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Ankara, 25 (TAN Muh:ıbirin

dcm) - CQmhurreisimiz İsmet 1n
önQ Amerikan milletine hitaben 
mes'ajlannı yarın (bugiln) radyorla 
okuyacaklardır. Mesaj, be~ dakika 
silrecek, Amerika sefiri de hazır 

bulunacaktır. Radyo idaresi bu 
münasebeUe mutat neşriyat harlcin
de ayrıca !evkollıde bir program 
tanzim etmiştir. Programın tatbiki-

s 

ne tıım 20,30 da bn,şlanacak ve prog
rama başlandığı İngilizce olarak ~il
d irilecektir. CQmhurrlyaseti füırmo- , 
nik orkestrası tarafından evveıA A
merikan ve ondan sonra da Türk is- ' 
Ukltıl Marştan çalınacak ve bunu 
müteakıp Cilmhurrclsimiz İsmet İn
önü, İngilizce olarak mesajlarını o
kuyacaklardır. 

Bundan sonra sıra lle şa program 
tatbik edilecektir: 

l - Mü:dlı: neşriyat proftrSml, 
2 - Mes'ut Cemil idaresinde TUrk 

1 müziği, 3 - Müzik, Cümhurriyase
ti flarmonik orkestrası tarafından, 

1 
4 - İngilizce anans ve veda. 

Program 30 dakika devam edecek 

ı ve kısa dalga 19,H üzerinden y3p1- ! 

lacaktır. N~yata ait sözler ,.aınız 
İngUiz.ce olııcakbr. 

GENÇLERİ 
Nasıl Kayıp 

Ediyoruz? 
..-0-,--

Muayy n ldeoloiilerl t m· 
sil eden, mekteplerinde, 
ıtiidyolannda, konserva· 
tuvarlarında bu ideoloil· 
lere CJÖre adam yettıtir· 
mlye çahıan memleketle· 
re çocuklarımızı gönder· 
mek hatahdır. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

G eçen yaz Amerikada 
tahsilde bulunan bir kaç 

gençle görüşmek fırsatını bul
muştum. Bunlar öz Anadolu 
çocuk.lan idi. Ankarada oku -
muşlardı. Tahsillerini tamam
lamak: üzere Amerikaya hü -
kfunet tarafından gönderil -
mişlerdi. Fakat hepsi de bu
raya döndüklerine pişman gö
rünüyorlardı. Amerikadaki 
hava, oradaki terakki, orada
ki konfor çocukların başları
nı döndürmüştü. Rüyaların -
da Amerikayı görmeğe baş -
lamışlardı. Memleketlerine 
dönerken gözleri arkada kal
mıştı. Vatanlarının değil, A
merikanın daüssılasını çeki -
yorlardı. 

Duygu ve düşünce iti -
hariyle de kozmopolit ve insa
niyetçi olmuşlardı. 

* Dün bir arkadaş anlattı: 
" Müesseselerimizden birinde 

çalışan genç ve kıymetli bir mü -
hendis dostum var. Bu genç Al
nıanyada tahsilini bitirmiştir. O -
:rada bile kendisine kürsü vermek
ten çekinmemişlerdir. Şimdi Tür
kiyededir ve iş başındadır. Fakat 
aklı Almanyadadır. Bir Alman gi
bi düşünür, bir Alman gibi duyar 
\re bir Alman gibi yaşar. Hitlerin 
!nuvaffakıyetleri onu bir Alınan 
Vatandaşından :fazla sevindirir, ve 
Alınanyanın başına bir :felaket ge
lebilir korkusu onun kalbini bur
kar. 

''Geçen gün yanımda, Alman
Yadan gelmiş kalınca bir zarfı açıp 
a.eYecanıa ~deki mektubu okur 

(Sonu.: S'1. 10, Sii. 3 de) 
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E Y I ' 
GÜNLÜK SiYASi 

Şükrü Saracoğlu ve relika.ı trenden inerlerken 

Hariciye Vekili Gece 
Metaksasla Birlikte 

Atinaya Hareket Etti 
Saracoğlu, Atatürkün Doğduğu Evi Ziyaret 
Effi, Atinada Büyük Tezahüratla Karıllanacak 
· Selfınik, 25 (Tan Muhabirinden)

'l'Ürkiye Hariciye Vekili Şi.ikrü Sa
racoğlu, dün gece y:ırı,;ı trenle nel
graddan ayrılınış ve bu gun saat 15 
de Selaniğe gelmiştir. Şükrü Sara
coğlu, istasyonda bizzat Başvekil Me
taksas, Türkiye sefifri Ruşen Eşref 

Önaydın, SeJanik valisi ve daha bir 
çok zevat tarafından karşılanmış, 

halk tezahürat yapmı~tır. Ştikrü Sa
racoğlu, Atatürkün doğduğu evi zi
yaret etmiştir. İki dost devlet ada
mı, yarın sabah Atinaya varmış bu
lunacaklardır. 

Ruşen Eşref Ünaydın, bu glin Ha
riciye Vekilini karşılamak üzere bu
raya muvasalatını mıiteakıp. konso
losla birlikte Atatürkün doğduğu e
vi ziyaret etmiş ve bilahare inşa e-

dilmekte bulunan konsolosluk bina

sını gezmiştir . 
Atina'ila büyük hazırlık 

Atina 25 (A. A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Atina halkı, yann Başvekil Me -
taksasla birlikte buraya gelecek o -
lan Türkiye Hariciye Vekili Saracoğ
!u için çok hararetli ve samimi bir 
kabule hazırlanmaktadır. Bütün şe

hir şimdiden Türk ve Yunan bayrak
Jariyle donatılmıştır. 

Gazeteler Saracoğlunun tercümei 
halini ve fotograflarını neşrederek, 
Yunan milletinin Saracoğlunun şah
sında yalnız dost ve müttefik Tür -
kiyenin bir mümessilini değil, ayni 
zamanda Elerı "P Balkanlar barışının 

i (Sonu: Sa. 10, su. 6) 

imar işi için Belediyeler 
Bankasından 5 Milyon 
Lira istikraz Ediliyor 
Hazırlanacak Proje Başvekilin Riyasetindeki 

Bir Komisyon Tarafından Tetkik Edilecek 

vali Liitli Kırdar 

Bir haftadanberi Ankarada bulu
nan Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdar, şehrimize dönmüştür. Vali, 
şehrin iman için Belediyeler Ban
kasından 5 milyon liralık bir istik
raz temin etmiştir. 

Lutfi Kırdar, dün kendisiyle gö
rüşen bir muharririmize Alıkara te
maslan hakkında fU mahi.matı ver
miştir: 

"- Ankarada büyük MllH Şef. 
beni lötfen kabul ve iltifat buyul"" 
dular. Bu esnada İstanbula kArŞI 
herkel'ln ve İstanbullulanmrzın mıt
lumu olan yüksek hislerini ve sem
patilerini izhar buyurdular· 

Gerek sayın Başvekil ve gerek 
değerli vekillerimiz İstattbulun va
ziyeti ve ihtiyaçlan hakkındaki :ma
ruzatımı alaka ile dinlediler. Ken
dilerinde fstanbulun fhtiyaçlannı 
temin ve refahını ikmal için samimi 

··bir arzu olduğunu söylemiye lüzum 
roktur. 

(Sema.. Sts: 10; Si: 41 

HALK GAZETESi 

Ruslarla Japonlar Yine Çarpı§tllar 
Tokyo, 25 (A.A.) - Harbln'den Domel AJınaına gönderile 

bir rneujda Japon ve Sovyet aakerlerl ar111nda yeni bir hl· 
dl" vuku bulduOu blldlrllmektedlr. 

Argu" nehri aahlllnde klln Rluplen civarında vuku bulan 
bir mDudemeye 50 Sovyet aüvarlal ile Japon hudut devrlyele · 
rt lstlrak etmlatlr. 

Surigede. Tutulacak 
lgi Siyaset Milletlere , 
Haklarını Vermektir 
Muhalefet Lideri Dr. Şehbender, Halkı Umumi 

Greve Davet Eden Bir Beyanname · Hazırlıyor 
-

Antakye, (Hatay Ajansı) - Siyasi mahafilier. Suriye _ 
deki vaziyeti ve bu vaziyetin gesirdiği inkişaflan · derin dik
katle takip etmektedir. Suriyedeki siyasi vaziyet büyük şark 
devletlerinin bu mesele ile meşgtil ·olup onu halletmelerini 
icabettirecek mahiyettedir. Suriyenin başından geçen ve pek 
hünerli bir surette tertip edilen hadiseler, Suriyedeki diplo -
matik makamlar tarafından tutulan karışık siyasetin netice
sinden başka bir şey değildir. 

Büyük harbi takip eden senelerde olduğu gibi yirmi sene 
sonra da Suriyenin hala kanşıklıklar, nümayişler, ve çarpış
malara sahne olmasını istemezdik. Suriyede tutulacak en iyi 
siyaset, milletlere haklarını, hiç olmazsa haklarının bir kıs
mını vermektir. 

Suriye Ciimhurret.J 
Htıfim Eletcui 

Lozan muahedesiyle Osmanlı im- r---:-----------------------------...J 
peratorluğundnn ayrılacak ülke • 
]erin istiklalini tanıyan Türkiye , 
hududuna yakın bir yerde ve sü
rekli bir surette cereyan eden mü
him hadiseler karşısında eli bal
lı kalamaz. Büyük devletlere ya
ra~an hattı hareket bu eibi mil -
Jetlerin meseleleriyle meşgul ola
rak bu meseleleri haUetmek, bun
ların yaşadıktan memlekette sü
kuneti iade ederek işin büyüme
sine ve umulmayan neticelerin 
baş göstermesine mani olmaktır. 

* Kahire 25 (Hususi) - Elmı5rİ ga-
u-tesinin Beyruttan aldığı maluma
ta göre muhalefet lideri Doktor Şeh
bender, bütün Surlycde umml'J grev 
yapmak için bir beyanname neşret
mek üzeredir. 

ltalyan gazetelerine göre 
Deyli Telgraf gazetesinin Roma 

muhabiri yazıyor: 
"İtııJyan gazeteleri Suriye hadi -

selerini derin dikkatle takip etmek
te ve Türkiyenin bu hadiselerde faal 
bir rol aldığını anlatmaktadır. Mare 
şal Balbonun gazetesi olan Corriera 
Padano, İtalyanın emperyal bir dev
let ve bir isliim devleti olmak ve A
rap emellerine sempati göstermek 
dolayısile Suriye ve Filistin ile ala
kadar olduğunu yazıyor ve İtalyanın 
yakın şark muvazenesinde mühim ta
dilata lakayt kalamıyacağını ilave e
diyor. 

Burada bu mülahaza, Araplar ü
zerindeki nüfuzu İtalyan propagan
dasını ciddiyetle rahatsız eden Tür
kiyeye karşı bir ihtar olarak tefsir 
edilmekte ve Türk matbuatının A -
raplık alemindeki faşist emellerine 
karıı sertlik gösterdiği kaydolun -
maktadır . ., 

Avrupadaki Gizli 

Siyasi Cemiyetler 

Nasıl Çalışıyorlar 1 
Bu meraklı serinin ilkini bu

rfin yedind sayfamızda okuya -
caksınız. Bu yazılarda, A vnıpa
da ıhli faaliyetlerde bulunan ı 

cemiyetlerin iç yiizlerini. siyasi 

1 
suikastlerin nasıl itlenildiğini 

merakla takip edeceksiniz. 1 

ra ko, Siyasi lntika 
Peşinde Koşmıyacağı 
Hakkında da Söz V erd 
Fransa ile Franko Arasında Dün Bir Anfaşma 
imzalandı. Azana Cümhurreisliğinden Çekiliyor 

Leon Berard'ın Bonnet ile alınmıı bir renni 
(Yazısı dördüncü aayf amızda) 

lmpeks'ci Kardeşler 
Ve lnkllGp Adliyesi 

Yazan: Aka Gündüz 

A nkara Cümhuriyet müddeiumumisi güzel bir iş yaph. 
Bu güzel i§in ferefi fahsına ve ve mesleğine olduğu ka· 

dar hepimizedir. Ve rejim adliyesindeki yüksek zihniyetin 
sembolü olarak kalacaktır. 

lmpek8 kardeflerden bahsediyorum: 
Yüzlerini bir defa olsun görmediğim bu iki namuslu vatandq 
aleyhiM. bir ihbar yapıldı. Hükumet bu ihbarın mahiyetini mü 
him görerek konuyu hemen adliyenin eline verdi. Adliye bütün 
sürat, fiddet ve ciddiyetiyle tetkik etti. Neticesini de her de-

(Sonu, Sa.: 10; Sii.: 4) 
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!@ airimiz 
Yazan: M. Turhan TAN 15 Yaşında Bir 

E•d•biy .... yeni,. .... h•ve.s •• .1 ÇocukOtomobil 
meğe bnşlayan oğlum, dün ko- ı •• 

§D koşa yanıma geldi, mühim bir ke- A l t l n da oldu 
iiÜte bulunmuş gibi mesut bir hcye-
cnnla haber verdi: Dün Piyerloti caddesinde bir oto-

TAN 

- En eski kndın şairimizin kim mobil Incinsı olmuş ve bir !:OCuk bey-
olduğunu öğrendim. ni ezilerek çok feci bir şekilde öl-

En eski erkek şairimizi değil de müştür. Kaza kurbanı Rusya muha
en eski kadın şairimizi öğrenmeğe clrlerinden Bilfıl oglu Rif<.ıt adında 
lüzum gören oğlumun bu bahiste de 15 yaşında bir çocuktur. Saat 13 de 
gençliğe mağlup veya centHmenliğe Gedikpaşndan Piyerloti cad:icsine 
mecllıp olduğunu kabul ederek gü - gelmekte olan şoför Alinin idaı-esin-

lnge iz 

a ıTe 
ühen ısleri Grupu Müdürü L. • orb 
irlerin Alınması için An araya Git i 

Karabük demir ve ~elik rnb
rikalarının işletmesinde çalı
~n İngiliz miihendisle',ri grup 
müdürü L. F. Korb fabrikala
nn faaliyete geçmesiyle alaka
lı tedbirler almak için Siimer 
Bankla temaslar yapmak üzere 

lünısedim, sordum: deki 3655 numaralı otomobil cadde-
- Kimmiş bu Bayan bakalım? nin Kadırgaya inen kısmında ilerler-
- Fitnat! ken facia kurbanı Rifat d:ıı caddenin 
- Ilım .•. Ben dalın eskı1er de var bir tarafından diğer tarafına geçmek 

sanıyorum, Fitnatın ilk Türk kadın istemiştir. Şoför derhal fren yapmış-
şniri olduğunu kim söyledi sana? sa da mesafenin azlığı faciayı önle-

- Bir gazetede okudum. mesine imknn bırakmamış ve Rifat, 
Ankaraya gitmiştir. 

Gfilümscmcyi bıraktım, kaştan • otomibilin altına düşmüş ve teker
mı çattım, çocuğu yanıınn oturJtum, leğin altına gelen başı ezildıkten 
kendine ait olmayan tarih hatasını sonra araba duruncıya kadar sürük-
tahsihe çalıştım. Şöyle bir el atışı ne lenmiştir. • 

L. F. Korb Ankarada İ1d1,at 
Vekili Hüsnü Çakırla da gô· 
rüşınUştür. Karabliktcki fa.bri
kalnrın inşaatı bitmek iizeredir. 
Mühendis Korh f'abrikanm iır 

letme fanliyetl etrafında §Unlaynknlnnı\•erecek ve kolaylıkla oku • Zavallı çocuk otomobilin altından 
nacak derli toplu edebiyat tarihimiz ölü ol~rak. çıkaplmıştır. Facia yeri
bulunmadığı, hükümlerim hafızama ne muddcıumumi muavini, tabibi
istinat ettiği iı;in belki ben de hataya adli ve zabıta memurlan gelerek tah
düşmUşümdür. Fakat oğluma şunla- kikata başlamışlardır. Soför Ali va-
n söyledim: kalanmıştır. 
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n söylemiştir: 

"Benim vazifem muarzam 
tesisatın fnallyete geçmesi için 
lüzumlu olan ilk tertibatı al
mak ve bilahnre fabrikayı ken
di başına idare edecek olan Sü· 
nıer Banka yardım etmektir. 

- Fitnat 1780 de ölmfiştür. De-
mek ki on sekizinci asra mensuptur./ MOTEFERRJK: 
Halbuki bir Mihri ve onunla çağdaş ... 

olnn Zeynep v~r ki 1450-1480 yıl - A ce irde ismet 
Brasscrd Şirketi fabrlkantn 

işletilmesinde üç ~ene için yar
dım etmeyi ii7.erine almıştır. 

Fabrlknnm ilk fanliyat devre
sinde Türk elemanlar Bressard 

Jarı arasında şohret bulmuşlardır. :r 
Şu rakamlardan da anlaşılır ki bun • lnön •• Gün .. 
lar Fitnattan en az Uç yüz yıl önce 
dünyaya gelmişlerdir. Sonra orada 
bir Hubbn Hatun \'nr. Edebiyattun 
anlayan tarihcile.r bu hatunun l\lih • 
riden de, Zeynepten de üstün oldu _ 
ğunu öyliyorlar. Kendisi 1566 • 1574 
yılları arasında Osmanlı sarayma gi
rip çıkıyor, şiirleriyle dev:rin padişa
hı üzerinde müessir oluyordu, Bu • 
nılnla Fitnat arasında iki yüz yıl geç
miştir ve Fıtnat o Ustad meslektaşın· 
dan iki yfiz 5t'ne sonra sahnede gö -
rülmüştür. Fakat Türk şiirini ve şai
rini neden Osmnnlı çerçevesi içinde 
arnmnğa çıılı~yorımnnz? O ~.,rçeve 

ortada duruyor, zeki veyn gabi her -
kes onu görebilir. Hüner, daha geri
lerde ve başka teşekküller arasında 
yarşamış airleri bulmaktır. l\leseliı 

Osmanlı olmaynn Şah İsmail bir 
Türk şairi idi, Zevcelerinden Cihan 
da şairdi. Bu kadının, fars dili ile 
söylediği şiirlerden başka olarak ya
z·lmış ıiİİrl~ri yok mudur? .• Yine Ci -
han gibi gUzel Carisi konwıan ~ıairler
dt-n hir Dilşaıl hatun tan;yor:.z. A -
caba i~j bir araştırma ile onun da 
Tii k •. . 

r ~e şıırlcrıni bulamaz mıyız? 

BELEDiYEDE: 

Konya, (TAN) - Belediye meclisi, 
Milli Mücadeleyi zaferle b

0

tiren kah
raman ordumuzun taarruza ba~lama
sından bir gün evvel, yani 25 ağus
tos 1922 de, Milli Şef İsmet İnönü- • 
nün harp cephesi kumandanı olara.k.ı 
Akşehirden ayrılışının her sene bir 
bayram halinde tesit edilmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Otomobilcilerin Yeni 

Bir Müracaati 
Otomobilcller cemiyeti, yeniden 

bir istida He belediyeye nıüracaat e
derek plaka resminden ve şoförlerin 
tabi bulundukları kayıtlardan şilcl
yet etmişlerdir.· 

Belediye meclisi, Re:sicümhuru-

muza tazim Terini sunmak iızere An

karaya bir heyet de gönderecektir. 

Beynelmilel Bir Sergi 
Martın beşinde Liıypıigdc beynelmi

lel b ir sergi açılacalttrr. Sergiye otuz 

millet iştirak edecektir. Türkiye ser

giye iştirak etmek için resmen davet 
edilmiştir. Mayısın onunda Breslav

da bir sanayi sergisi açılaeakt1r. Hü
kumetimiz bu sergiye de iştirak ede

cektir. Bcrlin ticaret odamızca hazır

hklara başlanılmış ve İstanbul, An

kara, İzmir, Mersin ve Samsun tica

ret odalarından sergi için nüınune

ler istenilmiştir. 

Otomobilciler, bu istidalarında pla 
ka resminin indirilmesi için eski vali 
zamanında da müracaat ettiklerini • 
o vakit kendilerine yakında beuziııe 
zam yapılarak plaka resminin kal
dırılacağı söylenildiği halde şimdi
ye kadar böyle bir kararın tatbik sa
hasına konulmadığını, belediyenin 
koymuş olduğu yüksek plaka resmin
den dolayı bu parayı tediye edeme
mekte olduklarını ve belediy:min bu 
parayı tahsil etmek imkanlarını bu
lamadığını ileri sürmektedirler. 

Otobüs için Müracaatlar 
Oglum, önüme kadar getirdiği ta~ 

ze bilgisinin biraz bayat b. d b H S • 
, ıraz a o· ava eferlerı Ba§hyor 

z~k ~ıktığını göriince neşesizlendi. 

Belediyeye otobüs vermek iizere 
yapılan müracaatlar tetkik edilmek
tedir. Belediye alacagı otobüsler i
çin bir şartname hazırlamak iızere 
ayrıca A vrupanın muhtelif motörlü 
nakil vasıtaları !a brika larına da hi-

Şımdı. onu somurtkanlıktan kurtar-
mnk luzımdı kısa bir d .. U d ' uş nce en 
sonra l adın §nlrlerin c erlerinden b. -
rer kiiçilk Örnek vermeyi nıu,.•,a(~ 
buldum: 

- Bak cvlut, dedim, ·o kadınlar 
ne kU\'\'etli dil kullanırlar "'c neler 
yaznrlarmı~? 

Ve {ikin. Zeynebin şu üç ooytini 
okudum: 

Ankara - İstanbul - İzmir hava 
seferleri nisan iptidasında başhya
caktır. İzmirde Cumaovasındaki sivil 
hava istasyonunun mükemmel bir 
hale getirilmesi yol:ında ç:ılışmalar 
başlamıştır Cumaovası - İzmir yolu 
da yaptırılacaktır. . 

rer mektup yazarak malumat istemiş 
tir. Mu mnllımat geld 'kten sonra şart 
name ikmal edilerek münakasaya ko· 
nulacaktır. 

Listeler indirildi 

Şirkctlnln tavsiye cdeceI;<i F.O 
Yabancı mühendisten yardım 
göreceklerdir. Bn.şlangıçtn teş
kilatın nazımı olacak olan bu 
mUhendlsler tedricen yerlerini 
Türk mühendislere terkcdecek
lerdlr. 

