 
göre bazı mıntakalarda tiftik keçile. 
rinin kırkımına başlanıldığı anlaşıl
maktadır. 

Kaçan Carih Her 

Tarafta Aranıyor 
Evvelki gün Silivrinin Gümüşpı

nar köyünde Cemil ve lbrahim isimli 
iki genç arasında vuku bulan kanlı 
bir boğuşma, bunlardan Cemilin a
ğır ve ümitsiz bir halde yaralanması 
ile neticelenmiştir. 

Carih Ibrahim Gümüşpınar köyün
den Yakubun çobanıdır. Vaka saba
hı Cemil Ibrahimden kendi keçileri
n: otlatmıya götürmesini rica etmiş
tir. Ibrahimin bu teklifi kabul etme
mesi üzerine evvela aralarında bir 
ağız kavgası başlamıştır. Bir aralık 
b1çağını çeken lbrahim Cemilin i.ize
rine yürümüş ve rastgele yerlerine 
vurmağa başlamıştır. Vakadan ha
berdar oİan jandarma yaralıyı oto
mobille Cerrahpaşa hastanesine kal
dırmıstır. Bu aralık firara mu,,a:Cfak 
olan İbrahim her yerde aranmaktadır 

MAARiFTE: 

Ortamektepler için 

Yeni Kıraat Kitabı 
Maarü Vekiıleti. orta mekteplerde 

okutulmak üzere yeniden üç ciltlik 
bir kıraat kitabı serisi yazdırmıya 

karar vermiş. bu husus için bir ko
misyon teskil etmiştir. Komisyon me
buslardan Reşat Nuri, Faiih Rıfkı, 

Ali Canip, 1''azıl Ahmet, vek5.let u
mumi müfettişlerinden Halil Vedat, 
gazeteci Hakkı Tarık, muallim Mit
hat Sadullah ve Refik Ahmet Seven
gil, Arkara lisesi ingilizce muallimi 
Nurettin Altan, Tstanbul kız lisesi e
debiyat muallimi Süleyman Şevket
ten ibarettir. Komisyon yakında An
Kdrada LU_l.11duct1 aK ı,;aıışınaıarına t ... ş-
lıyacaktır. 

Neşw-iyat Kongresi 
Yaz ortasında Ankarada toplana

cak olan neşriyat kongresine şc•hri

mizden iştirak edecek olan gazete, 
matbaa. mecmua sahiplerile, tabiler, 
hususi surette· kitap çıkaranlar ve 
neşriyatla alakadar sair müesseseler 
ve şahıslar cuma günü öğleden evvel 
ve sonra olmak üzere maarif idare
sinde vilayet mektupçusu Osmanın 

riyasetinde bir toplantı yapacaklar
dır. Bu toplantıda neşriyat kor.gre
sine iştirak edecekler tesbit edilecek
tir. 

iş Bankası Umum Müdürü 
Iş Bankası umum müdürlüğüne 

tayin edilen Salahattin Çam, diin An
karadan gelmiştir. Umum nıiidür, Iş 
Bankasına giderek müdür Nejat 
Kentten bankanın Istanbuldaki mu
amelatı hakkında malfımat almış ve 
bazı direktifler vermiştir. Bir aralık 
milli Reasürans sigorta şirketi mü
dürü Refi Bayar umum müdi.irü zi
yaret etmiştir. Refi Bayar, evvelce 
İş Bankasında memuren çalıştığı ve 
oradan naklen Reasüransa geçtiği i
çin Bankadaki hizmetlerini de ileri 
::;ürerek tekaütlüğünü istemişti. Ban
kanın iç talimatnamesinde tekaütlü
ğe ait mevzuata göre. Refi Bayarm 
talebi tetkik edilecektir. 

Dün Sehir Mecli•İ Niaan deore•i içtimalaruıa ba,lıyarak yeni bütçeyi tetkik etti. 
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SUAL · C~VAP? 

Fındık Hakkında 
Yazllmış 
Eser Var mıdır? 

S - Türkiye ihracatının bel· 
kemiğini teşkil eden fındık 
hakkında yazılmış eski, yeni 
eserler hangileridir, fındığın 
menşei bilhassa tarihresi bu-
lunabilfr mi? 
C __..: Fındık hakkında Ziraat Ve

kaletinin neşredilmiş raporları var -
dır. Vekaletten isteyiniz. Eskiden ya
zılmış bir fındık ziraati kitabı da 
mevcuttu. Bu kitaptan kalmamıştır. 
Fındığın tarihçesi ve menşei hakkın
da istediğiniz malCtmatı" Anayurdu 
Türkiye olan ürünlerimizin menşei" 
adlı ziraat muharriri Lıitfi Arifin ye· 
ni çıkmış kitabında bulacaksınız. 

• 
S - Osmanlı imparatorluğu 
devrinde Süveyş kanalını aç· 
mak için bir teşebbüs var mı
dır? Varsa bu teşebbüs kimin 
tarafından yapılmıştır? 

C - Süveyş kanalının açılması 

hakkında ilk defa Kanuni Sultan Sü
leyman zamanında vezir Hadım Si -
nan paşa tarafından teşebbüs edil -
miştir. Fakat bu teşebbüs tatbik e -
dilememiştir. 

• 
S - Önümüzdeki ders sene • 
sinden itibaren orta mektep
lere müvazi olmak üzere mes 
leki tedrisat yapılacağı doğ· 
ru mudur? Eğer bu .tedrisat 
yapılacaksa yeni mektepler 
mi açılacak, yoksa mevcut 
orta mekteplere sınıflar mı 
ilave edilecektir? 
C - Maarif Vekaletinin böyle 

bir teşebbüsü vardır. Ancak bunun 
için yeni meslek mektepleri mi aç • 
mak, yoksa mevcut mekteplerde 
meslek sınıfları mı açmak lazım ol • 
duğu hakkında henüz karar veril -
memiştir. 

• 
S - Begonya aovanlarının di 
ı .. :-~ .!•;n ,,__.___: #.n.~CUI • 
[anabiliriz, bu sovanları gu • 
neşte yetiştirmek mümkün 
müdür? 
C - Begonya sovanlarını nisa • 

nın on beşinden itibaren yarı yarıya 
karıştırılmış yaprak çürüğü ile fun· 
da toprağına dikiniz. Sovanlar göl " 
geli yerde yaşadığı için güneşten za· 
rar ,görürler .• 

• 
S - Trabzon hurması adı Ue 
tanınmıtc olan meyva bildiği· 
miz Arabistan hurmasının bir 
cinsi midir, Bu meyva her 
yerde yetişir mi? 
C - Trabzon hurması, hurma a

ilesinden değildir. Kışın yaprakları· 
nı döken bir ağaçtır. Domates gibl 
kızaran bir sonbahar meyvasıdır. Bi1 
yük ağaç olur. Bunun fenni adı Ka· 
kidir. japonyadan gelmedir. Yurdu ,. 
muzun sahil iklimi olan her yerinde 
yetişebilir. 

• S - Amatörler ıçın sahne 
tekniğine ait malumat vere .. 
bilecek türkçe eser var mı
dır? 
C _Ertuğrul Muhsinin Yedl 

Gün mecmuasında bu mevzua dair 
bir seri makalesi çıkmıştır. 
L!!!!!!2! 
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4 Nisan 1939 
S A L 1 

aawwwıwa •= -
4 üncü ay Gün: 30 
Arabi: 1358 
Sefer: 14 
Güneş: 5.39 - ogıe: 

İkindi: 15.33 - Akşam. 
Yatsı: 20.09 - İmsflk: 

Kasım: 148 
~umt· 1355 

Mart: 22 
12.17 
18.36 
3.57 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alt" 

nan mal1'.l.mata göre, yurtta hava Ege b(Sl" 
gesinde kapalı ve mevzii yağışlı, Trak.1., 
Kocaeli, ve Akdeniz kıyıları ile Orta J.• 
nadolunun garp taraflarır.da kapalı. d.i'" 
ğer yerlerde bulutlu geçmiş, rüzJtArlat 
bütün bölgelerde "arki istlkametten ortl 
kuvvette esmietir. 

Dün İRtanbulda h;ıva kısmen kapııll 
geçmiş, rüzgar şimali şarkiden saniye(t' 
4-6 metre hızla esmiştir. Saat 14 te hB~ 
tazyikı 759,7 milimetre idi. Sühunet 
yüksek 15,4 ve en düşük 3,8 santiP 
kaydedilmiştir. 



.. 
e 

e 

4 - 4 - 939 

l_B_U G_ü N_I @ 
Ameli Neticelere 
Doğru 

Yazan: Ômer Rıza DOCRUL 

Lehistan Hariciye Nazırı B. 
Bek, Londraya varnuş bulu

nuyor. B. Bek bugünden başlıyarak 
müzakerelerle meş,ul olacak ve 
memleketinin tecavüzden korunuıa
sını ve şerefli sulh şartları içinde 
) B§amasını temin edecek meseleler 
üzerinde konuşmalara girişecektir. 

Ingiltere hükıim.eti, hattı harek~
tini ve gayelerini peşinden ilan et
nıiş olduğu için bu konuşmaların 
müsbet ameli neticelere bağlanaca
ğına muhakkak nazariyle bakılabilir. 
Hatta &elen haberlere bakılırsa, In
&ilterenin maksadı yalnız Lehista
nın emniyetini sağlamak değildir. 
Bütün A vrupada tecavüz hareketini 
durdurmak ve bu yolda alınabilecek 
bütün tedbirleri· almaktll'. Onun icin 
İngilterenin Lehistana vaadettiği 
tnüzaheretin aynını Romanyaya tek
lif ettiği anlaşılıyor. 

Romanya, Lehistanın müttefiki ol
duğu için esasen bu iki devletten bi
ri, tecavüze uğradığı takdirde, lıu 
t~cavüzü bertaraf etmek için diğc:ri
nın Yardunına koşması icap ediyor. 
İngiltere ile Fransa da bu iki devle
te Yardım edince, tecavüzü bertaraf 
etn1ek işi iyiden iyiye kolaylaşır. Fa
kat bu yardım nasıl vukubulacak 
\re nasıl tahakkuk edecek? 

Londrada konuşulacak ve karar
laştmlacak ilk nıühim nokta bııdur. 
~ecavüz vukuu takdirinde İngiltere 
ıl F -e ransanın askeri harekete g\!çe· 
~kleri .muhakkaktır. Bu yüztlen 

usya ıle anlaşmak ve onun da te
caviizü bertaraf etmek için yardımı· 
nı temin etnıek son derece faydalı 
olur. 

Fakat burada iki noktanın nazarı 
d!~kate alınması icap ediyor: Birin
cısı Lehlilerin Rusya ile askeri hir 
it~'.fak yapmaktan çekinmeleridir. 
~~nkü Lehliler, Rusya ile askeri bir 
ıttıfak Yaptıkları takdirde, Alman' -
yaya karşı hasım vaziyeti almış olur 
ve birbirine 2.lt ideolo ·n, _sriid-.~ 

-·uuuır unliraP-ı:'ilitn1LK""'vazı-
yetinden kat'i surette çıkmış olur. 
İki .. 

ncısı, Lehistan, Romanya, Yugos-
lavya ve diğer memleketlerin Sov

Y.e~ Birliği ile sıkı münasebetler te
sısınden endişe etmeleridir. 

Bu Yüzde i ' it · h I"h n ngı ere ile Fransa, 
; 

1 aLzırda en çok tehlikeye maruz 
o an ehist · ı 
nat an ı e Romanyaya temi -

vernıck . t• 
vaziyetin . 1~ ıyor ve diğer taraftan 
Rusyaya ~:~~şalları hakkında da 

İn unıat veriyor 
gUtcr ile ~r · 

,... ansa L h" t ·1 Romanyaya t . , e ıs an ı e 
ernınat k 

hunların istikt·ıı .. verme le ve 
h a erını .. daf 
azır olduX.unu b·ı . mu aaya 

b "' 1 dırmekl ·ihi· ir hesabı dah t . e, mı m 
a asfıye . ) 

Yorlar Çünkü R etınış o u-
. usyada t ·1 . 

Fransanın Rusyay ;\ • ngı tere ıle 
• 

1 lnıan · ı tuştunnak istedikl . Ya l e tu-
erıne d . 

naat beslendiği anlaşılıyo au.· bir ka-
l r . 
ngiltere ile Fransa Leh· 

R -~n ile 0nıanyanın istiklalini nıu 
taahhüt etmekle bu şüpheled~f~:ıyı 
bertaraf ctmi.: oluyorlar Çu" ~ını de 
·k. ~ · nku b 1 ı nıcnıleketin istiklalini nıu..ı f u 
etnıek R ·-ı.a aa 

. • . usya ile Almanya arasında-
kı seddı tahkim etmek ve bu iki d 
leti b' b" ev-• n ır ıriyle temas etmelerine iın-
kan vernıenıektir. 

Bu vaziyet ise İngiltere ile Rusya 
arasındaki münasebetlerin ıslalu~a 
yardını ediyor. 

Bütün bu şartlar, Avrupanın ha~ 
Yatında Yeni bir devir başlamak ü. 

zere olduğunu &:"Östermektedir. 

Rabeşistanın istilaya uğramasiyle 
teca .. k vuze ar~ı isyan eden medeniyet 
'Ve insanlık vicdanı, İspanyanın isti-
laya uğraınasiyle tedehhüş etmiş, 
Çekoslovakyanın evvela parçalan-
nıası, sonra yutuJması ise müşterek 
sulh cephesini kurmağa saik olmuş
tur. 

Bu teşebbiisün nıuvaffakıveti Av· 
rupanın tarihinde büyük .bir ileri 
merhale olacaktır. 

Ankarada Bir 
Kaza Oldu 

Ankara, 3 (Tan Muhabirinden) -
Bugün Yenışehirde saat ıı de bir la
ğım inşaatında toprak çökmüş, Çu· 
buklu Arif adında bir genç toprak 
altında kalarak ölmüştür, diğer bir 
arkada§ı da yara'ıı olarak hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Beneş, Çekoslovakyanın 
Istikl8lini Kazanacağına 
Emin Olduğunu Söyledi 

:::=...-o.._--

Hacha Çekleri Bir 

Partide Toplanmıya 

Davet Etti 
Clevland, 3 (A.A.) - Beneş ile 

Nevyork belediye reisi Leguerdia 
birer nutuk söyliyerek Çekoslovak
yanm istiklalini istirdat edeceği ka
naatini izhar etmişlerdir. 

Beneş, zafer gününün gel'::eğini 
söyledikten sonra hariciye musteşa
n Summer W elles'in Çekoslovakya 
hakkında geçenlerde yapmış old~gu 
beyanattan mütevellit memnuruye

tini izhar etmiştir· 
Mumaileyh netice olsrak demiştir 

ki: 
"- Haşin kuyvete, gene haşin 

Hacha Hitler ve Göring ile Çekoslovakyanın teslimini 
müzakere ederken •• 

kuvvetle mukabele ~tmek lazım ol-ı- A 

:~!;:~ ;~~~anı~t~:~~r~:~le~:~:~ Ş a m da A l i M ek t e p 
rinde kendini göstermeğe başlamış 

olan manevi ve içtimai inhilale bir T ı b ı • ı k 
nihayet vermek ~azı~ ~l~uğunu, aksi a e e erı r a a 
takdirde medenıyetımızm ortadan 

kalkacağını anlamağa başlamıştır." il •h k K v d•ı 
Laguarti, diplomatik.ta~irlerle be_ tı a ar arı er l er 

yanatta bulunmaktan ımtına ederek 

Çekoslovakya'nın znptedilmemiş, Ş 
3 

(H .) S · ed kan . . . . . . ı am ususı - urıy e -
cümhurıyetının imha edılınemış, yal-ı lık d tın ktedi 20 .. 

v .. 1 . . Şık lar evaın e e r. gun 
nız kaçırılmış oldugunu soy emıştir. .. .. · 

1 
rd n sonra 

. suren grev ve numayış e e 
Onu kaçırmış olan himayeden bah- k b' buh h ·· ·ı im a ıne ranı enuz zaı o amış-
settiğj zaman fidyei necat alıncaya y k d N hi B h ·• · · 

v v • tır. a ın a usu u arının rıya-
kadar kaçırdıgı çocugu hımaye eden, t• d b't f b'r kabine teşkil e -

v "ld" se ın e ı ara ı 

. 
Şamda ali mektep talebeleri bir 

toplantı yapıp Suriyenin Irak'a ilha
kına, Kral Gaziyi Irak ve Suriye kra
lı tanımağa, ve badema fes yerine I
rak serpuşu giymeğe karar vermiş -
lerdir. 

Gafenko 
An karaya 

Geliyor 
Sofya, 33 (Hususi) - Bükreşten 

bildirildiğine göre, Romanya Harici
ye nazırı Gafenko. ayın ikinci nısfı 
içerisinde Ankara ve Atinaya gide
cektir. 

Gafenkonun, Balkan antantının 

son Bükreş toplantısında Türkiye Ha
riciye Vekili Saracoğlu ile Yunan 
Başvekili Metaksas tarafından mem
leketlerine davetlerine icabet etmek
te olduğu bildirilmektedir. 

Romen Üniversitesinde 
Türkiyat kürsüsü hakkında 

bir makale 
Bükreş, 3 (Hususi) - Romen üni

versitesi bir Türkiyat kürsüsü ihdası 
dolayısile Universel gazetesinin yaz
dığı bir makalede bu lfürsünün açıl
masında çok gecikildiği kaydedil
mektedir. 

Gazete, diğer Balkan memleketle
rinde olduğu gibi Türk kültürü, Ro
men milli, içtimai hay~tına da nü
fuz etmiştir. Bu sebeple makale
de milli hayatile bağlılığı olan 
Türk dilinin Romen üniversitesinde 
öğrenilmesile Türk milli hazinei ev
rakında ve milli kütüphanelerinde 
Romen milli tarihi hakkında tetkik.at 
yapılması da kolaylaşacak denmek-
tedir. ~ .. 

Madridde 
2000 Kişi 

Hapsedildi 

Manyonez 
1 Nasll Yapıhr? 

Yazan: B. FELEA. 

Dostum! Ben aşçı değilim.. O
nun için sorduğun şeye cevap 

vermek bana düşmez. Lakin tesadüf 
buya! Sorduğun şeyin nasıl yapıldı· 
ğını biliyorum da haydi cevabını ve· 
reyim dedim. 

- Mayonez nasıl yapılır? 

Diyorsun: Dinle! 

Mayonez yapmak için üç şey la· 
zını. Yumurta, limon, zeytinyağ. 

Yumurtanın menşei ma)fun. 

Buna rağmen hakkındaki rağbet 
de malfun. 

Bu rağbeti gördükçe menşei par
lak olmayanlar teselli bulabilirler. 

Limon, sululuğu ile meşhurdur. 

Zeytinyağı ise üste çıkan suçlulara 
örnek olsun diye hep suyun yüziine 
çıkar. 

İşte bu üç asil maddeyi bir araya 
toplamak lazımdır. 

Bunları tedarik ettikten sonra 
bir çanak, bir de kaşık. 

Çanak temiz olmalı. Başka yerde 
bilmem amma mayonezde temizlik 

şarttır. Çanak - şu bizim şartlı dedi
ğimiz tarzda - tertemiz olmalı. Kaşık 
keza. 

Ondan sonra yumurtayı şöyle ça
nağın kenarına vurup kırmalı. Akı. 

nı sarısından ayırmalı ve dikkat et • 
meli ki akı da beraber inmesin! Bu

nun da usulü vardır. Kabuğun yarı
sına sarısını, yarısına da akını almak 
lazım. 

Yumurta sarısı Ue akını birbirin

d~m ayırmak, akla karayı ayırmak -
tan güç değildir. 

Sarıyı elde ettin mi: hemen ça -
nağın içine at ve biraz döv! 

Yumurta sarısı bulaşık hale ge -

Tekrar dö,·meli! İki damla li -
lir gelmez bir damla zeytinyağı! 

bu fidyeyi almayınca çocugu o uren d'l . .. .t ed"l ktcd' . . . ı mesı umı ı me ır. 
çocuk hırsızı tarzında ıdareı lisan et- 1 b b ·ıııı bl ~- h Kitlei Vataniyenin ileri gelenleri Madrit. 3 (A.A.) - Julian Bestei- mon! Tekrar çalkalamalı! 

Bunun a era er mı QI.\... e -
-:- -

1
··-- nuz muhalefetten vaz geçmemiştir Hatip, cinayetin hürmetle muhat 

ı.ı .. ~t. halkı elektrik şirketine boy
kot yapmağa iknaa çalışmaktadırlar. 

Halepte çarşılar hala kapalıdır. Bir 

ro ile eski riyaseti cümhur baş kati Mayonez yapmak hünerdir. Ne-

ve mandater devleti istiklali gecik -
olarak yaşıyamıyacağını söylemiş - tirmekle itham etmektedir. 

tir. Halepte ve Şamda birkaç gürül -

bi Rafael Sanchez Guerra ve hüku- den hünerdir? Yumurta, limon ve 
met merkezinin muhtelif mahallele- zeytinyağı bulunduktan sonra her -
rinde saklanmış olan takriben iki 
bin kişi dün hapsedilmişlerdir. Mumaı.leyh Amen·ka milleti·nın 

' tülü nümayiş yapılmış ve müslü -
mütecavizi meydana çıkaracağını ve manlar arasında vukubulan çarpış -
demokrat devletlere yardım edeceği- malar esnasında bir kaç kişi yaralan 
ni, bütün dünyaya ilsn etmek suTe- mıştır. 

çok yerlere askeri noktalar ikame 
edilmiştir. Sokaklarda asker devrıye 
leri dolaşmaktadırlar. Saat 19 dan 
sonra Cemile mahallesinde dolaş

Franko bugün "Bütün dünyadaki 
Ispanyollara,, hitaben bir nutuk irat 
edecektir. 

mak menedilmiştir. 
tile harbin önüne geçilebileceği mü- --------------------------
taleasmdadır. 

• 
Prag, 3 (A.A.) - Emile Hacha, 

Çek milletine hitaben bir nutuk söy
liyerek Çek milletinin hayatının te
mini için bütün Çekler: bir tek si
yasi partide toplanmağ<ı davet et -
miştir. 

• 
Berlin, 3 (A.A.) - Slovak hükfJ-

meti mebus Stefan Poyak'ı hariciye 

nezaretine getirmiş ve mumaileyhe 

ayni zamanda orta elçilik payesi ver. 

miştir. Eski hariciye nazın Dur

chausky idi. 

• 
Londra. 3 (A.A.) - İngiltere ban-

kası, İngiliz hazinesinin Çekosl<ıvak 

hükumetinin veya Çekoslovak ba•1-

kalarının İngiliz tebaasına karşı o

lan bazı taahhütleri hcıkkmda sarih 

malumat edinmek arzusunda bulun

duğunu bildirmektedir. 

De Valera 
Gidiyor Amerika ya 

Bahk Avı işinde 

Japonlar, Sovyet 

Tezini Kabnl Ettiler 

Kudiiste Vaziyet 

Vahametini 

Muhafaza Ediyor 
Moskova, 3 (A.A.) - Sovyetler Hayfa, 3 (A.A.) - Buradaki ger-

Birliği ile Japonya arasında yapılan ginlik vahametini muhafaza ctmek
balrk avı dalyanfarı anlaşması mu- tedir. Şeyh Ahmet El Sakhimi, Pazar 
cibince. Japonlar, 4 nisanda Vladi- meydanında öldürülmü~tiir. 
vostokta açılacak dalyan arttırması- 1 Tethiş hareketinin devamı, Yahu
na iştira kedecektir. Yeni anlaşmaya dilerin yuvarlak masa konferansı mu 
göre, eskiden Japonlara ait bulunan karreratına mukavemet etmeleri yü-
23 mahal, Sovyetlere ~ırakılmış, ve zünden . Arapların duymakta olnuk
Japonlara bırakılan kısımların kira lan memnuniyetsizlikle iz.ıh edil
bedellen de yüzde on fazlalaştırıl- mektedir. Araplar, şimdi tahaşşüt 
mıştır. Japonlar, bu suretle senede kamplarındaki mevkufların haµse a-
300 bin yen fazla kira vereceklerdir. tılmalarını ve mtthacerete derhal ni
Buna mukabil, 1928 anlaşması birse- hayet verilmesini istemektedirler. 
ne uzatılmıştır. 