Şu n da işletmeye hangi ta
rilıte haşl.ryabllcceğim.fzJ söv
liycmem. Çok· mühim olan hu 
mesele tetkik halindedir. Diğer 
endUstrl tesisatından bamba<:ka 
bir tesis olan demir ve çelik 
fabrlkalan bir dofa fnnliycte 

geçince bu faaliyet gece ve gün
diiz aylnr ve yıllarla hiç bir su
retle durmadan devam etmok 
lazım gelir. Binaenaleyh fabrl. 

kanın Uk iinltcsinl işletmiye te
şebbüs etmeden evvel fabrlkn
nın muhtaç olduğu iptidai mn]. 
:zemenin nakliyesi, işletici per
sonelin ve huna miimasll hlr 
çok esaslı lhtivadann biitiin 
teferriiatJna ı,~d~r tem.ini ta-
zım gelir.,, 

DENlZ ve LiMANDA : 

Eski ve Yeni Umumi 
Müdür Görüştüler 

Denizbankta yapılan t~tkik ve tef
tişlere devam edilmektedir. Eskı mü
dür Yusuf Ziya Öniş. dün Denizban

ka gelerek yeni müdür Yusuf Ziya 

Erzinle bir müddet g'Cirüşmüştür. Yu
suf Ziya dün kcndisile ~örü en 'bir 

muharririmize, Ankaradn İkıtsat Ve

k41etlle banka işleri üzerinde te

maslarda bulunduğunu ve vekaletçe 

tasdik edilen kad:-onun ay ba~ında 

şubelere tebliğ edileceğim söylemiş
tir. 

lktısat Vekili Geliyor 
İktısat Vekili Hüsnii Çakırın bu

gün şehrimize gelmes~ bekleniyor. 

Vekil, yarından itibaren Denizbank
tan başlıyarak muhtelif iktısadi mü

esseselerde tetkikat yapacaktır. Bir 

hafta kadar şehrimizde kalacağı söy

lenen Hüsnü Çakırın bu arada Türk

ofis.·, ticaret odası ve sanayi birliği
ne uğraması da muhtemeldir. 

Ziraat Bankasında 

Makam Tahsisatı Yok 

Kes! et nikabını, yeri, göğü münev

ver et 
Bu Alemi anasın Firdevs! enver et 

Depret lehini, cuşa getir havzı kev-

seri 
Anber saçını çöz, bu cihanı muattar 

et 
Zeyneb! Ko meyli zineti dünyaya 

zen gibi 
Merdane - var, snde olup terki ziver 

İzmirln sivil hava m~ydanında bir 
de telsiz istasyonu kurulmıya baş
lanmıştır. 

* Sümerbnnk mütliir v~ şeOerile 
memurlarına 1939 . 

senesı başlangı-
cından itibaren vcrilmi . 

ş ornn zam 
maaşlann katedilmesi ve v<>ri1miş o-
lanların. dahi istirdadı için ~lfıkadar
lara emır verilmiştir. 

* İstanbul mnıı emı.ı.k ··r . 
1 . " mn ettış-
erınden Haydar !ı-tısat V"k·ı . ~ 

, tt• ı·ğ· a ctı mu Je ıs ı ıne tayin edilml~ir. 

Ankara 25 (TAN muhabirinden) _ 
Birinci müntehip!crc ait defterle- Birkaç gün evvel gazetelerde Ziraat 

rin müddeti dün akşam bitmiş ve Bankasından makam tahsisatının kal
defterler askıdan indirilmişt1r. Şim- dırıldığına dair bir haber intişar et
diye kadar defterlere pek az itiraz miştir. Esasen Ziraat Bankasında 
vuku bulmuştur. Bunl11r da kısmen meclisi idare reis ve azalarına maktu 
soyadlarının yazılmamasından, kıs- bir maaş verilmekte ve bunun hari
mcn yanlış yazılm~sından dolayı iti· cinde hakkı huzur, makam tahsisatı 
raz etmişlerdir. Bu itirazlar nazarı gibi başkaca bir tediyat yapılmam:!lk
dikknte alınarak listedeki adlar dü- tadır. İktısat Vekaletinin bu yolda 
zcltilmiştir. vermiş olduğu bir karar yoktur. 
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S - Bir erkek yolda tanıdı • 
ğı bir kadınla karşılaştığı za
man hangisinin daha evvel se
lcim ı·ermek lazımdır? Hükumet 1939 Nevyork sergisi . 

münasebetile iki çeşit hatıra pulu C - Bır erkek yolda tanıdık bir 
bastırmıya karar vermiştir. Pullar- kadına rast geldiği zaman, kadından 
dan bir.sinin üstünde Piri Reisin de- bir göz aşinalığı, bir tebessüm veya 
ve derisi üzerine yaptırdığı meşhur s~ltım gibi bir iltüat görmedikçe se
tarihi haritanın resmi bulunacaktır. lam veremez, fakat bizde kadınlar 
İki tarafına da Cümhurreisi İsmet İ- ekseriya erkekten iltüat ve selcim 
nönü ile Amerika Birleşik hüY.ümet- beklerler, ve evvela erkek selam 
leri Cümhurreisl Roosevclt'in resim- vermezse, bunu kendilerine adeta ha
leri konacaktır. karet telakki ederler. Fakat haksız • 

Bu haritn Kristof Kolombun A- dırlar. Çünkü kadın kendisine selam 
merikaya yaptığı iicüncii keşif 5eya- veren erkeğin sokakta veyahut kala
lıatine ait, Kolombun elile yaptığı bal~ bir yerde selamını istemiyebilir 
bir haritadan kopye edilmiştir. Asıl hatta onunla tanışmış olduğunu giz. 
harita kaybolduğu için bu haritanın lemek ihtiyacını duyabilir. Onun i· 
kıymfeti çok yüksektir. çin kadının evvel selam vermesi asıl· 

İkinci pulun üstünde de hakiki dır. 
renklerile Türk ve Amerikan bayrak 
lnrı bulunacaktır. 

----o-

Ata ·· rkün Annesinin 
Mezarı 

* S - Gazetelerde çıkan yenl 
memurin kanunu tatbik mev
kiinc konmuş mudur? 

İzmir, (TAN) - Ebedi Şef Atatür
kün valdcleri Bayan Zübeydcnin 
medfun bulunduğu Soğnkuyu Osman 
paşa camünin yıktırılmasına ve bu
rada büyük bir park ile beraber yeni 
bir cami inşasına bugünlerde başla
nacaktır. 

C - Memurlnrn ait otmak üzere 
gazetelerde çıkan yazılar hazırlan _ 
mış olan kanun projelerine aittir. 
Bunlar henüz kanuniyet kesbetrne
miş, ve tabii neşredilmemiştir. Bu 
sebeple tatbika konması da bahis 
mevzuu olamaz. 

* S - Şimdiye kadar gazete • 
Bayan Zübeydenin kabrine bir hcv 

kel dikilmesi ve bunn Türk kadınl~
rı abidesi ismi verilmesi düşünülmek-
tedir. . r 

nize sorulup da cevap veril .. 
memi~ sual ı·ar mıdır? 
C - Sual - Cevap sütunumuz, 

maalesef, her gün aldığımız sualle
rin hepsine cevap vermeğe yetmi • 
yor. Gelen sualleri sıraya koymağa 
mecbur oluyoruz. Bu yüzden cevabı 
gecikmiş sualler pek çoktur. Biz so
rulan bütün suallere cevap verrneğe 
çalışıyoruz. Yalnız okuyucularımız • 
dan bazıları cevaptan rnustağni su -
aller soruyorlar. Okuyucularımızı 
korumak kaygusu ile bu kabil sual
lere cevap veremeğe lüzum gormu· 
yor uz. 

Kaçak ipek 

Kumaşlan Bulundu 
İzmir - Kahramanlar mahallesin

de oturan otelci Yunus ile Hüseyin 

kızı Emine, Ali karısı Naciye, Hasan 

kızı Fatma, Nerime kızı !}adiye ve 

Haceriıf evlerinde i'aştinna yapıl -
nnt, muhtelif cinste kaçak ipek ma

mulatı ve kumaşlar bulunmuştur. 

Bunların, Yugoslav tebaasından Be
kir Süleymanoviç isminde biri tara
fından ithal edildiği ve nazarı dik

kati celbetmcmek için bilhassa Hacee 

vasıtasile mahalle aralarında satıldı

ğı anlaşılmıştır. 

Bekir Süleymanoviçin halen Bel
gradda olduğu dn tesbit edilmiştir. 

* İzmir - HilUl fabrikası civann
da garJp bir hô.dise olmuştur. Bir at, 
gece bekçisi Sabriyi altına almış ve 
Sabrinin alt dudağını tamamen ko
parmıştır. Sabri hastneye kaldırıl • 
mıştır. Atın kuduz olup olmadığı a-
raştırılmaktadır. · 

Ağabeğisini Yaraladı 
İzmir - Tirenin Göçen nahiyesi

ne bağlı Kahrat köyünde kanlı bir 
vaka olmuştur. İzzet Çakır isminde 
biri sarhoş olduktan sonra, küçük 
kardeşi Hasanı bıçakla vurmak iste
miştir. Hasan bir el at.?~ etmiş. İz
zeti karnından tehlikeli surette yara-

lamıştır. ı "' 

Operet Tejkil EdilecelC 
İzmir, (TAN) - Belediye, İzmirde 

bir şehir opereti tesisini düşünmek
tedir. Bu hususta bazı temaslara baş
lanmıştır. 

lıayva ılf rm 
geldiğini öylerler. lnsanlarm 
diş ağrısı hastal.ıkları hay -
Vanlarda da var mıdır? Hay
vanlardaki diş hastalıklarını 
kimler tedavi eder? 
C - Hayvanların da dişleri ağ _ 

nr tabu, bilhassa köpeklerde diş ağ
rısı pek çoktur. Filler diş dökerler 
ve tek dişli kalırlar. 

Hayvanların dişlerini baytarlar 
tedavi eder. ,,. 

Süleymaniyede Dayan Ayşe Ka
rana : 

C - 28 senedir. Buradadır 

ihtiyar Bir Kadın 
Yandı 

Bayramiç, (TAN) - flçemtzin köy 
lü köyünde bir facia cereyan etmiş
tir. Hüseyin karısı 70 yaşlarında Şe
rif Ayşe, ocakta ısınırken sırtındaki 
pamuklu hırka tutuşmuştur. !<.adın. 
ancak sırtı yanınca bunu farketmiŞ 
ve feryada başlamıştır. Yetişen kom
şular ihtiyan kurtaramamışlar, za
vallı bağıra bağıra ölmüştür. 

et! 
Çocuk, bu şiirin dörtte birini an • 

cnk anlayabildiği hnlde sözdeki a
h~mkten memnun görlinüyordu. Mih
rinin: 

G rıürı Re i•~-ı.ler· 
[TAKViM ve~ 
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PAZAR 

Sen ki gülzarı clrtanın güli nevrcste
sisin 

Ne reva ola ki her harü hase yar 
P. olasın 

Beytini duyunca neşesi arttı. Hub· 
hanın ~u beytini ise • benim tahlilim· 
den sonra • bilhassa beğendi: 
Riıst'tıer re! tarınız manendi mili 

tutya 
Biz hezeran didei mahmura girmiş, 

çıkmışız 

J..fikin Fitnnttan örnek dinlemeğe 
tahammül göstermeden yanımdan 

ayrıldı. Onu en eski kadın şairi diye 
tanımnkta hata ettiğinden mi utandı, 
yoksa ağdalı şiirlerden dimağı mı 

7oruldu, bilmiyorum! .. 

J :-

Dün öğleden sonra Avukatlar toplannrnk altı kişilik haysiyet divanını til 
seç er. Dünkü otomobil kazasında beyni ezilip ölen çocuk yerde yatıyor. 

2 inci ay 
Arnbt: 1358 

Gün: 28 Knsım: 111 
Rum!· ı355 

Muharrem 7 Şubnt 1:? 
GUneş: 6,41 - Öğle: 12.27 
İkindi: 15,Sl - Aksam 17.55 
Yatsı: 19,25 - İmsfık 5,02 

Yurtta Hava Vazive+i 
Hava yurtta Karııdcnh: kıyılarivle kıs· 

men de Orta Anndııluda çok bulutlu ve 
mevı.lt ynğışlı, Akd~nız kıyılnnyle Cenup 
Anadolusunda az bulutlu, diğer bölge
lerde umumiyetle bulutlu geçmiş, ri.lı
glrlar, biltün bölg.,lerde Şimali istika
metten, Egede kuvvetlice, diğer yerlerde 
orta kuvvette esmlırtir. Dün İstanbıılda 
hava kapalı ve cilz1 ynğışlı gecmis. :-üz
gAr Şimali Şarktden mnlyede 5 - 7 r.ıet
re hızla esmlstir. 

Saat 14 te hava taeyiki 770,4 milimet
re idi. Sühunet en yilksek 8.2 ve en dil· 
ı;Qk 3.9 santigrat kı vdedllmiatır. 
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l_B _U G_ü N_I 
İspanyada 
Meşru Hükumet 

Yazan: Ömer Rıza DOGRU L 

C ümhur.~·etçi İspanyanın Kata
lonyayı zayi etmesinden ve 

:Merkezi ispanyada tecrit edilmiş bir 
vaziyete düşmesindenberi Mııdrit 

hükumetinin mukavemetten vazıeç
nıcsi ve fazla kan dökülmesine mao.i 
~nıak için teslim olması bekleniyor, 
bu yolda bir~ok teşebbüsler vuku 
bulduğu anlaşılıyordu. Bu teşebbüs
lerin bir netice vermediği Madrldin 
henüz tesı:m olmamasından bellidir. 
}'akat önümüzdeki ~ünlerde vuku 
bulacak hadiselerin, .Madrit için bu 
ikıbeti }ıazırlaınakta olduğu aöı;e 

Hitler 
:Meydan 
Okuyor 

Polonya Mihver Siyasetine 
Müzaheret Etmek istemiyor 

1 

Romanya 
Petrolları 

veAlmanya 
Romanyadan bildiriliyor: 
Reich'in ekonomik eksperi, ve 

Alınan - Romen iktısadi münase
batmın mütehassısı olan M. Wohl
tat'ın Bükreşe seyahati birçok riva
yetlere sebebiyet vermiştir. 

Münih, 25 (A.A.) - Hofbrau'da 
söylediği nutukta "ecnebi yaygaracı
larmın harbe teşviklerinden,, bahse
den Hitler, bilhassa ôemiştlr ki: 

Kont Cianonun Varşovayı Ziyareti Esnasında Nümayişler Oldu, 

Alman Sefareti Taşlandı, Danzigde de Mukabil Nümayişler Yapıldı 

Alman - Romen ticaret anlaşma
sı son İlkteşrin ayında Bükreşte im
za edilmişti. Alman delegasyonu, 
netice itibariyle Romen iktısadiya
tınm Reich ekonomisine ilhakı de
mek olacak olan, bazı imtiyazları 

istemişti. Bilhassa iki memleket a
rasındaki kambiyoda yüzde kırk bir 
tadilat isteniyordu. O sıralarda ay
n ayrı olarak Fransa ve İngiltere 
ile ticari görüşmelere girişmiş olan 
Romen mahfilleri bu teklifleri red
dettiler. Nihayet Almanya ile im
zalanan anlaşma, bu ilci memleke
tin münasebntında esaslı bir değiş
me kaydetmiyordu. 

çarpıyor. 

"Hiç tanınmamış olduğu halıie bir 
kaç arkadaşile birlikte mücadeleye 
başlayarak bir imparatorluğn fetih 
ve inanılmryacak derecede çetin bir 
yolu kateden bir adamın iktidar mev
kiinde bulunğu şu sırada başkala

nnın savurduğu tehditlerden korka
bileceğine nasıl inanılabiltr'.' 

Mazide korkunun ne olduğunu bil
miyordum. Onun ne olduğunu bil • 
seydiın, kendimden utanır ve kendi
mi Alman milletinin Führcrllğine la
yık görmezdim. Bi7i te•1ditlc yıl<lıra
mıyacaklardır. Fakat bu adamlnr bir 
gün milletleri harbe sürliklemiye mu 
vaffak olurlarsa, blz boyun eğıniye
ceğiz. lgl8 senesi Almanya tarihinde 

hiç bir zaman tekerrür etmiyccek-
tir." 

* 

Varşova, 25 (Hususi) - İtalyan 
Haric~ye nazırı Kont Ciano ile refi
kası, maiyetindeki 15 İtalyan gaze
tecisi ile birlikte (iğle üzeri Varso
vaya muvasalat etmiş ve mera~inıle 
karşılanmıştır. Karşılıyanların ba
şında Lehistan Hariciye Nazırı Bek, 
bulunuyordu. Sinyor Gayda da Kont 
Cianoya refakat etmektedir. 

Beck sarayında Ciano şerefine 

bir dine vermiş ve dineyi takip eden 
suvarede bir çok yüksek şahsiyetler 
ve İtalyan ve leh gazetecileri hazır 
bulunmuştur. 

"' Röyter ajnnsının Varşovn muhabi· 
ri diyor ki: 

"Tahmin edildiği!le göre, İtalya
nın Fransaya yaptığı talepler k3rşı· 
~nnda Polonyanın ıttlhaz edeceği tar
zı harekete müzakcr~ler esnasında 

geniş bir yer ayrılacaktır. Polonya
nın İtalyaya bu hususta <eminat ver
mesi mukabilinde Kont Cianonun 

Polonyanın müstemlekeler talepleri
ne İtalyan müzaheretini vaadetmesi, 
siyasi mahfillerde hiçbir hayret U· 

yandırmıyacaktır. Bununla beraber, 
hasıl olan intibaa göre, Bek, Roma • 
Bedin mihverinin siyasetine müza. 
heret etmeyi taahhüt etmek istemiye~ 
cektir. 

Bilhassa Po!onya yiiksek tahsil 
gençliğinin dünkü t1?zahürat1 üzerine 
Kont Ciano ile maiyetinin Pmniyeti 
için sıkı tedbirler alınacaktır. 

* Leh:stan gazetefori. Kont Ciano-
nun ve Mussolininin hususi mesajla
rını neşrediyorlar. 

Mu~solini demiştir k1: 
"İki memleketin siyasi menfaat,e

ri arasındaki ahenk aralarındaki 

dostluk için hakiki ve devamıı bir 
esas temin etmektedir.,, 

* Varşova üniversitesi talebesi bugün 
Almanya sefarethar.csi önünde yeni-

den nümayişler yapmışlar ve nüma
yişçiler atlı zabıta taralından dağıtıl
mıştır. 

Sefarethane taşlanmıştır. Bir cam 
kırılmıştır. 

Hariciye Bakanlığı Hususi kalem 
direkförü Almanya elçiliğine gide -
rek hadiselerden dolayı hükumetinin 
teessür ve teessüflerini büyük elçi -
ye bildirmiştir. 

• Danzig 25 (A.A. - Yüzlerce Al-
man üniversite talebesi Leh talebe 
yurduna hücum ederek: "Danzigi 
Yahudi haşeratından nasıl temizle
dilcse Lehli haşerattan da öyle te
mizliyeceğiz.,, diye haykırmışlardır. 
Çıkan kavgada altı Lehli talebe ya
ra1anmıştrr. Lehistanın Danzigteki 
umumi komiseri bu hadiseleri Se
nato nezdinde protesto etmiştir ve 
bir Leh tebliğine göre, Senato asa
yi~ muhafaza edileceği h~kında 
komisere teminat vermiştir. 

Fakat o zamandanberi Romanya 
pek nahoş bir vaziyetle karşılaştı. 

Geçen sene elde edilen bol hububat 
rekoltesi, beynelmilel piyasalara ta
mamen sürülememişti. Bundan do
layı Romanyada kalan hububat st<>
!kunu alınası şartiyle, Romanyanın 

Almanyaya karşı bazı müsaadata ta
raftar olacağı anlaşıldL 

Bu hadiselere tekaddüm eden bir 
ha dişe, Avrupa de\'letlerinden birka
çının, Frnnko hükumetini tanun~ı
dır. Balkan Antantı devletleri de 
Franko hükCı.metini tanımağa karar 
'Vermiş bulunuyorlar. Almanya ile 
İtalya Franko hükCı.metini ta baştan 
tanımakla kalnıanuş, onun nıuvaffa
kiyetine anı.il olmuş ve ona her yar
dınıda bulunmulilardır. Fakat Garbi 
Akdenizin emniyeti ile son derece 
alakadar olan İnJ:iltere ve İspanya 
ile hemhudut, İspanya ile dost yaşa
nıruıı hayali bir zaruret teşkil eden 
Fransa, Franko hüklımetini tanıma
ia karar vermekle beraber, dah!l ev
vel Franko hükumeti ile tcmns et
nıek lüzumunu hissettiler .İng.ltere
nin esasen Bur,osta bir ajanı vardı. 
Fransa da ayan azasından Berardı 
Burgos hükumeti ile temasa memur 
etti. İki tarafın temaslan neticesin
de İngiltere ile Fransa da Franko hii
kUınetiniı İspanyanın meşru hüku
nıetı: olarak tanımağa, yarın veya ö
bür ıün ilan etme~e karar vermiş· 

Roma, 25 (A.A.) - (Havas': Reh
zioni İnternatioli me<-muası, Fransa 
ve İngiltereye kar.ıı yaptığı hücum
ları bu sefer Amerikay::t da teşmil 

etmekte, fakat bu sefer daha mute
dil bir lisan kullanmaktadır. Bu mec-
mua, bu üç devletin 1\fünih anlaş -
masının ruhuna uy~rıın bir ~kilde 

Alman ve İtalyan taleplerini terviç 
etmedikleri takdirde vukua g~lecek 
ihtilafın meı:ıuliyf!tini yüklenmiş ola
cağını kaydetmektedir. 

Filistinin lngilizleı: Papaya Ait 

Bu vaziyet Alrnanlarm epeyce a-
18kasını uyandırdı. Ve bundan do
layı vaktiyle bir taralta kalın~ olan 
eski projelerini yine ele aldılar. 

Şimdi istedikleri şunlardır: 
1 - Romanyanm -gerek ithal!t, 

gerek ihracat- ticaretinin yüzde el
li beşinin Almanyaya verilmesi. Bu 
nisbet el'an yüzde kırk beştedir. 

lerdir. 
Bu karann ilanından sonra Avru

pada Franko hükumetini tarumıyan 
bir hükumet kalmıyacak ve bu su
retle bu hükümct, bpanyanın biri
ei.k meşru hükümeti olacaktır. 

Nazarında Ehemllıiyeti Vasiyetname 
2 - Romen parası Ley'in kiyme

tinin yeniden takdiri. 

Franko hükumeti, İspanyanın bi
ricik meşru hükiımeti olarak tanın
ması, şüphe yo"k ki, Orta İspanya 

Peşte Elçimiz 
Amiral Horty•ye 

Bir Ziyafet Verdi 

imparatorluğun Müdafaası için Süveyşten Başka 
ikinci Bir Kanal Vücude Getirilmesi Lüzumlu 

Görülüyor, Bir de' Hemiryolu Yapılacak 

'll:lUdafilcrlnin vaziyetini azami dere- Budapeşte, 25 (A. A.) - Macar 
eede müşkülleştirecek, bilhassa Telgraf ajansı bildiriyor: 
Cümburrcisi Azananın istifası da ta- Türkiye orta elçisi B. Behiç Er -
hakkuk ederse cümhur~yetçiler ara- gin bu akşam naip prens Horty ile 
sındaki ayrılık, Frankoya teslim ol- bayan Horty şereflerine bir dine ver
ınayı kolaylaştıracaktır. miştir. Dinede niyabet hususi kalem 

Bu hadisenin ne zaman vuku bula- müdürü B. Unay ile hariciye nazın 

Londra, 25 (A..A.) - İyi habeT alan mahfel\er, İngiltere hüku
metıi tarafından takip edilen Filistin siyasetinin İmparatorluğun 
müdafaası mülahazalarma müstenit olduğunu beyan etmektedir

ler. İngiltere, Akdenizde bir harp zuhurunda · Süveyt Kanalmm 
tahrip edilmesi veya abluka altına almması iht:malini derpİf ede
rek bunun yerine ikinci bir kanal vücude getirmek istemektedir. 

eağı belli değildir. Fakat Avrupa Kont Osaky, eski başvekil kont Bet- Bu ikinci kanal, Erden ovası ve 
devletlerinden çoğunun Franko hü- len, general Tanczeos, eski nazırlar- Lut denizinden geçere!'{ Kmldenizde 
kumetini tanımı~ olması, diier taraf- dan Sonseilleno, meclis reisi Kont Akabayı Filistin sahiline bnğlıy:ıcak
tan cümhuriyetçiler arasında muka- Szeşenyi, Belçika ve Yunanistan orta tır. Akaba, Maverayıerdene ait ufak 
\'emeli idame hususunda aynlık bu- elçileri ve diğer şahsiyetler de hazır bir balıkçı limanıdır. 
lunması, her halde bu hadiseyi ça- bulunmuştur. Bu limanda bir deniz üssü ve bir 
bukla~tıracaklır. : deniz tayyareleri üssü vücude getir-

Bununla beraber Franko hüklline- Ankarada Misafir rnek kabildir. tngiltcrt', Musul - Me-
tinin İspanyada hüküm süren biricik dine demiryolunu uzatmak v~ pclrol 
nıeşru biikumet olarak tanınması, General Şerefine borularının tahribi halinde petrol ih-
l\Jndrit hükumetinin &atyri me~ru bir tiyaçlarım temin etmek mnksadi1e 
hükümet sayılmasına sebep te~kil Bir Ziyafet Verildi doğrudan doğruya Maan ile Akaba 
etme:ı. Belki de bu hükümetin fiilen arasında bir dcmiryolu inşasını der-
nıevcut bir emri vaki sayılmasına Ankara, 25 (A.A.) - İngiliz istih- pi~ ey1emektedir. 

saik olur. . barat dairesi müdür muavini Gene- Bu rojel r eksperler tarnfn1dan 
Diğer taraftan İngiltere ıte Fran- ral F. Beaument Nesbitt bu ss.bah k'k P d"J ~ ·. İh . ed'l · ıa-

._ tarafından Franko hükumeti ile muhafız alayının tatbikatında he- tet ıl e 1 mtştır.fl ' tıya:_ 
1 
ığmesırai"r 

· 'k · t• 7.ım ge en masra arın agır ı ına ~-
:tapLlan temasların, ıntı am sıyasc ı zır bulunduktan sonra saat 13,30 da ı t 'lt h'"k. ı· beyııelml-. b .. t'" l"~··- . .. . . . men ngı ere u ııme ı, · takıp etmemek, İspanya u un ugu jandarma ve polis enstıtulerını zı- 1 1 . d 1 ·1 b l"yata 

Ü • ·kı~1· · k t• tt muha- . tih e vazıyet o avısı e u ame ı 
il ve ıstı a ını a ı sure e yaret ehniştir Genel Kurmay ıs - . • ı· 
f 1 fi · d t · at · başlamak ıstemektecıır. aza etmek esas an zer:ın e em.n b:ırat şubesi müdürü albay Bahset- . .•. . d 
"erilmesi ile neticelendi&i ihsas .o- tin Kuban tarafından mis:ıfir gene- ~ ~u. proJe tahakk~k ettıgı takd:~e~ 
lunmaktadır. Bu yüzden İn(iltere ılc f' A d 1 Kl '"bünde b~r Fılıstın ve Maverayıerden Arap f 

. . b" ral şere ıne na o u u ... 1• '·i'l. ktasın-:tı'ransa İspanyada dahili harbın ır _ •1 . ! t• .1 . st 'r General . asyonu p anı sev ..... ı ı ev~ no · 
, • og e zıya e ı ver. mı~ ı · d b"' "k b' h • kesbe-•n evvel bitmes'ni istemekte ve har- 0 Çiilig~ i ve ba an pek uyu ır e emmıye. 

· . İ öğleden sonra rman - - d k . 
bin bitmesi ile tspanyadakı talyan . . t• B akşam şehir ıo- ece tır. 

k raJı. gezmış ır. u • b 
askerleriniın bütun İspanya topra • k t d isafir general tarafın- lbnıHuudun mektu a 
la . d'kl . • .. k d'l an asın a m 1 
rından çekıl ı erıw eorme 1 e- dan bir koktey parti tertip edile- Londra, 25 ( A.A.' - Prens Faysa. 

bir mektubunu tevdi etmiştir. 

Prens, müzakereler kati bir safha

ya girdiği takdirde mektubun mür
seline verilmesi için talimat almıştı. 

Muhteviyatı tabiatile mektum tutu
lan bu mektup, zannedildiği:ıe gfoe, 
İngiltere kralı ile başvekilin'? su!h !e

hinde şahsi ve doğrudan doğruva ya

pılan bir daveti ihtiva P.tmektt.'<iir. 

Başvekil Prense onba'>rna teşekkür 

etmesini söylemiş ve kralın Filistin 

meselesinin halli için yaptığı teklifi 

dikkatle tetkik edeceğini vaadetmiş
tir. ... 

Nuri Sait Pa,a 
memleketine döndü 

Açıldı 3 - İstikbalde Reich'e Romen 
petrollerinin ehemmiyetli bir kısmı-

Roma, 25 (A.A.) - Ölen Papanın ru temin etmek üzere, Romen petrol 
vasiyetnamesi açılmıştır. On birinci endüstrisinin Almanlarla müştere
Pie, klise reisi sı!atile aldığı malları ken işletilmesi. 
halefine, çok ufak olan şahsi serve- Taleplerin en ehemmiyetlisi otan 
tini de bazı akraba ve dostuna bırak- bu son tnlep yeni bit' §CY dcğild\'ı:. _ 
maktadır. Kendisinin sanat eserleri Her ne zaman Alınan Romen mü
koleksiyonu ile kitaplnnru, Vatikan nasebeti görüşülürse bu proje hep 
müzesine ve Vatikan kütüpha!lesine mevzuu bahsola gelmişti. Almanya. 
terketmiştir. petrolleri işleten ~ketlelrc iştiraki 

Buradaki umumi ka-:ıaat, Konkla- istiyordu. Almanya makineleri ve 
vm bir kaç günden fazla silrmiyece- sermayeyi temin edecekti, ve istih
ği, hatta belki de bir giinde nihayet- sal edilen Petrolün kısmı azamıru 
leneceği merkezindedir. İyi haber a- kendine temin edecekti. 
lan mahfiller, kardinalle.- arasında Eski teklife nazaran Refch aldığı 

mevcut haleti ruhiye;fon ve a.henk- petrolün kıymetinin ancak yüzde 
ten, papanın milliyeti meselesinin yirmisini dövizle veyahut altınla 
güçJükler tevlit etmiycceği net'.cesi- ödiyecekti. 
ni çıkarmaktadır. Yeni papanın kim Romanyanm teslihatına büyük 
olacağı hakkında çok ilttiyatlı bulu- bir kermi vermiş bulunduğu bu sı
nulmaktadır. Maamafih iyi haber a- ralarda bu meselenin ehemmiyeti 
lan membalardan öğrcnil".iığine göre aşikardır. Petrole dair verilecek im
kardinal Pacelli'nin p3pa seçilmesi tiyazlar, teslihat işinde, Romanyayı 
ihtimali kuvvetlidir. Zira bütün ya- Almanyaya müftekir bir vaziyete 
bancı kardinaller ve İtalyan kardi- sokacağı için bu meselenin kati ve 
r.allerinin de bir kısmı reylerini kar- ehemmiyetli siyasi neticeler doğu
dinal Pacelli'ye vermeği kararla~tır- rtıcağt aşikardır. 

mış gibidir. lngiliz - Alman ticaret 
* görüşmeleri 

Berlin, 25 (A.A.) - AngrHe Ro- Berlin 25 (A.A.) - İngiliz - Al-
madan bildirildiğine göre, bir çok man ikhsadi görüşmelerini hazırla
kardinaller bilhassa yabancı kardi - mnk üzere gelmiş olan İngiliz Dıt
naller ya papanın ve yahut başkar- bakanlığı ekonomi dairesi direkt(). 
diınalin İtalyan olmıyan kardinaller n\ Ashton _ Guatkinin istihbar nıa 
arasındrı seçilmesi suretile yem bir 

hiyetindeld görüşmeleri neticelenanane vücude getirilm-esi temayülün-
miştir. dedirler. 

"Times , gazetesi, Gwatkin'in fa-
Pozan Başpeskoposu Monseny3r 

Anfustehlon başkar<linalin mevkiine 
mühim bir namzet olarak gösteril -

aliyeti hakkında Berlln'den aldığı 

aşağtdnki telgrafı neşretmektedir. 

tncktedir. kt' Chamberlain'e, İbnissuudun şahsi 
k l · · ce ır. 

~talya, İspanyadaki as er erının -----------------------------------------------------
&on zafer kazanılınuya kadar Fran- -

Londra, 25 (Hususi} - Londrada 

toplanan Filistin k'>nferansında trak 

murahhası olan N'uri Sait Paşa. bu

gün memleketin'! dönmek üzere ha

ıeket ederken. İngiltere hükt"ımeti

nin, Filistin meselesini iıalletmek için 

bir ç.are bulacağına ümidi olduğunu 

söylemiş ve bu emniyetle memleke

tine döndüğünü ilave etmiştir. mektedir. 
"Gwatkin, Alınanyanm silahton

ma meselesi ve müstemleke mC?Se
lesi gibi işler üzerindeki noktai na
z:ı.n hakkında tam bir fikir edine
bilmiştir. Bu suretle B. Gwatkin'in 
topladığı maliimat, İngiliz hükume
tinin bir politik anlaşmaya varmak 
üzere gayretler sarfında devamını 

mümkün kılacak mahiyette gözük
mektedir. 

konun emrinde bulunduğunu söyle
ınckle beraber, İspanyada İtalyan 
askerleri başkumandanının İtalyan 
llınknmatı ile istişarede bulunmak ü
zere Romaya gitmiş olması, nazarı 

d 1kkate çarpmış ve İspanyadaki İtal
Yan kuvvetlerinin General Franko 
ernrinde çalışan yardımcı bir do'it 
kuvveti olmadığı hissini ve şüphesi
ni bir kere daha uyandırmıştır. 

Esasen Italyanın, ispanyadaki \'a
ziyctindcn ;5tifade ederek Fransayıı 
karşı taleplerini ileri sürmek istediği 
iddia olunuyor ve bu iddiayı te)it 
için, ltnlynn a kcrlerinin askeri zafe· 
tini takip edecek siyasi zaferi de bck
liyecckleri anlatılıyordu. 

l-'ransn He ingilterenin Burgosu ta· 
rıırnalarmdan ve cümhur:yetçilerin 
tesJiın olmalarından sonra İtalyan 
•sltcrleri İspanyada kalacak o1urr.a, 
• t.aınan vaziyet bir buhran daha ee
tlreccktir. 

BALKAN KONSEYiNiN BÜKREŞTE y APTIGI SON TOPLANTIDAN YENi iNTiBALAR : 

Bu raimlerde Hariciye Vekilimizi Romanya HarU:iye Naz.ın tarafından verilen ziyafette ve 
1 

Meçhul A•ker abid~ine çelenk koyarken ~örüyonu 

............................. "i 
İ KISA HABERLER ~ .._ ___ . _" ___ . 
Yunnnlstanın Ankara Elcisi dün An

knradan İstanbula gelmi:ıttr. 
o Almanya Ankara Bilyilk ElçUJ~l 

Kançiları Konsolos Paul Von Wilmsdorft 
dün öğleden sonra ansızın vefat etmlşUr. 

O Altı yolcu ve dört milrettebatı flc 
Balear adalanndan Cenevc'ye hı;ıreket 
etmiş olan bir Alımın tayyaresi kaybol
muştur. 

O 1938 T~in!sanJslne kadar Almnn
yayı terkeden Yahudilerin adedi, 140,000 
dir. 1938 Te:ırlnlsanislndcn bu ana kndnr 
da 100,000 Yahudi Almnnyadan çıkmış
tır. 
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Dün bir jandarma miiddelumumi-ı Tıbbı:ıdli raporunda Mustafa Yıl-1 
liğe elleri kelepçeli bir adnm getir- mazda ilerlemiş verem bulunduğu da 
di. Bu adamın sırtınd:ı nl}ır bir de bildirilmektedir. Mı.iddciumumilik, 

denk vardı. Bu Rizenin Korgen kö- mevkufu tabibiadil Enver Kaınna da 
yıinden 322 dogumlu Mustafa Yılmaz muayene ettirdi. Tab biadil suçlu
isminde bir delikanlı idi. Dort liY ev- nun hastalığının ilerledigini ve bu
vcl karısını tarlada tabanca ile öldür- nun iç:n Rizeye gonderilmiyerek 
müş ve dört çocugunu eıksüz bırak- hapishane hastanesinr:Je tedavı altına 
mıştır. alınmasına lüzum gö:.terdi Mustafa 

Suçlunun Rize hapishanesinde i- Yılmaz. hır muharriri:nize cınayeti 
ken akli vaziyetind"n şCphelcnilecek şöyle anlatmıştır: 

bazı hareketleri gönildüğü icin İs- - Ben karımı çok severdim. Dört 
tanbul Tıbbıadli müessesesınc gön- çocuğum vardı. Bir gün bana küfret
derilmiştir. Müessese muşahedesini ti. Ben de kendimi kaybettim. Ta _ 
yapmış ve geldiği yere grinderilme- bancamı çekince beynine bosalttım, 
si için de müddeiumumiliğe vermiş- öldürdüm Şimdi çok hac;tavım. Ri-
tir. zeye gönderirlerse yoldn ölür~m. 

Amerika ve A vrupnda ... 

Bütün dünyada olduğu 
fSTANBULDA Da 

gibi .... 

TYRONE POWER 

AL. CE FA YE'nin 

muhteşem temsilleri ve 

S A R A Y Sinemasının 
miistesna programı 

az 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Filminde takdir alkışları topla-

' maktadır. Bilhassa İRVİNG 
BERLİ'nin ve musikisi ALlCF. 

FAYE'nin şarkıları büyük bir 

aliıka ile dinlenmektedir. 

Cidden bugün görülecek bır 

film. Saat 11 ve l de tenzilatlı 
matineler 

__ , 

Londra. 25 (Hususi) - İngiltere tanınacaktır. Anlaşılan General 
ile Fransanın pazartesj günü Gene- Franko, siyasi intikam peşinde koş
ral Franko hükumetini tanıyacakları mıyacağını ve İspanya istikltılini ida
artık tahakkuk etm ştir. Fransanm me edeceğini ihsas etmiş, bu da tam
Burgos mümessili Berard ile Burgos 1 ma kararının taciline sebep olmuş
hükumeti Harıciye nazırı :?C nernl Ho- tur. 
dana arasında anlnşmanın imznlan- Hatta general F'rankonun bu yol
ması iki hükumetin tanıma knrarırıı da bir nota gönderdiği ve bu notanın 
tatbike geçmelerine ccbeo olmuştur. İspanya sefiri vasıtasile Madride ~ön
İngiltcre Başvekili i\Uster Chamber- derildiği ve şartların kabulii isten
lain'in pazartesi günii tanıma kara- diğl anlaşılıyor. 

rını Avam kamarasında ilan et!nesi Pazartesi günü Franko hükôme -
bekleniyor. Fransa 13aşveki!i Dala- tinin İspanyanın meşru hükumeti o
dier de pazartesi günü tanıma kara- lara ktanınma karon başvekil tara -
rını kabineden çıkaracaktır. Jngilte- fından Avam kamarasına bildirildi -

1 re hükumeti tanıma kararını evvela i'{i sırada bu tebligatın da okunacağı 
Burgostaki ajanı Sir Hodgson'a bil- zannedilmektedir. 
dirccek, daha so~ıra Burgos htikume- Mukavelenin esasları 
ti nezdine gönderile:::ek İngiliz sefi- Berard ile general Hodana araı::ın-

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Rndyodifüzyon Posta 
T ürkiye Radyosu Ankara ltndy 

Dalga Uzunlu'"U 
1639 m. 183 Kes. 120 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 
T. A. P. Sl.70 m. 9456 Kes. 20 

Pazar, 26. 2. 1939 

12,30 Program, 12,35 Müzik (Küçük 
kestra - Şef: Ncclp Aııkın), 1 - T 
ikowsky - Milletler sUiU, 2 - R 
Stol.z (Vfyann geceleyin güzeldir), 
Amade! (Saz çalan tışık sllitlndC'n 
rüyası), 4 - Brusselmans (Felem 
raksı) 5 - Robert Stolz (Praterde a 
lıır tekrar çlçı>k açıyor.) 6 - W 
Schrad('I' (Akşam üzeri Hn.dn parcn) 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteor 
ji haberleri, 13,15 MO:ı:ik (KQçOk Or 
tnı - Şef: Necip Aııkın) devamı, 7 
Dcllbt"S (Menba balet sillti), 8 - J 
Breucr (İtalyan ~rkısı), 9 - Herm 
Dostal (Marş), 10 - Tschalko\ 
(Vals), 13,50 14,30 Türk müziği: Cal 
lar: Vecihe, Ruşen Knm, Cevdet Ko 
Okuyan: Necmi Rıza. 1 - Salim B 
hicaz peşrevi, 2 - Her zahmı rlğers 
Asım Bey, 3 - Şevki Bey (Demem ca 
4 - Ruşen Kam (Kemençe taksimi) 5 
Hacı Arif (Benim halim firakınla), 6 
Blmen (Yıllar ne çabuk), 7 - Sar. 
malsl. Bir Miiteahhit 

Aleyhine Açılan 
Hakaret Davası 

9 Bin Lirayı 
Alıp Kaçarken 
Yakalanmış 

Dr. SUPHI ŞENSES 4 

1 f drar yolları hastalıkları mOtehassıs 
BC'yoğlu Yıldız sineması karşlSl Lck

ln,. ~ ... ., .. ttman. FaklrlP'"' ..,,.,.t,.:•7 

n hakkında isttmzaçta bulunacaktır. da imzalanan anlaşmn üç esasa da
Yeni sefirin Lord Londondcrry olma- yanmaktadır. Birincisi. İspanya han· 
sı çok muhtemeldir. İngiltere ile kasına ait olup Frnnsad<ı btılun::ın al-
Fransanın Franko hiiklımetini mC'ş- tın ve gümüşe, sanat hazinelerine. i
ru bir hükumet olarnk tanımalnı ın- kincisi Fransaya ilticn eden muha
dan sonra İspanya cümhurlyeti de cir]cre. ücüncüsü İspanya ile Fran

17,30 Program, 17,35 Mil:ı:ik (Pazar 

Yl), 18,15 KonUşm;ı (Çocuk saati), 18 
MQzJk (Pazar çayı devam l, 19,15 T 
mOz..lği (Fasıl hcycll - Uşşak faslı) T 
sin Karakuş ve Safiye Tokayın istlnık 
le, Çalanlar: Hakkı Derman, Esret Kad 
Hasan Gür, Bıısrl Üfler, Hamdi Tok 
20 Ajans, meteoroloji haberleri, 20. 
Türk milziğl: Çalanlar: Vecihe, Heşat 
rer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Okuya 
lnr. Mahmut Karındaş, Müzeyyen Sen 
1 - İs!ahan peşrevi, 2 - Lcm'i İstah 
şarkı (Nan a§kınla kfil oldum), 3 
Rahmi İsfahan şarkı (Etme beyhude 
gan), 4 - Sndettln Uşşak farkı (Ayn 
yıldlSnOmQ), 5 - Asım Bey Uşşak ~r 
(Cana rakibi), 6 - Halk tlirkOscı (Ek 
ekUm çöllere), 7 - Faize Nikriz şar 
(Gönül ne lcin), 8 - Şevki Bey -
caz snrkı (Bilmiyorum bnna), 9 - T 
bir şarkı (Ben sana mecbur), 10 - U 
sak mOstezat (Hasretle bu şep), 21 l\fe 
leket s:ınt ayarı, 21 l\lilzlk (Neşeli pltı 
lar) R. 21,10 Milzlk (RiyaseUcümhur b 
dosu - Şef: İhsan Künçcr), ı - !.ine 
(Festival Marşı), 2 - Schumann (Mn 
frcd uvertürü), 3 - Rimsky - Korsako 
(ŞehC'razad (Senfonik parça), a) Den 
ve Slnbad'ın gt'mfsl, b) Kalcnder'in h 
ktıyesl, c) Genç prens ve prenses, d> Bıı 
dntUı bir eğlenti (Binblr ı:eco hlkdyel 

Dlin Sultanahmet sulh birinci ce
za mahkemesi otobüs ŞJförierinden 

Hıfzıya hakaret ettitli iddıa olunan 
mutenhhit Adnan hakkındaki iddiayı 
tetkik etti. Hıfzı şikayetini şöyle an
lattı: 

- Ben idare ettiğim otobüsle E
minönünden geçiyordum. Yo1 kapalı 
idi. Durmıya mecbur oldum. Arkam 
daki bir otomobilde de mutenhhit 
Adnan varmıs. Müstacel bir iş için 
gidiyormuş. Benim duı duğ:ımu gö
rünce bana küfür ve haknret etti. 
Dunnam:ık benim elimde değildi ki .. 