Tsvetkoviç Hırvat 
Japonlar, 309 dalyanın kiracısı o

larak kalmakta, bunlardan 254 ü beş 

sene için açık arttırma ile ih<!le edil

mektedir. Diğerleri için de her sene Liderile Görüşmiye 

Devam Ediyor 
hususi bir anlaşma yapılacaktır. 

Sovyet mahfilleri, bu anlaşmadan 

dolayı memnuniyetlerini izhar eyle

mektedir. Filhakika, bu anlaşma mu

cibince Japonlar, Sovyetlerin Japon-

Londra, 3 (A.A.) _ De Valeranın: lara ait imtiyazları ger; almak hak
mayıs bidayetinde Amerikayı ziya-1 kıııı tanımış bulunmaktadır. Diğer 
reti münasebetile birçok merasim taraftan da bu anlaşma, Japonlnrın 
te~ip edilmiştir. Mumaileyh, Riya- ~imdiye kadar muhalefet gösterdiği 
setı .. h ed k ~ 

cum ur sarayını zıyaret. ~cc açık arttırma prensibine avdetı de 

Belgrad, 3 (A.A.) - /:agrep'te 
Başvekil Tsvetkoviç ile Hırvat lide
ri Maçek arasındaki görüşmelere de
vam olunmuştur. 

Neşredilen resmi tebliğ, Hırvat me 
selesine bir hal sureti bulmağr istih
daf eden görüşmelerin dostane bir 
hava içinde cereyan ettiğini ve gö
rüşmelere yarın da de\ am olunacağı
nı bildirmektedir. 

ve 20 mayısta Şikago beledıyesı ta- d 
af rr.utazammın ır. r Indan resmen kabul olunacaktır. • 

Beynelmilel İrlanda kongresi, 21 
mayısta yapılacak ve aslen Irlandalı 
takriben 25.000 kişi bu kongrede 
hazır bulunacaktır. 

Charn.berlain ile De Valera ara -
sında Chequers'de geçenlerde yapı
lan görüşmeler esnasında Irlanda 
Başvekili, iki lrlandanın birleştiril-
mesi hakkındaki mutalebatından vaz 
geçmiştir. Chambeı lain 'in bu muta
lebatı yeniden tetkiki vaadetmiş ol
duğu söylenmektedir. 

Eski 

Etti 
Polonyanın 

Başvekili intihar 
Fransa 

Cümhurreisliği 
Varşova, 3 (A.A.) - Pilsudski- · Paris. 3 (A.A.) - Havas alanstmn 

nin mesai arkadaşı Valeri Slawak, bilclirdlğine göre, Fransa Reisicüm
bir tabanca ile intihara teşebbüs et- huru Lehrun Reisicümhurluğa bir 
miştir. Kendisı, çok vahim bir vazi - defa daha namzetliğini koymayı ka
ette hastahaneye kaldırılmıştır. bul etmiştir. Lebrunun tekrar inti-

Gece saat birde koma'da idi, bu hap edileceğine kati nazarile bakıl-
sabah vefat etmiştir. maktadır. 

!spanyol filosu, Ispanyaya dönmek 
üzere Bizerteden ayrılmıştır. Bu filo, 
Miguel de Cervantes te dahil olmak 
üzere iki kruvazör, 1 J torpito, 1 tah
telbahir, 2 nakliye ve 1 gaz gemisin
den mürekkeptir. 

Albay Kasado, lVladrit miidafaa 
meclisi azasından bir çogu, şark or
dusu kumandanı general 1\foııendez 

ve erkanı harbiyesi ve 200 kadar si
vil ve asker, Raina adındaki Ingiliz 
hastane gemisi ile bu sabah Marsilya
ya gelmişlerdir. Bunlnr, Gandia'da 
cümhuriyetçi Ispanyolların tahliyesi
ne memur beynelmilel delegasyon a· 
zası ile birlikte Galatea ismindeki In
giliz kruvazöriine binmişler ve sonra 
Maine gemisine aktarma etmişlerd ir. 

Ispanyol mültecileri Ingiltereye gi
deceklerdir. 

Beynelmilel delegasyon vukuatın 
cümhuriyetçi makamatın tahmin e
demediği bir süratle cereyanı karşı
sında yalnız 600 kadar mülteciyi t2.h
lıye edebilmiştir. Bunlardan 380 i 
Valansiyada bir Fransız gemisi ile 
200 ü de Gandia'da Galatea kruva-
7.örü ile nakledilmişlerdir. 

oı----

Hitler Seyahatini 

Temdit Etti 
Berlin 3 (A. A .) - "Robert Ley" 

gemisi ile seyahat etmekte olan Hit -
ler, şimal denizinde seyahatini tem
dide karar vermiştir. Mumaileyh, sa
lı günü Hamburga dönecektir. 

"Robert Ley" e iki muhrip refa
kat etmektedir. 

Dün öğleden sonra Hitıer. Hel _ 
golanda çıkarak adanın tesisatını gez 
miştir. 

Hitler, Berline döner dönmez 
Berçhtesgaden'e hareket edecek ve 
beklenmeyen bir hadise zuhur etme
diği takdirde 20 nisana kadar oracfa 
kalacaktır. Hitler. Berline ancak el
linci yıldönümünün tesidi münase -
betiyle yapılacak büyük nümayişler
de hazır bulunmak üzere dönecektir. 

kes mayonez yapabilir gibi gelir de 
olmaz. Neden? 

Acele ederiz. Çabuk olsun diye a
cele ederiz. 

Onun için çoğu mayonezler bo -

znlur. Şimdi sana ehemmiyetle ve
receğim nasihat şudur: 

Mayonez yapacak mısın? Sakın 

acele etme! Yağmı damla damla, li -
monunu katre katre koy! 

Telaş etme! Kesilir, mayonezin 
kesilmişi de on para etmez. 

Bundan ııonra ben sana sorayım: 

Mayonezi öğrendin diyelim! La -

kin ne ile yiyeceksin? Hangi balıkla? 

İş oradadır. 

Torik gibi. kolyoz gfüi, istavrit 
gibi enayi balıklarla yiyeceksen, ya

zık olur emeklerine! 

lran Veliahti 

ve Refikası 

Tahrana Gidiyorlar 
Kahire, 3 (A.A.) - Iran Veliahti 

ve refikası, yanlarında Mısır Valide 

kraliçesi olduğu halde, dün akşam 

(Mehmet Ali) gemisi ile Basra körfe

zine hareket etmişlerdir. Buradan 

Tahrana gideceklerdir. Mehmet Ali, 

gemisine bir Ingiliz torpito muhribi 

refakat eylemektedir. 

---O>---

Fransa Hava Nazırı 

Londraya Gitti 
Paris, 3 (A.A.) - Fransa Hava Na

zın Guy la Chambre bu akşam tay
yare ile Londraya hareket etmiştir. 

Fakat Fransız hava nazın ile ma
iyetini Londraya götürmekte olan 
tayyare Vokinki civarında yere in· 
meğe mecbur olmuştur. Ne Nazıra, 
ne de yanındakilere hiçbir şey olmtı.· 
mıştır. Bunlaı. otomobille Londraya 
gitmişlerdir. 

Birçok mutchassıs kendisine refakat 
ediyor. Fransız Ha,·a Nazın Londr:ı
da iki gün kalacaktır. 



ahkerrielercle 
Jamadığı Kızın Şapkasını Kapmış 

Henüz Lise 

Peşine 

Talebesi 

Düşerek 

Olan Kızı Alamayınca Sokakta 

Rahatsız Etmiye Başlamış 

Cok uzun boylu ve uzun burunlu, 
l1akkmdaki ithamları hafif gülme 
ve baş sallamalarla istiskal eden 

hir genç suçlu. Kendisini dava e
den yarı boyunda genç kıza dönüp 
dönüp bakıyordu. 

Küçük kız davasını şöyle anlattı: 

- Kız kardeşim Kız lisesinin 
.;on smıfınd~dır. Bu bey bir müd

det evvel kendisini ailemizden is
tedi. Fakat vermedik. Bunun üze
rine bize garaz oldu. Her zaman 

yolumuzu keser, arkamızdan ko
valar. Bu sabah yine kardeşimı ta
kip etmiş ve başından mektep kas

ketini kapmış. Kızkardeşim eve ko
şarak geldi ve vakayı anlattı. Ren 
de üniversiteye derse gidecekLm. 
Fakat bu bey kapımızın önünde do 
laşmakta olduğundan çıkamadım. 

Bir Kardeş 
Katilinin 

Muhakemesi 
Dün ağır ceza mahkemesinde iki 

sene evvel Galatada kardeşinin ka

tilini kurşunla yere seren Erzincanlı 
Gülizarın muhakemesine devam e
dildi. Mahkeme daha evvelce Erzin
can nüfus müdürlüğünden ölen a
damın Gülizarın kardeşi olup olma. 
dığını sormuş, gelen cevapta Güliza
nn babasile oğlan kardeşinin babası 
arasında bir ihtilaf bulunduğu anla
: .. almıştır. Gi.ilizarm bu ismin yanlış 
olduğunu ve babasının adınm nüfus 
ikağıdına yanlış geçtiğini söylemiş ve 
<.iüzeltilmesi için asliye altıncı hu
kuk mahkemesine müracaat etmiştir. 
Mahkeme geçen celsede bu müraca
atın neticesini sormuştu. Dün gelen 
cevap okundu. Mahkeme Gülizarı 13 
nisanda muhakeme için çagırıyordu. 
l\fah.keme Gülizara bunu tebliğ etti 
ve muhakemesini 15 mayısa bıraktı. 
Gülizar bundan söyleniyordu: 

- !ki senedir kilit altındayım. Da
ha iki sene kalacağım. Allah aşkına 
şu muhakememi çabuk bitiriniz. 

Jandarma onu salondan çıkardı ve 
tevkifhaneye götürdü. '1!1>-lf 

Sultanhamama 

Yangını Tahkikatı 
Sultanhamamı yangını hakkındaki 

tahkikat son safhasına gelmiştir. Talı 
ikikatı idare eden Sultanahmet snlh 
birinci ceza hakimi Re~it, mağaza ve 
dükkanları yananların ticari ve ma
li vaziyetlerini tesbit için bankacı

lardan bir ehli vukuf tayin etmişti. 
Ehli vukuf dün raporunu vermü7tir. 
Uapor bugün tetkik edilecektir. Ka
salardan çıkan defterler üzerindeki 
tetkikat ta birkaç güne kadar ikmal 
e Ulecek ve bundan sonra yangında 
kast bulunup bulunmadığı kati su
ıette anlaşılacaktır. * Müddeiumumilik Yenİ§ehirdeki 
côküntü tahkikatilc dün de meşgul 
olmuştur. Beyoğlu kaymakamlığı en
kazı kaldırtacak, bundan sonra O.a 
bir fen heyeti, binanın temelleri ü
zerinde keşif yapacaktır. Ancak bu 
keşiften sonra hak.iki mesuller tesbit 
edilebilecektir. 

Mahkumiyet Kararına 
Sevine n Eldiven Hırsızı 
Sular idaresinde çalışan Ilyas, ev-

"t·el.ki gün Eminönünden geçerken 
me§'hur sabıkalılardan yankesici Mu
ammer cebindeki eldivenini çalınış .. 

Diin Sultanahmet sulh birinci ceza 
hakimi Muammerin sorgusunu yaptı. 
O kendisini kısaca şöyle müdafaa et
ti: 

- - Ben çalmadım, yere clüşmiıştü, 
aldım. 

Ha.kim şahitleri dinledi. Zabıt va
rakalarını okudu. Muammere kırk 
gün hapis cezası verdi ve derhal tev
kif etti. Muammer bu tevkiften mem 
nun olmuştu. Salondan çıkarken dua 
ediyordu. 

- Hay Allah senden razı olsun 
Bay hakim. Omriin uzun, tuttuğun 
dhn olc;un. 

On bir buçuğa kadar bekledim. 
Sonra dersi kaçırmamak için çık
mıya Jl!ecbur oldum. Şehzadeba§ı
na çrkan yolda peşime düştü: 

- Bayan.. Bayan .. Alçak bayan, 
namll5suz bayan .. Sende namus ol
sa sözlerime cevap verirsin. Karde
şinin kasketini kaptım, yarm çan. 
tasım da kapacağım. Seninkini de 
alacağım, diyordu. Ben cevap ver
miyor, hızlı hızlı yoluma devam e
diyordum. Bu vaziyette mektebe 
gitmiye utandığım için Şehzadeba
şındaki dayımın dükanına uğra

drm ve vaziyeti anlatarak beni mek 
tebe kadar götürmesini rica ettim. 
Dayım da polis cağırdı ve şikayet 
etti. Polis bunu aldı, önden yürüdü. 
Biz de arkasından gittik. Davacı
yım. 

O sırada Sehzadebaşında dükkan 

Hapishane 
Duvarını Delip 
Kaçacaklarmış 

Iara kahve dağıtmakta olan bir 
kahveci şahitti. "Sende namus ol
sa sözlerime cevap verirsin,, dedi
ğini o da duymuştu. Fakat "fergap, 
takkeni tiz kap,, faslını görmediği 
gibi "alçak bayan, namussuz ba
yan,, meyanını da işitmemişti. 

Suçlu, bunlan tamamen inkar 
etti. Kendisinin o saatte Samatyada 
ve sonra Fatihte bulunduğunu, bu
nu şahitlerle isbat edeceğini söyle
di ve garip bir telaşla "eğer kaha
hatkendisinde ise ceza.sının tecili
ni,, istedi. 

Hakim, Beyoğ1undan Samatyaya, 
Samatyadan Fatihe saat kaçta ve 
hangi tarikler, hangi vasıtalarla 

gittiğini sordu. Buraları biraz karı
şıktı. Muhakeme müdafaa şahitle
rinin cai?ırılmasına talik edildi. 

J. k. 

Tevkifanede 
Geçen 

Boğuşma 
lJün Sultanahmet sulh birinci ce

za mahkemesinde tevkifhanede biri
birlerini ağır surette yaralıyan katil 
suçlularından Kaptan Hasan, Musta-

Galata veznedarı H üseyinin katili 
Abdullah, geçen sene tevkifhaneden 
kaçmış ve Adanada yakayı ele ver. 
mişti. Abdullah. yakalandıktan soma 
bu suçundan dolayı da muhakeme e
dilmiş, ayrıca mahkum olmuıjtu. Ab
dullah bu cezadan sonra da akıllan
mamış, bu defa da yine kendisi gibi fa, Yusuf ve Rüatın muhakemelerıne 
katilden mahkıim. Maksutla beraber devam edildi. Bunlar biribirleriııden 1 
hapishane duvarını delmiş, kaçmak 
üzere iken jandarmaların uyanıkhğı 
sayesinde yakalanmışlardır. Dün a
ğır ceza mahkemesinde bu işlerinin 
muhasebesine başlandı. O vakit ha
pishanede jandarma bulunan Tarla_ 
başında 156 numaralı evde oturan 

davacı id iler . H ad isen i n yegane mağ

duru olan Kirkor tahliye edildib1İ i

çin adresi tesbit edilememiş ve mah

kemeye çağırılarnamıştı. Dün mah

kumlardan dört şahit dinlendi. ilk 
şahit, Adliye levazımındaki suiistima 

marangoz Salih oğlu Mazlum tlün şa- linden dolayı tevkif... -1.ilen Ernindl . 

hit olarak dinlendi '"" ~ Gördüklerini şöylece anlattı: 
Şahit dinlenc:likten sonra reis suç- - Biz birinci kovuşta oturduk çay 

lulara söz verdi. Onlar da kendilerini içiyorduk. Yusufla Mustafa bir bom
şöyle müdafaa ettiler: 

- Biz kaçmak ıçin duvar delme. 
dik. Bizi tecrithaneye koymuşlardı. 

Burada insan yaşıyamazdı. Biz tec
rithaneden çıkmak için duvarı del
dik. Müdafaa şahitlerimiz de var. 

Reis, bu son taleplerinl reddeder
ken: 

- Ya pencereleri kim kırdı, niçin 

kırdınız .. Müdafaa şahitleri ne söyli
yecekler .. Oyle ya işi uzatmak, bu 

ba gibi kapıdan içeriye düştüler. Dü-

şerken de Kirkor altlarında kaldı. Uç 

adam, tek adam gfüi b iribirlerine sa

nlmışlardı. Bu sırada ateşli mangal- ı 

lar, ütüler, destiler, bardaklar, hula-
1 sa ne varsa havaya fırlatıldı. 

1 
Bu sırada Hüseyin elinde kocaman 

bir odunla koğuşa girdi önüne gele

ne vuruyor, yerlere seriyordu. Bir o

dun da bana rastladı. Ben de yere 

vesile ile dışarıya çıkıp gezmek isti.. yuvarlandım. Ondan sonra ne oldu-

yorsunu, değil mi'? ded~. 

Şimdi Kayseride bulunan bir şahi
din istinabe suretile ifadesı alınacaktı 

Cevap gelmediği için muhakeme t..ıı.

lik edildi. 

ğunu görmek mümkün olmadı. 

Diğer şahitler de ayni ~ekilde şa

hadet ettiler. 

Muhakeme Kirkorun çağırılması 

için başka bir güne bırakıldı. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Sivrihisar Yolunun 30+700 - 34+400 kilometreleri :.ı.ra

sında 13735,59 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 4/4 1939 tarihind~n 
24/4/ 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,15 kadar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde daimi en
cümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1030.17 liradır. 
Bu i-;e ait kesif, Grafik, hususi, fenni şartname, eksiltm"' şartnamesi 

ve mukavele orojesi her zaman Nafıa Müdürlüğünde göriılebilir. İstek
lilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilavete müracaatla ah
cakları ekliyetname ve senesi içinde Ticaret Odasından alınmış vesika
yı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına ekleme
leri lazımdır. Teklif mektupları 24/ 4/939 pazartesi günü sııat (14,15) şe 
kadar makbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek meh'tuplar mühür mumu ile mühürlü ve teahhüthi 
olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı iti.hare alınmaz. (2218) 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 13+000 - 21+920 kiloJYıetreleri ara

sında 19094,60 lira ke::ıif bedelli sose esaslı tamiratı 4/ 4/ 939 tarihinden 
24/ 4/ 939 tarihine müsa lıf pazartesi günü saat 14,4!l karla" kapalı z::ırf 
usulile eksiltmeye konulmustur. Eksiltme viltıyct dairc;;indc daimi en
cümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1432.09 liradır. 
Bu işe ait Keşifı Grafik, hususi, fennı şartname eksiltme :jartnamcsi 

ve mukaveel projesi her zaman Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaat

la alacakları ehliyetname ve senesi için ticaret odasından alınmış vesi
kayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına ekle
meleri lazımdır. Teklif mektupları 24/4/939 pazartesi güniı saat 13,45 şe 
kadar makbuz mukabilinde dalıni encümen reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü ve teah
hütlü olacaktrr. PostRdn olacak gecikmeler nnzarı itibare <ılrn-

maz. (~216\ 

'l' AN 

Bir Orman 
Yangını 

Çıktı 
Dün saat 14.30 da Sarıyer kazası

na bağlı Uskumru köyünün Ihlamur 
deresi mevkiindeki ormanlarda yan
gın çıkmıştır. 

Yangın ayni saatte mahallı jandar
malar tarafından haber alınmı~ \'C 

derhal Sarıyere bildirilmiıtir. Biraz 
sonra yangın mahalline giden kaza ı 

kaymakamı, jandarma kumandanı 1 

yanlarında bir hayli kalabalık oldu-ı 
ğu halde lazım gelen tedbirleri al-
mışlardır. 1 

~ ................ . 

LALE 
Sineması Direktörlüğü; 

Küşat Filmi intihabında bize 1 
yardım eden halka teşekkür 
eder. 

Bilhassa Ytizlerce imzalı lVlek-
tuplarla reylerini gönderen lT
niversite - Tıp ve edebiyat Fa
kültelcri ve Mühendis mektebi 
talebeleri ile Liselilerden gördtl
ğü alakayı ;;;ükranla kaydeder. 

Seçilen Film: 

TiN O R O S S l'nin 

PAR İS 
IŞIKLARl'dır 

4 - 4 - 939 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

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

Radyodifüzyon Postalaı'l 

Radyosu Ankara Radyo~tt 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 KW· 
19,74 m. 15195 Kes. 20 K"· 
31,70 m. 9456 Kes. 20 K""· 

Sah, 4. 4. 1939 

12.30- Program. 12,35 - Türk müzi~i. 
Pl. 13,00 - Memleket s<:at nyarı, ajans 
"'e nıeteorowji haberleri. 13,15 - Muzilt 
(Operet ve n~eli üvertürler - Pl.) 13,4j 
14 - Konuşma (Kadın s~ati - Ev haya
tına dair). 

1
18,30 - Program. 18,35 - Mi.ızik (Oda 
müziği - Pl.) 19,00 - Konusma (Tür
kiye postası). 19,15 - Türk milzilH (Fa
sıl heyeti) Tahsin Karakuş ve arkadaş· Buna rağmen yangının ~ittikc;e bü-'1 

yümek istidadında olduğu göriilerek 1 

köylere çıkarılan jandarmalar \':lsıta
sile köylüler de baltalarını kapıp yan 
gın mahalline getirilmişlerdir. Ta- ı 

marn üç saat devam eden bir gayret- 1 

ten sonra 22500 metre mur~bbaı bir 
saha tamamen yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

laır. 20,00 - Ajans, meteoroloji haber
leri, zirant borsası (fiyatı. 20,15 - Trük 
müziği- Çalanlar: Ruşen Kanı, Cevdd 
Kozan, Zühtıi Bardakoıılu. Okuyanlar 
Mahmut Karındaıı. Sufiye: Tokay. 1 -

••n:ı••••••••••••ımll Küçük Osman beyin (Neva peşrevi). 2-

Atesin ayni köy halkından Hasa
nın torlağından ~ıçrayan kıvılcımlar 

elan çıktığı anlaşılmış, Ha.;;an yaka
lanmıştır. 

T E ŞEK KÜR 
Aziz valdemız. büyük annemiz Ne

fise Onurun cenazesinde hulunmak, 
telgraf. mektup ve telefonla taziyet
lerini bildirmek lütfunda bulunan 
bütün dost. arkadaş ve mes1ekıiaşla-

Tu rfandocıhk 1 rımıza ayrı ayrı teşekküre büyük acı_ 
Dün Karadeniz Ereğlisinden hir rnız engel olduğundan gazeteniz de

miktar turfanda çilek getirilmiş Ye laletile bildirilmesini ricı:ı. ederiz. 
kilosu 133 kuruştan satılmıitır. Onur Ailesi 

""" ........................................... ~ 
_..,..,...,..,..,..........__,._~~l· JOHN BOLES 

DORİS NOLAN 

L~;>o_JJ• :;~:nz::~:dİ:~:~d b:;~a:een~u~~ 
.- muşlardır ... Bu çarenin ne olduğu 

Yarın akşamdan itibaren: 

SÜMER SİNEMASININ 
Göstereceği 

SO NUN C U B A L AYI 
Fransızca sözlü F'ilminde Göreceksiniz. Bekarlara Müjde. ·-------

f l:RAH Te~~fon: 21359 

YAŞASIN AŞK 
Türkçe sözlü - Arapça Jarlcılı 

" AB D Ü L VE H AB .. m Şaheseri 

Azakda Seanslar Ferah'da seanslar 
12.30 - 3. - 5.30 . \ 

10.30 - 1 - 3.30 - 6 

Suvare 8.30 da Suvare tam 8.45 de 

............................................ ~ , .................................... ~ 
Beyaz Perdenin 
en Meşhur ve 

en çok sevilen 

LORETT AA TYRON 
YOUNG NNA BELLA POVER 

3 YILDIZI : 
10 binlerce Fif{iiran - Muazzam, Harikalı Sahneler, 

Mevzu Hakiki olarak 2.0000.000 D OL A R A M A L 
Sao'at Abidesi 

Şahane 

Olnıus 

bir 

hir 

Rahmi beyin (Beyati ııarkısı) Gül hazirı 
sümbül perişan. 3 - Rakımın {Uşşa1' 
şarkı) Bana hiç yakışmıyor. 4 - Rahrnı 

Beyin (Isfahan sarkı) Narı askınla kiil 
oldum. 5 - Rahmi beyin (Isfahan §ar
kı) Etme beyhude figan. 6 - Cemil bı>

yin (Muhayyer saz semaisi). 7 - Zühtii 
Bardakoğlu (Santur taksimi). 8 - Asım 
beyin (Hfraz şarkı) Her zııhmı ciğer suze 
9 - Leyla hanım (Hicaz sarkı) Zevltı 

sevda duymadım. 10 - (Halk türküsü 
Karanfil olacıoksın. 21.00 - Memleke 
saat ayan. 21,00 - Konuşma (Hukuk il
mi yayma kurumu). 21,15 - Esham· 
tah\'illıt, kambiyo - nukut borsru:ı (fiyat) 
21,25 - Neşil plaklar - R 21,30 Müzll( 
(Radyo orkestrası - Şet; IHısan ı-~erit An
lar) 1 - L. Cherubini (Les deux jour
nes) Operasından uvertür. 2 - Van Be
etho0ven (7inci Sf.'nfoni, lA majör, op.92} 
Poco So~tenuto - Vivace, Allegretto, Pre5 
to - Assai meno presto, Allegro con brlO 
3 - L. Van Bccthoven (Coriolan) tl'· 
vertürü. 22,30 - Milzlk (Solistler) pJ. 
23.30 - Müzik (Canzbant) Pi. 23,45-24 
Son ajan~ haberleri ve yannkı proıtta!'Jl· 

YENJ NEŞRIY AT : 

Şanghay Hôtıraları 
Yazan: A hmet Kemal iLKUI.. 