Suçlu her seyi inkar P.\iıyorcu. Mah 
keme şoför Hıfzının şalıi: olarak gös
tcrdigi İktısat :fakültesi prcfesörle
rinden Nöymarkı Şlhit olarak dinledi 
Almnn profesör, hakimin suanerine 
:C:ı.s.:dı. bir tiırkce. ile ~ao verıyor.du. 
Hadise hakkında: 

- Evet, arkadaki otomobilın için
de bulunan bu zat kuvvetim sesinde 
toplayarak otobüsün şoförüne bağı
rıyordu. Fakat. ne söylediginl iyice 
nnlıyamadım, dedi. Bir şahit gelme
mişti. l\Iuhnkeme talik edildi. 

emura Hakaret 
Me hut suçlara bakan aslive dör

:Iünci.ı cezn mnhkcrr.esinde l;elediye 
temizlik işleri mudur muavinine ha
kar~t eden Eminonündcki bir ecza
n.enın kapıcısı Avrnmm muhrıkcme
sın.e devam edildi. :\•ırnm kendisini 
nıudafan ederken: 

-- Ben eczahnncnin ör:üni.i süpü
ruyordum. Bu zat geleli, Lana k"'f' 
ve hakaret etti B . . u ur 

. · en k"'ndısınc h' 
bır şey söylemedim dedi ıç-

Şikayctçi ise: T':?m'ı"lı.k 
k '· işlerini 

ontrol ederken Avrnmın g· d"" 
dukkfı · ·· un U?. 

d
.. Knın onunu supurdüğlınıi gor-
um. endbıni menetmek ıs· t . 

eyınce 
)~aka.ma yapıştı ve bana haknret ct
tı, dıyordu. 

Mahkeme, eczahane sahibi Jozefi 
şahit olarak dinledi. O da müdür mu: 
.avlninin Avrnma küfrettiğin! söyledi. 
Davacı memur olduğu için mahkeme 
davacı hakkındaki şikt.yctin muddei
umumiliktcn sorulmasına karar vcr
dL 

Asya Vapuru Davası 
A~yn vapurunun b:ıtnıasına ve bu 

suretle iki kişinin ölümi.ıne sebep o
lan H:ısan Kaptanla, Mustafa Nuri, 
Mustafa Şevket ve A!ımct Alinin dün 
ağır ceza mahkemesinde muhakeme
lerine devam edlldi. Mu11akeme şahit
lerin çağırılması için başka hır gü
ne bırnkıldı. 

VEFAT 
Olü Genera1 Doktor Ali Rüştü ke

rimesi. Gaziantep İnhisarlar Bac:mti
dürıi Semih Bandar hemŞ·resi, Mül
kiye mufettışi Hikmet Soy:nan zev
ce.:;i Fns'ha Soyman müptela olduğu 
amansız hastalıktan kurtulaınıyarak 

dun gece genç yac;ında .c\llahına ka
vuşmuştur. Cenazesı bu gün öğleden 
sonra Şisl'de Meşrutiyet apartma
nından kaldırılarak Ferıkby alle Kab
rı tanına d fnedilecekti.r. 

Acılı kardeşile hayat arkadaşına 
ve geride bıraktıgı kcderii ailesine 
f, zivct ederiır_ 

Asliye birinci ceza mahkemesinde 
madam Aznif in ölen kızı Hcrınana ait 
dokuz bin lirayı bankndan aldıktan 
sonra Avrupaya kaçarken yab:ılanan 
Markar ile suç ortağı Knl:>sıun mu
hakemelerine devam eiil~i. Iddiaya 
göre hadise <:Öyle olmuctur: 

Matmazel Hcrmnna piyangodan on 
bin lira çıkmış ve parıyı bankaya ya
tırmış ve biraz sonra da kcnc;isi has
taneye düşmüş ve .:ilmüştür Mnrkar 
felfıketdide ananın yamnn sokulmuş: 

- Senin Avrupadakı oğlunu sağ 
gi:bi gösterirsen firari olduğu ıçın 

hükfımet hıssesine =lüşer~k: paraya 
el kor. Sen bana bir vekulet ver. Ben 
bu işi güzelre hallederim, paraları da 
bankadan alırız, demıştir. 

Sonra dn suç arkadaşı Kalı:otu şa
hit so~l<u~ r k matmatz 1 Hermanm 
nnasından başka varisi olmadığı hak
kında bir vera ~t scnr~rti alrmş ve 
bununla bankava miirncnı:ıt etmiştir. 
Banko da paraları kC'ndio:ine vermiş
tir. Marknr paraları cebin<? indirip 
kendisini Atinaya r,ö+tirecek vapura 
binerken Mndam Aznif haber almıs, 
ve kendisini yakalatmt tır. 

Su<;>lu mevkuftu. 
Gelmiycn bır ahidin ca~1rılmas1 

için muhakeme talik edildi. 

f 7s~;LIK ~~~~- ~ 
\"'"'~ ...... ~~ ~~~ 

Tütün ikramiyeleri 
Beılktaı; Aıkerllk Şubesinden: 

1 - 1 Mart 939 tarihinden itibaren Şe
hit allelcrlle melül ııub:ıy ve eratın ikra
miye yoklama1 rına ha lanacaktır. 

2 - Yoklnl'T'a %9mnnı h rgUn sabahle
yin sat 9 d, n 12 ye kadar. 

3 - Ayın tek günlerinde şehit 'lilelr"i 
d!t giınlerınde malCll subay ve erata tah
sl edılml~tir. 

4 - Tay n edilen g{lnkrdt' nOfU! ciiz
danı rM?nt senooı ve iki C'r fotoğrafla şube:c mi.lrncnat edeceklerdir. 

- Fazla lzdıhaın olmamak için def
ler sıra numaraları uz rine 1 d a 10 a 
kadar sonra 10 d n 20 ye kadar ve hu 
urctle Mart n hay('t n knct h h u .. r er a:ı sın 

m rac atlan ıltın olunur. ... * B ıktaş Askl'rllk ~beııinden· Beslk-
taş As. S.ntn yed k sub .. . 
1083 Y ... eftertnın 
lbl ~ıra ındat kayıtlı 8 sınıf bahrıyC' kıl-

ı ehmet h!mn o lu Cemıun b 
mOrncaııtı ilCın olunur. SU eye 

o---
T oplantılar, davetler : 

Mimarların Top lantı sı 
Türk Vüksek Mlm•rl r BlrllCilnde'l: 

.1.'el: 43924. l fiilen mevcut bir hükumet olarak sa arasındaki normal muvasalayı te-

Senenin en mtıazz:am ve en Rus Tarihinin Kanii 
Muhteşem Fransız Filmi ÇARI 

AÇLICANAVA 
İPEK 
Sinemasında 

Baş Rolde 

HARRY BAUR 
H arikulade bir muvaffakıyet ka
zanmaktadır. 

mine aittir. 
Anlaşm:ınm imzalanmasından son

ra Berard. general Franko ile görüş
müş, ve Burgostan Padse gitmek ü
zere hareket etmiştir. 

Paris hükumetinin Berard'ı Bur
gos hükumeti nezdine sefir olarak 
göndermesi kuvvetle muhtemeldir. 
İspnnyamn Paris "efiri Albinus bu 

gün İspanya climhurreic;i Azonanın 
pazartesi gilnü istifa edeceğini ı öy

lemiştir. Albinus ile dii!er cümhuri
yetçilcr dün Azana tarafından cfav~t 
olunmuslar. konusmalar neticesinde. -· Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine •-' Azana, İngı1tere ve Fransanın ltrnn -
koyu tanımaları yüzünden istifaya 
mecbur kaldığını, b+nacnaleyh bu se
bep yüzünden lstifasım vereceğini 

cöylemiştir. Bugün Azana ile Del Va
yo bir kere daha göriişmtişlerdir. A
zana istifasını mütenkıp kayın bir a
derinin Savoydaki evine htidecektir. 

d .......................................... . 

RAY y E N T U R A ve arkndaş.ları-
nın emsalsız 

CAZ 1 
MONA G O Y A ' nm güzelliği ve fıkbğı 

EŞ' E YAG u u 
Musikili, Eğlenceli, Gençlik ve Neş'e dolu Filminin kıymetini 

arttırıyor. 

Bugün SÜMER Sinemasında 
Mutlaka gidip görün üz. Ho ş ik i saat geçireceksiniz. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler .. 

~ .......... 1 ........................... 1 

EDWİGE FEUILLERE 
Morlu kadın .. namiyle anılan Nice'in Maceraper est kadınının 

Hayatı ve Maceraları 

$K ve MACERA 
m..-----------------... ·-------· ........................................... ~ 

İki gündcnberi herkPs: Eğlenceli ve Musikili, Zengin 

N N o 
Büyiik Operet Filminin en güzel ve sevimli Şarkılarını 

Avrupanın en güzel 
Sesli Yıldızı 

E R 

TAKSİM 

NA SAC 

Sinemasında 
Teganni ediyor ve Halkta tekrar ediyor. 

K 

~·--·· 
Bugün saat 11 ve 1 de Tenzilatlı matineler 4llı•ım•r# 

Bugün Sinemasında SAKARYA 
SENORITA 

Iavas AJıımn, Mıtdrt t en ıyı m n 

lı'.'tmat alan mahafillere gelen mnlU· 
mata atfen şunları bildiriyor: 

ft..,.d~> ._. I' adUILa 03~~ (c:tPQJ. ~ Yı;ıJ 

22,10 Müzik (Cazband - Pi.) 22,45 
Son ajans hab<'rleri ve yarınki proiram. 

JI. 
Cümhuriyet bölgesinin mühim S ENFON iLER: 

mahafillerinde artık bir mukavemet 9,30 Berlin kısa dalgası: Senfonik kon 
ihtimali derpiş edilmemekte olduğu ser. 

ve Madrit siyast ve asken mahafille- HAF lı: KO NS l!R L.ER: 

ri arasında nyrıhk bulunduğu anla
şılıyor. 

General Miajanın şimdiye kadar 
haiz olduğu mühim rolü bu suretle 
tcrkettiği. albay Zuluztanın pasapor
tunu istediği ve şimdiye kadar Mad
ridde kalmış olan siyasi şahsiyetle -
rin de şehirden ayrılmak istedikleri 
kaydediliyor. 

Madrit hükumetine gelince 
Buna mukabil Madrlttekt Ne3l·in 

hiikı'.'ımetinin ne yapacağı heniiz bel
li değildir. Madritten gelen hnberle
re göre. cümhuriyetçilerln knbinesl, 
dün Negrinin riyaseti altınd n top • 
lanmış. toplantıv1 müteakto neşrolu
nan resmi tebliğde. c"imhnriyı-t ida
resine tabi olan yerlerdeki halkın mft
nevi kuvvetinden memnuniyet be~nn 
olunmuştur . 

Umumiyetle zannolundttğuna gö
re. Azammın istifası. cümhuriyetçiler 
erasındaki ayrıhklarT keskinleştire
cek. bu da teslimiyet ile ncticelene-
cektir. 

Gazetelere göre 
Londra ve Paris gazeteleri Franko

·U, "Jnp[n8foW an l.It?J'l?l{ l?WlUt?l t\.~ 

rne<: divor ki: 
"Dti~ öğrenildl~ine göre, Franko, 

vakında muhakkak neşredilecek olan 
bir notn ile. politik mukabele bilmi
stl hareketlerinde bulunmıyacağını 
ve İspanyanın istiklalini idnme ettire-

7,10 Berlin kısa dalgası: Pazar ko 
(8.15 Devamı). 8,30 Prag: Halle musikisi 
9 Peşle: Pllik. 13 Bcrlln kısa dalgası: Ha 
fif musfkJ (14,15 Devamı). 13,10 Bilkr 
Sibicennu orkestraıu (14,30 Devamı) 
15,30 Prag kısa dalgası: Hnfif mus· 
15,30 Bertin kısa dalgası: Bnndo mu7.i 
16,:?0 Prag: Karışık prim-am. 16,45 Peştt' 
Stildyo orkestrası. 16,SO Prng: Salon or 
kestrası. 17,45 Berlln kısa dalgası: neş'cll 
akşam musikisi 09,10 Devamı). 18 Bllk
rcş: Vlndescu orkestrası. 18,30 Ikırlln kı
sa dalg:ısı: Bando musiki. 18,30 Moskova: 
Konser. 18,55 Prag: Fok orkestrası (19,25 
Marşlar). 19,19 Bükreş: Stüdyo .:>rkcst..rn
sı. 19,30 Peşte: Cigan orkestrası. 20 Ber
Un kısıı dalgası: Pazar konst'rI. 20 Mosko
\'B: Konser nakli. 20,25 Brllno: Solon or
kestrası. 21 Prag kısa dalgası: Hafif mu
siki. 21 Bratfslava: Salon orkestrası. 21,10 
muhtelif Alman merkezleri: Hafit musi
ki. 22,IO Prag kısa dalgası: Knnşık kon
ser. 22,15 Bllkreş: Pllik musikisi. 23 Pes
te: AskC'rt bando. 23,25 Bratislava: Çignrı 
orkestrası. 23,30 Muhtelli Alman merkez
ler!. Hafif musiki. 

rarı, muh.ariplik hukukımu tazam -
mun etmiyecektir. 

Liberal N evs Chronlcle gazetesin
de Vcrııon Barlett diyor ki: 

"Merkezi İspanya mevcut kaldık
ça, cümhuriyct hükumetinin halen 
Londradaki büyük elcisi, diplomatik 
masuniyeti haiz olmakta devam ede
cek ve bugün Dük D'Albe'nin sta
tüsüne müşabih bir vaziyetten isti
fade cyliyecektir. 

Yeni 
(FRANSIZCA KOPYASI) ,..eğini İngiliz hükumetine bildirmiş-

Şubemiz. yıllık toplııntı ının $?l'~en hıır
ta ekseriyet htısıl olmadı ındnn, 28-:!-
939 S lı gQnü saat 17,30 d Al y 'K klln
de, kati olarak yapılacaktır. Sayın tlyc-
lerlmlz.ln tc rlti rica olunur. • 

Paramont Jurnalde : ts panyanın bUtün son hadiseler i tir .,, 
---~ Bugün saat 11 ve ı de tenzilatlı matineler 411 • ._ ... ,,. 1 Dnilv Tclegrapha göre. tanıma ka-

Paris gazeteleri umumiyetle Da
ladier'yi tasvip etmektedir. Fakat M. 
Blum, Populait'e gazetesinde diyor 
ki: " Demek. dün. 1936 mayıs mebu
sanı. halkçı cephe mebusanı, 60 rey 
ekseriyetle Frankoyu tanıdı. Hem de 
İspanyol cümhur iyeti hala mevcut i

ken Barselon sokaklarındaki alaylar
da İtalyan fırkalan ön safta yürür
ken, tethişlere karşı her hangi bir 

Tüber 'moz Cemiyeti 
Toplantısı 

TilberkOloz CC'mlyeU aylık toplııntısını 
İstanbul Etıbba Odasınd 1-3-930 Cnr
sıımbıı R0n0 yapacaktır. 

HALK EVLERiNDE 

Konser 
Kadık8y Halkvlnden: K dıklSy Hatlte· 

vl Orkestra konseri, konse>rvatuv:ır mu
allimlerinden e\ ımiz Orkc tra ti t -
kC'ndcr Ardan idare inde 28-2-!>39 S. -
Iı ak, mı s:ı=ıt 9 da verilccc,ktir. 

l .M§.!-:.u~~mu§.k~?v~~~.!znda 
.. ~OY OK VALS 

Fılmmı rahatça görmek iat l . . 

6 e:en er ıçın son fırsat: Program çarp.roba günü · 
kat i olarak değittirilecektir. · B .. 

ugun saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine ~ " 

1 

garanti elde edilmemiş iken tanıdı. 

Bu tanıma ile, Fransa, Fl"ankist f s
panyanın totaliter devletlere karşı 

istiklalini muhafaza ve binnetice im

paratorluk yollarımızın ernniyctir:f 
garanti için her tür lü müessir hare
keti vnsrtasını da kaybetmiştir.,, 
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TAN 
Gündelik Gazete 
~ 

TAN'ın hedefi: Hıber· 

de, fikirde, herıeyde 

temiz, dDrOlt, samimi 
olmık, karlln gueteıl 
olmıya c•lıımıktır. 

ABONE BEDELİ 
Tlirkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 150& .. 
400 ,, 3 Ay 800 ., 
150 ., 1 Ay 300 " 

1illetlcrarnS1 posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için aboneo 
bedeli mOddet sırasiyJe 30. 16 9. 
:ı.5 lmıdır. Abone bedeli peslndir· 
Adres dcğiştırmek 25 kuruştur 

Cevap için mektuplar 10 kurus· 
lı•k pııl i111veııl lftzımdır 

..... ~ . . 

GÜNÜN" MESELELERİ 
1 ~ .. _: 

Almanya ile 
ln9iltere 
Arasında 

Ticari Rekabet 
I• ngiltere Almanya aras~nda: b.i

xi de alakadar eden tıcarı hır 
rekabet vardır. Almanya, şimdiye 
kadar ticaret aleminin bilmediği, tec
rübe etmediği yeni usullerle Orta 
Avrupa, Yakınşark ve Cenubi Ame· 
rika ticaretini inhisar altına almak 
üzeredir. Almanya harici ticaret iş
leri)J.i bir elden idare eder. Hariçten 
nıuhtaç olduğu mallan zararına da 
olsa almaktan çekinmez. Harici ti -
careti bir devlet işi olarak ele almış· 
tır. icabeden yerde fedakarlıktan 
çekinmez. 

Serbest ticarete ve açık rekabete 

alışmış olan İngiliz ticaret firmaları 

Almanlarla rekabet edemiyorlar. Al

manların girdiği pazarlardan birer 

birer çckilmeğe mecbur oluyorlar. 
Bu ricat nihayet İngiltere hükft
metinin de dikkatini çekti. Evveli 
Almanyayı ticarette dost olmağa da

vet ettiler. Almanya İngilizlerle an

lapnak iizere Şahtı Londraya gön -
derdi Fakat mUsbet bir netice almak 
mfimkiin olmadı. Şimdi de lngiliz ti

cal'et heyeti reisi Stanley Berline 

gitmek üzeredir. Maksadı Alman İn· 

giliz rekabetinin öniine geçmek, dün

ya ticaretini paylaşmak için bir ze
nıin bulmaktır. 

Mister Stanley bu mfina!lebetle 
irat ettiği bir nutukta diyor ki: 

"Biz hiç bir pazan inhisar altna 
almak istemiyoruz. Hiç bir mem
leketi istihsalatım harice satmak
tan menetmeyi düşünmüyoruz. 

Fakat dünya ticaretinin hissemi
ze düşen kısmını yapmak isteriz 
ve yapmalıyız. 
"Başka memleketler ihracat ya -
pamazlarsa öleceklerini söylüyor
lar. Bu söz daha ziyade bizim için 
doğrudur, çünkü bizim bakamız 
beynelmilel ticarete bağlıdır. Bey
nelmilel piyasalarda İngiliz ta -
cirleri, diğer memleket tüccarile, 
açık rekabete hazırdırlar. Fakat 
bugün münferit bir firma bütün 
bir millete karşı duramaz. Biz de 
böyle bir vaziyet karşısında lA • 
kayt kalamayız. Hükiımet yardı -
mı ile yapılan kıyasıya rekabet 
istemiyoruz..., 
Stanleye, Berline giderken, İngi

na sanayiini temsil eden bir heyet 
de refakat edecektir. İngiltere, ted -
riccn bütün pazarları istilaya ve hat
ta inhisar altına almağa başlayan Al
ınanya rekabeti karşısında telaşa 

dUşrniiştür. Ya Alman ticaretine kar
i• ayni silahlarla mukabeleye mec • 
bur olacak veyahut Almanyayı meş· 
l'U ve milteamil ticaret yolunda yü • 
liinıeğe ikna edecektir. 

Veyahut iki memleket dünya pa
~arlannı aralarında yaplaşacaklar -
dır. 

Hangi neticeye vanrlarsa varsın
lar, yapacakları anlaşma bizi yakın· 
dan ve şiddetle alakadar eder. 

Çünkü İngilterenin kaybettiği 
Patarlardan biri de Tiirkiyedir. Al
man rekabeti karşısında İngilterenin 
'l'tirkiyeye açtığı krediyi bile ilerlet
mek rniimkün olamamıştır. 

İngilizlerin Almanlarla yapacak -
ları anlaşma, bizim için zengin yeni 
•ır Pazarın açılmasına yardım ede-
~-

TAN 

NAMZETLl(f,E NAMZETLIKLERINI KOY ANLAR ARASINDA RESiMLi ANKET: 

m~:-~nm 
Yeryüzünde 
Cehennem 
Y tuan: Sabiha Zekeriya Sertel 

"F ransada, lspanyol cümhuriye · 
tinin Katalonyada bozulan or

dusu içinde geçirdiğim bu on gün 
içinde, gördüğüm insanlık faciasını, 
sefaleti, azap e ıztırabı, bütUn bu ız
tırabın içinde parlayan insan cesa -
retini sabrını, tahammülünü, tasav-

' . vur etmeğe insanın kafası muktedır 
olamadığı gibi, tasvire yeltenecek 
bir kalem de yoktur.,, 

Müıteri berbere ıöylüyar - Ankara. 
elan her gün telefonla rica ediyarlar. 
Fakat ben ağır clar>ranıyorum. 

iki uki tip kaclın - Dayımın kıayrnr
mn balclrzı, elti.inin görümcuinclen ifit· 
mİf bizimki olacakmıf. 