Bu eser, Hindukuş, Himaliıya, Tibet gi
bi Şarkın esrarlı tnbfat \'arlıkları ara
sında Şanghay şctıriııin başlı ba~ına bir 
alem plan hayatını canlandırmaktadır. 

Örumcli hnpisnnesmdc geçirilen hasret 
günleri, nnavatana kavuşmak ümidinden 
dogan he ecnn, Bahri MuhlUn taJı:turıla~ 
.~, ~mı ıı ·- ~ • 
marşlylc Bahri Muhitin korkunç dalga
larına gömülen cesedi gibi heyecanlı sah
nelerle dolu olan bu kitap Kader Basırn 
evi iarafmdan neşredilm!~tlr. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: Müflis Alfredo Biyankinin mii· 
tasarrıf bulunduğu ve kaydan ipo· 
tekli görülen: Yeşilköyde Şevketiye 
mahallesinde Mezarlık sokağında ka· 
in yeni 14 No. lu Ev tasfiye zımn111· 
da açık arttırmaya konmu~tur. 

Haneye konan kıymet: 200() lira· 
dır. 

Evsafı: Ev ahşap olup ön ve arka' 
sında bahçesi vardır. 12 No. lu gay· 
rimenkulle bir çatı dahilinde inşa e· 
dilmiş olup yekdeğirinden müfrez J 

dir. Ön bahçede müşterek bir kuyu· 
su vardır. Ön bahçe telle ve yar:ırı1 

duvarla çevrilmiştir. Müşter~k kıl' 

yuda tulumba olup e\ in son katıJlll 
kadar su verilmektedir. 
Kapıdan girilince çini taş döşeli e1

: 

altı ve f:arnıcı ve zemin katında 2 .1 oda birinci katta 3 oda ikinci kattB 
iki oda ve sofada sabit bir dolap \'e 

§iEE 1 birinci kata çıkarken musluk ve }le

- la vardır. Zcmın katında bir ufak o

YARIN GECE BÜYÜK ŞEREF GALASI OLARAK 

YALNIZ M E L E K' 'te Fransızca nüshası 
Dikkat: Yarın gece için bütün localar satılmıştır. Numaralı biletleri 
evelden aldırınız. PERŞEMBE GÜNÜ Matinelerden itibaren 

1 p E K S inemasında T O RK Ç E Sözlü nüshası 

dada duş yeri ve bodrum katının ar· 
ka tarafı mutbak ve hela ve ön tara.· 
fında taştan oda ve edn arkasmdaJ<İ 
bahçe kısmen tahta perde ve kısnıe11 

telle çevrilidir. Ayda yirmi lira ge· 
tirmektedir. 

Hududu Onnik Sahakyan hanesi 
Hacı Mehmet Paşa arsası Kritik.opıı· 
lo hane ve bahçesi ve Mezarlık so
kağı ile mahduttur. 

Yukarda evsaf vesairesi yazılı ha
nenin birinci arttırması 5/M.ıyıs 
cuma günü saat 14--16 da yapıla.· 
caktır. Arttırmaya iştirak edenleJ' 
takdir edılen kıymetin ~1 de 7,5 nis: 

••••••••••••••-'# betinde teminat parası veya mil~1 

banka teminat mektubu verirler. JJı· 
BU AK Ş AM 

Kızılay Cemiyeti Sisli Su besi menfaatine 
MAKSİM Salonlar11tda 

San'atkar MÜNİR NURETTİN 
Bayan GERTRUD ERHARDT • FRANZ MÜLBAVER 

Alman Devfot Muaiki Cemiyeti Azaaınclan 
GARD EN - TUR.t~N - LONDRA - FLORY A - ŞEN 

Varyetelerinin, Seçkin Revü ve Balet hey'etleri - KOZAK 
ZEYBEKLERi - Minimini San'atkar ŞULE - MAZARIK Or
kestrası Maksim Caz v e Sürprizler ... 

Biletler Konsomasyon dahil 150 kuruştur. 

rinci arttırmada kanuni kıymeti bııl· 
duğu takdirde İflas idaresince uıli· 

1 bine kat'i ihalesi yapılır. Aksi tak~ 
dirde son arttıranın taahhüdü ba~1 

kalarak on beş gün temdit ve 20 
'Mayıs 9~HJ cumaertesı giınti saı:ıt 
12- 13 de ikincı arttırması ve kat'ı 

1 ihalesi yapılacaktır. Satılan hancniJl 
ihale tarihine kadar olan müterakıJ1°l 
vergi ve tanzüat ve tenviriye ve icı:ı· 
rei vakfiye masaya ve dellaliye ve 20 
senelik taviz bedeli ve sair rüsıuı1 
müşteriye aittir. İstiyenlerin 10/41 

939 tarihinden itibaren dairede açıl' 
bulundurulan şartnameyi görebile • 
cekleri gibi lazım gelen i?ahatı aııı· 
bileceklerinde satış günleri dairede 

1 Miiflisin Masa hcvetinc müracaat!~ 

'•••••••••••••••••••••••••••••••" rı ilfın olunur. (16623) 
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TAN 
Gündelik Gazete 
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ı-AN'ın hedefi: Hıber
de, fikirde, herııeyde 

teml:r, dilrüst, samimi 
olmak, karlln gueteal 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

HOO Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
'750 ,, 6 Ay 1500 " 
400 ,, 3 Ay 800 " 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için Abone 
bedeli mUddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 

Adres deği~tlrmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş
luk pul il~vesi lfızımdır. 

GUNUN MESELELERİ 

Tercüme Eserler 
Meselesi 
S on günlerde ehemnıfyetle ınev-

zubahis edilen ıneselelerden 
birisi de, bir çok eserlerin yabancı 
dillerden türkçeye çevrilişinde gös • 
terilen büyük hatalardır. 

Tercüme neşriyat, son senelerde 
Şayanı memnuniyet bir rağbet gör _ 
hlektedir. 

Muhtelif ecnebi dillerden türkçe
Ye çevrilen eserlerden bir çoklan, 
kütüphanelerimiz için büyük birer 
kazanç sayılabilecek derecede değer
lidir. 

Halka bu kabil eserler okutabil
ınenin, bu kabil eserler ikram ede -
bilmenin, ne kadar takdire değer bir 
nıuvaffakıyet olduğunu söylemiye 
hile lüzum yoktur sanırız. 

Fakat 'una da inanmak mecburi
yetindeyiz ki, tercüme eserlerin halk 
tarafından rağbet görmesi üzerine 
t• ~ . 
ıcarı ıştahları kabaran bazı tabiler, 

hu hizmetin başarılmasında kafi de
re~ede dikkatli davranmıyorlar: İyi 
ınutercimden ziyade, ucuz mütercim 
arıyorlar. Bu yüzden de, kitapçılar 
kazanıyorlar, fakat ortaya koydulda
~. ~~erlerden faydadan ziyade zarar 
gorulüyor. 

.BPfiit ~;J:•uda .öıı:lA._~ .. ;o Jd.. 
• P ••s llyoruz k•,endlieriyle 
asılları arasında münasebet bulabil
ınek hile mümkün değildir. 

Geçenlerde, dikkatli bir meslek -
taşımız, bu eserlerde rastlanan hata
lardan b ı azı arını ortaya koymuştu: 
Onları oku k t · d r en eessüf ve hayret 
u~?'aktan kendbnizi alamamıştık. 

h •ınse inkar edemez ki halka yan 
ş tnal'ln:ı t ' 

bozuk da ' ve yanlış fikir vermek, 
gı a \'e kt dır o·· 1 rıne en daha zararlı -

. ye Çok k 
caıneka l çı masına, kütüphane 

n •rnıın bo b 
ınüraccahtı m o, durmaları 
çok meslek:~ıı!~ ltibarladır ki, bir 
bulunduğu h 'b.u nıevzua liylk 

e ernrnıyeti ve yeri ver
meye başlamışlardır 

Bizce, tercilnıe ı~nı 
tana almak ve b • kontrol al • 

u •lireti k hli 
keli bir fikir suiistirna~ ço .. te • 
zarureti vardır. Alak onlemek 
h adaı-Jarın bu 

ususta yapılmakta otall ' 
lakayt kalmamaları, en •a~•e,rlyata 
ıne . . d' B" b .. unıf te • nnımız ır. ıze u h11atısta 
vetll ·· 't kuv • umı veren, ve endi .. aı 

yç eriınj • 
hafifleten noktalardan birisi zı 

t k ' neşrt -ya ongresinde bu meselellin d 
ln.e\'Zuubahls edilceeğini öhenn/ 
hulunınamıı:dır. ,. ış 

. Tercüme işinin ehliyetli ell"l'e ve
rı lınesi, ve daha sistemli bir şeL• kt _..eso-

u hıası, fikir alemimizin selameti 
namına, zaruridir. Bu meseleyj la _ 
zım gelen hassasiyet ve alakadan 
mahrUbl bırakmak, halkın fikir ih _ 
tikArındaıı zarar eörmesine göz Y1lnı 
ınak olur. Kitaba vereceği Par&YJ, 
b.afakasından arttıran bir çok vatan. 
daşlan, kütüphanelerden bilgi yeri • 
ne cehalet satın almaktan kurtar • 
nıak istiyorsak, bu meseleyi dava (!.. 

dinmekte mümkün mertebe acele 
davranalım! 

Yanda Ağaç 

Dikme Bayramı 
Van, 3 (A.A.) - Vilayetin her ta· 

rafında 20 gündenberi başlıyan ağaç 
dilcrne faaliyeti dün yapılan bayram.. 
la bir kat daha hızlandırılmıştır. Bay 
~ama vali ve komutan başta olmak 
uzerc asker, memurin ve halk iştirak 
etmiştir. Yeni yapılan ve sekiz kilo
rnetre tulünde olan Van iskele şose
sinin her iki tarafı ağaçlandmlrnış
tır. 

TAN 

Tetkikler: 

Türkiyede 
Muallim Meselesi 

Memlekette ·Vereme H
angi sc\'iyede olursa . olsun u~ 
mumi olarak tedrısatta iyı 

randıman ancak iyi muallimle temin 
edilebilir. Bilhassa ilk ve orta tedri. 
satta muallim başta gelen bir kıy-

Büyük Bir 
Müca dele 
Lazım! 

iiii ıiı .......... 

-.&.ı-
~ 

Bir kaç gün evvel Naci 
Sadullah Tan sütunla

rında feci bir tablo neşretti. 
Onu takiben Aka Gündüz, 
kendine mahsus üslubu ile 
ayni iş üzerinde du~p yurd 
sevenleri düşünmege davet 
etti. Bu vesileden de istifa
de ederek ben de çok eski o
lan davama tekrar el koymak 
istedim. 

Büyük harp mütarekesinin ilk 
günlerinde henüz istanbulda bulu-

d "Z " nabildiğim zamanlar a aman 
adında bir gazetede "Üç başlı ca
navar" başlıklı bir makaleler seri-
si yazmıştım. Kolayca anlaşılacağı 
üzere bu makalelerde, "ırkımıza 
saldınp kemiren canavarın başla
rı verem, sıtma ve firengidir" kal
bi için de "cehalettir" demiştim .• 

istiklal harbile memleket kurta
rıldıktan sonra Cüinhuriyet hüku-

ı meti imkanın azami nisbetini de 
geçen bir fedakarlık ve himmet 
ile memleket sağlığı üzerine çöken 
belaları bertaraf etmek işine ko. 

J .. 

~ı 
Bir an fcln Rokfelletln torunu olsam ve yüz veremlinin hnstııne masrafını vere

ceğimi· ilan etsem, yüz bin veremli bulurum ama, on tane yatak. bulamam. 

.------· Yazan:•--· 
Dr. Fahri CAN 

.... ı.-ı- P.........-' ... :..-at-na :.m.iiced ,ıa ___ J 
sinin bugünkü parlak neticeleri 
her Türkün sevinçle göğsünü ka
bartacak vaziyettedir. 

Cehaletle mücadele yolunda ise, 
hele yeni harflerden sonra, aldığ1-
mız mesafe sevindiricidir. 

F akat verem işine gelince: Bu
rada durmak zaruridir. Ve

rem mücadelesinde - Aka Gündii
zün de dediği gibi - işi yalnız hü
kumete bırakamayız. Bu işte hep 
milletçe savaşmak mecburiyeti 
vardır. 

Verem mücadelesinde, meşhw 

hikayede olduğu gibi, üç şey ıa.. 

zımdır: Para, para, yine para. 
Bunu nereden ve nasıl bulma· 

lı? İş buradadır. Ben, münferit 
yadırnların ameli faydasına inan
mıyorum. Bir an için Rok.fellerin 
torunu olsam ve yüz veremlinin 
hastane masraf mı vereceğimi ilan 
etsem, yüz bin veremli bulurum, 
ama, on yatak bulamam. 
Şu halde ne yapmalı? 
Bir İngiliz büyüğünün büyük 

bir sözü var: "Haklı olduğunct i
nandığın dava için yaşa, onun ıçin 
çalış, onun için öl." 

Bu adamlara göre ben kendimi 
hemen mikroskopik bulmakla be
raber biraz evvel arzettiğim gibi 
bu davayı epey zamandanberi ta
kip ettiğim için, bu suali kendi 
kendime sordum, durdum. 

1- Keyif ve zevk ıçın içi
yor. Şu halde bu keyif ve 
zevkin zekdh olmak üzere ci
ğeri yaralı, mendili kanlı 
yurt çocuğuna mini mini, bir 
yardım. 
2 - I çki ve 11igara içenlerin 
sıhhate muzır hareket ettik
leri tevatüren 11öylenmekte -
dir. 
Şu halde bunların yapacakla 
rı bir yardım, ileride bu teva 
türen söylenen cihet sabit o
olursa kendilerinin de bir 
yatak bulmalarını temin e
deceğinden bir nevi sigorta 
demektir. 

O zamanlar İnhisar İdaresinin 
istatistiklerine baktıktan sonra 
düşündüm: Bugün 96 kuruşa aldı
ğımız rakıya yüz kuruş versek ne 
kaybederiz? Bayağı bir gazinoda 
buna dört yüz kuruş veriyoruz. Bu 

dört kuruşçuk, tabakta bıraktığı

mız meze kırıntısı bile değildir. 
Bu minnacık zam, içki satışını 

azaltmaz. Azaltsa da memnuımz.. 

Zehirlenenler azalır. Bu kar karşı
sında, muhterem Maliye Vekili bi
le satış azalmasından memnun
dur. Bırakınız ki, bu varit değiL 
Ve vaziyet sigarada da böyle. 

M ühim bir iş daha var: Bazı 
garp memleketlerinde oldu

ğu gibi bir sağlık haftası tesis et
mek. Bu hafta zarfında tiyatrolar, 
sinemalar, konferans salonları, 

Halkevleri, matbuat, radyo mun
tazam bir sağlık propagandası ya
parken Posta ve Telgraf idaresi de 
- matbua hariç - bütün muhaberat 
ve müraselata - bayramlardaki Kı
zılay pulu gibi bir pul yapışhra

caktır. 

Benim o yazılarım cıktıktan on 

J 

,. 
' . 

beş yirmi gün sonra ayni gazetede 
bir havadis okudum. Fransada ve
remle mücadele için böyle bir pııl 
ihdası düşünüldüğü zaman alay e

denler olmuş. Fakat bu puldan te
m.in edilen - rakam hatırımda de
ğil - çok muazzam meblağ karşı
sında alay edenler - bu sefer haklı 
olarak - alay mevzuu olmuşlar. 

O zaman, yazılarımla beraber bu 
havadisin de kupürlerini o vakit 
Sıhhiye Vekili bulunan şimdiki 

Başvekil sayın Doktor Refik Say
dama göndermiş ve sevindirici ha
ber ve iltifatlarını bildirir cevap
larını almakla bahtiyar olmuştum. 

B ilinmelidir ki, bugün en bü
yük meselemiz budur. Sulh 

içinde yaşadığımız halde normal 
vefiyattan hariç olarak yalnız ve
remin memlekette her sene bir 
Çanakkale harbi kadar kurban al
dığını söylemek, mübalağa say.i.lsa 
bile yanlıf olmaz. Buna dair yine 
bir rakam vereceğim: Çalıştığım 

müessesenin morg şubesine getiri
len ölüler sapasağlam gezerken 
kaza ile, cinayetle ölenlerdir. Bu 
ölülerde yapılan otopsilerde bun
lardan erkeklerin yüzde ellisinın, 
evet yüzde ellisinin, kadınların 

yüzde otuzunun ciğerlerinin hasta 
olduğu görülmüştür. 

Başka istatistiğe lüzum kalma
dan bu küçük rakam, verem teh
lilcesi karşısındaki vaziyetimi.zın 

ne kadar feci, ne kadar tüyler ür
pertici olduğunu isbata kil!idir. 

Devletce, milletce hep beraber 
umumi taarruza geçmek mecburi
yetindeyiz. 

Bize bu sahada da düşmanı kö
künden kazıyacak bir Dumlupınar 
lazım. 

B undan üç beş yıl evv~ı. - do.ı:ı
yamı bulamadığım ıçm gu

nü gt.inüne söyliyeıniyeceğim - hir 
sabah gazetesinde yine bu ınevzu 
üzerinde birkaç yazı yazmıştım. 
Bunları yazarken rakama dayan
mak lüzumunu görmüştüm. Resmi 
daire ve müesseselerin resmi ista
tistikleri üzerinde meşgul olmak 
suretile suya, sabuna dokunma
?an, kiınseye bar olmadan yılda 
iki milyo nlira - tekrar ediyorum, 
iki milyon lira - tekrar ediyorum, 
muştum. Bu paranın ana menbaı 
da rneze artıklarile sigara izmarit
leridir. Başta Aka olduğu halde 
bütün muhterem okuyanlarımdan 
rica ederim, bu buluşumu Con Ah
met beyin bulduğu makinesine 
benzetmesinler. Kısaca izah ede
yim: Ben sigara ve içki içenlere 
iki noktai nazardan baktım: 

_ T efeltldir ederim, ltalyanlar, Almanlar ve F alılar. Az kaldı unutuyordum. Siz.ede l•panyollar. 

(İngiliz Karikatürü) 

mettir. 
Tedrisatta gaye Türk çocuğuna 

yalnız programla tesbit edilen fayda
lı bir bilgi yükü vermek değil salim 
bir düşünce melekesi, muvaffak bit 
çalışma metodu ve hepsinin ·üstün -
de çocuğu iyi ve faydalı bir insan ya
pan temiz ve kuvvetli bir karakter 
vermektir. 

Bu da aktif bir metodla, sınıfta 

talebe~·e doğruyu ve iyiyi kendi ken
dilerine diişündiirüp huldurmakla, 
onların fikri ve ruhi inkişaflarını te-
min edecek gayeli ve planlı çalışma
larla miimkiindür. Kolay olmıyan bu 
çalışmanın temini ise ancak sınıfla· 
rın iyi yetişmiş ve karakterli öğret -
menlerin idaresinde olmasına bağlı
dır. 

Ciimhuri;\·et devrinin memlekette 
yarattığı u~·anıkhk, her derecedeki 
mekteplerde miihinı bir talebe akı -
nanın başlamasına mebde oldu. Mek
tep açmak, bina, tesisat l 'e tedris va
sıtaları bakımından, nihayet bir pa -
ra işidir; asıl giiç olan, bu mektep -
lere lazım olan adet ve seviyede öğ
retmenler bulmaktır. Her sene yeni-
den açılan mekteplere lazım olan 
öğretmenleri temin etmek için cüm
huriy-et maarifi her derecede iyi öğ
retmen yetiştirmek için her türlü 
tedbirleri almış bulunuyor. 

İlk muallim mektepleri yapılan 
muhtelif değişikliklerle, her bakım -
dan verimli bir hale getirildi. Tah -
sisat umumi biitçc)·e bağlanarak, 

bina, tedris vasıtaları \ 'e muallim 
kadrosu kuvvetlendirildi. Tahsil 
miiddeti iiç senesi orta mektep tahsi
li olmak iizere altı seneye çıkarıldı. 
Bu sul'ctlc ilk muallim mektebini bi
tirenlere hem Jise seviyesinde bir bil 
gi, hem de kuvvetli bir mesleki te -
şekki.il ,·ermek mümkün oldu. 

Bu ders yılında 11 ilk muallim 
mektebimizde kız erkek talebe sayı
sı 2645 i bulmuştur. Bu mua11im 
mektebi tipinde bir de yeni bir köy 
muallim mektebi dpi ihdas edilmiş.. 
tir. Bu tipte faaliyette bulunan iiç 
mektepte 309 talebe bulunmaktadır 
Bu tip muallim mekteplerine. me -
zun olunca kendi muhitlerinde mu
allimlik etmek üzere köy ilk mek 
tepleri talebesinden güzideleri se~l

lip alınmaktadır. 
İki senedenberi bu mektepforde

ki nazari ve pratik tedrisatın ''erdiği 
neticeler; bu mekteplerin köyün 
mektebinde muallim, köy işlerinde 

rehber, muhitine candan bağlı müte
vazi ve yeni bir muallim nesli yetiş
tireceği ümitlerini kuvvetlendirmek
tedir. 

Orta mekteplere iyi muallim ye_ 
tlştirmek üzere açılan Ankara Gazi 
Terbiye Enstitüsü on iki senedenbe
ri her zümreden yüzlerce mükem -
mel muallim yetiştirmektedir. Lise 
muallimleri ise yiiksek muallim 
mektebinde yetiştirilmektedir. 

Bunlardan başka her yıl muhte
lif garp memleketlerine bir çok tale
be gönderilmektedir. 

Biitün bu normal yetiştirmelerc.'Y 
rağmen ihtiyaç oldukça açılan ehli -
yet imtihanlarında muvaffak olan -
fardan ve ayrıca yardımcı muallim
lerden de istifade edilm~ktedir. 

Bugün muhtelif Fakültelerde ve 
yüksek mekteplerde önce asistan o
larak başlayan ve sonra doçent olan 
güzide genı;-lerimiı: Türk ve garpli 
profesörler yanında muvaffak bir 
çalışmadan sonra profesörlük sıfat 
ve mevkiini almaktadırlar. 

Her derece tedrisatta çalışan mu
allimlerin meslek hayatları maaşları 
ve ilerleme şartları kanunlarla tes
bit edildiğinden, Cümhuriyet devrin
de muallimlik vazife ve mesuliyetle· 
ri muayyen, istikbali emin bir mes -
lek haline gelmiştir. 

Bursada' Tutulan 
Hırsız Marifetleri 

Bursa <TANı - Izmit cezaevi du
varın. delerek kaçan ve burada ya
kalanan Adapazarlı Hurşıt oğlu' Mu
radın Bursadaki vaktini boş geçirme
diği ve Teşrike adında bir kadının e
vinden sedir halısı, minder cirtüJert; 
Alinin dükkanından sabun vesajre; 
Sadığın dükkanından da helva ~al
mıs olduğu an]asılmıstır 
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GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

Eski Mecidiyeler 
Artık Geçmiyor 

[_E _K __ O_N_O_M_i 1 
Amerika ile imzalanan 
Yeni Ticaret Anlaşması 

.. :.:~~:.::im::~::A:. Piyasada iyi Karşılandı 
"Komik" gazete var: "Son Posta" .. 

Bitlere nisbcten Mussolini, Mus-
soliniye nisbeten "Franko" neyse, 
''Ciddi!" gazeteye nisbeten, Son Pos. 
ta da odur. 

Bu teşbihin manasını erbabı kav 
rar sanırım. 

İşbu gazete, sütunlarına yazı yaz
dığım sıralarda, bazı ufak tefek da -
valar kazanmıştı. Yine "erbabı" bilir 
ki, bu davaların kazanılmasına hi2: • 
metkar olan yazıların hemen hep -
sinde, bu satırları yazan muharririn 

Amerika ile imzaladığımız yeni ti- r 
caret anlaşması piyasamızda iyi kar- ı r---w---

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mil~no 

3 • 4 • 939 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brtikı;el 

Atina 
Sofya 

5.93 
126.6325 

3.3550 
6.6625 

28.4625 
67.2425 
50.8150 
21.3150 

1.0825 
1.56 

Galata&arayın mağlubiyeti ile neticelenen maçta Demirspor ve Galtasaray oyuncuları bir arada 
1 

naçiz imzası vardı. Fakat - çok kü -
çük çapta da olsa - dava kazanmanın 

ı zevki, bu "Komik" cerideye aşılan -
mış bulunuyor. O, bu zevki tatmak 

şılanmıştır. Yalnız anlaşmanın mad
delerine ait tafsilat gelmediği ıçın 

anlaşmanın meriyete girecegi mayı
sın dördüne kadar devam edeceği 
tabii görülen takas muamelelerinin 
bu tarihten sonra devam edip etmi
yeceği tereddüt husule getirmiştir. 

Amerika ile iş yapan tüccarlar, eğer 
yeni anlaşmada takas muameleleri 
için müsait bir vaziyet bulunmazsa 
serbest dövizle Amerikaya mal gön
dermenin güç olacağını ileri sürmek
tedirler. Bu iddiaya sebep cihan pi
yasasına nazaran mallarımızın yük
sek fiyatla diğer memleketlere de 
satılmakta olması ve dünya piyasa
larının bizim mallarımızı dünya pi
yasalarının fiyatlarına göre almak 
istiyecekleridir. Halbuki ayni malla_ 
rın takas primleri dolayısile diğer 

memleketlere satılmasında daha faz
la menfaat görülmektedir. Amerika, 
dan halı imali için alınacak yapakla
rımızı, Fransa yüzde 40 - 45 takas 
primi ile almaktadır ki, yapakları

mızm dünya piyasalarında 34 kuruş

Prag 
Madrid 14.035 

Kürek Yarışı 
Tarihi Yarışı Bu Sefer 

Kembriç l{azandı 
• • • • • •• • • • • Bu lkı lngıhz Unıversıtesının . - . Rekabeti Başh Başına Bır Alemdır 

Yapılan müsabakalarını hesaplar
sak bir asra yakın ömrü olan Oxford 
- Kembriç kürek yarışını bu sene 
Kembriçliler kazandılar. Bu iki İn • 
giliz üniversitesinin kürek yarışını 

seyretmiyenlere aradaki rekabetin ne 
~killerde tecelli ettiğini anlatmak 
pek müşküldür. 

Bu yarış, sözle, yazı ile kolayca 
anlatılır şeylerden değildir. 

Kembriç - Oxford yarışlarının bi
rinde İngilterenin en uzak köyünde 
laalettayin bir çiftçi ile görüşmeli 

Yüz metre toprak altında çalışan bir 
maden amelesinin yarışın tafsilatını 
beklerken nasıl heyecanlandığını 

görmeli ki, o rekabetin ne olduğu an
laşılsın ... 

Hele Londrada yarış günü bir sa
at bulunmalı ... 

Nedir, o ne alemdir!. : 
Tarihi yarışın manevı taraflarını 

spor rekabetinin asil mücadelelerini 
duyanlara bırakıp maddi ve teknik 
taraflarını biraz anlatalım. 

Bu seneki yarışın teknik tafsila -
tı henüz gelmedi. Geçen seneki ya. 
rışın bazı ehemmiyetli noktalarını 

burada tekrarlayacağız. Böylece bu 
seneki yarışın tafsilatı geldiği zaman 
mukayese yapmak ve iki yarışın far
kını anlamak kabil olur. 

Rekor Meselesi: 

Bu seneki rekor geçen senekin : 
den daha iyidir. Geçen sene Oxford 
kürekçileri ayni mesafeyi 20 dakika 
30 saniyede almışlardı. 

Takımların Siki eti: 

Oxiordluların geçen seneki sik -
!etleri her kürekciye vasati seksen 
kilo isabet edecek tarzda idi. 

Kembriç kürekçilerinin vasati 
sikletleri kürekçi başına 77 kiloydu. 

Kürek Çekme Sürati: 

Kembriç kürekçileri geçen sene 
ilk dakikada 38 kürek darbesi at -
mışlardı. 

Kembriçe mukabil galip gelen Ox
fordlular ise, dakikanın sonunda 36 
kürek atmış bulunuyorlardı. 

M uale F aikiyeti: 

Oxfordlular iki dakikalık kürek 
atışlarından sonra Kembriçlileri bir 
kayık boyu geçmişlerdi. 

Maamafih çırpıntılı sulardan çı -
kılıp sakin sulara girildiği vakit 
Kernbriçliler son gayretlerini sarfe -
derek aradaki mesafeyi yarım kayık 
boyuna indirmişlerdi. 

Son Dakikalar: 

Son dakikalarda Kembriçliler da
kikada vasati 33 kürek darbesi atı
yorlardı. 

Galip Oxford takımı dakikada va-

Bu ıene mağlup olan 
Okslord kürekçileri 

Bu senenin müsabakasını 
kazanan Kembriç kürekçileri • 

sa ti 29 ! darbe ile aradaki yarım ka
yık boyu mesafeyi muhafaza etme -
ğe muvaffak olarak galip gelmişler
di. 

Küçük Dümenciler~ 

Kürekçilerin o müthiş gayret ve 
kudrete tahammülleri için oldukça 
cüsseli olmaları lazım olduğundan 

takımlar ancak dümencilerin sikleti 
üstündcı oynuyorlar. 

Bu yüzden dümenciler çocuklar
dan intihap ediliyor. 

Fakat dümencinin rolü ço'k mü -
him.dir. Antrenörün müsabakadan 
evvel vereceği plan dahilinde kürek
çileri ve dümeni idare etmek küçük 
dümencilere verilmiş vazifelerdir. 
Onun için dümencilik en büyük se -
reftir. 

Dümenciler her fedakarlığı göze 
alırlar. Geçen sene Oxfordun dü -
mencisi Massey isminde Kanada ili 
komiserinin küçük oğluydu. 

Kembriçin dümencisi Hunter ise 
bacağından sakat olduğu halde kol · 
tuk değnekleriyle gezdiği halde mev 
kiini ehliyetle muhafaza etmiştir. 

Bakalım bu seneki yarışta neler 
olmuş.: E. Ş. 

Milli Küme 
Maçları 

lstanbulun 
Futbolündeki 

Gittikçe 

Türkiye 

Derecesi 

iniyor 
Milli küme müsabakaları kurula

lıdanberi küme şampiyonluğunun 
ilk derecelerini İstanbul takımları a
deta inhisarlarına almışlardı. 

Bu seneki maçların gidişi kü
me şampiyonluğunun geçen seneler
de olduğu gibi kolay kolay İstanbul 
klüpleri arasında taksim edilemiye
ceğini belli ediyor. 

Bu· seneki fena neticeler için İs -
tanbulluların ileri sürebilecekleri 
manevi mazeretler yoktur. Mektepli
lerin klüplerden ayrılması ise, An -
karada, İzmirde ayni vaziyettedir. 

Kıymetli fütbolcülerin hep birden 
başka mıntakalara geçtikleri iddia e
dilemez. Evvelce başta giden klüpler 
yerlerinde duruyorlar. Fenerbahçe, 
Galatasaray, Beşiktaş ayni teşek -
küllerdir. Şu halde İstanbul futbo -
lüne ne oluyor? 

hevesiyle ikide birde tutturur: 
İstanbulun filan mahallesine cad

de lazım! 
Memleket hapishanelerini ıslah 

etmek lazım! 
Memlekete kooperatif lazım. Her 

sokağa bir hela lazım. Her mütekai
de bir apartıman Iazım. Şu 18.zım, bu 
lazım. 

"Memleket meseleleri" serlevha
sı altında müdafaa edilen bu hafif 
davalar, malum meşhurlara, - yani 
bermutat Hüseyin Cahide, Mazhar 
Osmana, Besim Ömere, Fahrettin 
Kerime, Neşet Ömerc, Tevfik Sağ
lama, hulasa, malum emsaline mü -
nasip şekilde danışılır. O dertmend
ler de bu sualleri soranları darıltmak 
ve başka anketlere muhatap edil
mekten mahrum bırakılmak korku-
su ile cevap verirler: 

"- Elhak, lazımdır! Hatta bu 
saydıklarınız lazım da· değil elzem -
dir!." 

(Bu anketlere de dikkat buyur -
manızı dilerim: Her yerde olduğu gi· 
bi, bizde de ''Söz" parlak bir zeka -
dan değil, geniş bir şöhretten sadir 
olduiu ?.aman kıymet alır. Eğer or -
taya faraza "İnsan, en budala hay -
vandır!" kabilinden bir saçına atar -
sanız, sizi kulağınızdan yakalayıp tı
marhaneye sürüklerler. Fakat böyle 
bir cümlenin, faraza "Volter" gibi, 
"Göte" gibi, veya "Şopenhavr" gibi 
bir dahi ağzından çıktığını söylerse
niz, okuyanları bir düşüncedir alır. 

Bu arada: 
''- Yahu ... Dahi diye işte böyle. 

sine derler ... Gördün mü büyük ke -
lamı?" diye, hayret ve takdirle par
mak ısıranlar da bulunur.) 

Mevzuubahsim olan "Komik" ga
zetenin, dediğim hevesle, ve anlattı
ğım biçimde tuttuğu iki yeni ve ha
fif dava da şunlar: 

~rşova 23.9025 
Budapeşte 24.9675 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.9075 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5625 
Moskova 23.9025 

ESHAM VF. TABVILA1 
Türk borcu 1 peşin 19.50 
Ergani 20.-

• Sıvas-Erzurum V 19.37 

'---- ..._,.,..._...,..,._.._..,,. ,_,/ 

tan fazla alınmaması bu gibi malla- tılnıası neticesini vereceğini söyle 
rm tercihan diğer memleketlere sa- ınektedirler. 

iÇ PiYASA: 

Buğday Piyasası Dün 
Normal Hale Geldi 
Dün piyasamıza tüccar namına 580 

ton buğday getirilmiştir. Aynca 660 
ton buğday da satılığa çıkarılmıştır. 
Yumuşak beyaz ve 5 - 6 çavdarlı o
lan bu buğdayların kilosu 5,32 ku
ruştan satılmıştır. Bu kaliteli buğ
daylar evvelce 6.08 _ 6,10 kuruştan 
satılmakta idi. Değirmencilerin An
karaya yaptıklan bir müracaat Üze-' 

rine, piyasaya sık sık buğday çıka

rılmasına karar verilmiştir. Ancak 

bu buğdaylar peşin para ile satılmak

ta ve iki vagon yumuşak buğday a

lacak olan değirmencinin bir vagon 

da sert buğday alması şart koşul

maktadır. Sert buğdaylar 5,20 kuruş 

tan verilmiştir. 

Yirmi gündenberi buğday fiyatları 
üzerinde azar azar başlamış olan te
mevvüçler dün durmuş ve fiyatlar 
normal şeklini almıştır. Yemlik ar
palar 4,17,5 - 4,22,5 kuruştan, Ana-

DIŞ PiYASA: 

Beynelmilel 
Odası 

Ticaret 
Aianltğı 

Beynelmilel ticaret odasının şehri
mizdeki ajanlığında umumt katiplik 
vazifesini görmekte olan Galip Bah
tiyarın mebus seçilmesi üzerine bu 
vazifeye diğer bir zatın intihabı la
zım gelmektedir. Galip Bahtiyarın 
kitabetten istifa etmesine intizar 
edilmektedir. İstifadan sonra ajanlı
ga yenı bır Uuıuını ~cıup "C\u~ ... -- --

Hurma Sevkiyatı 
Almanya hesabına toplattırılan 

Karadenizin Rize ve Trabzon mınta
kalarında kurutulmuş olan ve Anado 

lu hurması denilen meyvalardan bir 
parti şehrimize getirilmiş ve ihracı 

için sevk muamelesi yapılmıştır. 

dolu arpaları 4,15 ten, çavdar 3,35 -
3,38, sarı mısır 4128, yulaf 4,26, ke..
ten tohumu 12, zeytinyağı ekstra 46,· 
sansar derisi çüti 5200 kuruştan sa
tılmıştır. 

Bir hakikat var ki, kimse itiraf 
etmek niyetinde değildir. Evvelce 
İstanbulun Türkiye futbolündeki 
yüksek derecesini temine uğraşan i. 
dareciler eskimişler, bezmişlerdir. 

İhtiyarlayanların, spordan usananla

rın yerlerine yetişenler idarecilik 
mevkilerini eskileri kadar bağlılık 
ve aşkla başaramıyorlar. Bunda za
manın hayat şartları da mühim rol 

oynuyor. Takımın haftada bir defa -
lık galibiyetini görebilmek üzere beş 
gününü oyuncular peşinde dolaşa -
rak geçirebilecek vaziyetteki müra
kipler de azalmıştır. 

1 - Liselerimiz, şair Bakiyi, "İb-

nhlm Mü~~rrik~'~"RqdNu-l•••••••••d••••••••••••••••••••~ 
ri" yi, "Yahya Kemal" i tanımayan, 

Eski zengin mürakiplerin ayak -
topuna düşkünlüklerinden hasıl ol
muş bu hayat tarzını bugün devam 
ettirebilmek güçlüğü karşısında İs -
tanbul futbolcüsünün maddi kudreti 
yavaş yavaş düşmektedir. 

Milli kümede İstanbulun rakiple
ri daha başka şartlar içinde, daha ta
ze gayretlerle çalışıyorlar. Bir An -
kara, bir İzmir futbolcüsü ve idare
cisinin aradığı zevk ve neşe vasıtala
rı İstanbulun.ki gibi çeşitli değildir. 
Bu sadelik ve yukarıda anlattığım 

sebepler yüzünden bu sene değilse, 
gelecek seneler İstanbul Türkiye 
futbolündeki derecesini kaybetmeğe 
mahkfun görünüyor. 

Bu akıbeti, İstanbul klüplerinin o
yuncuları idare hususunda verecek
leri toplu ve değişmiyecek bir karar
la belki değiştirebilir. Fakat bu ihti
mal de o kadar zayıftır ki... 

Eşref Şefik 

Letonyanın mı, Hindistanın mı da
ha büyük olduğunu, Mussolininin 
Vaterloyu (!) ne vakit kazandığını, 

İzmirin düşmandan hangi tarihte is
tirdat edildiğini bilmeyen bir sürü 
cahil yetiştirmektedir. -

2 - Bizim "Mecidiye" gernlsini, 
N evyork dünya sergisine, Arjantine, 
Brezilyaya, San!ransiskoya gönder -
meliyiz: Bahriyelilerimlz, oralarda 
konserler (!) vermelidirler. Bu, bi -
zim orada yapabileceğimiz propagan 
daların en mükemmelidir!" 

Bereket ki, bu ceridenin, "Ko _ 
mik" bir lisanla yazılan bu, "komik" 
davalarına "erbabı" bermutat gülüp 
geçiyor .... Yoksa, liselerimizin son· sı
nıflarında, şair "Baki" yi, "İbrahim 
Mütef.errika" yı "Reşat Nuri" yi, 
"Yahya Kemal" j tanımayan talebe
ler bulunduğtma inanmanın korkunç 
azabını duyar, İzmirin düşmandan 
hangi tarihte, hangi saatte işgal o -
lunduğunu bilmeyenleri de "cahil" 
saymak gafletine düşerdik. Üstelik, 

(Devamı 10 uncuda) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, liırıkhli, ve bütün ağrılarınızi derlial lleser. 
... icabında günde 3 kaıe ahnabilir. ar 7 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
kullanan mesud güzeller 

RADYOLiN 
Kulandıklarını söyledikten sonra 
ra, dişlerin niçin bu kadar 
beyaz ve ~üzel olduğuna şaş

mak hakikaten şaşılacak şey-

dir. RADYOLİN'le fırçalanan diş

lerin ebedi bir hayata, sıhhıı~ 

te ve cazibeye malik ohular. 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Radyolin diş macun ile f ırçalayınız 
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TARiHTEM YAPRAKLAR 

Menşuru Humayun 
Bağdat Yolunda 

N e isl~~ aleminde Velit oğlu 
.. Halıdın verip aldırdığı ılk 

ıı.ışvetten, ne de İsfendiyar oğlu 
Şemsi Paşanın üçüncü Sultan Mu· 
rada kırk bin altın vererek Os
man oğullarını rüşvete alıştır
masından bahsedeceğiz. Bunlar ta. 
ri.hin herkesçe bilinen vakıalan
dır. Biz namuslu adamların na
mussuz idareler yüzünden namus
larını nasıl kaybettiklerini, can _ 
larından aziz tutmak istedikleri 
namuslarından nasıl sıyrılıp ay _ 
~ldı~larını, daha doğrusu namtıs-

""iiO!~~~~· ır ---- Yazan: 4~~~1 

il M. Turhan Tan 

ulugun hazan bir dereceye kadar 
devanı edip o dereceyi aşınca sar
sı~verdiğini tarihi bir hikayede 
gostermeğe çalışacağız: 

Bu mevzuda meşhur Türk hu
kukçularından Hasan Fehmi .Pa
Şanın da güzel bir sözü vardır. o, 
Paraya karşı namus mukavemeti 
için bir dostuna şöyle demişti: 
Ben beş bin altına kadar namus
!~ olduğumu iddia edebilirim. Çün· 
~ bana beş bin altın rüşvet tek
lif olundu, kabul etmedim ve o 
p~ra. önüme konulmuşken geri çe
'Vlrd~. Fakat daha ilerisi için bir 
şey dıyemem. Çünkü namusumu 
tecrübe etmedim. On bin yır· mi 
bin .. ' 

• yuz bin altın karşısında da 
namuslu kalabilir miyim?.. Bu. 
belli değil! 

parası yoktu. Vezir olursa mutla
ka rezil olacaktı. 

Namuslu ve kalemi kuvvetli 
vali bu vaziyette iken bir gün Ab
dülhamidin aklına "Lutufkarlık 

yeli,, esti, valilerin listesini iste
yip gözden geçirdi, kendilerine 
iyilik etmek istediği yaverleri de 

Eski B hayalinde şöyle bir sıraladı ve her 
ağdat valilerinden Sü- iki zümreden bir kaç isim ayırdı. 

ruri Paşa da namuslu bir 
adamdı Bı"r k t ıflıkl Maksadı o valileri vezir yapmak, · ço mu asarr ar-
d~, valiliklerde bulunduğu halde o yaverleri de menşur götürmeğe 
ruşvetıe lekelenmemişti. Bu se- memur ederek biraz zenginleştir-
beple de gay t ·· ·· ·· d.. mekti. te e ovunur u, yüksek-

n atardı, ınanzum ve mensur Onun ayırdığı isimler arasında 
Yazılarile her tarafa namuskarlık Süruri Paşanınki de vardı ve o 
:~rdı. Onun kalemi de namusu gece tstanbuldan çekilen bir tel-
tab ar şo ret almıştı. Ciltlerle ki-·~--ar namuslu valiye "Veztr,, ol-
1 1 vardı ve bu kitaplar bütün duğunu müjdelemişti. Benliğinin 
dnıparatorlukta zevkle okunuyor- en gizli noktalarında yaşattığı sad-

u. t'azamlık emeline ermek için aşıl-
Sürur• p ması lazım gelen en güç merhale-

a 1 aşa vezir değildi. "Pa-

lş " unvanını taşıması Rumeli Bey- yi geçmek, Süruri Paşayı memnun 
erbeyi pa . . ve hatta mesut etmekle beraber 
dı lI l yesını haiz olmasından- içine bir üzüntü de yayılıvermişti: 

· a buki bu paye · ı· - ·· 
re .. · .. .. ' vezır ıge go- Menşuru getirecek yaver beye ne 

f kü~uktu, kendisine "Saadetlı'.'ı verecekti ve nereden verecekti? e endırn h 1 . . 
dili azret erı,, dıye hitap e- Yeni vezir adeta zayıflıyordu. 

dyord~. Vezir olursa o resmi saa et yıne Vilayetin büyük memurları, eşra-
kali 1 resmen devlete mün- fı ve tüccarı da neşeden, saadetten 

P o acaktı v k d' . 
s 1 k e en ısınden bah- doğan bu hastalığı seziyorlar ve 0 

unur en: "Devletlu Süruri Pa- tuhaf buluyorlardı. İmparatorlu-
Şa hazretleri,, denilecektı·. 

S- gu~ n en büyük rütbesini alıp ta 
ururi Paşa Yalnı b k 1 dı z aşına a - zayıflamak?... Bu, gerçekten ina-

-~1 vakitler ihtiyarsız bir düsü - nılmaz bir şeydi. Yalnız bir adam. 
ııuşle ŞU küçük paşalıktan ku~ul- Süruri Paşanın baş ağası şu tuhaf 
tnak yolunda mülahazala .. .. hastalıktaki hakiki sebebi anlam.ış-
ı ·· ·· r yur•.ı - d d ·r 
Urdu. Emelsiz adarn Yoktur der- tı ve efendisine sez irme en ı aç 

ler. Onun da biricik erneu d ta aramıya koyulmuştu. Nihayet 
ıam olmaktı. Halbuki sad sa ra- bir gün, menşuru getiren ~.ave: 
lı - . razam- beyin Halebe ulaştığı ve Sururı 
la~a Yükselmek için vezir olmak Paşanın da biraz daha zayıfladı-
0~tn~ı. Fakat vezir olınaıun da _ bir gün 0 ağa, redingotunun 
~b ~gır masrafları vardı. Ikinci g~g-sünü ilikledi, efendisinin oda-

dulhanıit "Vezirim' decii·· 
darnı .,, gı a- sına girdi: 

.. ara bu lutfunu bir Yaver 1 · d d" b·r mu 
~ondererek tebliğ ve tebşir edi- - Paşa hazret erı, e ı, ı -
.rOrdu. BT"k b .. kataa işi var. idare meclisinden 
g .. o u ' ta ur ve alay Yuzü bir türlü çıkamıyor. Emrederse -
~l'llıedikleri halde yirmişer, Yir- ... ı·z başkatibe söyliyeyim, evrakı 
f beşer yaşlarında miralay üni- .. . 
0rrnası · çıkarsın! 

tstanb gıyen bu yaver beyler 
b kuldan kalkarlar, o devrin 
k~z~ Yollarını aşarlar, bir çok sı-
r n ıya katlanırlar ve mesela Bas
aya var 1P vezaret menşurunu 

Yeni ve · 
zıre sunarlardı. Bu uzun 

zahmete 
r mukabil - menşur geti-
en - yav l'il . ere en aşağı bin lira ve-

k mesı, menşurun halk önünde o-
unduğu .. 

Çek ·ı . • ~un ve gece ziyafetler 
; ınesı lazımdı. 

de aver_ Beyin lstanbula dönüşün-
padışaha o vilayetin en iyi 

~ahsullerinden ve eserlerinden 
hır şeyler göndermek zarureti de 
vardı. Hulasa taşrada vezir olan
lar aşa- uk gı Y arı bir kaç bin altın 
slaarfetrnek mecburiyetinde kalır

rdı. 

J şte Sürusi Paşa vezaret iş-
tiyakiyle kıvranııken bu 

para işini düşünür ve o iştiyakı 
uyuturdu. Çünkü aldığı aylıkla 
ancak geçinebildiği için arttırılmış 

Erzincanda iki 
Halkevi Açıldı 

Erzincan (TAN) - Vilayetimizin 
Kemah kazasiyle Cimin nahiyesi~de 
yeniden açılmış olan iki Halkevıne 
köylüler girmeğe başlamışlar~ı_r. 
Bunlar bilhassa atıcılık ve binıcılik 
kollarına yazılmaktadırlar. 