Kan koca aran.nJa - Milli Mücacle
lecle etliye sütlüye lıaTlfmaJun, yine ka
n1mryacağım diye ycu. 

"Haf tal arca en korkunç ve kendileri
ne faik harp makinelerinin karşısmda 
ümitsiz bir harp yaptıktan sonra 
Ebrodan, Pireneye, günd~ 10, 20 mil 
yürümek şartiyle dağlar aşan, karın
ları aç, ayaklan çıplak, susuz ve uy
kusm, arkalarında yaralılarını taşı • 
yan, yolda ikide bir tayyare hiicu • 
muna uğrayan yilz binlerce kişiden 
mürekkep bir insan kafilesini gözö
nüne getirebilir misiniz?,, 

B ir devlet. bir memleke
tin iktısadi hayatındaki 

en büyük müşteridir. Daima 
bir çok şeyler satın alır· hazır· 
latır, yaptırır. Bütcesindeki 
paradan çoğunu, satın alma 
ve yaptırma faaliyetleri için 
sarf eder. 

Kırtasiyecilik, en sıkı kayıtla
nnı bu sahalara ayırmıştır. 

Maksat her işte olduğu gibi temiz 
ve yüksektir: Her şeyi en ucuza al
mak, en mükemmelini elde etmek, 
en az zamanda ele geçirmek, bu 
yollardaki en küçük ve uzak bir ih
timali bile mutlaka yoklamak, he
le yolsuzluğun, hırsızlığın her şek· 
linin yüzde yüz derecede önüne geç 
mek ... 

Kırtasiyeciliğin dilekleriyle ne
ticeleri arasında korkunç mesafe
yi, en açık olarak satın alma işle -
rinde görmek ve ölçmek mümkün-
dür. 

Kırtasiyeciliğin ilk işi, umumi 
mukavele ve şartname formülleri 
hazırlamaktır. Bu mukavele bir 
taraflıdır. Her şey hazine lehine 
yontulmuştur. Bir işte mücbir se • 
bepler olup olmadığını tayin et -
mek, taahhüdün yapılıp yapılma -
dığına karar vermek gibi salahiyet
ler, iki taraftan biri olan hükume
te aynlmıştır. 

Hele ecnebiler arasında bir çok 
iş adamları, böyle bir taraflı şart
lardan korkarak hükumet taahhüt-
lerine talip olmazlar. 

Tecrübeliler şunu takdir eder
ler ki Türkiye hükumeti herkesin 
hakkını mutlaka neticede verir. 
Fakat hakka kavuşmak işi. bazan 
aylarca, hazan hatta senelerce za -
man tutabilir. Müteahhit hesapla
nnı yaparken bunu hiç bir zaman 
gözden uzak bırakmaz. Kırtasiye 

makinesinin insafsızca israf ettiği 
zamanların bedelini, geç tediyele· 
rin sebep olacağı faiz farkını, son
suz muamelelerin takibi için sarfe
deceği emekleri tamamiyle mali • 
yet hesabına sokar. 

Kırtasiyecilik; hazine menfa -
atlerine uygun bir mukave

le formülü hazırladıktan sonra al
danmamak, en ucuz fiyatla almak, 
ihtiyaca en uygun kaliteyi ele ge
çirmek, çabuk teslimi temin et -
mek, yolsuzluğu önlemek gibi ga
yelerle kağıtlar doldurur, imzalar 
toplar. Bu kağıtlar dolunca isteni· 
len imzalar tamam olunca içi rahat 
eder. 

Halbuki bütün bu muameleler 
kağıt üstündedir. Kimsede kağıt -
lan yolunda doldurmaktan başka 
mesuliyet olmadığı ve vesayet sis
temi dolayısiyle mesuliyet iptida
dan hiçe indirildiği için fiyatın ° 
dakikada temini mümkün en ucuz 
fiyat olmasına, istenilen menfaat
lerin ciddi bir surette korunması • 
na maksada uygun kalite elde e
diİmesine ait mesuliyetler sahipsiz 
kalır. 

Alınacak malzemenin fiyatça 
''lAyık haddi,, hakkında kanunun 
salahiyetli saydığı memurlar lıılr 
mazbata hazırlarlar. Azaltmada el-

Devlet 
,~~~~~ Yazan:~~~~" 
Ahmet IEmün 

V©1Dm©1n 
Kırtasiyeciliğin, hiç kimseye emniyet edeme.m~k 
ve uzaktan uzağa kağıt üzerindeki emlrlerı ile 
her türlü delikleri tıkamak hususundaki iddiası, 
kendi kendini aldatmaktan baıka bir ıey değildir. 

de edilen fiyat, bu mazbataya uy
gun ise mesele yoktur. Kanunun 
icabı yerine getirilmiştir. Halbuki 

böyle bir mazbata haz.ırlanırken 

bile piyasadaki hakiki fiyat hak -
kında bir kanaate sahip olmak kim 
senin hatırına gelmemiştir. 

Hükumetin muayyen bir daki
kada ödediği fiyat, piyasadaki ti -
cari imkanların değil, azaltma da
kikasında talipler arasında hüküm 
süren vaziyetin icap ettirdiği suni 
bir fiyattır. Bunun neticesi olarak 
ayni yerdeki muhtelif dairelerin 
ayni malı ayni dakikada birbirin -
den yüzde elli derecede bir farkla 
tedarik etmeleri ihtimali vardır. 

Bundan dolayı kimse me!lul tutu· 
lamaz. Çünkü aranan nokta, mua
melenin kitaba uygun bir şekilde 
cereyan edip etmemesinden ibaret 
tir. 

Kırtasıyecilik kaliteye naza~ 
olarak saygı gösterir. Hakı

katte kaliteyi bir kıymet diye ka
bul etmemiştir. Hiç bir memura 
bunu hesaba katmak salahiyetini 
vermez. Halbuki mesela bir maki
ne alınırken, yapılması lazım ge
len hesap makine için verilen ilk 
fiyat değildir. Onu ucuz. devaml.ı, 
yedeğe en az ihtiyaç gösterir b.ır 
şekilde işlemesi sayesinde temın 

edilecek hizmet saatleridir. Ucuz
luk, makinenin amortismanı da el· 
bette dahil olmak şartiyle. ancak 
bu hizmet saatlerinin maliyeti, it
tıradı ve çokluğu ile ölçülebilir. 
Çürük bir makine yüzünden hiz
metin fasılaya uğraması, belli baş
lı bir risk kaynağıdır. 

Hele yapı taahhütlerinde hü -

kumet mühendisi normal kalite 

bakımından hesabını yapar. "Bu iş 
şu kadar paraya çıkar,, diye bir ka 
rara varır. Bunun üzerine iş azalt
mıya konulur ve isteklilere soru -
lur: "Teknik esaslara göre hesap 
edilen bu fiyatlardan ne kadar in
direceksiniz?,, 

Ejer hük~et mühendisleri tf· 
lerini bilir adamlarsa, yaptıktan 
teknik hesaptan bir para indiril • 
mesini cinayet saymalan icap eder. 
Çünkü teknik esaslara göre yapı • 
lan dürüst bir hesaptan fiyat in • 
dirmek daveti şu demektir: 

- Ey talipler, hanciniz daha a
rık c3zs0nilz? Banıfniz teknik ka
lltedea plm•k, sis lloyamak, lfP-

terin hakkını ''ermemek, hazan kü· 
çük bir memurla anlaşarak eksik 
iş yapıp tamam gii termek ~ibi be· 
ceriklik\eri kendinizde görüyor U· 

nuz? 
Rekabet sevkiyle hazan hüku

metin fiyat tahminlerinden yüzde 
35, yüzde 40 derecesinde azaltma
lar yapılır. Teknik bir memurun 
bunun manasını bilmemesine im· 
kan yoktur: İşi alan adam, ziyan 
etmek niyetinde değildir. Mutla -
ka bir taraftan calacak, hükumeti 
aldatacaktır .. 

•• 
O yle olduğu halde kimse ses 

çıkarmaz. Çünkü kırtasi i
caplar yerine getirilmiştir, mesu
liyet yoktur, kimseye fazla bir söz 
düşmez. Vicdanlı bir adam ağzını 
açıp müteahhitlerin yapacağı işin 

kalitesini ve ciddiyetini ileri sür -
mek istese derhal bir takım müte
ahhi tlerle gizlice anlaştığı yolun -
da bir damga yemek tehlikesine 
maruzdur. En vicdanlı bir memur 
bile bunu kolay kolay göze almaz. 

Demek ki kırtasiyeciliğin. hiç 
kimseye emniyet edememek ve u -
zaktan uzağa kağıt üzerindeki e -
mirlerile her türlü delikleri tıka
mak hususundaki iddiası, kendi 
kendini aldatmaktan başka birşey 
değildir. 

Satınalma işlerinde faal rol oy
navan bir memurla bir müteahhi
di~ gizlice anlaştığını veya müte
ahhitler arasında gizli anlaşmala· 
ra varıldığını farzedelim. Kırtasi 
muamelelere sadık kalmak şartiy
le şu yolda dolaplar çevrilmesi ih
timalleri vardır: Şartname himaye 
edilen adamın malına göre yapılır. 
diğerleri açıkta kalırlar. Himaye 
edilen taraf, hazırlığına daha ev -
vel başlar. Diğerleri ayni teslim 
müddetini temin edemezler. Teslim 
yeri ve şekli himaye görene uygun 
§ekilde hazırlanır. Diğerleri ayak 
uyduramaz. Müteahhitler kendi 
aralannda anlaşırlar. Yalancı fi · 
yatlar verirler Kendi aralanndan 
seçtikleri müteahhit, gQ.ya reka · 
bette kazanır. Böyle bir anlaşma 
sayesinde devletten çalınan para· 
lar, gizlice anlapnlar arumda tak 
alın edilir. 

Teslimde de sayısız dolap ihti -
malleri vardır. Memur, yolsuzluk 
yapmayı göze almışsa şartname ay
kırılıklanna göz yumabilir. Eksik 
ve fena malı anbara yatırarak mak 

buz verebilir. Teslim müddetinde
ki teahhürlerde müteahhide türlü 
türlü şekillerde yardım gösterebi
lir. 

Bütün bu şekiller, müsavi şart
lar altnda açılan bir azaltmayı ka
lite teminine çalışan, dürüst, na
muslu, ciddi unsurların aleyhine 
çevirmiye, neticede açık gözler ve 
emniyete layık olmayanlar lehine 
müsavatsızlıklar yapmıya imkan 
hazırlar. 

U Bütün devlet satın almalan 
bu şekilde yapılıyor,, gibi 

bir iddia çok haksız olur. Yukar -
daki münakaşada gaye, kağıt üze
rindeki setlerin maksatlara kafi 
gelmediğini, devlet satın almala -
nnda lüzumsuz yere teahhürlere 
yol açtığını ve en sıkı kayıtlara 

rağmen yolsuzluk yollarının apa
çık olduğunu anlatmaktır. Hatta 
doğrudan doğruya bir memura sa
lahiyet ve mesuliyet verildiği ve 
iş sütüne havale edildiği takdirde 
vukua gelmiyecek bir çok yolsuz
luklar, sırf kırtasiyeciliğin icabet· 
tirdiği sayısız kağıtlar ve mesuli
yet dağılmaları arasında iz kaybe
dilmek suretiyle daha kolay yapı
labilir. 

Muhtelif devlet dairelerinin, 
milli bankalar gibi bir dereceye ka
dar kırtasi kayıtlar haricinde çalı· 
şan müesseselerin ve serbest ve 
hususi ticaret müesseselerinin ay
ni mallan ayni sene içinde kaçar 
paraya tedarik ettiklerine dair e
saslı bir araştırma yapılacak olur
sa satın almalardaki kayıtlar yü -
zünden devletin hiçbir ucuzluk te
min etmedikten başka ne kadar va 
kit kaybettiği, bir çok idare çarh
larını ne kadar boşu boşuna işlet
tiği, kaliteden ve maksattan ne ka
dar büyük fedakarlıklar yapmıya 
mecbur olduğu ve netice itibariy
le devlet satın almalarında mil· 
yonlarca liranın sırf yanlış usuller, 
iddialar ve zihniyetler yüzünden 
nasıl heder olduğu kolayca mey -
dana çıkar. 

Hava Taarruzlarına 

Karşı Korunma 

Nizamnamesi 

"Ekserisi 18 le yirmi beş arasın • 
da olan, kadınları, çocukları, ihtiyar
lan önüne katan bu şövalye ordu -
nun, Fransız hududunda sulh ve se
lamet bulmak için alınlarını dost 
toprağına sürdükten sonra, bir sıcak 
çorba içebilmek ve istikbalde dövüş
mek için iimit toplamak üzere hu -
duttan daha elli mil içeriye sevke -
dildiklerini düşünebilir misiniz? He
le yüzlerinde gayelerine hıyanet et • 
miş adamlar gibi bu kaçışlarını af -
fetmiyen, karınlarını bir defacık do
yurduktan, dizlerinde yürilmek ta
katini bulduktan sonra vatanlarına 

dönüp dü~manlarına saldırmak his
sini taşıyan bir ordunun metanetini, 
ve gayesine bağlılığını hayal edebi -
lir misiniz?,, 

Bu kaçan ordunun, yollarda kan
lar içinde bıraktığı, kadın, çocuk, 
asker yaralanın adedini, bombalar, 
zehirli gazlerle ''erdikleri kurbanla
rı hiı:e sayan, ölümü yaşamak kadar 
tabii gören, ölüm karşısında başın -
dan tırnağına kadar cesaret kesilen 
bir millet gördünüz mü? Azabından 
dişleri birbirine çarpan, bir defacık 
gık demeden, 40 derece hararetin 
parlattığı gözlerinde doktordan ev\•el 
iilümü bekleyen yaralıların, "İspan -
ya ölmiyecek,, sözü ile giiı.lerini ha
yata kapadıklarını tahmin edebilir 
misiniz?,, 

Bütün bunlardan sonra size, kay
bettikleri topraklardan gelen dört 
yüz bin kişilik kafile arasında fi. 
mit ve neşenin, disiplinin, hflla 
hiikilm sllrdüğUnü söylersem, bana 
inanır mısınız?,, 

Bu sözleri yazan Niuz Chronfkl 
~azetesinin Fransadaki muhabiridir. 
Bozguna uğramış bir ordunun sefa -
let ''e facialannı, hele İspanyada se
nelerce aç ve silahsız harp eden bir 
ordunun perişanlığını, bUtUn renk • 
leri, bUtiin iç sızlatıcı acılığı ile de • 
ğilse bile, yine tahayyiil edebiliriz. 
Fakat bu yıkılıştan sonra dahi, hali 
Madritte göğiis geren, Fransada kar· 
nını doyurduktan sonra hududa git • 
ınek aşkını taşıyan milletin cesareti
ni. metanetini, imanını anlamak için 
ya İspanyol olmak, yahut da tspan -
yolu yakından tanımak liizım. 

ispanyada harbin bitmediğini, bit
miyeceğini, bu yıkılıştan sonra har· 
bin, harplerin başlayacağını bildiği -
miz içindir ki "ispanya ölmiyecek., 
sözü ile gözlerini dünyaya kapayan 
askere hak ''eriyoruz. ispanya, mu
kaddemesinde olduğumuz cihan 
harbinin bir faslıydı, bu fasıl kapan-

Ankara 25 (TAN muhabirinden) - dı, fakat dram şimdi başlıyor ... Ga -
Hava taarruzlarına karşı korunma lip ve mağlUp, perde indikten sonra 
kanununun 12 nci maddesine tevfikan belli olacak ... Bu 7.afere sevinenler, 
Genel Kurmay Başkanlığınca hazırla. bu mağlubiyete ağlayanlar, hadisele
nan ve Devlet Şurasından geçirilen ri realist gözü ile görmiyenlerdir. 
hava taarruzlarına karşı ışıkların Son gülen perdenin sonunda gUle • 
sondürülmesi ve karartılması hakkın- cek, son ağlayan dramm bitiminde 
daki nızamnamenin meriyete konma- ağlayacak, fakat insanlık bundan ne 
sı Vel:iller Heyetince kararlaştırıl- kazanacak? 
mıştır. Nizamnamenin yarın tatbikı- Yer yüziinde bir cehennem. 
na geçilecektir. 

Nizamname hükümlerine göre ha
zer zamanında muayyen mıntakalar
da ışıkların söndürülmesi ve karart,ı
ması tecrübeleri tertip olunacaktır. 

Bu tecrübelerin yapılmasını hava mü
dafaa genel komutanlığı emredecek
tir. 

Nizamnamede umumi tenvirat için 
\•e binalann iç ve dışında, nakil vası
talannda alınması lazım gelen ted
birler hakkında geni§ hükümler var
dır. 

Çok Çocuklu 

Annelere MükCifat 
Silifke. CTAN) - Altı çocuklu an

nelere verilmesi mutad olan nakdi 
mükafatı almak için buraaan vuku
bulan müracaatlara hl?nüz lıir cevap 
gelmemiştir. Aradan hayli zamon geç 
tiği için bu çok çocuklu annelere hak
larının yakında verilmeli bcklenil· 
melctedir. 



ti 

Dadayda 
Yeni Kömür 

Madeni 
Karabük, (TAN) -- Dadayda yeni 

bir maden bulunmuştur. Tafsilat şu
dur: 

Çelik tabrikalan i~çil1erinden olup 
yurdu olan Dadayın Bostancı köyi.ıne 
izinle giden İbrahim Türkyılmaz, e
vinin bahçesinde kuyu kazmak iste
miştir. Bu esnada beş metre derınlik
te parlak bir maden hazine~ine rast
lamıştır. Bundan aldı~ı nümuneyi, 
Karabijk fabrikaları direktörltiğiine 
getirmiştir. 

Linyit kömürü olduğu tahmin edi
len bu maden hakkında esaslı tetki
kat icrası için vaziyet, alakadar ma
kamlara haber verilmistir. 

Karabük, (TAN) -- .İlçemizde bir 
zehirli gazdan koruma kursu açılma
sına karar verilmiş, hazırlı~lara baş
lanılmıştır. 

Oylat 

,imar 
Kaphcası 

Ed11ecek 

TAN 

Bir Dokun 
Yazan: Naci Sadullah 

Şu "Yeni Sabah,, refikimiz de, 
tıpkı kasei fağfura benziyor: 

Bir dokunuşta bin ah ediyor. 
Ge~enlerde, üç satırlık latifeme, 

üç sütun yazı ile cevap vermişti. 
Evvelki günkü latifemi de ayni 

hiddetle karşılamış: 
''- Bizim kağıdımız eski değil • 

dir. Biz ala Finlandiya malı kağıt 
kullanıyoruz. Havadislerimiz eski 
değildir: Her haberi .sıcağı sıcağına 
yetiştiririz!,, diyor. Halbuki, dünkü 
''Tan,, sütunlarında intişar eden şu 
havadisleri, dünkü Sabah gazetesin
de bulamadım: 

1 - Fransa, Polonya ittifakının 
tak\'iyesi için temaslar oldu. 

2 - Tünel ve Tramvay işletme
leri için bir idare kuruluyor. 

3 - Fransa. Frankoyu tanıyaca. 
ğını resmen bildirdi. 

[E K o N 
26 • 2 • 939 

o i 
Amerika T .. t .. n er· ·ze 
Rağbetini Art ırıyo 
Ege Mıntakasından 

Tütün Miktarı On 
Amerikaya Satdan 

Beş Milyonu Geç i 
Bu sene Amerikalıların Ege mın-'

takasından aldıkları tütünler on beş 1 ,------------·
milyon kiloyu geçmiştir. Karadenız 
mıntakasından da alacakları beş 
milyon kilonun bir buçuk milyon ki
losu Bafra ve Samsundan mübayaa 
edilmiştir. 

BORSA 
25 - 2 - 939 

Londra 
Nevyork 
Pnris 
Mıldno 

Cenevre 
Amsterdam 
Bcrlin 
Brüksel 

ÇEI<:LER 

5.9275 
126.3675 

3.3475 
6.65 

28.7225 
67.3350 
50.6850 
21.2625 

e 
o·· 

Dünkü B takımları karşılaımasınclan bir görünüı 

r i er,Galatasarayı 
3-0 Mağlup Ettiler 

İnegöl, (TAN) - Kasabamızın 24 
kilometre cenubu ~arkısinde, yüksek 
bir orman içinde bulunan Oylat kap
lıcasında asri tesisat viicude getir,1-
mesi için bir şirket kurulma'>l teşeb
büslerine başlanılmıştır. Henüz esas
lan kararlaştırılmakt-1 olan bu ~ir

ket. yirmi bin lira sermayeli olacak
tır. Mesele tahakkuk ettiği takdirde 
memleketimiz, yeni •re l?::izel bir kap
lıca knzanmış olacaktır. Oylat valnız 
sıcak suyunun faydaları bakımından 
değil, mc>vkiinin güzelliğ! ve havası
nın iyiliği noktasında\1 da müstesna 
bir ehemmiyeti haizdir. 

4 - İngiliz annvatan ordusu ma
nevraya hazırlanıyor. 

5 - Kızılordu yemin etti. 

Ayni gazetede eksik diğer gün • 
lük havadisleri bağışlıyorum. Fakat 
yukarıya sıraladığım havadisler, 

Karilerini güniin bütün havadis -
lcrinden mahrum bırakmış bir hal -
de inti~nr etnıiş olan bir gazetenin, 
gazeteciJik, hem de ileri (!), "Yeni,, 
gazetecilik taslamasına ne dersiniz? 

Amerikada Türk ti.ıti.inlerinin reva 
cı artmış olduğundan. Amerika tütün 
~irketleri bütün tütün harmanlarına 
evvelce karıştırdıkları nisbetin bir 
misli fazlası kadar Türk tütünü ka
rıştırmıya başlamışlardır. Tütün şir· 
ketleri Amerikada yeni bir nevi siga
ra İmal etmişler ve zarif kutularla 
satılığa çıkarmışlardır. Bu sigaralara 
(Smirnn) İzmir adını koymuşlardır. 
İzmir tütünlerinden yapılan bu siga
ralar çok rağbet görmektecUr. 