Denizli • Muğla Yolu 
Davas (TAN) - Denizli - Mugla 

şosesinin kasabamız içiuden geçme
si haseıbile burada 47 evin istimlakine 
mecburiyet hasıl olmuştur. Buna 
yetecek para Belediyeler Bankasın
dan borç alınmış ve istimlake baş
lanılmıştır. 

• Davas (TAN) - Denizli kaza 
ve nahiyelerinin imar planlannı 

yapmak üzere vilayetçe davet olu
nan Profesör Egli, buraya da gele
~k tetkikatta bulunmuştur. 

P aşa, hayretle karışık bir hid
detle sordu: 

- Bu işten sana ne? 
- Menşuru hümayun 

gelmiş tel 
Süruri Paşanın gözleri 

ve ağzından iki üç kelime 
dü: 

Hale be 

açıldı 

dökül-

Çık alçak, çık namussuz! 
:rıJienşuru getiren yaver bey 

Bağdada bir kaç günlük mesafeye 
yaklaşınca ağa, ayni şeyi bir daha 
yaptı ve yine kovuldu. Fakat ya
verin Bağdada gireceği günün ari
fesinde huzura sıkıp ta: 

- Efendimiz, şu mukataa işini 
meclisten çıkarayım mı? 

Deyince Süruri ellerile yüzünü 
kapadı, ağlıya ağlıya şu sözleri 
inledi: 

- Çıkar melun, çıkar namus
suz, fakat gözüme de görünme! 

Otece Süruri Paşanın önüne 
ağası eliyle tam bin altın 

konulmuştu, Paşanın yüzündeki 
sarartı da geçmişti. Artık menşu
ru karşılamak için alınacak ted
birleri konuşuyor ve emirler ve
riyordu. 
Ağanın öbür masrafları da üze. 

rine aldığını ve efendisini sıkıl

maktan kurtardığını söylemeğe ha-
t yoktur, değil mi? .. Çünkü mu

kataa işinin meclisten çıkmasına 

izin veren paşanın bu müsaadesi 
ağa için açık bir ruhsat teşkil et
mişti ve şimdi o, her daireden bir 
çok iş çıkarıp paşasına servet ha
zırlıyordu. 

Süruri Paşa sadrazam olamadı, 
fakat ellisinden sonra müthiş bir 
mürtekip şöhreti kazandı. Öldüğü 
vakit bir bankanın hususi bir ka
sasında binlerce altını ve bu altın
ların yanında bir de vezaret men
şuru vardı. Varisler bu altınları 
paylaştılar, menşuru da vadiııar 
<Jlarak ağasına verdiler. 

Samsun Vilayet 

Meclisi 
Samsun (TAN) - Vilayet meclisi 

toplantısıru bitirmiş, yeni bütçe tas

dik olunmuştur. 
• Samsun (TAN) - Ebedi Şefin 

ölümü karşısında Snmsunluların 

duyduklarını tasvir eden yazıları bir 

araya toplayan büyük bir eser ha

zırlanmaktadır. Bu eserı her sınıf ve 

meslekten yurttaşlarm yazdıkbrı 
samimi yazıların güzel bir derleme-

si olacaktır. 

• Samsun ('!'AN l - Ltg maçıarı

na başlanılmıştır. Bu yıl spor klüp

leri denizcilik sporlarmo. fazla önem 

vermek için gereken hazırlıklara gi

rişmişlerdir. 

Hcadnseneırnn Resnn EE==== 

Hitler, Memele giderken Doyçland 

.ı:ırhhsında 

Karpat Ukraynıısından karan Çek zabitleri zevcel eri ve ~ocuklarile birlikte 
Romanyaya iltica etmişlerdir. 

Geçen h afta işgal edilen Memelde y erli Alınanlar büyU.k tezahUrler yapmıllardır . 

4emelin isqall Uzerlne Almanyanm Balhk donanması Mcmele gelmls ve şehri ilk işgal eden kuvvetler Abnan bahriyelileri 
olmuştur. 

Fransız Cümhurreisi Lebrun, Londra 
ziyareti sırasında :ıere!ıne verilen 

ziyafette 

İngilterenin yaptırdığı Ark Royal adlı •ayyare zırhlısı dUnyactaicı tayyare zn--
larının en büyüklerinden biridir. Geminin sathı, tayyare hnreketlerıne son derec" 
müsait olduğu gibi tayyareler i anbarlarına indirec<?k asansörler de yapılmıştır. 
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Türk Safoıunun Hayati TEFRiKA No. 2 

Davetçi Güzel Bafa idi 
aptığı Tesirden Emin, "Oh, Dedi. ltalyanca Sizin 

Ağzınızda Enikonu Musiki Oluyor .. 

Dünkü Kısmın Hul.tıası 
[Türklerin f tatya topraklanna 

asker doktükleıi tarihtenberi 87 yıl 
geçmişli. Bu müddet içinde Türk· 
lerden çok sille yiyen Venedlkliler 
':I'iırklere dost görünmeğe çalışmıi
lar, fakat Akdenlzde efendi geçin
mek hUlyaaından vazgeçememiıler· 
dl. Malta korsanlarını Venedllin hl
ınaye etmesi Türklerde büy(lk hınç 
uyandırmıştı. Kanunl'ııin ölümün
den sonra Venedlle Çavuş Kubadl 
elçi J6ndertldt. Tth1r etçtstntn Ve
nedfle şeref verdlll gilnlerde Vene· 
~ ııenatosunun büHUı ._.. elçiye 
bulıls pkmak için ulr8fl:YOrdU. Bu 
111rada Venedile bir Türk ıemul 
ıelmlfti. Korfo vallsl Sinyor Pado· 
ford Bafa'nın kızı Slnyorlta AlriP
plne, Marko meydanında serıi ku· 
ran ild kranta Türkü elçi .-eftne 
verilecek ziyafete d&vete memur e
dl1mifti. Bafa 1ed7e ile ııerstYe ıeı
dl. Sedyeden yere indı ve Duçe .a
ra)'lndan J'll!UD& katılmıt olan ter
cümana emir verdi:] 

pıhnıf iki heybetlı kuvvet lbtde· 
sine benziyen Türkleri kendi gü
zelliğine hayran etmek istediği 
için ıözlerine azami mikyasta bır 
tebessüm, dudaklarına ölçüam bir 
tatlılık iflemifti, bakışlarile o iki 
kıranta Türkü ısıra ısıra opüyor, 
dudaklarile de o hırçın buselerin 
acısını yalayıp gideriyor gibiydL 

- Bana deli Cafer, arkadaşıma 
da Karakadı derler. Bir zamanlar 
korsandık. rahmetli Turgut Ret -
sin emri altında it görüyorduk. 
Yine onunla devlet hizmetine glr
dilc, bir çok savaşlarda bulunduk. 
Fakat reisimiz iki yıl önce Malta
da vurulunca, dünya gözümı.ize 

kara göründü. Devlet işinden ay
nldık, ticarete bqladık. Karade
Dia kvıJanndan •JdıiJmıp Ko
mara iskelelerinde, oradan topla
dığımızı Akdeniz Uman1arinda 
aatıyoruz. Buraya da Halep ala
can, Buna dokuması getirdik. 
Dönüp ayna, kadife ve çuha a
lacağız. Acaba sen de bizimle alı§ 
verife mı seldin 'l 

Şapkasını çıkaıvak ,erlere O. 
dar elll• ... bina. da bıJsmn• ka
pılmış olan tercüman, kırık ve 
gülünç bir tüı.kçeyl~ Sinyorina 
Bafanın IÖzlerini tercilmeJe ,.el• 
tenlrken, aergi sahibi Ud Türkten 
biri kuma§ toplan arkasından a
yağa kalktı, omuz ba§ına kadar 
çıplak kollarından birini tercü -
manın yüzüne dotru uzattı, nefis 
bir ltalyanca ile onu türkçeye 
gadretmekten alıkoydu: 

Deli Cafer, gürler gibi konııı • 
mıya baflamıf, kekeler gibi sözii
nü bitirip ıusmuttu. Ona bu 
ahenk deiifiklijlııi veren küçılk 
Balanın büyük güzelliğiydi. Eski 
korsan o toy im.da aaç, kq, göz, 
yanak, ağız, elif, gerdan ve endam 
olarak yanyana gelmlf, teDlllf8Sl• 
na doyulmaz. bir birlik vüeude ge
tirmlf olan güzelllkleri ilk1ıi ay-

* - Bu efendilere, kendilerlle 
iç bet gizli kellıne konupnak i.:J.. 
tedilfml söyleyiniz! 

- Sus, dedi, biz Benin kadaT, 
belki senden daha l)'i ltalyanca bi
liriz. Onun 1çtn türkçe)'i hırpala
maktaıı vaz gel, blzl küçük hanım
la bqbqa bırak. 

Yalnız aaygı değil, 1ngi de tf>r
mek iııs8n kıhğuıda çelikten ya-

Ve yüzünü Bafaya çevirerek 
ilAve etti: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Günah Bende m n? 
...... Yazan: Kerime Nadir 

;::::: Ne kadar öfkelensenlz haklısınız Beyim .. Fa
kat ne yapayım?.. Benim gibi bir budala heri!in 
ipiyle kuyuya inilir mi?.. · 

- öfkelenmek neye yarar? •. Yalnız, akhn bap
na hiç gelmese daha iyi olurdu. Çünkü bu defa be
ldm aldım bapmdan gitti .. 

- Ya! •• Mektupta bir felAket haberi filAn mı 
ftrdı? .. 

- Ne haberi be adam? Mektubu okuyamadım 
ld, feliketten, saadetten haberim olaun! .. 

- Vah vah! .. Neden? .• 
- Canım gönderdilin f8Yhı ne pkllde oldulunu 

bilmiyor musun? •• 
- Bir zarfın lçindeydL .. 
- Sen hakikaten 8erwnfn .blrlymlpln.. I§te, pa 

mektubu gör de anla! .• 
Cebimden çıkardıjım zarfı uzattım. Elini ıQr

mekten korkar gibi geri çekildi: 
- Bif', hafi!.. Zevcenlzden gelmif namahrem 

bir mektubu ne aıfatla okuyabiHrim... Estağfurul
lah.... (Şerif benim karımı bopdılJmı bilmiy-:>rdu.) 

- Haydi canımı .. Okusan zaten ne anhyacak-
11111 ... Görmüyor mUIUD, bütün yazılar lilinmif! •• 

- Ha a a a a! .. Şimdi anladım lfi! .• 
- Çok filkür! .. Bu neden böyle oldu? .. 
- Tabil sebebi var efendim.. Sebebi var... Bakı· 

mz anlatayım: Altı klfid• miirekkep bir llhhlye 
müfrezed bir gece nalrleclMtiJmiz lataya iltihak 
için yola çıkmıştık. Gece son derece karanlıktı .• 
önümüzü görmeden rastgele yürüyorduk... Dd dal 
arasındaki dar bir geçitten geçerken birdenbire 
ayağım kaydı ve epeyce yüksek bir irtifadan pis bir 

TEFRiKA No. 14•••••• 

dereye yuvarlandım. Derenin suyu hayli derindi. 
Fakat daha fenası ayaklarım bir bataklığa saplan
dığı için mütemadiyen dibe doğru iniyordum. Ba
ğumağa bqladım. Arkadaşlarım yetiftiler ve beni 
güç halle sahile çektiler ... Fakat suyun içinde hay
li kaldılım için iç çamaşırlarım bile sırsıklam ol
m~. Bet kifi birden üstümü sıvıyarak sularımı 
akıtmala çallfblar .. Lüıhi hava dehfetli eoğuktu.. 
Tablt elbise de deiişemezdim .. Artık kararglha v• 
sıl oluncaya kadar titredim durdum.. İfte lizin mek. 
tubunuz da cebimde bulunuyordu.. O zaman çama
f11'lanm gibi o da keyfini bozmUf .••• 

Gözlerim dalmıştı. Tamamiyle aWtam.ı kemılf 
oJdulum bir kadından gelen bu silik mektup neden 
beni bu derece perişan ediyordu? •• 

Hakikat aranırsa, benim bu satırlan okumağa bi
le ha1g1nm ,oktu. Onu bana Şerif Erzlncanda, yani 
hiç vakit kaybetmeden getirnrlf olsqdı yine oku -
madan yırtmam lAzımdı ... Llldn niçin Nüvid bu mek 
tubun IOD derece müstacel oldutunu aöylememlfti? .• 
İçine ne yazDUfb? •• Benden cevap beklemlf miydi? •• 

Of allahun! •. Beynim, ruhmn, hatta biltün vücu
dum kızgın alevler içinde kavruluyor, kavruluyor
du ... 

• : : ; • • • • ; ; i • • • 

DÜflD8D ıfeatlyle "Mulahat,, köyOnfl .lstlrdat 
ettikten 10nra "Horum" ıırtlanna kadar Uerlemlf
tlk. fakat burada Ruslann öyle müstahkem mevzi
leri nrdı ki, taarruzlanmızın muvaffakıyetle netl-
celenecelf umıdmazdı, zaten bütün flddetiyle basan 
kıt bize ,c>z açtırmıyordu. Diz boyunu qan kar için. 
de mütemadlftl9 ates vddırmak ve ates valmuru 

n ayn, sonra toptan leyl'ederken 
garip bir heyecana kapılmıf, se • 
sindeki sert tınnatı derece derece 
kaybederek adeta kekelemele bq
lamıştı. 

Karakadı da onunla hemhaldi, 
bulunduğu yerde uzun uzun yut
kunuyordu. En keskin kılıçlara 

göğüslerini açmaktan çekinmiyen, 
alev alev tutuşmuş gemilerde yan
madan dolaşan, korkunç fırtll11l
lann akıl alıcı uğultulanna ıslık
la tempo tutan bu ünlü deniz kurt
lan, genç bir kızın taşıdığı olgun 
güzellik önünde i§te sersemle~ 
mi§lerdi, için için lahavle çekip 
Allahm yaratıcı kudretindeki aza
metine hayraniyetlerini belirti
yorlardı. 

İlk büliiğ rüyasını belki pek ya
kınlarda görmuş, fakat ezel ale
minde olgun kadın olarak yaratı
lıp o meziyet ve hassasiyetle ana
sından doğmuş olan Bafa, her iki 
Türk üzerinde uyandırdığı derln 
tesiri kavramakta güçlük çekme -
di, gözlerindeki bayıltkan tebes
sümü genifletti, dudaJdanndaki 
büyülü duruma çıldırtıcı bir bi -
çim verdi, yürümekle süzülmek 
arasında bir eda ile deli Caferin 
yanına kadar sokuldu, en güzel 
hanımeli çiçek)erinden daha zarif 
ve daha muattar olan elini kart 
deni7.Cinln naaırh parmaklan ara
sına bıraktı: 

- Oh, dedl, ne tath konUfU • 
yorsunuz. İtalyanca, mzin ağzınız
da enikonu muslkl oluyor. 

Çünkü ASPIRfN-.senefer~ 
den beri her türlü• soQulcal· 

gınlıklarına....,.ve aQrılara kar~ 
tesiri şaşmaz bir iliç olduQunu 

isbat etmiştir. 

A S P i R 1 N in ""fesrrlnden 

emin. olma~çi: lütfen-ffi mar• 
kasına dikka!. ediniz. ~ 

-~ . .. 

E0 
Parmaklannm tutuftuğunu H • 

zerck ka§lannı çatan deli Caler, 
onu tuhih etti: 

Nafıa Vekilelinden : 
Ekalltmeye konulan it: 

- Kasırga deseniz daha doğru 
olur. Çünkü biz, kelimelerin ağ -
zunızdan gürllyerek döküldüğü

nü biliyoruz. Musiki dediğiniz 

teY, sizin aŞzınızda küçük hanını. 

1 - Bü)'ük Menderes üzerinde lpkh gölüniin sulama suyu WJhar 
havuzu haline korunası, kefil bedeli "1133860" liradır. 

Karakadı, bu güzellik güneşin-

2 - Eksiltme 13-4-939 tarilıfne rastlıyan Peqembe gOnO saat 15 de 
Nafıa Veklleti Sular Umum Mfidilrlüğii Su Bblltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

den uzak kalmıya tahammül ede
mediğinden arkalıksız tahta bir is
kemle yakaladı, küçük Bataıwı 

yanına bıraktı: 

3 - İstekliler eksiltme prtnamesi, mukavele 1>T0jesl, bay1ndırl1k •t
leri genel prtnamesi, fenni şartname ve projeleri "50" lira mukabilin· 
de Sular Umum Mildürlüğünden alabilirler. 

- Buyurun, dedl, oturunuz, siz 
ayakta durdukça bizim yürelderJ
miz de yerlerinden ayrılıp dışan 
fırlamak, karşınızda elpençe eli • 
van durmak istiyor. Onlan bu 
çılgınlıktan korumak için olsun 
oturunuz. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için iateklilerhı "47'185" Ura .. 80" kunıt
luk muvakkat teminat vermesi ve ebiltmenhı yapılacaiJ günden en az 
1ekiz gün evvelell~ bulunan biltOn vesikalarla birlikte bir istida 
ile Vekalete müracaat ederek bu lfe mahsus olmak üzere vesJka aJma. 
lan vebu vesikayı ibraz etmeleri prttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulummyanlar ekailtmeye lft1rak 
edemezler. 

Bafa, riyalı bli' rol oynamı~ 

«~~-
s - tsteıı::ınertn teklif melrtuıtllınm lklnel ltWllldede _J'Hlh ••• 

saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mubblltiid• 
Yermelert Iizımdır. 

Türk elçisine cein11e göstermek 
için ziyafette bulundurmak iste • 
dikleri bu iki tacir Türkün se • 
bepsiz ve zaruretsiz frenk sofra -
mnda bulunmayı kabul etmeme -
leri pek mümkün olduğundan 
kendisi kandıncı bir rol yapmayı 
taahhüt etmtı bulunuyordu. Bu 
rolün kalple ilgisi yoktu, tama -
miyle zekaya bağlı bir iştl.. On-

Postada olan pcfkmeler kabul edilmez. "820" "1SS4• 

!!!!!!!!!i!!!!iii!!ii!!!i!ii!!!i!ii!!~!!!!!!i!i T A 5 H 1 H 
Gazetemizin 8 ve 24 Blrlnclklnun 1938 tarDıli nilshalannda nep'edilen 

SOVYET SOSYAUST ln1HADI 
"URSS .. in FRANSIZCA NE$RIYATI 

Serlevhalı ilAnda: 

dan ötürü Bafa, yalandan gülü
yordu, yalandan neşeli görünü -
yordu ve yüreğinden değil, bey
ninden emir alan dudaklarlle ko
nuşuyordu. (Deva.qu fi.af) 

REYUE DE MOSCOÜ Mecmaasını• 
Senelik abonemanı 2 ve Alb ayhfı 1 lira olduia 

Yazılacakken sehven seneliği (2.50) ve altı aylJlı (1.25) pldlnde 
gösterilmiştir. 

-l!ii!!!i!!!l!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!i!! Tashihi keyfiyet olunur. 

altında kalmak ne tahammül edilmez bir hayattı ... 
Şafakla beraber taarruza geçtik. Şiddetli ve fası

lasız bir topçu ateşi düşman mevzilerini şiddetle dö
ğüyor, ve biz, piyadeler üzerimizden geçen ve karp 
sırtlara düşerek müthiş tarakalarla dağılan obüs ve 
şarapnellerin himayesiyle ilerliyorduk. 

Düpan bu şedit topçu ve piyade ateşi karpsında 
bir müddet tutundu ise de neticede eski (Tiirk-Rus) 
hududuna çekilmeğe mecbur oldu. 

lstihkimlar kuruldu; Siperlere yerleştik. Yüz-
ba§ı ağır yaralandığı için ben bölük kumandanhğuu 
yapıyordum. 

Kanunusani ayı içinde idik. Kar fırtınası fasılasız 
devam ediyor, tipiden göz gözü görmüyordu. Soğuk 
sıfırdan aşağı kim bilir kaç derece idi. 

Mevzii muharebeler devam ediyor; rüzglnn uğul-
tusu arasmda boğuk boğuk uğuldayan top sesleri, 
fasılalı ve gayri muntazam piyade ateşleri gece ve 
gündüz yeknasak bir ahenkle tempo tutuyordu. 

Hududa geldiğimizin dördüncü gecesi idi. Bir sa
attenberi kesilen ateş tabiatı yalnız fırtınanın ferya
dına bıraknuf; her tarafta derin bir sessizlik hüküm 
sürüyordu. 

Zayıf bir lamba ışığıyla qdınlanan kovuğumun 
bir köfellne büzülmüt, küçük bir mangal efklsinde 
çay yapmaja ujraşan enarberlmi seyre dalmıştım. 

Evet, muhakkak ki, fU zavallı neferi görüyor ve 
ona bakıyordum. Fakat onun pejmürde kaputunun 
çamurlu eteklerinde bambaşka bir Alemin geçitres. 
mi vardı. Birbirine zincirlenmi§ yüzlerce hltıra göz
lerimin önünden bir sinema şeridi olarak IÜratle ge
çiyor ve beyaz perde makamında bulunan çamurlu 
kaputta tecessüm ediyordu. 

Böylece ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Kula
IJma klh yaklapp klh uzaklaşan bir motôr vızıltısı 
geldi. Ernirberim derh81 yerinden fırlıyatak kulak 
kabartmiftı: 

- Bir tayyare! .. 
Onu sük~ta davet etmek tlteyerek ,ehadet par ; 

mağımı dudaklanma götül'düm. LAkin motör sesi 

pek ziyade yakla§Dll§, hatta üzerimizden gelip ıeç.. 
miştL 

Derhal mitiralyöz faaliyete bqladı. Şimdi dallar 
fasılalı fakat sıkı bir mitralyöz atepyle aydmlanıp 
8<>nüyor, karanlık semada sanki yüslerce dev iri a-
dımlarla koşUfUyordu. Bu bir Rus tayyareslJdl. La
kin cüretklrlıjı pyanı hayretti. O derece pervamı 
ca bize sokuluyor, ve hemen kapakJamcetrlre bir
denbire öyle süratle başını kaldırıp yübellyordu ki. 
adeta bizimle alay ediyordu. 

Birdenbire müthif bir infUlk oldu; ..-t b11tGn 
kiinat çöktü, yıkıldı. 

Tayyare yüz metre kadar uzakta, bir tepeclltn 
üstüne düşmüı alevler içinde yanıyordu. 

Bu manzarayı yanımdan leyreden onbap 1iJm. 
ğe başladı: 

- Hay sersem herifler bay! .. l'akat bun1arm mak 
satlan ne idi acaba? .. Bomba atmadılar ..• Hem tlpW 
hem de zltiri karanlık bir flC*le gezinti olmaz ... 
Bari içlerinden bir kurtulanı olaydı da tafalllt a • 
laydık ... 

Onbaşı adeta kehanet 1&vunnUflu. Zira projak -
tarlerin ianesiyle havada b6klüm büklüm olarak 
cenubu garbiye doiru sürüklenen bir parqüt gör • 
dük. l 

Bölüğüme ben kumanda ettllim için afet edilme
mesi emrini vererek küçük bir müfrezeyi parqütün 
takibine gönderdim. 

Bir saat 8Ürmeıniftl; müfrae esirle birliktıe av • 
det etti. 

Yan donmUf bir halde olan Rus tayyarecfslnf 
deırhal mangalımm ba§ma oturttum. Uzerlnde bir 
parmak ~ tabakan hasıl olan kaputunu çıkarmıf" 
tı. Serpuşunu sllktikten sonra tekrar başına geçirdL 

Bu, uzun boylu, zayıf yapılı, kumral ve yakışıkh 
bir gençti. Enıirberime derhal bir çay vermesini tiFJ 
!edim; ben de karpsına geçip oturdum. 

Hiç konuflDlyorduk. O kendbdyle megul; ben o
nu tetkik edlJordum. Yftzil çabktı.. Miiteealr .e 
muztarlp girünilyordu. fl>nmmt mrJ 
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g J. W. W A L L A N C E 

Balta Limanındaki Yahsında, Beklediği Günlerin 
Bilirsin ya Kral Alfonso is

panyadan koğulduktan son
ra, zengin Ispanyollarm çoğu para
larını burada, Londra bankalarına 
yatırdılar. Çocuklarına mürebbiye
lik etmekte olduğum Don Carlos 
da oyle yapmıştı. BoyJe yaptıgına 
da çok iyi etmişti. ÇiinkLi paralar 
bana kaldı. Bu iş pek tuhaf oldu. 