Alma nya Tütün Almıyor 
Almanya Ege mıntakasından tütün 

almamnktadır.A ramızdaki ticaret an 
!aşmasına gôre, Almanyanrn 18 mil
yon marklık tütün ••nası lazım ge1-
diği halde ancak 6 milyon marklık 
tütün mübayaa etmi~lerdir. Ege mın
takasının ucuz kaliteli tütiinlerinin 
müşterisi olan Almanyanın bu gibi 
mallnrı almamakta olması aWJrndar
ları başka müşteriler bulmıya sev-
1<etmiştir. Geriye kalan bu g ;bi tütün
lerin miktarı fazladır. Polonya ve 

Atinn 
Sof ya 
Prng 
Mndrlt 
Vnrşova 

Buda peşte 
Bilkreş 

Belgrad 
Yokohamn 
Stokholm 
Moskova 

l.0825 
1.56 
4.33 
5.9275 

23.83~ 

24.9575 
0.9050 
2.635 

34.605 
30.3175 
23.7850 

Fenerbahçenin B Takımı Şampiyon 
Dün Taksim stadında bini aşan bir sevirci kitlesi önün

de Fenerbahçe - Galatasaray takımları B t~kımlar şampiyo -
nasının son maçını yaptılar. Bir gün evvelden her iki takımın 
~hay~ birinci takım kadroları ile çıkacakları söyleniyordu. 
Nıtekım takımları sahada gördüğümüz vakit bu rivayetin 
pek de asılsız olmadığı anlaşıldı. 
Galatasaraylılar, Boduri, Sa-ı-

rafim ve Nobardan mahrum, iakat 
Kimses ·ı Cocukla ra 

Yardım 

Fakat birdenbire hükmünüzü 
vermeyin: Bu gazete, gazetecilikte 
hakikaten "yenilik,, yapmaktadır: 
Çünkü dünyanın hiç bir yerinde, ha. 
vadisc yer ayırmayan gündelik ga
zete ~oktur. 

iHRACAT: 

on kişi olarak şu şekilde idiler: ~ ugün Ner elere ~ 

Gidebilir siniz ? 
Osman - Lutfi, Cemil - Musa 

' Bedii, Ekrem - Necdet, Süleyman, 
l\lehmet Yılmaz, Salahattin. 

Buna mukabil Fenerbahçe takı
mında birinci takımdan şu youncu
lar vardı. Ali Rıza, Hüsa.mettin, Le
hipr No.oi, :B-.:1 va Co.lo.t.o.c.o..,o.y lc.a.ır 

şısmda şu şekilde yer aldılar: 

Taksim Stadında: 
Anadoluhisar - Kasımpaşa 

saat 13,30 da. 
Şişli - Pera saat 11 de. 

M.a.tbuAt, - i&li. 

1 saat 10 da. 

Hem ev\'elki giinkii yazımda u
nutmuşum: "Yeni Sabah,, reCikimi • 
zin sade muharrir1cri, fikirleri, ha -
vadislcri, kağıdı değil, tefrikaları bi

Bayramiç, (TAN) - · Çocuk Esir- le ''eski,,: .Misal bti~·orsa, kendisine 
geme kurumu. yıllık kongresini ak- Kazım Karabckirin yazılarını hatır· 
detmiştir ReisJiğe muall:rn Turgut lahrım: Üı.tndm bir kaç sene evvel 
Mete, katipliğe başmmıllim Zühtü A-j kitap halinde çıkan o yazıları, sade 
!abay, veznedarlığa miiteahhit K5.mi1 kitapçılarda değil, işportacılarda bile 
Toker, azalığa eczacı Tal:1t J3ac;do~an var. Bu tcf,rikanın altında da, her
ve maarif memuru M. Cündoğdu A- glin şu iki kelimeyi .,kuyorum: 
r.ık lınlırtlr. 

Almanya Kuru 

Üzüm Almıyor 
Tzmir - Son haftalar içinde Al

manya ile kuru üzüm mahsulü üze
rine iş ynpmak münıkiin olamamak
tadır. Buna sebep. Alman kontrol 
dnirc-s n in üzümlcr'mize, sermaye fi
yatının bile çok dununda flya v -

Fener Stadında: Hüsnmcttin - Lcblp, Salın - Fet 
hi, Ali Rızn, Cevat - Haldunı l\tu
znffer, Naci, Basri, Vahit. 

Turgut Mete, vilayet kongresine 
de iştirak edeceKt!r. 

Fcnerbahçe - Feneryılmaz Yeni idare heyeti, kurum menfaa-
saat 15 de. tine 26 şubatta vapılmal{ tizere bir 

Oyunun bu şekillerden de anlaşı
lacağı veçhile büyük bir farkla Ga
latasaray lehine neticeleneceği tah
min ediliyordu. 

Hilal - Eyüp saat 13,15 de. deve giireşi hazırlamaktariır. 
Beylerbeyi - Galatagençler * Bnyrı:ımiç, (TJ\Nl - Arap harf-

saat 11,30 da. ieriJe t<-ilrisatta bulundıı1<1arı tcsbit 
Şeref Stadında: edilen Sevkiyc. Zehra, Hafize ile A-

Fenerbahçeliler rüzgara karşı oy
namıya başladılar. İlk dakikalar 
mütevazin geçiyordu. Galatasaraylı
ların bu arada Fener kalesine kadar 
dayanan bir kaç hücumu Lebibin ve 
Ali Rızanın yerinde müdahaleleriy
le bir tehlike olmaktan uzak kaldt. 

Vefa - Ortaköy saat 15,15 linin muhakemeleri bitirilmiş bun-
de. 1 lar b=rer lira para cezasına mahkum 

Beykoz - Davutpaşa saat , olmuşlardır. 

Oyun zevksiz bir şekilde devam 
ediyor. Yalnız Ali Rıza çok çalışı
yordu. Galatasaray hücum hattının 
on kişi oluşu, Nccdctin beceriksizli
ği Fenerbahçe defansnıın işini ko
laylaştınyordu. 

Birinci devre her iki taraf ta bi
rihirine tehlike olacak bir vaziyet 
7 aratmadan ve golsüz olarak bera
bc.r.ııkle neticelendi. 

I kinci devrede 

13,30 da. ! 
Topkapı - Karagümrü.k 

at 11,45 de. 
sa-

Süleymaniye 
at 10 da. 

Boğaziçi sa-

parça sürdü ve yirmi beş metreden 
çc-ktiği bir şütle üçüncü golü de 
kaydetti. 

Maç bundan sonra karşılıklı lıü
C!lmlarla fakat neticede bir deği
şiklik olmadan 3 - O Fenerbahçe
lilerin galibiyetiyle kapandı. 

Nasıl oynadılar? 
Fenerbahçeliler dün Galatasaray 

İkinci devreye San lacfvertUler kıırşısmda 3 - o lık bir galibiy~t 
rüzgnn arkasına alarak başladılar. elde etmelerine rağmen takım u
Fenerbnhçeliler çok canlı, Galatasa- nıumiyet itibariyle güzel bir oyun 
raylılar da bu canlılık karşısında oynadı denemez. Bir kaç kişhin 
beceriksiz bir oyun oynuyorlardı. gayreti, Galatasaraylıların çok fe
Fenerbahçe üç ortası eski futbolcu na, şuursuz oyunu onları sah'lctan 
Cevat ve Ali Rızanın yardrmlariyle galip çıkardı. Fener taknnında Ali 
mütemadiyen Galatasaray kalesine Rıza mükemmel, Cevat antrenman
iniyorlardı. SI7. olmasına rağmen güzel ve bilgi-

Soldan açılan bir Fener hücu- li bir oyun çıkardı. Lcbip, Naci, 
munda korner oldu. Kornerden ge- Basri fena değildi. Fethi, Vahit da
len topu yakalıyan Muzaffer Fener· ha henüz pek acemi, fakat canlı idi
bahçeye ilk golü kazandırdı. Sarı ler. 
Jacivertliler kuvvetli rakipleri ::Car- Galatasaray baştan aşağı bozuk
şısmda bir galibiyet elde etmek hı· tu. Bir parça Ekrem ortada gözük
zıyla daha canlı oynaınıya başladı- tü. Musa birinci devrede iyi, fakat 
1 ikinci devrede sahadan silindi. Lutar. 

Galatasaraylılar daha ziyade bo- fi çok fena, Cemil vasattı. Kalecinin 
zuldu1ar, bir kaç oyuncu asabileşti. yediği gollerde büyük bir hatası 
Takımda bir değişikUk oldu, Cemll yoktu. 
hücum hattma geçti. Fenerbahçeliler dünkü galibiyet-

Fakat bu da bir tesir yapmadı. leriyle B takımlar İstanbul şampi
Naci ikinci golü de güzel bir sıyn- yo u olmuş oldular. 

---o----
Çiçek Hastahğına Karşı 
Nezip, (TAN) - Cenup mmtaka

sında salgın halinde bulunan çiç.ı;!k 

hastalığından korunmak için burada 
bütün mektep talebc.:;ine ve halka çi
çek aşısı tatbik e<lihnistir. * Nezip, (TAN'ı - Zeyt!nya~ fi
yatlan 37 kuruştan 30 kurusa kadar 
diışmüştür. 

Kiliste Bir Aile Faciası 
Kilis, (TAN) - Uurarla dikkatsiz

lik yüzünden iiç ölüm bird.Pn vuku 
bulmuştur. Üsglıplü Bayram, refika
sı Adanalı Nigar ve erke!< çocukJarı, 
tamamen yanmadan odalarına aldık
ları kömürden zehirlenerek i.llmlişler
dir. Ni;garın annesi kurtarılabilrniş. 
müşkülatla iyileşmiştir. 

Matbuat Takımı 
Şişli Tekaütlerile 

Oynıyacak 
Şimdiye kadar yaptığı maçlarda 

hiç mağlup olmıyan matbuat tgkı
mı bugün Taksim Stadında sabahle
yin Şişli tekaütleriyle karşılaşacak
tır. Her iki takım sahaya en kuvvet
ll şekilleriyle çıkacakLardıT. Maç 
herhalde çok alakalı olacaktır. 

··- Devamı vnr! ,, 

O bitip tiikcnmcz tefrikanın de • mesi ve yeniden fiyat tesbitine yanaş
vam edeceği belli. Eğer refikimiz, o-

1 
mamasıdır. 

kuyucularını ümide düşiirmek isti • İzmir ihracat firma1arınm teklif et
yorsa, "Devamı var!,, kelimelerinin tikleri kuru üzüm fiyatları ~unlar
verdiği ümitsizliği şu miijdeyi \'ere- dır: 
rek giderse: 

"- Sonu var!,, 

Bana "Ti lki,, imzası ile y5renlik 
eden arkadaş da, yazısına şu cümle
lerle haşlaını~: 

"- Fazla rağbet göriip, çok ba
·nn gazeteler daha az sürümlii arka
daşlarının isimlerinden bahsetmez -
ler amma, biz, bir kerecik olsun, bu 
gazetecilik raconuna riayet etmiye • 
ccğiz; ,.e şirin Nnci Sadullahın hoş 

bir niiktcsinc cevap \'ermek için 
"Tan,, ın adını anacağız!,, 

Bu satırları yazan arkadaşın dai
ma abdestli gezen mfü•liimanlardan 
oldu~unu bild iğim iç in, "Tan ,, ın a
dını an ışına kızmadım. 

Bu eda, "Sabah,, gazetesine ma -
IUm ciddi (!) gazeteden ~irayet etmiş 
olacak. Fakat hen karilerimi hu id -
diadnn fazla gi.i ldürebilccck bir "nük
te,, bulabilir miyim? 

Hem "Tan., ın adım daha bir çok 
defalar andığını unutan hi•;are mes
lektaşımın, benden çok eski gazeteci 
olduğuna inanıyorum: Çi.inkii, bolli 
ki, daha on giin evvel yazdıklarını 
hatırlayıınııyacak yaşa gelmiş! 

"Tilki,, kurnaz bir hayvandır: 
Bu hayvanın ismini taşıdığına bakı • 
lıro;a, o arkadaş kendisini hayli kur
naz sanıyor: Halbuki, hakiki kurnaz
lar, kurnaz olduklarını ila n ederler 
m i? 

Hakiki tilkin in elinden gelseydi, 
kurnazlığıoı gizlemek için, bu sahte 
tilkiden arta kalan iıı;m i taşırdı! 

7 numara 22 Türk lirası, 8 numa-
ra 23 lıra. 9 numara 24.25 lira, 10 nu
mara 25,50 lira, 11 numara 28 lira, 
12 numnra 32 liraclır. 

Alman kontrol dairesi şu iiyatlar
la ithalata müsnade etmektedir: 

7 numra 14 lira, 3 numara 15 lira, 
9 numara 16 lira, 10 numara 18 lira, 
11 numara 21 lira. 12 numaı·a 24 lira. 

Aradaki bu fark yüzündendir ki, 
son haftnlnrda Almanya ıle yeni iş
ler yapılamamaktadır. Bu gün İzmir, 
ihracatçılarının istedikfori fiyatlar, 
geçen yılın ayni mevsiminde Alman 
kontrol dairesinin verdit{i fiyatlar 
muadilidir. Halen İzmfrde on bin ton 
stok üzüm vardır. Mahsul yakında 
tükenecektir. 

Almanvadaki Türk Ticaret 
Odası lç'timaı 

Berlin, 25 (A.A.) - Almanyada 

Türk ticaret odasınrn hu yılki genel 1 

toplantısı Türkiye ciimhuriyeti, Ber

lin Büyük elçisi Hamdi Arpnğm ri
yaseti altmda Türk ve Alman azala

rının iştirakile bugün yapılmıştır. 

Odanın yıllık raporunda söylendiği I 
üzere, Türkiye • Almanya ticareti 
1938 de 280 milyon mark gibı bi.ı- ~ 
yük bir yekuna varmı;ıtır. Bundan 
125 milyonu Almanyaya, 155 milyo
nu da Almanyarun Türkiyeye ihraca-
tını teşkil eylemektedir. 1 

ESHAM VE TABViLAT 

Sivas • Erzurum I 
1932 % 5 Hazine 
tahvili 

19.10 

15.15 

Çckoslovakyaya bu tütünden satmak 
için de teşebbüsler yapılmaktadır. 

SATIŞLAR: 

275 Ton Buğday 

Satıldı 
Dün piyasamıza 275 ton bıığday 

getirilmiştir. Yumuşaklar 5,22 - 5,25, 
sertler 5,05, kızılcalar 5, 16 • 5,2~ 
yemlik çuvallı arpşlar 4,18. ökme 
Anadolu arpası 4,13-4,14 çavdar 3,32 
kuru tan sa ılmı tır. Bir miktar h.-
ba afyon 245 • 255, sansar derileri 
çifti 4300 kuruştan verilmiştir. Ye
meklik zeytin yağlan 45 - 46 kuruş
tan, Anadolu yapağı 51 - 51.~. göz 
yünü 71,30 kuruştan satılmıştır. 

Pirinç Zeriyah 
Mersin - Kadirli ve Kozan kaza.. 

larında, gayri sıhhi şekilde yapıldığı 
tesbit olunan pirinç zeriyatı muvak
katen menolunmuştur. 

İŞ ADAMLARININ 

% 80 i 
Sİ:SİRLİDİRLE B 

Bu sinirlerden kurtu lunuz. 

Bir kaşık 

lışln Galatasaray ağlarına talave~- Şi§li • Pera Karıllaııyor 
di. Bu gol San lacivertlileri galibi- Bugün Romanyanm Tamışvar ta
yete yakJnlaştırmıştr. Sarı kırmrzılt. kımı Şişli ile karşılaşacaktı. Fakat 
lar mütemadiyen takım değiştirmi- • 2rait üzerinde uyuşulamadığmrian 
ye başladılar. Fakat yine netice yok bu müsabaka yapılamıyacaktır. Gay 
yaptıkları bir kaç hücum Hüsamet- rifederelerin iki k uvvetli takımı 
tinin ellerinde kaldı. Şişli - Pera bugün Taksim Stadm-

Pazarları Elektrik Yok 
Inegöl, (TAN) - Bir müddetten. 

beri yalnz öğleye kadar verilınckt1:: 

olan elektrik cereyanının gece ve 
gündüz verilmesine başlanılmıştır. 
Bundan dolayı herkes nıemnuudur. 

Ancak pazar günleri hiç elektrik ce-
reyanı verilmemektedir. Bu da büyiık Sinir ağrılan, asabt öksü · 
bir noksan teşkil ediyor. Pazarları hiç rükler, Baş dönmesi, Baygın . 

Ortada Ali Rıza kaptığı topu bir da karşılaşacaklardır. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dit lerinizi f:rrçalaymız. 

1 

olmazsa öğlerien sonra elektrik ve- lık, Çarpıntı, ve S i N t R • 
rilmesi, böylece Ankara radyosunun D E N ileri gelen bütün rahat-
faydalı neşriyatından halkın istifa. 1 sızlıklan iYi EDHR. 

desine imkan açılması temenni edil-1 ılkl••••••mN••••ul 
m elrtedir. 



26 - z - 939 TAN 

A vrupadaki Gizli 
............................................... 
1 DÜNYA MATBUATINDA GÖRDÜKLERiMiZ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doğuran Her Anaya 11r Yüzük Hedive Edllivor: Şu Garip Dünya : 

Siyasi Cemiyetler Atına Oda 
Kiralıyan 
Milvarder 

B ugün Gavrilo Princ·p adını 
unutanlar belki de çoktur. 

Halbuki bu adam, dünya tarihınde 
büyük bir rol oynamıştır. Onun 
b ir hareketi yüzünden milyonlarca 
insan ö!üme sürüklenmiştir. 

Gavrilo Princip, Avusturya veli
a hH Arşidük Frans~va Ferdinandı 

28 haziran 1914 de ölciürmüş ve bu 
ölüm, bir hafta sonra kopan Büyük 
Harıbi ateşlemişti. 

Unutulmak, katillere en ı;ok la
yık olan mükafattır. Fakat l'rindp, 
kendi memleketi olan Yugoslavya
da bir kahraman sayılıyor, her yıl 
heykelinin etrafı çiçeklerle donanı
yor ve vatansever öğretmenl·~r. 

mektep çocuklarına onun hatırası
nı taziz etmeyi öğretiyorlar. 

Bizim asıl anlatmak istediğimiz 
nokta 1939 Avrupasında da yığın, 
yığın Princip'lerin yaşadıklarını 

söylemektir. 

Yalnız bir kaç siyasinin, katiller 
kiralıyarak hasımlarmdan kurtul
duldan sıralar. artık ge~miştir. 

Çünkü şiddet ve tecavüz bugüııkü 
Avnıpanın hemen her memlekP.tin 
de en Adt işler arasındadır. Dünkü 
katillerin yarın millt birer kahra
man sayılıp sayılmıyacağtnı söyH
yemiyecek vaziyette olduğumuz gi
bi bugün milli kahraman sıı.y:ılan

lann yarm Adi bir mücrim olm1ya
cağını da söyliyemiyecek vaziyette 
bulunuyoruz. 

Çiiı1kü her gün tenkfl hareketle
rine, isyanlara, tasfiyelere da;r 

haberler almaktayız. t, başındaki 
nazırlar, hıyaneti vataniye cürm1-

le itham olunabilmektedirler ve 

bir adamın zabıta ba§ında bulun
m8S1, onun yarın yakalanıp tevkif 

edilmesine mAni olmuyo:-. 

Mesela Ernes ltochn'u hatırla
yınız. Bu adam bir aralık 

Almanyildak i hücum kıtalarmın 

bapnda idl Bu adam günün birin
de nazilerin liderleri tarafından öl

dürüldü ve devrimiz tarihinin en 

büyük tasfiyelerinden birine kur

ban gitti. 

Rykov'u bilmem hatırlar nuSl

nız? Bir zamanlar Sovyet cümhuri
yetler Birliki reisi idi O C!a "tasfi

ye edildi ve hiç bir kimse bu ada

mın i.kıbetini bilmiyor. Onun akı

betine uğrıyan, fakat ne oldukta

n bilinmiyen yüzlerea kişi vardır. 

Uç yıl önce Avusturyada en teh

lflteli mahpuslara mahsus hapisha

neyi ziyaret imkanını bulmuştum. 

Pencerelerin birinden i~eri bak

tığım zaman iri yarı i!dam görerek 

kim olduğunu sordum ve onun dev

let aleyhinde bir suikast tertir. etti

tin.i anladım. Bu gün, l>u adam Vi

yan.anın zabıta şefidir ve ismi 

Steinhausel'dir. 

1933 de Viyananm bir Yahudi 
:mücevhercisine ait mağaza bomba
lanmış, mal sahibi olan Futterveit 
ile bir müşterisi maktul düşmüşler
di. Cani kaçmış, fakat takip oluna
J'ak ya.kalanmıştL Adı Adib Glo
bocnic'di. Bugün bu adam Viyana
ilin nazi liderliğini yapıyor. 

............................. 
ı Yazan: 

i Willi Freschauer 
.............................. 

Wüli Fruchauer 

Ve Eugen Lennholl 

Modern Princip'lerin isimlerini 
niçin hatırlatmak istediğimi anla

m1ş olacaksınız. Çiınkii bunlar. bir 

suçu işledikten sonra derhal mah

kum edilmezlerse muhakkak yeni 

bir şeyler yapmıya hazırlanıyorlar

dır. 

1932 de Kra l Zogoya karşı Vi
yanada bir suikast yapıldıgı 

sırada ben de orada bulunuyordum. 
Cani yakalanmış ve Arnavutluğun 

muvakkat hükümetinde adliye na

zırlığı yapan Ndok GJeloski oldu
ğunu söylemiştı. 

Zabıta memuru bu adama sordu: 

- Demek kralı 'll::ı.hkünı edip 

hükmü tatbik etmek ıstedinız? 

Alınan cevap şuydu: 

- Niçin böyle olm::ı.sın"> 

Onun bu cevabı. giınim birnde 
t:ğini gösteriyor. 

Arnavutluk Başvekilliğinc g0z dik

Bugünki.ı A vrupanm her hangi 

memleketınde bu gibi haaıselerin 
vukuu her zaman bP.klenebilir. 

Nasrettin liocaya Sorarsanız : 

İ.ST"W8ULUM 
tt1ARI 

Çünkü Avrupa tam manasBe ger
ginlik içindedir ve yeniden Prin
cip'ler doğuracak vaziyettedir. 

A vrupanın hemen her tarafında 
gizli cemiyetler, perde arkuında 
çalışmakta ve bunlar diplomatik 
teşebbüslerin mukaddemelerini ba
şarmaktadır. Mesela Henlein ile 
arkadaşlarının, geçen eyhil buh
ranından evvel Çekoslov-ıkyada ha
Zlrladıklan vaziyet, bunun bir ör
neğidir. 

Bu çeşit ajanlar hazan apa,1k ça
lışırlar, hazan da ancak y:ıpacaklan 
işi yaptıktan sonra göze çarparlar. 

Bunlar kimdirler v~ ne yapmak
tadırlar? 

Bu suallerle dalına karşılandığım 

için, arkadaşım Eugen Lennhipp, 

ile birlikte bugünkü Avrupanın iç 
yüzünü yazmak ve gizli faalivetle
ri anlatmak istedim Lennhopp ts--
viçreli bir gazeteci ve bir müellif

Richard God- ' 
rey isminde bir 
'\merikalı Los 
ı\ngelosta ken
lisi ve atı için 
ıir evin ayni 
"atında iki oda 
kiralam1ştır. 

Diğer kiracılar, Amerikalının atı

nı eve getirmesini protesto etmişler. 

Çünkü at, milyarder Amerikalının 

yanı başındaki odaya bağlanmıştır. 

Bilhassa atın bulunduğu odanın a1
-

tında oturmakta olan Ceks namında 

biri attan çok şikayetçidir. 

Nihayet mesele adliyeye aksE"t

miştir. Adliyede Amerikalı Godfrey, 

atrnı çok sevdiğini ve bu sebeple 
tir. "Gizli cemiyetler" adlı eseri, 

1 ondan aynlamıyacağını ve atın evde sekiz isana tercüme edilmiştir. 
yanında bulunması icin ev sahibiyle 

bir mukavele yaptığını söylemıstır. 

Bu sebeple adliye. milyarderi ev-

Lennhopp. Almanyanın Avusturya 

yı ilhak etmesınden önce. Suşnig'e 

taraftar olan Dienna Telegraf gaze
tesinin başmuharriri ~di. Ben de den çıkaramamıştır. Fakat diğer ki· 

ayni işle meşgul olmuş ve ,:!ızli si- racılar. evde bulundukları katlarda 

yasi mahfillerle temas etmiş bulu- at kokusundan ve gürültüsünden 
nuyordum. duramayıp evden çıkacaklarını ev 

12 sene evvel Viyanada gazetecı- sahibine son defa olarak bildirmiş

liğe başladığım zaman, Makedonya ler. Bunun üzerine telasa düşen e'' 

ihtilalcileri burasını merkez edin- sahibi 60.000 frank tazminat vere
mişlerdi. Ben de o sırada ounların rek Amerikalıyı evinden uzaklaştır
reisi olan zatla görüşmüş, ve bu mıştır. Milyarder Godfrey bu tazmı
zat bana siyasi hasımlarından bıri- natı memnuniyetle kabul etmişti". 
ni ortadan kaldırmak istediklerini 
ve bu hasmın çirkin bir cinayet ir
tikap etmiş olduğunu, hadisenin üç 
gün zarfında vuku l)ulaca~ın: söy
lemişti . Maksadı. hAcfisenin vukuu 

* 
Enfiye Çeken Kadıl\ 

üzerine matbuatın bunu Bdf hır ci- Londra 
nayet diye karşılamıyarak or>u ir- lerinde 

gazetE' 

şu na 
tikaba saik olan yüksek maksatları 
takdir etmesi idi. görülmektedir: 

Mülakatı müteaktp, mensup 
oldu~nm ;ıaze!Pnin başmu

harririne değil, doğrudan doğruya 

"Karım 

yan Emi 
Bıı 

Ban 

sın eve dönme 

sini, rica ede-
zabıta da:resine gittim. Fakat alı-

rim. Çünkü kendimi çok yalnız his
nan tedbirlere rağmen, zabıta. bir 

sediyorum ve onsuz yaşıyamıyaca-
Bulgar siyasisinin katline mani o

lamamıştı. Bulgar siyasisi Viya-
nanın devlet tiyatrosunda öldürül-

ğım.,, 

Bu ilan Denhan şehrinde yaşıyan 

82 yaşında Con Bans isminde bir ih-
müş ve cürmü Mencla Cernicin a

tiyar tarafından verilmiştir. Con, 
dında bir kadın irtikap edPrek on 

karısının enfiye kullanmasından do 
sene hapse mahkOm edilmışti 

layı onunla kavga etmiş. buna kı
Ertesi gün, Makedonva ihtilalci-

zan kadın da evinden çıkıp kaybol
lerinden aldığım bir ~ezkerede be-
nim. zabıta ile temasımd3n hahse
diyor ve ilerde dahil başka gazeteci 

ile görüşeceklerini anlatıyorlardL 
Bu tecrübeden sonra dah& dik

katlı davrandım ve bu savede bir 

çok teröristlerle, siyasi katillerle 
tanıştım. 

Şimdi de arkadaşım J,pnnh:df'
la birlikte bütün bi'diklerimizi an 
tatıyoruz. 

Bu suretle büyük bir mt"rakı tat-

m:n edeceğimize eıninız. 

* (Gelecek yazıda Fransanın Ku-
kuleteli tethi§çilerinin faaliyetini 
okuyacaksınız) 

muştur. 

* 
Pul Rekoru Kırllmıı 

Filatelistika ile 
'leşgul olan hu
usi İngiliz ga
~etelerinin yaz
lıklarına göre, 
ıütün dünyada 
938 yılında pi-

yasaya çıkarı-

lan yenı pullar 2,558 yekununu bul
muş ve bu yekun geçen senelere ! 
nisbetle en fazla olup dünya reko- I 
runu kırmıştır. 1936 yılında çıkarı- ' 
lan yeni pullar 1890 ve 1937 yılında 
ise 1935 adettir. 

' 
I 

İngilterede anaları taziz ıçın, anaların değerini tanımak 
ve tanıtmak için kuvvetli bir cereyan başlamıştır. Bu cereya

na Londra mücevhercileri de iştirak ederek her anaya, çocuk 

doğurdukça bir yüzük hediye edilmesini münasip görmüşler
dir. Kadın, erkek cocuk doğurursa ona yakutlu. kız doğunırsa 
zebercedi bir yüzük . ikiz doğuranlara ise iki yüzüğün birden 
hediye edilmesi kararlaştırılmıştır. 

İngilterede bu cereyanı hızlandıran artııt. dogum nı~ ~ 
betlerinin düşüklüğüdür. İngilterede doğum nisbeti binde 

14.8. Fransada 15,2, Amerika Birleşik Cümhuriyetlerinde 

16,7, Almanyada 19, İtalyada 22,2, Japonyada 31,6 dır Yu-

karıda ve aşağıdaki resimler nişan halkasiyle birlikte bir er· 

kek ve bir kız evlat sahibi olduğunu gösteren yüzükleri tak· 
mış kadın elini gösteriyor. 

• 

1 iktibas Hakin Mahfuzdur I 
Yapan: IALIH 

- En çok kızdıtın nelerdir, söyle ba
kayım Hoca? 

.... borç bini aıtıktan sonra her sUu 
baklava börek yiyenlere, 

- ltuna 7alnıs sana M5yltlyorum, b•t" 
ka kbDle dUJJDUlll di7ealerel 

... Olur olmaz ~eye ma§allab diyenle
re! 

--· Tiyatro ve sinemalarda fındık, 
fıstık, leblebi yİ)'enlere_ Çok luzanmU 

- Çok, meseli: Sabır ile koruğu11 
helva olacağına inananlara, 
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BULMACA Bilmecemizde Kaz nanlar 
11 Şubat 939 tarlhll (Çocuk - TAN) maıı. Ankara Orman Çiniğl Onuncuyıl 

dakl (Bilmece - Bulmaca) yı dojjru yatı mektebi be$1nci sınıf 139 Şepnin 

üt hyada 
"çme Suyu 

in Tesisat 
Kütahya (TAN) - İçme suyu te

sisatının müteahhide verilen kısmı 
15 cyhil 938 de ikmnl edilmiş ve key
fiyet Dahiliye Vekaleti imar müdür
lüğüne bildirilmişse de şimdiye ka
dar müsbct bir netice alınmamıştır. 
İmar müdürlüğü henüz fen heyeti 
göndermediği için tesisatın muvakkat 
kabul muamelesi yapılamamıştır. Bu 
yüzden, müessese ve evlere kendile
ri içın su tesisatı yapılması hakkın
da vaki taleplere cevap verileme
mekte, halkın temiz sudan istifadesi 
de, inşa edilmiş olan on çeşmeye in
hisar etmektedir. 

Kabulü muvakkat muamelesi ya
pıldıktan sonra belediye yeni çeşme
ler yaptıracak, istenilen binalara da 
su verilecektir. 

F oçaya iyi Su Getirmek 
için 15 Bin Lira Lazım 

Belediyenin. 
Edebilmesi 

Diğer 

için 
Eksikleri de Temin 

Paraya ihtiyacı Var 

F oçanın umwni görünüşü 

Su ~bekesinin, yeni açılan bulvn- Foça (TAN) - Belediye Reisi Hil- 'yapamıyoruz. Halbuki on beş bin li-
ra ve diğer bazı semtlere kadar uza- mi Ergun bana şu beyanatta bulun- ra sar!ına imknn olsa, sularımızı fen
tılması işi nyni müteahhide ilave o- m~ştlll'. . ni ve sıhhi şekilde Foçaya get!rtn:ı~k, 
larak verilmistir. Bu işlere, ilkba- - İki sene evveline kadar suyu- sonra buradan damacanalarla, dıgcr 
harda başlanıİncaktır. • muz, İzmir belediye ve ıdarei hususi- vesaitle İzmire ve başka şehirlere 

Kütahya (TAN) - Günden güne yesine büyük bir tesis masrafına mal 1gön~erip mühi~ ve .. de~amlı var~.dat 
artan ihtiyaç karşısında elektrik tesi- olan Şaşa! suyu ile İzmirde rekabet ltemın etmek mumkundur. Bu guzel 
satı kafi gelmez olmuştur.. Sık sık ediy~rdu. T~bii bu rckabc:i kırmak ka~abac~ktnn,~ .hükum?.tin 15 bin lira 
arızalara uğrnynn lokomobile hemen istedıler. Tcsısatımızın fcnm olmama- esırgemıyecegıne kanuz. 

yedek bir kazan konulması kararlaş- sı İzmir bcled ıyesinin teşebbiısünc 'ı Elektrik işi ve diğer ihtiyaçlar 
tınlmıştır. yardım etti. Suyumuzda (Prozat) de- Belcdiyemız tenvirat işıni bile ken-

Elcktrik santralinin takviyesi için nilen bir mikrobun mevcudiyetı an- di vesaiti ile yapamamaktadır. On se
s:prrlş edilmiş olan motörün üç aya !aşıldı ve İzmir piyasasında satışı me- nedenberi elektrikle tenvir edilen ka
kE.dar şehrımize gelmiş olacağı anla- nedildi. sahamızın bu ihtiyacı, hususi bir mü-
sıl yor. En uzağı knsabaya üç kilometre csscse tarafından imtiyazlı bir şekil-

---o mesafede olan üç mcmbaın sulan bir- de ve halkın zararına olarak temin 

Talebe Ade 
560 ı Buldu 

• leştirilerek buraya isnle edilmcktedır. edilmektedir. 
1 

Bu su, ihtiyaca kafi geldikten başka Eğer su meselesini temin edebilir
harice gönderecek kadar da mebzul- sek, ilk işimiz, elektriği belediyeye 
dür. Ancak suyun dörtte üçü yollar- mal etmek olacaktır. 

Nczip, (TAN) - Euracla üç millet da kaybolduğundan yaz mevsiminde PUıjlarımızdan da azami istifade-

4 

5 

1 

2 

3 

YUKARDAN AŞAGI ve SOLDAN SACA: 

l - Gökte bulunur e Ok atar 9 His-
se. 

2 - Bir S1lre e Satın alır. 
3 - İkinci olarak e Bir hart. 
4 - Tekrar e A~ıl. 
5 - Birdenbire olan e Zaman e Bir 

renk. 

6 - Bir harf e Blr cami. 
7 - Mağlôblyetl kabul etmek e Bir 

harf e Köpek. 
8 - Bir kanal e Kışın bulunur. 
9 - Bir ölçü e İşitme duygusu e Bir 

harf. 

10 - Uçurum e Rftşedar. 

YENi NEŞRlY AT : 

Ceza Usulü Muhakemeleri 
Kanununun Anahatları 

Ankara Müddeiumumisi .Baha Arıkan 
tarafından Femand Daguln'ln eserinden 
naklen Türkçeye çevrilen bu kitap çık
mıştır. 

BURDUR - Burdur Halkevi tarafın-

mektebi açılmış bulunmaktadır. Oku- sıkıntı çektiğimiz günler de oluyor. yi temin etmek için "Çanak" mev- dan bu nam altında aylık bir 
ld w f E çıkarılmıya başlnnılmı$tır. 

mecmua 

uar.:ı tut:Aap uı5ı l{awuaıŞg cwztf.ı\ t?W Sularımızın haiz o ugu evsa · ge kiindcki tabii plajı fenni bir surette 
le,.in adedi çoktur. mıntnkasında mevcut memba suları- ıslah etmek, duşi.mdi.lklerimiz ara- KAYNAK - Balıkesir Hnlkevl tara-

f ik · b'' ··k d · d fından çıkarılan bu aylık derginin 6 mcı Köylerimizden üc.ünde tam, altı- nın hepsine a tır. sındadır. Ktiçuk ve uyu emz e-
sayısı da intişar etmiştir. 

sında üçer sınıflı ilk mektepler var- Vaktile Kamil paşa İzmir va.lisi i- nilen limnl\larduki kord~ımları en kı- ·~--==~"""!"'!~~~-,~ ........... ~~ 

halledenlerden hediye 
teal: 

kazananların Ilı· RayUls, Kastamonu Murat Bey okulu ta

lebesinden Gülbahar Alıcıoğlu. 
Birer mDrekkepll kalem kazananlar: 
Haydarpaşa Lisesi 1504 M. Kasım Ö

zer, Sirkeci Demirkapı Kumkapı meyda
nı sokak Llnoz apartımanı Mayir Öztiir
kftn, Üsküdar Ağahamamı Çıkmaz yokuş 
8 numarada Nedret Düzgüner. 

Birer albUm kazananlar: 
Grcce Xnntle Horion Zigos Hasan Aklf 

Teoman, Kartal Maltepcsl Çrun sokak 6 

numarada Rauf Kos, Aksaray Haseki 
caddesi 30 numarada Hayriye. 

Birer resim modell kazananlar: 

Birer ıulu boya kazananlar: 
Ankara Orman Çifliği Onuncuyıl Ya

tı mektebi üçilncil sınıf 138 Nejat Tuğ-
ruı. Galatasaray lisesi talebesinden Ay-
dm Baysal, Erenköy hatboyu 9 numa
rada Kadri. 

Birer kalem boyası kazananlar: 
Bursa 24 üncü ilkmektep 160 Abdulla\ 

sablık, Ankara Tabakhane mahallesi Tu· 

ral sokak 4 numarada Stimer Do~ancı 
Eskl§ehir Cumudiye mahallesi doluk so

Bursa 2 incl ortaokul 25 Şehap Tan- kak 1 numarada Hidayet Sarper. 

eze ve baş 'V 

grı 

Tecrübe 

Soğuk algmlığmm 

Bu ilk alametlerini 

GRiPiN 
ile bertaraf ediniz. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve sancılan 

dindirir, grip, romatizma, diş, 
sinir, adale ve bel ağrılanna 

müessirdir, 

Ediniz. 

----..-.---------------------------------• ... .--..~.-.w .... .._ ______ "I . 
Aldanmayınız. Rağbet gören her ıeyin taklidi ve i 
benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka i=== 

verirlerse §İddetle reddediniz. 
........................ ------·-··--···-···········--... ············~·················~·······. 

dır Bunların binaları. yeni p'{ınlara ken mü tela bulundu u böbrek hns- sn bir znmnndn tamir <>ttireceğiz. Üzdcn otob~uler arn ındn cıkan ~!!!i!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!""--~==---__,....., ...... """";;o~~====~~~ 
göre yapılmıŞlır. K.(/lerdekı mektep- talığına iyi gelen Foçanın (Sut Dede) . ~ı.ısaöunın methallndcld {agaç""ge- reRaoet, halkı rahatsız edecek bir şo- • s·u·y·u·k M"ıll"ı -
lerde yedi yüz talebe okumakuıdır. b suyu a alışmışı bilahare sad- çıt) yerine beton bir köpru inşa et- kil almıştır. Belediye, otobi.ıslcri sı- Roman 
Nezihin içinde ise okuyan talebenin mem a n tirilmek üzeredir. raya koymak ve hareket saatlerini 
yekunu 560 dır. rfızam olup İstanbula gittiği halde bu Mi.ir;tahsilin vaziyeti tesbit etmek mecburiyetinde kalmış-* Nezip, (TAN) - Hava tehlike- sudan getirtip, içmiş ve ş.fa bulmuş- Foçanın başlıca mahsulu zeytin· tır. Aksi şekilde hareket edenler ilk 
sinden korunulması yolunda çalış- tur. dir. Birkaç senedcnberi tütünleri- defasında üç, ikincisinde altı lira ve YALNIZ DÖNÜYORUM 

Nihal 
mak üzere mualliml"'r vazife almış- Üç sene evvel yaptınlan bir tetkik mize arız olnn hastalık, ecnebi alı- her tekerrüründe muzaaf bir suret,.. 
lardır. Muallimler, her pazar gün- nctıcesindc, (15.000) lira sarfedildigi cılnrın gelememesi, mutavassıtların te artan para cezası verdikleri hal-
leri halkın toplu bulundu.~u yerlerde takdirde, bu suyun, güzel suyu bu- çok kazanmak hırsı sebebile tütün- de, otobüs,..ülerin bu emirlere sık nl ı· h 

- :r Otuz yıllık içtimai hayabmızrn en ca ı, en rea ıst ir tas-ve kahvehanelerde zehirli gn:r.for hak lunmıyan şehirlerde rakipsiz satışı- !erin kısmı a1.amınm 5-15 kuruşa sa- sık riayetsizlikte bulundukları gö-

Yazan: Şükufe 

d ·1 · 1 ı viri - Son derece temiz bir üslupla yazılmıf, heyecanlı ve mü-kında konferans vc:-miye başlamış- nın temin e ı eceğı an aşı mış- tılması, müstahsili adeta takattan rülmektedir. 
tardır. tır. Sekiz b~n liralık varidat düşürmüştür. Bu neticeden tevahhuş Fakir çocuklara yardım kemmel bir eser. 

bütçesilc belediye, en mübrem vazife- eden halk, bu yıl pamuk ziraatine c- Foça lTAN) Himaye heyeti, mer- ''TAN,, okuyucularmm gazetemizde seve seve takip ettik----0·---
Bilecikte Sinema 

Bilecik (TAN) - Yeni yapılan si
nema binasının küşat resmi icra edil
ın'ştir. 

sini yapnmnzken bu varidattan su hemmiyet vermeğe başlamıştır." kez okulundaki talebeden 45 mtlhta- leri bu roman, kitap halinde çıkmıttır· Fiyatı 75 kuruftur. Bü-
yollarının tamiri için on be şbin lira Otobüsçülerin rekabeti ca her gün sıcak öğle yemeği verdir- tün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
ayı~ağa maddeten fmk&n yoktu~ Foça (TAN) - Burada y~cu az me~edi~ 28 çocuğa ayakkabı, 26 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 
Belediyeler Bankasından istikraz da 

1 
olmasına mukabil otobüs çoktur. Bu çocuğa da elbise temin edilmiştir. '111 

AKA. GÜNDÜZ 
- Siz snğ olun Bayım. Onlar sizin gibilere göre 

değil. Pusulaya bir imza eder rahatınıza bakarsınız. 
Garsonun tavsiyesincc hareket edildi. Başka tür

lü de olamazdı, cebinde otuz beş lirası vardı. Hal
buki kızlar gezmcğe götürmesini de istiyorlardı. 

Hatırlarını hoşetmek gerekti. Çatlak sesli penbeli, 
ince sesli yeşilli, bir de henüz kanat alıştırnn bir 
palaz, dört kişi çıkmağa hazırlandılar. 

Barda bu bir önemli meseledir. Deı!il üç kızla, bir 
tanesi ile gczmeğe gitmek zordur. Onda dokuz bu
çuk imkansızdır. Bar kızını üçten sonra gezmeğe 

götürmenin şartlan vardır. Birinci şart: Uslu akıllı 
adam olacak. lkinci şart: Devamlı müşteri olacak. 
üçüncü şart: Hesap puslasını inceden inceye soruş
tunnı:vacak. Dördüncü şart: Şu veya bu şekilde nü
fuzlu .olacak. Bu şartların bir de müstesna şartı şu
dur: Tehdidini yerine getirebilen takımdan olacak. 

Vurgun birinci ve üçüncü şartlara tabi~i. ?.°u? 
için istedi[!? vakit istediği ile ge~.e~~ ~ıdebılır~ı. 
Şoför nereye gideceklerini sorunca uçu bırden bır 
çığlık kopardı: . 

_ Hacıosman bayırındaki avcılar kahvesıne! Zur-

nn çaldıracağız. .. .. .. " 
_ Zurna mı Siz hepiniz zurnaya donmuşsunuz, 

hiiln mı rumn? Bize gidelimı radyoda Amerikayı bu
la1ı1t., gayet guzel tangolar var, biter sandalye ku
caklayıp öğleye kadar dans edersiniz,' sonra akşamın 
6ekizine kadar zıbarırsınıı. 

- A, her zaman yaptığımız şey. Bu sefer de hl· 

TEFRiKA No. 50 

zim sözümüz olsun. Dönüşte madam bize tarhana 
çorbası pişirir. 