Gelmesinden Doğan Bir Neşe ile Seviniyordu. 
Damat Ferit, yalısına döndüğü 

v~kit, misafir salonunda beklediği 
nı gördüğü ve çok sevdigi Ali Ih
san Beyden, bir kaç dakika müsaa
de istiyerek harem dairesine do"-
r - o 
U YUrümüştü. 

Ali Ihsan Bey, Çerkes İsmail 
Paşanın oğlu, hassa müşiri 

Rauf Paşanın damadı idi. Yüksek 
tahsil görmüş, hariciye mesleğin
den Yetişmişti. Londra sefareti 
başkatiplik ve müsteşarlığında u
~ müddet bulunmuştu. Bir kaç 
lı~an bilmekle beraber oldukça gör
gu ve bilgisi de vardı. Fırka cere
Y.anlanndan daima uzak kaldığı i
rın rical arasında iyi bir şöhret 
~~zanmıştı. Zeki, ahlakı ·ıe yüre
g~ teıniz, yurdunu, milletini seven 
hır zattı. Damat Feridin eski bir 
kapı yoldaşı, biribirlerinden sır sak 
~a?1ıyacak kadar samimi arkadaşı 
ıdi. Bu m ü n a s e b e t ı e Da
mat Feridi sık sık ziyaret eder, dol
gunca ?1'1aşlı ve Yüksek payeli bir 
lllemurıyete kayrılmak içın kapı 
Yold~şının sadrazamlığını beklerdi. 

Ali Ihsan Bey, gözlediği günlerin 
J'~kl~tığını anlamıştı. Ziyaretleri
nı pek sı:klaştırmış, hele son gün
lerde Damatla pek içli dışlı olmuş
tu. O gün Damat Feridin, hususi 
surette padişahı ziyaret edeceğini 
bile biliyor, İzzet Paşanın istifasın
dan sonra da, sadaret makamına 
dostunun getirileceğini ümit edi
Yordu. Bu takdirde kendisinin de 
bir vakitler muavinliğinde bulun~ 
du~, hariciye müsteşarlığına tayi
ninı muhakkak görüyor, sevincin-
den çocuk 'b· . 

gı ı çırpınıyordu. Bıraz 

1 . ' yı neşe gorunce ümit-
en artmış, gözlerini salonun kapı-
sına dikerek tatlı hulyalara dal
ll'Uştı. 

Damat Ferit, sarayda kazandığı 
17ıuvaffakıyetin, bilhassa o gün ve
:r en kararların neşesile, kurula 
kurula salon . . . 

. a gırmıştı. Keyifli bir 
eda ıle gülümsiyerek kapı yold:ı
şına el Uzatmış ve: 

d -b MI il Pardon şer Ihsan. Bura-
a u unduA.. . . 

6 "nuzu bılseydım sa-
~aaybdanl ~a~ erken gelir, enter~san 

er erımı san dah 
di N . a a evvel verir-

kım. e ıse.. Yalnız kalmaktan sı
lmadınız ya? 
Demişti. Ihsan Bey d L 

h .. "b' e, ondra erguzarı gı ı taşıdığı 
l - . • ara sıra kuL anmagı bır zarafet laıim . d 
~ ~ esı say ı-

monoklunu sag kaşının lt 
kışt .. 1 . . a ına sı-
bUe ır~:ş, g~.z lerı?1 d~eridin icleri 

gu en goz erıne Üttnitti v~: 
- Bilakis paşam, denü"ti " 

1 b ık ,. · ..... a a
da ı tan, Beyoğlu caddelerini do}. 

uran yaygara uğultularından b 
aldı- k S d th . . u-k. -·•, açtım. aa e anenııın sü 
~nuna sığındım. Ruhumu dinıen.. 

dırdinı. 

Ferit, maroken koltuğuna gö
trıülürken, gözlerini açmış 

ve merakla sormuştu: 
li - Ne Yaygarası bu monşer? 

allc lttihatçılara karşı ayaklanmış 
tnı yoksa? 

-: Yok canım. Bugün Fransız 
torpıtoları ile gelen zabitler sefa
e~aneye merasimle bayrak çek
~şler. Bunu görmek, alkışlamak 

~ın de Rum, Ermeni, Yahudilerden 
ır kısım nankörler sefarethane ka 
ısına toplanmışlar. Bir tesadüf be
i bu yaygaracılarla karşılaştırdı. 
ralannda sıkışıp kalmak mccburL 
etinde bıraktı. Iki yüzlülerin hal

erlni, taşkınlıklarını bir gormeliy
ı . 
nız paşam, utanmadan sıkılma-

' an Fransız zabitlerini, bayrağım 
asıl selamladılar ve alkışladılar, 
e küstahlıkla bağınp çağırdılar, 
e acı ve iğrenç hareketler yaptı
ar bilseniz. Tahammül edemedim, 
açtını oradan. 

Hain Ferit, koltuğunda göbei:rini 
Ynata oynata solumuş, yavaş ya
aş doğrulmuştu ve tıpkı zehir ku. 
acak bir engerek yılanı gibi bası
l dikmiş, ve hırslı bir tavırla üt
mişti ve: 

IJamat F ERiT 

_ Çok ve fena görme bunu mon
şer, demişti. Onlar da çok çektilPr, 
haklıdırlar, elbette taşarlar ve ta-

kaçanlardan biri. Harpten evvel 
Pariste bulunduğum sırada bir dos
tun delaleti ile bir defa görüşmuş
tüm. O zaman Lejyon Etranjer 
alayındayım. birinci mülRzimim, 
demiş, Fransızlardan, hayatından 

memnunluk beyan etmişti. Neden 
ise bilmem, bende hiç te iyi bir te
sir bırakmamıştı. 

_ Bu Halit. bizim Kiirt Hamdi 
Paşanın kardeşi olan Halit mi aca
ba? 

- Olabilir. 
- Bu adamların vazifeleri ne i-

miş? 

- Bir gazeteci dostumun söyle
diğine bakılırsa, mütareke hükiim. 
}erinin tatbikine nezaret edeC'ck
lermiş 

Ferit ellerini dizlPrine vur
muş, hayıflanarak yerinden 

fırlamıştı ve: 

- Gördün mü bir kere. demiş

ti. Bu adamlar, bugün aldıkları fe

na duygularla bütün Fransayı, 

memleketimize gelecek, yann sulh 
şacaklar da. Yaptıklarını söyledi- masasında karşımıza geçecek bü

ğın şeyler pek tabii ve çok liiıum_ tim siyaset adamlarını aşılıyar.ak
lu hareketlerdir onlar için. Böyle-
likle Fransızların muhahbet ve lar. Yarından tezi yok bunlarlıı ta-
şef.katini, himaye ve sahabet:ni ka- nışmak, anlaşmak Jazım monşer ... 

. zanacaklar. Akıllı, iş bilir adamlar- Eh .. başka ne havadisiniz var? 
mış doğrusu. Tabii bizimkilerden Ali Ihsan Bey gülümsemiş ve: 
hiç kimse yoktu değil mi'?, - Asıl havadis sizcle ekselans, 

demişti. Şevketmeap ile bugiin gö
rüştüğünüz meseleler hakkında ... 

Damat Ferit muhatabının sözü
m.i ke.smışti. Gururlu bir tavırla: 

(Devamı var J 

- Neden tuhaf? 

- Çünkü paraları doğrudan doğ
ruya bana bırakmıyabilir de, akra
basından birini veya bir kaçını va
si tayin edebilirdi. Hem de parasın. 
dan istifade etmekliğim için şartlar 
koşabilirdi. Bu takdirde onlar beni 
gözetlerlerdi. Bir bacağım onlara 
bağlı kalırdım. 

- Ne o? O kadar kıskanç mı i
di? 

- Of.. deme gitsin. Kıskancın 
kıskancı idi, sana anlattım mı, an
latmadım mı bilmiyorum Ev dam
larından ilan edilebilen şeylerden 
olmadığı için sana anlatmamtşınıdır 
Karısı Anita, daha sağken bile, o
nun benimle münasebeti vardı. 

Karısı hastaydı. Aylardanberi ve
remden yatıyordu. işte aramızda
ki münasebet dolayısile Don Car
losun h1S1mı akrabası, .;ocuklarına 
vermekte olduğum ingilizce derse 
bir nihayet verdirilerek, benim ka
pı dışarı edilmemi iltimas ı·diyor
lardı. Fakat o ne dersleri kestirtti, 
ne de beni koğdu. Hastadan uzak 
bulunsunlar diye şehrin kenarında 
bir ev kiraladı. Ben oraya taşın
dım. ama orada ne yaptı biliyor 
musun? 

- Ne yaptı? 
-Kapıcıya evi dışardan k ;Htii tut 

masını ve beni hiç dışarıya çıkar-

İstikbalin sadrı:ızamlığma hazır
lanan bu adamın saçma mantığı. 
yakışıksız kinaye Ali Ihsan Be
yi evveliı biraz saşırtmış, durak
&atmıştı. O, Feritten bu menfi his
si, bu acı hükmü hiç te bekleme-
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kat, ne de olsa dayanamamıştı. Ya-

şa~a? gözlerini. sflerk?n ciddilcş- TÜRLÜ 
mıştı. Kırgın bır eda ıle: TÜRLÜ 

- Müsandenizle ekselôns, de
mişti. Bu fikrinizi kabul edemiye
ceğim. Böyle matemli bir zaman
da, bizimkilerin bu gibi tezahürle
re karışmaları pek yakışıksız bir 
hareket olma,z mı? Harpten mağlıip 
çrkmakla milli şerefi bir tarafa at
mak, gelen bir kaç düsnıan zabitini 
karşılamak, alkışlamak, ayaklarına 

kapanmak mı icap eder? Bence bu 
alçakça hareketler bize ve bizim
kilere değil, bugiinkii taşkınlıkları 
yapan iki yüzlülere yaraşır. 

Bu acı olduğu kadar da hakh 
sözler Feridin aklını başına 

getirmişti. Bir pot kır~.rğ~n~. anl~
mış, biraz kızarmıştı. Sozunu tevıl 

i~in: - .. 
- Ekseriyet ile çok yanlış duşu-

nüyor, daima da partileri kay~e
diyonız monşer, demişti. Demek ıs_ 
tediğim şey. bbyle sürüler halinde 
yaygaralı bir g6steriş değildi. Me
sela şehrimizin münevver, asil v.e 
bilhassa Fransızlarca tanınmış aı
lelerinden kibar bir zümrenin bu 
zabitleri karşılamaları, onlara -~ra
n zdaki ananevi dostluklan, muna
s~betleri pek ala hatırlatabilirdi. 
Bu suretle Fransız milletine ve 
hükumetine, çok canlı bir sev?i 
sembolü gösterilmiş, kibarca bır 

konıpleman yapılmış olurdu. Bu 
neza.ketimiz bize karşı yeniden bü
yük bir sempati de uyandırabilirdi. 
Çok acınırım ki, yine değerli. bir 
daha ele geçmez bir fırsat ka~ırdık. 
Şimdi taaccüp edeceksin, padişahı
mız keramet izhar eder gibi bu ne
zaket lfızimesinin unutulduğunu 
sanki bilmiş gibi, gelen bu zabitle
re karşı hususi bir alaka gôster
mekliğimi irade buyurdular. Ge
lenlerin kimler olduğu hakkında 
biraz mallımat alabildiniz mi bari? 

- Hayır, merak edip sormadun 
bile. Yalnız içlerinden birini tanı
dı.rn: Kapiten Halit. Vaktile, Har
biye mektebimizde okurken Parise 

Cücelerin hepsi sevilir ama 
hepsi hirbirlnt> benzemez. Kimisi 
kısacık, minimini olmakla beraber 
viicudii düzgiindür, her tarafı bir
biri ile mütenasiptir: insan min
yatürii gibi. Galiba en ziyade 
sevilenler de böyle ciicelerdir. 
Onlara insan koyun cebine sokup 
götfıreceğt gelir. 

Bir takımı da hem ciice. hem 
az çok biçimsiz olur. Mesela ke
mik hastalığından dolayı ciice ka
lanlar ..-arpık bacaklı, koca karın
lı. yamsu alınlı, buru~uk suratlı 
olu~lar. Onlara insan daha ziyade 
acır ... Yuvarlak, fakat şişman de
ğil. Şişmiş gibi, yüzleri ayın on 
beşi kadar yuvarlak, başlarında 
saçsız, vücutlarında kılsız, aptal ba
kışlı cüceleri de bilirslnb;. Onları 
insan sevemez, hasta denilemiye
ceği için acıyamaz, onun için sade
ce şa ar ... 

Bir de kou kafalı, gövdeleri 
normal fakat kısacık kollu ve kı
sacık b~caklı cüceler vardır. Böy
leleri çok defa kabadayı oldukla
rından halleri insanı eğlendirir ... 
Kanbur cüceler de, tabii, unutula
maz. Onların boylan e.c,asından kı· 
sa değilse de kemik vereminden 
gelen kanburluk kendilerini kü
çük gösterir. Onlara da - kan~ur
ların hepsi gibi • hürmet edıllr, 
çünkii kanhurluk sahibine d~.a 
azamet verir ... İhtiyarhkta da cu
celik geldiği vardır. Fakat bu ta
bii bir halin ifratı demektir ve za
ten pek nadir olur ... 

Bugnii söylemek istediğim. o 
hastalıklı, biçimsiz cücelerin hıç
hiri değilı vücutları düzJrün, her 
tarafı miitevazln ciicelerdir. Bun
lara da dikkat edilirse ı~.ne ~~ 
tiirlüsünü ayrrdetmek. mu~k~~ 
olur. Bir türlüsü • tahıat. durbu
nün ters tarafından bakmış ta ya
Tatmış gibi _ tam cücelerdir: Kafa
ları viicutlarile miitenasip. kolları 
ve bacaklan düza?iin ve sadece kı
sa. Bovlan üç, dört yasındaki 50-
cuğun 'boyu kadar. Sesleri de oy· 

i 1 B. · avete le çocuk sesi JC b ... ır rıv 
gÖre de, tabiat onlan yarRtırke~. 
normal insanlar İ(,'ln ktıl~.a~.dıgı 
kalıbı tamamı tamamına kuçulte
rek kullanmıştır. Bu türlü cUce
llğtn sebepleri iyice bilinmezse d.e 
lınmıon çıkaran pddelerin bepıı-

CÜCE VAR ... 
nin birden bozukluğuna atfedilir. 
Fakat bundan dolayı, o tam \'e 
mükemmel ciicelerin uzun iimiir
Jü olmamalarına hi<:hir sebep lok
tur. zaten onlardan çoğunun ço
cuklan da olur. Ancak çocukla
nnın da kendileri gibi cÜ<'e olmı
yacaklan hiç temin edilemez, 
çünki cücelik anadan ve babadan 
çot'uklara da geç.er. Nitekim Afri
kada cüceler ırkı bulunduğunu rl
\'ayet ederler. 

En sona bıraktığım. lpofiz KUd
desinin lıılE>meme"'nden ileri ge
len cüceliktir ... Çocuk doğduktan 
sonra, heş yaşına, altı ''aşına. ki
misi de on yaşına kadar hiivür, 
her tarafı muntazam olarak, fakat 
o yaşa gelince artık hüyiimez o
lur ve ne kadar hiiyiimiisse o de
recede kalır. Bu da bir ciiceliktir 
ama, bundan önceki tiirliisii gibi 
pek te minimini ciicelik değil. O
nun kin ba7.t hekimleı böylelerine 
cüce demekten zh·ade çocuk gibi 
demdi tercih ederler 

Onlann da her tarafı dib:ı?ün. 
mütenasiptir. Kafaları kocaman 
olmaz. Kemikleri iyice katıla ma
makla beraber dışardan belli de
ğildir. Bütün hallerile he . altı ya
hut on \•asındaki çocuk ~bi ka
lırlar. Zekaları da o derecede. 
Biilliğ ya ına gelince hic-hir sey 
olmazlar. Daima <'O<'uk. Erkeklik 
uzuvlan cfa çocukluk halinde ka
lır. C'ocukları da olamaz. 

f pofiz .ruddesinin oteld .rtıdde
lerden hepsine hakim olmasından 
dolayı, böyle cücelerde hormon 
çıkaran ha ka guddelerde de bo
zukluk olmakla beraber. <'Ücelikfn 
asıl sehehi lpoflz ıruddeslnin kafa
ta!'lı ldnde çrkan bir ur netic~ı.inde 
işlemekten durmasıdır. Rö~·le hir 
ur bulunduiu vakit ciırede <'İicelik
ten hHkaca da alametler bulunur. 
Fakat bazısında ur da yoktur. lpo
fiz .ruddesi htılnmlven bir sebep
ten dolayı işlemekten durmuştur. 
O zaman sadece ciicellk... f pofiz 
2'Uddeslnfn eıkardığr hormonlar 
heniiz hastalar iizerinde 'kn1avca 
kullandauk hale ft'l'lmedij?fnden 
lmıUlik hn türlii cüc«>lll'ln densı 

yoktur. Fakat yakın bir zamanda 
o hormonlann da ele avuca sığa
uk hale getirileceğinden umut ke
silmez. 

mamasını emretti Ben mahpustum 
yahu. Ne var ki. ben her şeyi olu
runa bırakırım. Meseıa o vaziyete 
düşünce. Ingiliz konsolosluğuna 

başvurarak şikayet edebilirdim. 
Gürültülü bir skandal olurdu. Ha
yır! Oyle yapmadım. Bekledim. 
Hem de sonra mahpus\uk hana o 
kadar koymuyordu. Evet! Malll.m! 
Miktarı kafi gezip tozamıyordum 
Ona bir bisiklet satın aldırttım. Pa
zılarımı oynatmak için bahçede fır 
dolabı dönerdim. 

-- Bahçede mi? 
- Oyle ya! Bacaklanm1 oynat-

mak, hareket etmek ihtiyacı yok 
mu a canım? Işte o! Yoksa besiye 
çekilmiş kaz gibi şişcrdim. Yalnız 
Carlos beni otomobille bir gezinti
ye götürdüğü zaman dışarı çıkar. 
dım . Ne dersin onu bir türlü yürü
temedim. Yayan yürümeği ktimai 
vaziyetine yakışıksız mı buluyor
du? Haysiyetine mi dokunuyordu 
ne? Ellilik vardı. Hem de ellinin 
fena tarafında ıdi. Şi.şman değil, 

fakat tombulcana idi. Ciddi tavırlar 
takımrdı. 

- Yani, yalnız olarak çıkmana 
hiç izin vermiyor mu idi? Kandı
ramadın mı? 

- Kandırmıya uğraştım. Hem 
de çok, ama tehlikeli işe gırış
mem, diyordu. Oradaki Ingilizlerm 
birine rastlar da, oiunla Jngiıtere
ye gitmekliğimdcn korkuyordu. 

Beyhude korkuyordu. Çünkü ben 
bizimkilerden kimseyle konuşmaz.. 
dım. Yalnız kitap evinden okumak 
için ödünç kitap almıya giderdim. 
Orada ise benim gibi bir !ngiliz 
guvernantı vardı. Don Carlos ara
mızda olup bitcnı duyduktan sonra 
onlar bile yüziime bakmazlardı ya. 
Bittabi bu Ş<'ylerden anneme ve 
babama bahsetmedim Onlar, beni 
guvernantlık ediyor sanıyorlardı. 
Ne dersin, hala LiverpooJ.-e kadar 
yidip ihtiyarları bir ziyaret ede
medim. 
Onları görürsem kendilerine 

ser halde Don C a r 1 o s 1 a 
evlendiğimi, ve evlendikten biraz 
sonra onun oldıiruldiiğunü sôyliye-
ceğim. 

- O nasıl öldürüldü? 
- A canım adet veçhile, 

kurşunla vuruldu. 
yanı 

- Hiıkıimet tarafından mı? 
- Evet. 
- Vay gidi hayvanlar. Kimin 

yakasında beyaz ve temız bir ya
kalık görürlerse hemen başına bir 
kurşun yapıştırmışlardır. 

- Hayır! Asilerden daha insaflı 
davranıyorlardı. 

-Tuhaf yahu! Sen heriflere kız. 
mıyorsun görüyorum? Benim ko
cam vurulaydı ben citten ateş ke
silirdim. 

- Vallahı ne bileyim. Belki 
müstahakı idı. 

-Müstahajc · mı? 
- Evet, men dakka dukka mese-

lesi 

- Ne yaptıydı ki? 
- Eve, korunmak için gelen bir 

zavallıya karşı pek berbat bir tarz
da hareket etti. 

- Senin tanıdıklarından birine 
karşı mı? 

- Hayır. Ben o adamı hiç gör
memiştim. Frankocular şehri zap· 
tedince, eve geldi, benden evde giz. 
lenmesini yalvardı. Doğrusu onu 
gizlerneği pek istemedim. Bilirsin 

~ . ... <"< <><><><)<)<<:>< <;<• 

a, tehlıkeli iştir. Fakat nedense a
dama acıdım. Daha çocuk denecek 
kadar gençti. On sekiz, on dokuz 
çağlarında bır şey. Ona hizmetçi 
kızlarla mutfakta oturmasını söy
ledim ve eğer biri gelecek olursa, 
bahçıvanımız olduğunu söylersin, 
dedim. Carlos şehirdeydi. Eve ge
lip te meseleyi anlayınca küplere 
bindi. Frankocular gelip tc onu bu
rada bulurlarsa bizim hali •Jliz ne o
lur? diyordu. Bızim haberimiz ol
madığını ve adamın gizlice eve gir
miş olduğun\! iddia ederiz, dedim. 
Bana mınldana mırıldana pek fila, 
dedi ama evden sinsi sinsi sıvışarak 
gidip haber verdi. Tam ben yatağa 
gireceğim zaman askerler geldiler. 
Aşağıda gürültü oldu, indim. ('\ğ
lanı götürüyorlardı. Döniip bana 
öyle acı baktı ki, yüreğim cız etti. 
Ona kabahatim olmadığını demek 
istedim. Ellerimle işaret ettim. An
ladı. Çünkü hemen dönüp zabitler
le konuşmakta olan kocama baktı. 
lki giin sonra kurşuna dizmişler. 

Bu sefer ben öfkelendim Carlosa 
söylemedik bırakmadım. Ne derse 
beğenirsin? Adamın benim her hal
de evvelce tanıdığım bir dostum ol
duğunu iddia etmez mi? Gülünctu, 
dogrusu. 

i ki hana sonra nu.ımmetçııer 
şehri geri aldılar. Hem oka

dar çabuk aldılar ki, kaçacak vak. 
tımiz olmadı. Carlosun korkudan 
ödü patlıyordu. Hatta geceden ıs 

tifadc ederek kaçmayı tasarladı. 

Düşiın bir defa omrunde yayan gez 
memiş bir adam, dağ yamacını na
sıl tırmanacaktı? Evi aramıya ge
lirlerse, benim yabancı olduğumu 
ve evde kımsenin bulunmadıgını. 

iddia edeceğimı soyledim. Yüreği
ne biraz su serpildi. 

Aradan iki mı, üç mü gün geçti. 
hatırlamıyorum. Hızmetçı çarşıdan 

donmuştu. Telaş içindeydi. Her e
vın teker teker aranmakta olduğu 
nu söyledi. 

Carlos, yukarı ('ıktı . Benim elbi
se dolabıma girdi. ününe uzun e
tekli elbiselerimi astım. Ayakları 
gözükmesin diye yere de bir kaç 
battaniye devşirip altım. Aşağı ın

drm. Az sonra geldiler. Vallahi yap 
tığım biraz yı.ircksizcene bir şeydi 
ama, ne bileyim, düşündükçe güle
sim geliyor. Elimde değil vesselfım. 

Zaten hep böyle olur. en acıklı da
kikalarda gülesim tutar. 

Neyse lafı uzatmıyayım. Yedi, 
sekiz kişi idiler. Onlara bir yabancı 
olduğumu söyledim. Hemen döndü
ler ve evden çıkmak üzereydiler. 
Onlara ''biraz bekleyiniz!.. dedim. 
Bu sefer bana doğru çark ettiler. 
Onlara elifinden yesine kadar ola
nı biteni birer birer anlattım. içi
me düğüm olmuştu. Bayağı ferah
ladım. Sonunda da, "oğlanı gidip 
ispiyonlayansa yukarda benim elbi
se dolabımdadırl,, dedim. Yukan 
çıktılar. Hemen buldular. 

- Peki ona ne yıtptılar? 
- Kurşuna dizdiler. 
- Aman ne fena! Cinayet ya-

hu! 
- A canım o kadar hoyrat olına. 

Hiç cinayet işlemişe benzemiy<>
rum. Yani öyle bir şey duymuyo. 
rum. Sakın sana söylediklerimi 
kimseye anlatma. insanları bilirsin 
a .. Don Carlosun 'Parasına konmak 
için gidip haber verdiğimi sanır

lar. 
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lngiltere Romanyaya 
da Kat'i Şekilde 
Teminat Verecek 

(Başı 1 incide) 
ketmiştir. Bizim yaptıgımız iş, nef
simizi müdafaadan ibarettir. Bunu 
başka bir devleti çember içine almak 
diye tarif etmek yanlıştır. Maksadı

mız istiklalimizi, ve kendi istiklali -
miz gibi başka milletlerin de istikla. 
lini korumaktır. 

Diğer hükıimetlerle yaptığımız 

istişarelerin mahiyeti ne netice ve -
rirse versin, fakat bu netice Alman
ya aleyhine olmayacaktır. Almanya 
iyi bir komşu sıfatiyle hareket ettiği 
müddetce bu neticeden hiç bir zarar 
görmez. Fakat muhakkak olan bir 
nokta, son haftaların sürpriz ve endi
şe havası içinde yaşamağa imkan bu
lunmadığıdır.,, 

Mister Charnberlain'in bu beya -
natı Avam Kamarasında hararatli al 
kışlarla karşılanmıştır. 
0Rusyanın bizimle beraber 

.olduğuna inanmalıyız,, 
Bu beyanattan evvel amele na -

mına Mister Greenwood Başvekil ta 
rafından izah olunan siyaseti tasvip 
ettiğini, fakat bu tasvibin hükiımete 
karşı "evet efendimci" vaziyetine 
düşmek manasında olmadığını an -
latmış ve hükumetin tam siyasetini 
izah etmesini istemiştir. 

Liberaller namına Sir Archibod 
Sinclair Mister Chamberlain'in tut -
tuğu yeni siyasette samimi olduğuna 
inandığını fakat Lehistanın istiklali 
hakkındaki teminatı ancak bu yeni 
siyasetin ilk kısmı saydığını söyle -
miş ve şu sözleri ilave etmiştir: "Her 
Hitlere tecavüze yeltendiği takdirde 
iki cephede harp yapacağı apaçık an
latılmalıdır.,, 

Daha sonra Mister Çurçil söz söy
lemiş, ve hükumetin siyasetini tasvip 
t"tmiş, Almanyanın çember içine a
lındıgı hakkındaki iddiaları yalanla
nuş, ayni teminatın Almanyaya da 
verilebileceğini söylemiştir. 

Daha sonra Loit Corç söz söyfomiş, 
ve yeni siyasetin tatbikinde takip e
dilecek hattı hareket ve metot üze
;nde izahat vererek "Rusyanın bi

:e beraber olduğuna inanmalı -
yız,, demiştir. 

Daha sonra Mister Eden söz almış 
ve hükfımetin verdiği kati kararları 
tasvip ettiğini anlatmıştır. Müzakere 
devam ediyor. 

Lord Halifaks ta bugün Lortlar 
kamarasında Mister Chamberlain'in 
Avam kamarasındaki beyanatına ben 
ziyen beyanatta bulunmuştur. O da 
Lehistana verilen teminatın Ingiliz 
siyaseti bakımından bir dönüm nok
tası teşkil ettiğini, fakat yeni siyase
tin düşmanlık sevkile değil, Avrupa 
istikrarını takviye için tutulduğunu 
söylemiş ve bu siyasetin Almanyayı 
ihata etmeyi istihdaf etmediğini an
l:ıtmıştır. Lord Halifaks, !ngilterc ta
rafından tutulan yeni siyaseti icap 
ettiren hadiseleri, bilhassa, Bohem-
ya ve Moravyanın Almanya tarafın
dan işgalini anlattıktan sonra Rusya
dan bahsetmiş ve ' 'Rusya bazı mem
leketlerle miiasebetleri karışık bir 
mahiyettedir. Fakat lngiltere ve 
Fransa ile münasebetleri bu mahiyet
te değildir,, demiştir. 

* Bek, temaslarına başlıyor 
Lehistan Hariciye Nazırı Miralay 

Bek, bugün Londraya muvasalat et
miş ve Lord Halifaks tarafından kar· 
şılannuştlr. Ingiliz ricali ile temas
ları yarın (bugün) başlayacaktır. 
Miralay Beki taşıyan tren Berlinde 
yirmi dakika tevakkuf ettiği halde 
kendisi trenden ayrılmamış, yalnız 

Almanya hariciyesinin bir memuru· 
nu kabul ederek kendisile beş daki
ka kadar görüşmüştür. 

Londra mahafili tarafından ifade
ol unan kanaat, Lehistana karşı veri
len teminat, Avrupada emniyeti kök
lestirmek için alınacak tedbirlerin an 
c~ık başlangıcıdır. Londrada yapıla
cak muzakere neticesinde daha geni ş 
tedbirler alınacak ve bu suretle, te
cavüz sıyasetine kati bir darbe indi· 
nlecPktir Yeni anlaşmaların müte
kab•l yardım esasına istinat edeceği 
bildiriliyor. lngilterenin Lehistana 
v<>rdiği teminatın tıpksımı Rornanya
ya da vermiye hazır olduğu halJer 
verilmektedir. Fakat bu vaziyet an· 
t·nk müzakereler netices inde anlaşı
l acaktır. 

Chamberlain yalnız Lehistana değil, 

fakat Romanya, Yugoslavya, Yuna
nistan ve Türkiyeyi de ihtiva edecek 
bir blok vücude getirecek olan ina
nılmaz derecede geniş ittifaklar şe
bekesini kurabilecek yegane adam· 
dır. 

Salahiyetli bir müşahidin de teba
rüz ettirdiği gibi, B. Chamberlain'i 
diğeştirmek için hiçbir sebep yok
tur. Zira Münihte göstermiş olduğu 
itimatta aldatılmış olan Chamber:a
in, bugün, pek muhakkak olarak, fe
dakarlıklar metodunun artık nihaye
te ermiş olduğuna emin bulunmakta_ 
dır. 

Görüsülecek meseleler , 
Varşova kaynaklarına göre görü

şülecek meseleler şunlardır: 

Polonya - Sovyet, Polonya - Ro

men, Polonya - Litvanya münasebet

leri, iptidai maddeler meselesi, mu

haceret, İngilterenin Polonyaya ya

pacağı ikrazat ve ilk mesele ile '>ıkı 
al.ikalı olan diğer meseleler. 

Polonya matbuatının , Polonyanın 

istiklalinin, ve siyasetinin ihlıil edil
mesine mani. olmağa her zamandan 
fazla azimkar bulunduğunu kaydet
mekte ve Polonyanın daha üç hafta 
evvel mütecaviz bir devlete kar~1 

beyanname imza edilmesi hakkında
ki İngiliz teklifini redcietmiş olduğu
nu hatırlatmaktadır. Polonya, Al -
manyayı muhasara edecek olan ide
olojik bir bloka girmekten de imtina 
etmişti. 

Bugün Avam Kamarasında İngil
terenin deniz teslihatı bakımından 
Romanyaya yardım edilip edilmedi
ğine dair sorulan bir suale cevaben 
İngiltere hariciye müsteşarı Mister 
Butler İngilterenin Romanyaya ait 
deniz ve kara teslihatına ait her te
şebbüsü sempati ile karşılıyacağını 

söylemitşir. 

• 
Alman ajansr, Lehistandaki Al -

manlann taarruza uğradıklarını an
latmağa devam ediyor. 

• 
Moskova tekzip ediyor 

Moskova, 3 (A.A.) - T:ıs Ajansı 

bildiriyor: 

Temps ve Oeuvr adındaki Fransız 

gazeteleri Moskova mahreçli neşret
tikleri bir haberde Sovyetler Birliği

nin bir harp takdirinde Polonyaya 

liarp levazımı vermeyi ve iptidai 
madde piyasasını da Almanyaya ka

pamayı taahhüt ettiğini veya taah
hüt etmek vaadind!! bulunduğunu 
yazmışlardır. 

Tas Ajansı, bu haberin katiyen e

sassız olduğunu beyana mezwıdur. 

Çünküı Sovyetler Birliği hiç bir ta

rafa bu gibi vaitlerde bulunmamış 

ve böyle taahhütlere girişmemiştir. 

İki Asılsız Haber 
(Başı 1 incide) 

Ajansın notu: 
Anadolu ajansı, bu haberi tekzibe 

mezundur. 

Bir ikincisi daha 

Paris, 3 ( A.A.) - Havas tebliğ e
diyor: 

Ma tin gazetesi, Londra muhabiri, 

gazetesine şu haberi vermektedir: 

"Romanya Hariciye Nazırı Gafen. 

co, Romanya mü~ül bir vaziyette 
kaldığı takdirde İngilfa harp gemile
ri de dahil olmak üzere harp gemile
rinin Boğazlardan geçmek hakkını 
Türk hükumetile görüşmek üzere 
Ankaraya gitmeye hazırlanıyor. 

Bu hadise, Romanya hükumeti -
nin mukadderatını İngilterenin mu
kadderatiyle bağlamaya karar ver -
diği suretinde telakki olunmaktadır. 

Romanya ayni şekilde Polonya ve 
Fransaya da bağlanmış olacaktır. 

Türkiyenin iltihakı da daha şiın
diden muhakkaktır ve Yugoslavya 
ve Yunanistanla istişareler devam e
decektir. 

Ajansın notu: 
Anadolu Ajansı, bu havadisin Tür

kiyeye taalluk eden kısımlarından 

Ankara mahafilini haberdar bulma-

Salahivetta r mrıhafile ı?"ore Misier mıstır. 

TAN - 4 - 9:l9 

Eski Mecidiyeler 
Artık Geçmiyor 

(Başı 6 ıncıda) 
Akdenizin en süratli, en modern 
harp gemilerine sahip bulunan Tür
kiye Cümhuri:reti namına, Amerika
ya, Abdülhamit devrinden kalma 
köhne '':\lecidiye ·• yi gönderip, ora
da aleyhimizde propaganda yapmağa 
çabala)·anların ekmeklerine yağ sü -
rerdik!. .. 

Şimdi sorarım size: Bir lise tale
besi için, İzınirin hangi tarihte istir
dat olunduğunu, Sakarya muharebe
sinin hangi senenin hangi ayında vu· 
kubulduğunu, Bursanın, Afyonun, 
Eskişehirin, Aydının, Konyanın, Ki.i. 
tahyanın, Balıkesirin; Manisanın, 

hulasa, düşman istilasına uğramış 

biitiin Tiirk şehirlerinin hangi tarih
lerde kurtarıldıklarını lise talebele
rinin ezber bilmelerinin ne faydası, 
veya ezber bilmemelerinin ne zararı 
var? 

Gençlerimizin kafalan, istiklal 
kavgamızın sayısız ve eşsiz menki -
beleriyle, ve hatıralariyle tıknbasa 

doludur. 
Bu itibarla, o kafaların, takvim

lere düşen küçük vazifeleri de - mut
laka • görmelerini istemek, acaip ve 
manasız bir haksızlık olur. Kaldı ki, 
ben dün bu ceridenin o suallerine 
muhatap olan bir delikanlıyı dinle -
mek fırsatını da kazandım. Çocuk 
bana: 

"- Dünşüniin! dedi ... Karşınıza, 
bir adam çıkıyor, ve size: 

"- Litvanya mı büyüktür, Hin
distan mı? 

"- Mussolini, Vaterfo muhare • 
besini ne zaman kazandı? Kabilin -
den saçma sualler soruyor. Siz bu 
kahil sualler soran bir biçareye, cid
diyetle cevap verebilir misiniz? Bit
tabi biz de bilmukabele ayni derece
de saçmaladık, hatta o aramızdan 
çekilip giderken, arkasından: 

"- Zavallı çocuk... Oynatmış! 
deyip acımaktan da kendimizi alama 
dık. Şimdi, hayretle görüyoruz ki, o 
konu!jrnalar, acaip ithamlara muha
tap olmamıza vesile, vesika teşkil e
diyor: Halbuki sadece, deli sandığı -
mız bir d~likanlının, acaip sualteri -
ne - ciddiyetle cevap vermemi,tik: 

Deli olmadığımız için! - Acaba bun
dan sonra, cehaletle itham olunma
mak için, her seçmayı ciddiye alma
mız mı lazım? 

Ben, bu genç arkadaşın sözlerine 
güldiinı, ve: 

"- Evet... dedim ..• Öyle yapma
nız lazım: Eğer böyle davranılmaz
sa, o gazetenin hali nice olur? 

• 
''Mecidiye" nin propaganda ıçın 

Aınerikaya gönderilmesini istemek 
de, daha "komik" bir "dilek" sayıl -
maz sanırım: lfarkes bilir ki, Abdül
hamit yadigarı "Mecidiye" yi, altın 
suytma da batırsak, kimseye, "beşi -
biryerde" diye yutturamayız! 

Eğer, bu şekilde propagandanın 

fa:t·dalı olabileceğini düşünmek, A -
merikalıların "Antika" ya düşkün -
lüklerini hatırlamaktan ileri geliyor 
sa, diyeceğim yok. Fakat böyle de -
ğilse, bu "komik" refikimiz bilsin ki, 
eski "mecdiye" ler, artık, değil A -
merikada, Türkiyede bile geçmiyor! 

Istanbul asliye altıncı hukuk mah
kemesinden: Müddei: Nedime Sir
kecide Afyon Eskişehir oteli karşı
sında 1 O sayılı evde. 

Müddaleyh: Celal Gönen. Sirkeci
de tramvay caddesinde Hüdavendi.. 
gar oteli altındaki kebapcı dükkanı 
müstecirL 

Müddei Nedime tarafından müd
daleyh Celal Gönen aleyhine açılan 
boşanma davasına ait arzuhal sureti 
davalıya tebliğ edilmek üzere yazılı 
adresine gönderilmiş ise de mumai
leyhin mezkur ikametgahını terkle 
semti meçhule gittiğinin beyanile i
ade kılınması üzerine hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 141, 142, 
143 ve 183 üncü maddelerine tevfi
kan iade kılınan bu arzuhallc tahki
kat gününü gösterir davetiye vara
kasının mahkeme divanhanesine asıL 
masınn ve 939/ 416 numarada kayıtlı 
işbu davaya müddaleyhin on beş gün 
içinde cevap vermesi lüzumuna ka
rar verilmiş ve bermucibi karar ar
zuhalle davetiye varakası divanhane
ye asılmış olmakla mumaileyh Cela
lin, yukarda yazılı müddet zarfında 
davaya cevap vererek tahkikat i~in 
tayin kılınan 20.4.939 perşembe gü
nü saat J 1 de mahkememizde hazır 
bulunması veya kanuni bir vekil gön_ 
dermesi teb1iğ ye rine gecmck iizere 
ihln olunur. 

Yeniden iki V ekilet ihdas Edildi 
(Başı 1 incide) 

Riyaset divanının bu ~uretle teşek
külünü Cümhurreisinin intihabı ta
kip eylemiştir. 

Reylerin Meclis h eyeti umumiye
si huzurunda yapılan fasnifi netfoe
sinde 413 reyle ve mevcudun iltifa
kile Cümhurreisliğinc Ankara .vie
ıbusu İsmet inönü'ni.in intihap edil
diği bildirilmiş ve bu netice sürekli 
alkışlarla karşılanmıştıı. 

İntihap neticesinin Cumhurreisi
ne tebliği için toplantıya kısa bir fa
sıla verilmiş ve Reis Abdülhalik 
Renda Çankaya köşküne g\derek 
Milli Şefe Meclisin intihap neticesmi 
bildirmiştir. 

Reisicümhur İnönii B. M. Mecli.;;i
ni teşrif ederek saat tam 18.30 da h:
tima salonuna girmişler ve sürekli 
alkışlarla ve iç-ten tezahüratla k::ır

şrlanmışlardır. 

Bu celsede kendilerine tahsis edı
len localarda Mareşal Fevzi Çakmak 
ile Ankarada bulunan büyük elçiler 
ve elçilikler erkanı hazır bulunma.lc
ta idiler. 

Reisicümhur İnönü, riyaset mev
kiine gelerek yemin etmiş ve yine 
bütün Meclisin ve hazirunun en 1e
rin saygısınm üadesi olan alkışlar 

arasında içtima salontlI!u terkeyle -
mi.şlerdir. 

Büyük Tezahürat arasında 
Milli Şefin Meclise gelişleri esna

sında binanın önünde toplanan ka
labalık bir halk kütlesi tarafından 

BÜYÜK MİLLET MECLiSi 
YÜKSEK REİSLİGİNE 

3. Nisan 1939 
Büyük Millet Meclisinin yeniden 

intihabı dolayısile istifa eden İcra 
Vekilleri heyetinin istifası kabul e
dilmiş ve Başvekalete yeniden İstan
bul Mebusu Dr. Refik Saydam ta;o/İn 
kılınım!} olduğunu saygı ile ar:ı:cde

rinı. 

Reisidimhur 

ismet İNôNU 
BÜYÜK MİLLET MECLiSi 

YÜKSEK REİSLiGİNE 
3. Nisan 1939 

Büyiik Millet l\leclisinin yeniden 
intihabı dolayısile İcra Vekilleri he
yetinin vuku bulan istifası kabul ve 
yeni he)·ctin yine İstanbul Mebusu 
Dr. Refik Saydamın haşkanlığınrla 

teşkili tensip edilmiştir. Başvekil Dr. 
Refik Saydam tarafından teklif oln
narak kahul edilen yeni heyet liste
sinin ilişik olaTak sunulduğuııu say
gdarılma arzcderiın. 

Reisicümhur 

ismet INôNU 

Adliye Vekili Konya Mebusu Tev
fik Sılay. 

Milli Müdafaa Vekili Bursa Me
busu Gl. Naci Tınaz, Dehiliye Ve~<lli 
Tekirdağ Mebusu Faik Öztrak. 

Hariciye Vekili İzmir Mebusu 
Şükrü Saraçoğlu, Maliye Vekili E
lazığ Mebusu Fuat Ağralı. 

Maarif Vekili İzmir mebusu Ha
san Ali Yücel. 

çok içten tezahüratla selamlanmış- Nafıa Vekili Konya :Mebusu Gl. 
tır. Ali Fuat Cebesoy. 

Meclis kapısında başta Riyaseti - İktısat Vekili Samsun mebusu 
cümhur bandosu olduğu halde bir Hüsnü Çakır, 

Meclis pazartesi günü saat l 
toplanacaktır. 

İstanbul Şehir Meclisi, nisan d 
resi toplantılarının başlaması dol 
siyle Milli Şef ismet İnönüne, 
yük Meclis Riyasetine ve Başv 
lete tazim telgrafları çekilmesine 
rar vermiştir. Milli Sefe çekilen 
graf şudur: 

.Milli Şef İsmet İnönü 
Türkiye Cümhurreisi 

ANKAR 
Biiyiik Tiirk milletinin kıym 

miiınessilleri Türk tarihinin en il. 
raman evladım, en sevilen şahsiY 
yeniden başımıza getirmekle 'fi 
milletinin Milli Şefe karsı b 
lediği güven ve sevgiyi biitiin dii 
yaya bir kere daha ilan ederken 
tanbulluların göziinde ve gönlü 
okunan sevinç hislerini, hcmşeril 
rinin bu asil du~ gularına tcrcüııt 

olarak izhar eden İstanbul 
Meclisi tebrik ve tazim hislerini y 
sek huzurunuza sunmağa ittifa 
karar vermiştir. Bu kararı ye 
getirmekten mütevellit bahtiyarlı 
mı derin tebrik ve tazimlerimle b 
likte arzederim. 

İstanbul Umumi Medis Bel 
Vali ve Belediye Reisi 

Lutfi Kırdar 
Şehrimizdeki Tezahürat 

!nönünün tekrar CümhurreisJiğill 
intihabı dolayısile dün akşam şelı 
mizde de büyük bir sevinç )1! 
olmuş, bir çok miiesseseler bayr 
lar ve fenerlerle donanmıştır. 

Reisicümhur intihabı Sultanahııte 
ve Selimiyeden atılan 101 pare topl 
ilan edilmiştir. 

askeri kıta rasimei ihtiramı ifa eyle- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve - Yeni Kaymakam 
miştir. Riyaseticümhur intihabı 101 kili Aydın mebusu Dr. Hulusi Ala- Çahşıyor 

pare top atımı ile ilan edilmiştir. taş, . Konya Aksarayı (TAN) - Daif!l 
Milli Şef Meclisten ayni merasim- Gümrük ve İnhisarlar Vekili Is- 'aylarca devam eden hoylerde ınub 

le ayrılmış ve Meclis önünde ve yol- tanbul mebusu Rana Tarhan, tar intihabatı bu defa bir günde b' 
larda biriken halk tarafından geli5- Ziraat Vekili Kütahya mebusu tirilmiştir. Her köyde yeni muhts! 
!erinde olduğu gibi sürekli alkışlarla Muhlis Erkmen, ]ar işe başlamıştır. Intihaplar tıiıd • 
selamlanmıştır. Muhaberat ve Münakale Vekili sesiz geçmiştir. 

Yeni kabine teşkil eclilcli Afyonkarahisar mebusu Ali Çetinka- Yeni ve genç kaymakam N'aı:ıtl 
Bu merasimi müteakip, kısa bir ya, Karayel, köylerin kalkınmasır.ıı 

fasıladan sonra celse a~ıldığı zaman Ticaret Vekili Antalya mebusu bilhassa temizliğine son derece<! 
Şl! tezkereler okunmuştur: Cezmi Erçin. çalışmaktadır. 

-

lstanbul -Belediyesi ilanları 
939 senesinde ölçülerini senelik muayeneye getireceklerin nazarı dikkatine: 
Ölçüler nizamnamesinin 17 nci maddesi mucibince 939 senesi ikinci kanun ayı içinde kayd edilmiş ve sıı· 

hiplerine müracaat kağıdı verilmi§ olan ölçülerin 939 senesi senelik muayeneleri 1/4/ 939 gününde başııy.ı· 

caktır. 

MUAYENEYE GETİRİLECEK ÖLCÜLER: 

1 - 937 senelik veya ilk muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler. 
2 - Sahipleri tara:f1ndan ayarından veya damgasından şüphe edilen ölçüler. 
3 - Senelik muayene damgası silinmiş veya okunmıyacak kadar bozulmuş bilumum ölçülH. 
Ölçü sahiplerinin müşkülata maruz kalmamaları ve işlerıru çabuk yaptırmaları için ellerindeki muraca•t 

kağıdında yazılı üç maddeye göre hareket etmeleri lazımdır. Aşağıda yazılı günlerde ve yerlerde ayar nıe

murlarının ölçüleri muayene edecekleri ilan olunur. 

1/ 4/939 

1/4/ 939 
20/ 5/939 
24/6/ 939 
29/ 7/ 939 
19/ 8/ 939 

1/4/939 
16/ 5/939 
29/ 5/939 
5/ 6/ 939 

12/ 6/ 939 
18/ 6/939 
26/ 6/939 

1/4/939 
2/ 5/939 

15/ 5/ 939 
1/6/939 

12/ 6/939 
26/ 6/939 
10/ 7/ 939 
17/7/939 
24/ 7/ 939 
31/ 7/939 
7/8/939 

14/ 8/939 
17/ 8/ 939 
21/8/939 

EMİNÖNÜ GURUP MERKEZİ /t..YAR ME;\IURLUK MINTAKASINDA 

gününden 31/8/ 939 gunu akşamına kadar Beyazıt nahiye M. Jüğünde 
BEYOÔLU GURUP MERKEZİ AYAR l\IE:\-IUJ~LUK MINTAKASINDA 

gününden 15/ 5/ 939 günü akşamına kadar Beyoğlu kaymakamlığında 
" 20/&/ 939 " " " ,, 
" 25/7 /939 " " ' ' Sarıyer ., 
" 15/ 8/939 " " " Yeni.köy Nahiye Müdürlüğünde 
" 31/3/ 939 " " " Beyoğlu Kaymakamlığında 

FATİH GURUP MERKEZİ AYAR MEMURLUK MINTAKASINDA 

" 15/5/939 günü akşamına kadar Fatih ayar memurluğunda 

" 26 / 5/ 939 " " " Eyüp kaymakamlığında 
" 3/61939 " " " Bakırköy " 
" 9/6/ 939 '' " " Yeşilköy nahiye müdürlüğünde 
,, 

17 16/ 939 " " Çatalca kazası belediyesinde 
" 24/ 6/ 939 ' ' " " Slivri " " ,. 31/ 8/939 '' " " Fatih ayar memurluğunda 
KADIKÖY GURUP l\IERKEZİ AYAR MEMURLUK MINTAKASINDA 

gününden 28/4 / 939 günü akşamına kadar Kadıköy ayar memurluğunda 

" 12/:5/939 " " " Erenköy nahiye M. lüğünde 
;) 31/ 5/ 939 " 

,, 
" Üsküdar kaymakamlığında ,, 

~/6/939 
,, .. ,, Kısıklı nahiye M. lüğünde 

" 23/ 6/ 939 " " 
,, Beylerbeyi " " 

" 7/7/939 " 
,, 

" Beykoz kaymakamlığında 

" 14/ 7/939 " " " Büyükada " 
" 21/7/939 " 

,, 
" .Maltepe belediyesinde 

,, 
28/ 7/ 939 

,, 
" " Kartal kazası belediyesındc 

,, 4/ll/ 939 
,, ,, " Pendik helediyesindc· 

,, 10/ 81939 " " 
,, Yalova kazası " ,, 16/3 / 939 " 
,, Sile ,, 

" 18/8/939 " " " Ağva nahiye müdürlüğünde ,, 31/8/ 939 " " " Kadıköy ayar memurluğunda - - ~- (2189) 

* * ..... Otobüs imtiyazmm kısa bir zaman zarfında Belediyece doğrudan doğruya icrasma kadar devam etınt>~ 
üzere şimdilik Eminönü ve Cihangir mevkileri arasında ruhsatla işletmek üzere 12 adet otobüse ihtiyaç 
vardır. 

Buralarda otobüs i ~letmek isteyen ve her hangi bir hatta çalışma ruhsatı bulunmıyan otobüs sahipleri Ni· 
sanın 12 nci tarihine roüsadif Çar~amba günü akşamına kadar tasarruf vesikalan bağlı bir istida ile Bel" 
diye Reisliğine müracaat edebilirl~r. Evvelce ruhsat için istida ile müracaat etmiş olanlar da bu defa ayrıcB 



te 

TAN 4- 4 - 939 

ADEMİ İKTİDAR 
GEVŞEKLIGINE 

1 
Çatalca Asliye hukuk hakimliğin-ı A 

den: Eşref oğlu Seyidin Istanbul Fa
tUı Nişancasında Bakalzade Çıkmaz 
sokak No. 26 hanede ikamet eden ve BE L KA RŞ 1 Emine aleyhıne ikame eyledii;ti bo -

H ORMOBiN 
şanma davasının yapılan muhakeme
si neticesinde rmiddeaaleyha haklı 
bir sebep olrnadıgı halde üç aydan 
fazla kocasının hanesini terkeyledigi 
anlaşıldığından Eminenin kocası Se-

, yitten boş olmasına ve bir sene müd-
Table tleri h er eczane de arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) ... _ dctle aharile evlenmemesine 14 4.936 

tarihinde gıyaben karar verilen ka-

•. inhisarlar Umum Müdürlüğü llan!arı 
rar müddeaaleyhanın ikamctgtihının 
meçhul kalması hasebile tebliğ edi

Cinsi Mikdarı Muham. Be. Mu\·akkat Temi. Ekc;ilhncnin 
Şekli Saati 
Açık 14 

lemediğinden hukuk usul muhake-
meleri kanununun 141 inci madd~i 
mucibince ilanen tebliğine karar VC'-Lira Kr. Lira Kr. 

Makine şeriti "Mavi - Krrmızr,, 2000 adet 1250.- 93 75 rilmiş olmakla müddeti kanuniyesi 
7.arfında temyiz edilmediği takdirde. ., ,, Siyah - Kırmızı 

Sabit toz mürekkep 
Yazı ınakine yağı 

San kalem ucu 
MUrekkep lastiği 
Starnpa mürekkepli "Mnvi,, 

"k S .. ,, ,, ırıruzı,, 

unger kaadı 

3000 " 
2000 paket 

500 şişe 
Takriben 25 Kg. 

2000 Kutu 
5000 adet 
2000 şişe 

500 " 
20000 tabaka 

224.-

40.-
379.-
272.50 

93.70 

16 

3 
28 
20 

7 

80 

00 
49 
44 

03 

Pazarlık 14.30 hükmi.in kesbi katiyet edeceği tebliğ 

" 14.45 
Açık 15 

Pazar. 15.30 

.. 16 

cılunur. 

KAYIP - 1936 senesinde Galata
saray ticaret kısmından aldığım dip
lomamı kaybettim. Yenisini çıkara
cağımdan hükmü yoktur 

Ziya Arif 
Takriben 600 Kg. 393.96 29 25 

I ş k rd · ve mikdan yazılı 7 kalem ktrtasiyc hizalnrında 
Açık 16.30 

- artname ve nümuneleri mucibince yu a a cıns 
Yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. . 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hı:aıarında gösterilmiştir. 
.ıu - Eksiltme 17--4-939 Pazartesi gı.inü Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindekt Alım ko· 

lstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Muflise ait ve Yeşilköyde Me
zarlık sokağında 14 No. lu hanede 
nıevcut ev eşyası açık arttırma He 
15.4.939 cumartesi günü saat 10 da 
satılacaktır. Istiyenlerin mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 16677 

lll.i1sYonunda yapılacaktır. . . "b" .. 
1 

d .... 
1 

b"l" 
V - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alın~bıleceği gı ı numu~e er e goru e. ı ~;· 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralarıyle adı geçen Komısyona gelmelerı. 2088., 

* --------------------------------------------------------------
I - Şartnameleri mucibince (200.000) adet (100) kiloluk ve 

C50.000) adet de (50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın alı
nacaktır. 

lI - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) kuruı,, 
(50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuruştan 
(lOS.500) lira; muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

IU - Eksiltme 12/4/ 939 tarih inde çarşamba günü saat 15,30 da Ka
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

iV .-:- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve Izmir , Ankara 
bamnudürlüklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

"· - Eksiltmeye iştirak edecekler Mühürlü teklif mektuplarını ka
nunı vesaikle % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
ınektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saat inden bir saat 
~;:-:~line kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelP.ri 
~dır. (1845) 

* b 1 - Şartname ve nümunesi mucibince idare ihtiyacı için 20x25 
e akdında olmak üzere (20) milyon mantar kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye onacaktır. 

lI - Eksiltme 26.4.939 çarşamba günü saat 14 de Kabataşta leva
zırn subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Jhr III - Muhammen bedeli 74.000 lira muvakkat teminatı (5550) lira-

b 
1~ - Şartnameler ~ gün sözü geçen şubeden ve İzmir Ankara 

aş rnudt:rlüklerinden (370) kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi 
nurnuneleı de görülebilir. 

b V - İsteklilerjn kanuni vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası veya 
a.nka teminat mektubunu ihtiva edecek zarflar ihale günü eksiltme sa. 

atınden bir saat evveline kadar mazkiır komisyon başkanlığına makbuz 
:mukabilinde verilmesi lazımdır. (2135) 

MEKTEP VE HASTANELERiN 
;htiyacı olan Ba ttaniye, Yatak, Yorgan, Çar~ 

p.f ı v e Havluları. İstanbul Sultanhaınam 

JURSA PAZARI Hasan Hüsnü 
de arayınız. 

Gayrimenkul Satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
l3ay;:m Hamdunenin 12630 hesap No. siyle Sandığımızdan aldığı 

(2000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
lllediğinden 3202 No: lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı 
ıt_ıaddesine göre satılması icabeden tisküdarda Kısıklıda, Kısıklı cadde
sı.nde ITophanelioğlu Bağlarba§ı tramvay hattı üzerine) eski 2 ila 20 ye
nı 12 en yE>ni 72 No. lu bahçe ve fazla bahçesi olan kagir bir köşkün ta
llıaıtu bir buçuk r..y müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
<45

0) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
~e.ktubu d& kabul olunur. Birikmiş bütün vergileriyle belediye resimle
rı ve Vak:f icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 1.4.939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenle
re sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
ikaydı Ve sair lüzumlu izahat ta §artnarnede ve takip dosyasında vardır. 
~rttırrnaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gay
runenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır
nıa 22 5.939 tarihine müsadif Pazartesi ~nü Cağaloğlunda kain sandı
ğ~ınızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapu&
bılınesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayri
ınenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şart
tır. Aksi Utkdirde roa arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 9.6.936 
tarihine :nüsadif perşembe günü ayni ınahalde ve ayni saat son arttır
ınası yapılacakiır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstün
de bırakılncaktır. Haklan tapu sicilleriyle sabit olmayan alikadarlar ve 
~rtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife da
ır ;ddiahrını ilan tarihinden itibaren Yirmi gün içinde evrakı müsbite
~~ri~Ie beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haldannı 
bıldırrnemi~ olanlarla haklan tapu sicilleriyle sabit olmayanlar satış 

ede}' · t ının PDylaşmfisından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat almak ts-
eyenlerin 938/1224 dosya numarasiyle sandı~mız; hukuk isleri servbi· 

ne rnuracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
Ernniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulil ipotek göster. 

ınt ek fsteycmlere muhamminlerimizin koymuı oldutu kıymetin nıdını eca .. 
ti vuz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su. 

re Yle kolaylık göstermektedir. (2222) 

8 Gun Zarfında Nasıl 
Bu Kadar Değişebildim? 

r 

Bayan Anjel; 8 gün zarfında gayet cazib bir tarzda .-Ozelletti. 
Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her kadının da onun g ibi yapa

bileceğini izah ede n qağıdaki mektubunu okuyunuz: 

8 - 10 gün kadar evvel ~ektirdi
ıım iki fotoğrafıma baktıkça a
deta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzımın et
rafında buruşukluklarım vardı. 

Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumuşak. be-
yaz ve bütün dostlarımın gıpta 
nazarile baktıkları buruşuksuz ve 
nermindir. Hepsine, gece için cil
din unsuru olan pembe renkteki 
ve gündüz için bevaz renkteki To
kalon kremini kullanmalannı tav
siye ettim. Onlardan birçokları ba
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbahş 
semeresini gördükçe hak verdıler 
• cidden hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversite
sinin meşhur bir profesörü tara-
fından keşif ve «B!ocel• tabir edi
len cazip ve kıymetli gençlik cev
heri' vardır. Akşamları yatmaztlan 

evvel pembe renkteki Tokalon 
kremini kullanınız. 

Siz, uyurken beslevici ve ~üzel
leştirici tesirini yapan, cild bu
ruşuksuz ye nennin bir hal kes
beder. Gündüzleri de bevaz renk
teki Tokalan kremini kuJlanımz. 
Cildinizi beyazlastınp tazelPştirir. 
Siyah benleri giderir ve açık me
sameleri sıklaştırır. 
Paranın iadesi Teminat. : 

Bu basit usulu bilen her kadın 
''günde 3 dakika., bir genç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tec:riibe
nin memnuniyetbahş semerelerı 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va
zo veya birer tüp satın alınız. On
lan on gün zarfında tarif edildl~ı 
sekilde ku11anrnrz. Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde va
zo veya tüpleri yarım da olsa bi
le, iade ediniz. Ve paranızı geri 
alınız. 

BASUR MEMELERiNDE 

PATl'nin 
Devam il 
tatbiki 
He 

ŞIFAYI çabuk temin 

Samsun Belediyesinden : 

edilir 

130 lira aylık Qcretli bir iııfaat Fen memuru alınacaktır. İsteklile
rin bulunduğu yerlere ait bonservis, diploma vesair evraklariylc boy fo
toğrafiı istida ile beledivemize muracaatl n . (221 ı \ 

.. KS .. RÜK SURUBU o u . 
"Sirop Pectoral .. 

Esk i ve yeni bütün öksürükleri 
.,.eçir ir , balgam söktürür, broııt

'arı te mizler , n e zle ve gripten 
'<orur, gö füsleri zayıf olanlara 

bilhusa fAY&nı tavs iye dir. 

NGILIZ KANZUK Eczanesi 
Bevoölu lıfonbul 

____________ ._ ........................... , 
Gayrimenkul Satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bay Cemil Molla Üryaninin 18854 hesap No. siyle sandığımızdan 

aldığı (18000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu
nu vermediğinden 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 
ıncı maddesine göre satılması icabeden Beylerbeyinde İstavroz el

yevm Bostancıbaşı Abdullahağa Mah. Nakkaş halen Abdullahağa 

sokak eski 75 yeni 75, 77, 79 kapı No. lu tapu kaydnda maamüştc

milat köşk ve dağ mahalli ikraz senedinin maamüştemilat üç bap 
köşk ve nalen biri hüyük ve diğeri kuleli köşk namı ile maruf 

iki köşk ile bahçe ve diger müştemilatı ve derunlanna cari 4 masura 
mailezizin tamamı bir buçuk ay mı.iddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapo sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
(1525) lira pey akçesı verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu dn kabul olunur. Birikmiş bütün vergileriyle belediye resimle
ri ve vak·f icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 6.4.939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenle
re sandık hukuk işlcrı servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. 
Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gay
rimenkul tıakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır
ma 23.5.939 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kain sandı

ğımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla

bilmesi ıı;in teklü edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayri· 
menkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şart
tır. Aksi takdirde son arttıranın taahhıidü baki !kalmak şartiyle 8.6.939 
tarihine müsadif Cuma günü ayni mahalde ve ayni saat son arttır

ması yapılP.caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstün
de bırakl]acaktır. Haklan tapu sicilleriyle sabit olmayan alakadarlar ve 
irtüak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife da
ir iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı musbite
leriyle beraber dairemize bildirmeleri IAznndır. Bu suretle haklarını 

bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicilleriyle sabit olmayanlar satış 

bedelinin paylaşmuından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak is
teyenlerin 938/53 dosya numarasiyle sandığımız hukuk işleri servisi
ne müracaat etmeleri lı.izumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster

mek iste"enlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını 

tecavüz ;tmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek su
retiyle kolaylık gö:stermektedir. (2220) 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 34 4- 400 - 38 + 140 kilometreleri 

arasında 13049,39 lir:ı keşif bedelli şose esaslı tamiratı 4.4.939 tarihin
den 24.4.039 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,30 a kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde dai
mi encümende yapılacaktır. 

Muvı>kkat teminat: 978,70 liradır. 
Bu :işe ait keşif, Grafik hususi fenni şartname eksiltme şartnamesi 

ve mukavele projesi her zaman Nafia miıdurliığünde gönilebilir. 
İstekJiJerfn ihale tarihinden evvel en az sekiz gün evvel vilayete 

müracaatla alacakları ehliyetname ve senesi içinde Tıcarte Odasından 
alınmış vesikayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklü mektup
larına eklemeleri lazımdır. Teklif mektupları 24.4.939 pazartesi günu 
saat (14.30) za kadar makbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar muhür mumu ile mühürlü 
ve teahhütlü olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alın
maz. 12219) 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir Merkezinde inşa edilecek beş dershaneli ilk okulun "30000" 

lira keşif bedelli birinci kısım inşaatı 4/ 4/939 tarihinden 24 4/ 939 ta
rihine müsadif Pazartesi günü saat 14.30 kadar kapalı znrf usulile ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet dairesinde toplanacak Dauni 
Encümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat "2250" liradrr. 
Bu işe ait evrak; pro3e, keşif cetvelleri, hususi fenni şartname, fiııt 

bordrosu, elektrik keşif ve şartnamesi, eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesinden ibaret olup 150 kuruş mukabilinde Nafıa Müdurlugi.ınden 
alınabilir. İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair ibraz ede
cekleri vesaika istinaden ihale tarihinden en az sekiz giın <.:vvel Vılayete 
müracaatla alacaklan ehl;yetname. bir mühendis veycı mimann ı~n 
mes'uliyeti fenniycsini deruhde ettigiııe dair noterden musaddak taah
hüt senedi ve Ticaret Odasından senesi içinde alınmış vesikayı 2490 s.:ı
yılı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına eklemeleri şarttır. 

Teklif mektuplan 2414/ 939 tarihine müsadif Pazartesı günü 4Jaat 
13.30 kadar makbuz mukabilinde Daimi Encumen Reisliğme tevdi edı
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların mühür mumu ile miihtirlü ve ia
deli taahhütlü olması Jiızımdır. Postada vaki olacak gcı;ikme kabul 
edilmez. "2209" 

SaJıibl ve Neşriyat MBdDrft Bam L8tfU OORoUNC'() Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Rasıldıfl yer TAN Matbaaın 
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ve biitün ağnları derhal keser. Aldanmayınız. Rağbet gören herıeyln takHdl ve benzeri vardır. GRIPIN yerine baıka bir marka verirlerse ıiddetle reddediniz. 

Harp Okulu Komutanlığından : 
1 - Bu sene aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar harp okuluna alına

caklardır. 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya harp okuluna, Ankara 
haricinde bulunanlar bulundukları yerlerin askerlik şubc::lerine müra
caat edeceklerdir. 

B - Kaydı kabul muamelesi 'Mart/ 939 dan (15/Temmuz/939) kadar 
devam edecektir. 

2 - Giriş şartlan bervechi etidir. 
A - Sivil liseden mezun olacak ve olgunluk imtihanını vermiş bulu

nacaktır. 

B - Tam teşekküllü askeri heyeti sıhhiyelerden (Harp okuluna iirer) 
kararlı sıhhat raporu alını~ olacaktır. 

C - Diğar şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 
D - Ankarada olanlar <C> maddesindeki sartları harp okuluna mü-

racaatla öğrenebilirler. (2177) 

Satllık Köık 
Çamlıca Kısıklı Çilehanede 

Doktor Talat Beye komşu uç bu-
~uk dönüm bağ ve meyvahğı ile 
içilir suyu havi fırıldaklı köşk sa
tılıktır. Görmek için Çilehane ca
mii imamına müracaat. 

Gaip Köpek 
Cumartesi günü saat on yedide, u

f ak bir siyah köpek evimizden kaç- l 
mıştır. Köpeğin ayakları sarıdır. Nu
marası yoktur. Nişantaşı Vali Kona
ğı caddesi Afili Palas apartmanında 
1 numaraya mahimat verildiği tak
dircie memnun edilecektir. 

~ ................................ ~~--------------, 
SPORCULAR 

Düftünüz, yaralandmız 
Mikroplar üzerinde 
öldürücü tesiri haiz 

VIROZA !:!n~ 

Yatak, yemek ve çalıflD& 
odalariyle aalon takımları 
velhasıl hernevi mobilyalar; 
BAKER ( eıki HA YDEN) 
maiazalarmda tetbir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fi&t 'Ye mü-.it l&l'tlarla .... 
tılmaktadır. ve tekrar oyuna bqlaym. 

' 

1 ~!; ~~ılE~~~ 1 
Beyoğ1u Yıldız !fnemıı!l karşısı Le 
ler apaf'tıman. Fakirlere oanıl!17. 

' 1'el: 431124 , 

Böbreklerden idrar toNasına kadar yollardaki 
haıtahkların mikroplarını kökünden temizlemek 

için ( Helmoblö ) kullanınız. 

~ HELMOBLÖ 
· Böbreklerin çalışmak kudretini artınr, kadın, erkek idrar zorluldımm. 

'l. eski ve yeni belsotuklutuno, mesane iltihabını bel afrasını, sık sık ıdrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini ıiderir. Bol idrar temin eder 

idrarda kumun, mesanede +aıların 
teıekkülüne mani olur. 

Sıhhat Veki.letinin nıhaatmı haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblö, idrarınızı temizliyerek mavilettirir. 

_. ____ K A R A K Ö Y D E K 1 ----·, Türk Kömür Madenler A. $. 

A L T 1 N T O P Türk Kömür Madenler Anonim 

KUNDURA MAGAZASI 
Sultanhamem Yeni Cami Caddeıi lpekit 

kartwmda 18 No. ya nakletmittir. 

Yeni Mağazamız Mevsimin en yeni ve en zengin 

Çeıltleriyle Açılmııtır. 

Şirketi Hissedarlannm 4 Mayıs 1939 
perşembe günü saat on birde Gala-
tada Karamustafa sokağında 149 nu
maralı HovaJ(imyan Hanında 4 üncii 
katta Şirketin İdare ME-rkezinde, Ti
caret kanununun 362 inci ve muad
del 386 ıncı maddelerine tevfikan, 
fevkalide surette vuku bulacak: U
mumi Heyet içtimamda hazır bu -
lunmalan rica olunur. 

Ruzname 

............................................ "Şir:ket sermayesinin tezyidi' 

Ticaret Kanununun 385 inci mad
desi mucibince her hissedar, hatti 
bir tek hissesi olan, Umumi Heyet 
içtimama iştirak hakkını haiz olup 
verece~i rey adedi, nimahdut bir su
rette, hisseleri nispetinde artacaktır 

Esklıehlr Nafia Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 27+000 - 30+700 kilometreleri ara

a 14779,44 lira keşif bedelli Şose esaslı tamiratı 4/ 4/P39 tarihinden 
4/4 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 şe kadar kapalı zarf 
ulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Viliyet dairesinde daimi en-

.. ende yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı: 1108,46 liradır. 
Bu işe ait keşif, Grafik, Hususi, fenni şartname, eksiltme şartnamesi 

e mukavele projesi her zaman Nafıa müdürlü.tünde aörülebilir. İstek
lerin ihale tanrunden en az sekiz ~n evvel viliyete müracaatla ala
aklan ehliyetname ve senesi içinde Ticaret Odasından alınmıs vesi
ayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahi~e teklif mektuplanna ekle

leri lilzımdır. 

Gerek asaleten ve gerekse vekl
leten Umumi Heyete iştirak arzu
sunda bullln811 Hissedarlar malik ol 
duklan hisse senetlerini Umumi He
yet içtima tarihinden yedi j(ün önce 
Şirket İdare Merkezine tevdi etme
lidir. 

Mali Müeaeseler tarafından veri
len hisse senetlerinin tevdilni natık 
veıikalar hisse senetleri makamında 

, 

. - bu Or4)teil b•Y•• ıncı gl&I dl•••r• ••••• ••t• Si . _r ld• ettım. onu daim• 
macunu •av••lnd• • 
emniyeti• aı~r. eev• eev• kullanırım. ';.~';;: ~ 

Ob•Y• mallk oıan 
İki a•ırlık bir tecr 

drada muazzam ıaboratuar• 
Dl• macunu Lon clddt naza· 
ıarda mOt•ha••••lerın daimi ve 

r•tl aıtınd• ımaı edlllr. 

MAZON 

GIBBS 
oıe Macunu 
vemekıerın 

vaQli maddelerınl 
eritir 

AQzın asitlerini 
gec;ırır 

oısıert ıncl git>' 
Devaaıatır 

oıe etıerını 
kuvvetıendlrll" 

Nefese 
•serınllk verir 

MEYVA 

--- ~----- - -

dünyanın 

• 

-

1 Qv u k • r d • n ••• o 1 ,, • 

fırçalayrnı& 

8 iç 
tarafıftd•" 

tırç•••vınız 

t}s • od•" 
• o 1. 

tırçaıayınız 

TUZU 
Hazımıızhk, Şlıklnllk, Bulan+., Gaz. 
Sancı, Mide Bozukluğu, Barsak 

ataleti, 1 N K 1 B A z 1 

Sarıhk, Safra, Karaciğer, 

MiDE ekşilik ve yanmalarında 
ve bU+ün M 1 D E , Barsak bozuk· 

luklarında kullanınıL 
HOROS Markaama dikkat, 

Teklif mektuplan 2414/939 pazartesi ~nü saat (14) de kadar mak
uz mukabilinde Daimi encümen reisliiine verilecektir. Posta ile gön
erilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü ve taahhütlü olac~ttr. 
ostada olacak gecikmeler nazan itibare alınmaz. (2217) 

İDARE MECL1St 

Son derece felıılf edllmlı bir foz olup 
yerini futanuyan mü111aıll müıfallzar.
lardan dalla sabui, dalla iolay ve 

dalla iaf'i bir tesir icra eder. 
kabul olunur. • 1 

.. Iİlllİll ...................................................... ..-