- Kızlar! Ben akıllı fikirli adamım, intihara hiç 
niyetim yok. Omuzlarımızın üstünde rahat rahat 
duran, tatlı tatlı dönen bnşlanmızın ne suçu var ki 
Hacıosman bayın yollarında ağaçlara çarpa çarpa ... 

- Susunuz! Allah göstermesin. 
- Biz bu şoförü tanırız. Içki kullanmaz, hızlı gö-

türmez. 
- O yapmaz ama karşıdan bir huysuzu çıkıve

rirse. 
Zincirlikuyuyu çoktan geçtiler. Oldu olacak. Ga

zinoyu kolay açtırdılar. Süt bulumadıklan ıçın 
(Klüp) e razı oldular. Uyku sersemi zurnacı sevki ta
blisile çalmağa başladı. 

- Burası soğukmuş, üşüyoruz. 

- Soba yanıncaya kadar zurnaya ayak uydurun. 
Soba yandıktan sonra dahi zurnaya uydurulan 

ayaklar durup dinlenmedi. 
Vurgun yaptıklarının çılgınlığın üstünde başka 

bir şey olduğunu düşünmek istemiyordu ve kimseyi 
görmüyordu. Gözlerinin önünde kalın bir sis tabaka
sı ve bu renksiz sisin içinde koyu bir silüet; Melinin 
silüeti. Bazı güzelleşiyor, bazı iskeletleşiyor, bazı 
ısıracakmış gibi dişlerini göstererek hırlıyor ... 

Apartımana girdikleri vakit sabahın alaca aydın
lığı başlamıştı. 

Erken kalkan madam surat asacak yerde mem
nun olmuştu. Efendisinin Meli cılı?Inlı2uıdan kurtul· 

ması için her türlü eziyete katlanacaktı. Bu hallerin 
geçici olduğunu bilirdi. Nihayet yorgunluğu iki gün 
sürer, üçüncü günü yine çalışmağa başlar. Fakat 
Meli, onun benliğine bir şişe kezzap gibi dökülmüş
tü. Her şeyini yaka yaka eritiyordu. 

- Biliyorum Matmazellcr, hiç söylemeyin! Tarha
na çorbası istiyorsunuz değil mi? Yarıtll saate ka· 
dar hazır. Kızarmış ekmeği de beraber. 

Birisi radyoyu falsolu karıştırıp üst kattaki kira
cıları tAciz ediyor. Birisi piyanonun üstündeki arm<>
nikayı öttürüyor, birisi iki eline iki portakal almış, 
kabuğilc lSlrarak, sularını üstüne başına akıtarak 
yemeğe çalışıyor. 

Odasına sıvışıp kapıyı süpneliyen Vurgun ancak 
pabuçlarını çıkarabildi. Olduğu gibi yatağa serildi 
ve sıkıntılı, horultulu bir sızışla sızdı. 

Madam çorbanın hazır olduğunu söylemek için 
salona girdiği vakit manzara şu idi: Sesi püriizlüsü 
divanın üstüne yüzükoyun kapanmış horluyor. Sesi 
incesinin belinden aşağısı yerdeki halıya serili, be
linden yukarısı divanın kenarından ötekinin ensesi
ne doğru abanmış. Dudaklarının boyaları bozulmuş, 
ağzının köşesinden sarı kırmızı bir salya akıyor. Toy 
kız geniş kanapenin içinde kaybolmuş gibi. Fışırtılı 
bir inleyişle henüz canlı olduğunu gösteriyor. 

Madam hepsine naz çok birer çeki düzen vermeğe 
çalıştı, becercmiyeceğini anlayınca (Alışıktırlar, bir 
şey olmazlar) diye çıktı ve kapıyı kapadı. Vurgunun 
kapısını açamayınca meraklandı, hasta filan olur da 
kapıyı içerden açmak iç.in kalkamazsa? 

< 

* Öğleye doğru ilk kalkan Vurgun oldu. Neşesi bo-
zulmamıştı. Mahmurluk, ağırlık, rahatsızlık hisset
miyordu. 

Soyundu, ev kıyafetine girdi. Yıkandı. Son saat
leri hiç hatırlayamıyordu. .Misafirlerinin burada 
kaldıklarını bile bilmiyordu. Salonun kapısını açınca 
yanın kahkaha, bir (Vay) dedi. 

- Madam! Bu salonun hali ne? Burası Verdön 
muharebe meydanına dönmüş. Bu zurna kahraman· 
1arım diriltmeli 

Fakat salona giremedi. Madamın uzunca süren bir 
çalışmasından sonra girebildi. Uyanan su istiyor, su 
isteyene bir bardak portakal suyu veriliyor. Homur
danmalar, gülüşmeler, hayretler ve utançlar-

Sofraya oturacakları sırada telefon: 
_ Allo! Burası Kramer Palas oteli. Orası? 
Vurgun durakladı, hayal meyal bir şeyler hatır-

laınağa çalıştı. 
_ Allo! Burada Vurgun Haydamak. 
- Bayım, sizinle bir misafirimiz konuşmak isti

yor. 
lşidirl kapamak. istedi, birdenbire aklına bir şey 

gelerek cevap verdı: 
_ Kimmiş o? Ne konuşacakmış? 
- Bilmiyorum beyim. Konuşmak isteyen Bayan 

Meli C ... Paşa'dır. 
Telefondaki ses hemen değişti: 
- Allo! Bay Vurgun! Ben Meli. 
- Hangi Meli. Birdenbire hatırıma ırclmivor. 
- Meli, Melike. Sizi çok inciten. 
- Ne istiyorsun? 

- Beş dakika görüşmek. Buraya gelebilir misi-
niz? 

- Sen buraya gel. Ben biraz rahatsızım. 
- Ne vakit geleyim? 
Şey~anca bir gülüşle gülümsiyerek 
- Hemen şimdi, hemen. 
Otomobil kapının önünde durur durmaz. Vurgun: 
- Kızlar! dedi. Bir misafirim geldi beş dakika 

kalacak. Siz yemek odasından çıkmayı~. Yavaş sesle 
konuşun. • 

~~li~i dip köşedeki yazı odasına aldı. Sahne ne 
fecı ıdı ne komik D k . ' · onu , manasız, agır bır hava. 
Bununla beraber sapsarı kesildiğinin farkındaydı, 
Meli çok boyalı olduğu için benzinin ne olduğu belli 
olmu:ordu. Fakat elleri belli belirsız titriyordu. U-
zattıgı elini Vurgun görm l'kt ld' B.. .. . . ez ı en ge ı. 

ut~n ~.t~~alı makyajına rağmen Melinin adama-
kıllı çoktugu bir bakışta g" ··ı.. d ç k kt b d oru uyor u. o şı ı, a-
~~ · a ~on moda bir şapka. Sırtında mükemmel bir 
e ıse ıle ağır bir astrakan manto vardı. Devnmı var) 
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HülKAVE 

Yakan TarlhDın En Esıraıroa Çetnıresn: CE·NTILMENLER 
Jandarmalar Bizi Onlemişlerdi Yazan: James Thurston Çeviren: Halikarnas Bahk'~ısı 

Bir Başka 
Olan Bakkal 

Fakat Biz, 
E ebaşısı 

Yoldan Şileye 
Todoriyi Ahp 

Girmiş, Fesat 
Götürmüştük 

i ki kişiyi öldürmekle mamun 
Çinliyi Şanghay ağırceza 

mahkemesinin önüne getirdiler. 
"Söyle bakalım!,, denildi. Çınli 

anlatıyordu: 

İş kıvamına gelmişti artık. Çe
temizi, Şile jandarmasının muka
vemeti karşısında yenik göstermek, 
seyrek ateşle adım adım gerile
mek oyununa başlatmıştık. Arka
daşlar bu oyunu gerçekten kendi
lerine has bir maharetle oynuyor
lar, jandarma kuvvetlerini Üzerle
rine çekerek Şileden uuıkJaştırı -
yorlardı. 

Bu esnada, Demir Hulusi Bey 
ile yanımtZa aldığımız se

kiz arkadaşl hayvanlanmıza atla
mıştık. Az bir zaman sonra da Şi
lenin karanlık sokaklarına dal
mış, bakkal Todor.inin bulunduğu 
sokağı sarmıştık. İki kuvvetli ko
lun sarsalayıp kaldırarak yuvasın
dan çıkarıverdiği kapıdan evin top
rak avlusuna girmiş, kirye Todori 
ile yüz yüze gelmiştik. Kendini 
müdafaa şöyle dursun, ağzını aç
mıya, kolunu kıpıraatmıya biJe va
kit ve imkan bulamıyan Mavrimi
ralıların bu hain komiteci.sini sar
mış, sarmalamış, bir saman çuvalı 
gibi hayvanlardan birinin terkesine 
atıp bağlanuşt.ı.k. İki dakika için.de, 
gerçekten meharetll bir hokkabaz 
sürati:le yapılan bu marifeti, Todo
rintn evindeki fedaileri bile sezin
lememişlerdi. Minimini müfrezemiz 
avını ele geçiren bir ".lslan hızı ile 
Şileden ayrılırken, kale dibindeki 
müfrezemiz de, kurnazca yapılan 

çekilmelerle jandarma ile arasını 

bir hayli açmış ve bizden aldıkları 
bir işaretle de hayvanlarına atlıya
rak ormanların karanlıklarına dal
Jilıştı. 

Bakkal kirye Todorinin kaçırıl-

dığı haberi Şilenin içinde bir bom

ba gibi patlamıştı. Rum mahallesi 

karışmış, fedai kiryeler silaha sa

rılmıştı. Karanlığa kurşun sıkar gi
bi atıp tutuyorlar. Havlayıp hırlı
yorlardı. 

Fa.kat peşfmb:e takılmak, kovalaytp 
Todoriyi elimizden almak cesa
retini gOOteren olrt'amıştı içler1nde. 
Kadınlan hıçkıra hıçkıra ağlamış, 

erkekleri de uzun uzun ulum~tu 
arkamızdan. 

iki saatlik süratli b1:r yürü
yüşle Şileden ı.ynldıktan 

sonra, bir onnanm kuytuluğuna çe
kilmi~. nemli iğreltilerin üzerine 
serilmiştik. Bakkal Todorinin iti
raflarını dinliyor, hırsımızdan inU.. 
Yorduk. İl.könce her şeyi inkar ile 
suçsuzluğunu, hele Turklere ve 
Türklüğe karşı beslediği dostluğu
nu iddiaya kalkışan kirye, karşı
sında.kilerin böyle yaltaklanmalara 
aldanacak yaratıklar olmadıklrını 

Çok güzel anlamış, kuş ll'erakhlart 
arasında şaklamasile şohret bulan 
Alemdağı ispinozlannı bile pE'S de
dirtecek derecede dillenmişti. Anla
tıyordu. O güne kadar yaptığı. yap
tırdığı bütün cinayetlerini, vahşet
lerini birer birer sayıp <löküyordu. 
Mavrimiralılar ile Şile ve havali
sinde yapacakları hainlıkleri oldu
ğu gibi söylüyordu ve bizi bL.e tlt
:retiyordu. 

Bu itiraflar karşısında tahammü
Himüz kalmamıştı artık. Sansar gi
bi gizli gizli Türk kanı :çmP.kten 
tevk duyan bu habisin cezasını he
l'llen verdik. Kanlı maceralarla do
lu olan yüreğini deldik. Haincesine 
tasnvvurlar saklıyan kafasını da 
kesi verdik. 
Baskın gecesinin sabahı, badise

Yi dümıanlar haber almışlardı. Yi
ne bölük bölük piyadeler, süvari
ler dağlara. ormanlara atılmışlardı 

lieJe Kapiten Lister. Bakkal To
dorj gibi cok kuvvetli bir elemanın
dan ebediyen ayrılmak glbi bir a
cıya daynnamamıs. tak"'lp müfreze
le · rınc katılmıştı. Yanına. her va-
kitki takip kuvvetlerinden başkı, 
:eki.ı süvari ve iki de makineli t~ 
ek bölüğü almıştı. 
Şiit>nin, Alemdağının ormanla

l'lııda, dağlarında değil ;.,ize, hatta 

"- Ben altı ay evvel iç Çin • 

den gelip burada dayımın evine 
indim. Bir Ingiliz centilmeni bir 

Çinli uşak istediğini söylediler. 

Dayım bu işin benim için biçil

miş kaftan olduğunu söyledi. 
Hem de Mister James'in bir dedi-
ğini iki etmememi tenbihledi. 
.Mister James'e kapılandım. Dört 
ay içinde de meram anlıyacak ve 
anlatacak kadar ingilizce öğren -
etim. Apartımanı tertemiz tutar; 

bani kuşlarla tam bir hafta geçir
diğim bu köhne saraydakı hayatı
mı ömrümde unuta:nadtm Sarayın 
önündeki çayırda iki süv:ıri bolüğü 
çadır kurmuştu. Her sabah. bunla
rın h izmetlerini seyreder, takibe çı 
karken zabitlerin yırtılırcasına ba
ğırarak verdikleri emirlerini din -
terdim ve kahkahn ile gülerdim. 
Hele düşmanlara yardakçılık eden 
Çerkes fedaileri ile iı;piyonluk ya
pan Ermeni ahparlarm •;ıvırları, 

halleri beni sinirli sinirli güldü -
rürdü. 

toz kondurmazdım. Elbiselerini, siye düello edeceklerini söyledi • 
kravatlarını, papuçlarını, şapkala- ler. 

Vaziyetin düzeleceği, takint<-ki 

şiddetin gevşiyeceği y'>ktu Biz.i ve 

hele beni bulamıyan düşman zabit

lerinin hiddeti gün gec;~ikc:e artı

yordu. Gece ziyaretlerine devam 
eden Kosoy, işittiklerini, görditkle
rini birer birer anlattıktan sonra: 

(Devamı var) 

* 

rmı hep ez.bere bilirdim. Gününe, Hatta Mister J ames tabancala
saatine göre hangi papucu, hangi rının ikisini de temizleyip yağla • 
şapka ve kıravatı takacağını tapa mamı söyledi. Tabancaları yağla
tap kestirdim. Bir gün tayyör el- dım, doldurdum. Ve belki viski 
bisesini giylirirken ona bağa ke- ile soda isterler diye kapının dı _ 
narlı monokolunu verdim. Bana, şmda nöbete durdum. Canım çok 
hatta "Aferin Ting Lung Ping,, sıkılıyordu doğrusu, çünkü _ o
dedi. "Bizim avuç dolusile para lur a - ya Mister John benim 
sarfederek, ve senelerce Oksford'- efendim Mister James'i patadak 
da ziyafetler çekerek öğrendiği - vııruverirse diye üzülüyordum. 

Bir karilnl:dn Bulgar Sadık tefrikası- mizi sen iki ayda belledin; bir Hatta arasıra, içeri fırlayıp, yara-
nın bir roman olup olmadığı hakkındaki . 1• dana sığınarak şu cenabet Mister 
suali ~ buna biz.zat Sadık babanın ver- centilmenin öğrenmesı azım ge- , 
dlği cevabı okudum. İşgal sen~lerlnde len şeyleri hep hatmettin,, dedi. John'un kafasına bir sopa indire-
çektlğlml:ı:. azabı bilmediği anlaşılan bu Birbirimizi çok severdik. sim geliyordu. 

1 karie ben de cevap vermek isterim: O - Kapının dışından seslerini 
ıtünlerin canlı bir şahidi de benim. Ve Bir gün arkadaşı Mister John duyuyorum. Mister John, efendi-

Osman Kaptan benim gibi nice ph.Jtıer de vardır. Kari ile beraber, zilzurna sar - ye: 
bunlan roman zannetmesin. ldil hoş olarak apartımana ge er. "- Sana bir şey soracağım, sen 

yabanııere bile rahat ve hazur kal- Kadıkl!y itfaiyesinde Bulourıuıu M. Ali b' . . . . rt · 
Anlıyaınadığım ır ışı ıçm e esı her halde bir centilmene layıkı 

mamıştı. Bütün şüphdı mıntakalar Eakl Şube Relıl, Merhum M~hmet il b' b' .. "ld" 
sarılmış, geçitler tutulmt..:ş ve yol-

Beyin arab11c111. günü tabanca · e ır ırını 0 ure- veçhile cevap verirsin. Ölümden 

~~~~. Bir~~d~---------------------------~~~~~~aın~~~ 
köye kuş bile uçurmuyoclardı. Yap- L o k M A. N D.·=·=~$Y(ti$l~.Jtl®11. kani ;!s~;İiniz lüzumsuzdur. Ya-
tıkları bu büyük har~kctten uta- ~ mw,.;::ş:~"";ş::.,-.:-.,.:S>»»~«·:-: nn sabah ya siz veyahut ben bu 
nıyorlardı da .. Neticede benl yine :-:·~·: ... :.:-:--:-:-:-:·>:«-:·:-:-:..-.··:·>:-:-:·>.»>::~':-~ hl E K • M 1 , . . 
tutamayıp tstanbuldakilere karşı :-.::::::~::~::::~;:~::::::::::::~::::~:::::::::::::::::::.;·:::· ı N sualm kat'i cevabını vereceğız. 

-:v:·~·:·:·.·:·:·~;·.·:·:·:.:·:·~:·:·~:·:::::::::::::;::::::::.~ 1 . . . .. ,,,. ... 
gülünç olmaktan da çekindikleri i- :~:!:~:~::;:;:::::::::;:;~:;:::::;:;:?.~::::::::~::::::~;::::~ - şıttığıme gore sen baseba-

çin, bu defa rastladıklarına beni so- Ö G 1 111 · T L E R i ~::;~::::::::::~::::::::~=::::~~:$:::=:::::::::::~:::' de~e-~te in~yorsun. Beni pek 
ramıyor, hedeflerini, maksatlarını \...,J .,.,.,.,..:.·.-... l.-,,.,.,.,., .............. .,., ... ,.,.,...,. muşkul vazıyette bırakıyorsun. 
saklıyorlardı. ••anmıııi••••••lllİ••••••••••••••••• Senin kanaatini bilmeyince, be· 

Haklıdılar da .. Başlarına gelece- M 1 D E D E Ü L S E R n?11 için senin!~ düello etmek ~ 
ği biliyormuş gibi har>?ket etmiş- kansızdır. Hatta senin kanaatini 
!erdi. Çünkü, yetmiş kişilik bir Pek te çok olmamakla beraber da kuruntu ile kendi kendine ba bilmeden düello etmek onorsuz • 
müfrezeyi böyle bir alay süvari, haylice sık işitiliyor. Bazılan -§f· hastalığı kondurmamak üzere- luk, haysiyetsizliktir. Halbuki, di-
bir hayli piyade ve hele iki maki- nirll ve kuruntulu olunca- mide- hekhnlerden baışkasının da bu ğer taraftan seninle düello etmez-

lerlnde biraz rahatsızlık hissettik- hastalığın alametlerini biraz öğ- h · t' · k bed neli tüfek bölüğü ile haftalarca ko- sem onor ve aysıye ımı ay e-leri vakit akıllanna hemen bu renmesi faydasız olmaz. 
valadıktan sonra temin ettikleri bi- hastalığı retirlyorlaz. Ameliyata Mide ülserinin ba, allmetl mi- rim. 
ricik muvaffakıyet, muvakkat bir bir an önce karar vermek için hr.- de üzerinde sancılardır. Ancak - Neden benimle düello etmi-
zaman için köylere dağıttığım arka- ldmlerini zorhyanlar bile işitUi- mide üzerinde her sancı mutlaka 
daşlardan Boşnak Nuri ile Hasan yor. bu hastalrktan gelmez. O hastahk-

Mldede ülser -pek ince tarif ıt- tan şfiphelenmek için sancmm ye-
Kardeşkoyu tutabilmek olmı!Ştu. ramazsanız- midenin kenarında mekten haylice sonra -bir saat 

Bu sıkı ta.kip çemberl<-ri arasın- yara demektir. Bu yara midenin fakat daha ziyade bundan da da-
da faaliyete devam imkanı tabii başka başka yerlerinde a<:ı1abi1ir ha K'~- gelmeııılne dikkat etme-

ve midenin çıkardığı ekşi onun lidir. Rem de sancı çok şftldctli 
kalmamıştı. Bir müddet sahadan kapanmasına mani olduğundan olur. Mide yanar, içinden kn~ 
çekilmek, yeni bao;kınlar tertip et- hastalık sürer gider. bir demir geçiyormuş gibi getir. 

k laz d ş·ı li p hl· y Kadm, erkek avı. rt etmez, bu- Bir taraftan da ekşi ekşi gazlar 
me ım ı. ı e e ıvan or- «ö;;..nsü yakarak ,.ıkar. Kimisi ... 11-

. Y ik'" 1 .. D ı· y · s·ı 1· K- nunla beraber kadınlarda yirmi " 6 " " • 
gı, en oy u e t anı, ':i ı e ı or · zü koyun yahut arka üstu" V"'Ya ile otuz yaş arasında erkeklerde .... 
Vasll. Yeniköylü Dimitri gibi, Mil- otuzla kırk arasında geldiğine dik- yan tarafa yatınca sancılar sakin-
ki Kaptan ile Todoriyc kavu~1.uru- kat edilmiştir. Tabii bu da en çok leşlr. 
lacak, hainlik ettikleri t'>prağa ka- defa, yoksa başka yaslarda ~ete- Daha mühim olan alamet mlde-
nştınlacak salta başlar vardı. Ar- mez demek değildir. Mesela e!'lkl- den kan ııelmeıddlr, kan taze olun-
kadaşlann çekile<:eği istikametleri, den ihtiyarlarda ülser olmaz san1l- ca, yani yaradan çıkar çıkmaz te-

dığı halde ihtiyarlarda da :törü!- lince kmnm olur, midede durduk-
sokulup. sinecekleri sığın3klarr ay- ınüştUr. Pek küçük çocuklarda tan sonra çıkarsa siyahnntırak ıe-
n ayrı tayin ettikten sonra, bir kaç müstesnadır ..• Bir de şimdiye kA- lir. Ertesi gün yahut bir iki "Un 
gün aldatıcı hareketler, şaşırtıcı dar tutulan lstati'.'!tiklere ıtöre sonra aşağıdan da kan &'eldlil 
gösterişlerle ta.kip kuvvetlerini '>- yüzde beş irsidir. Böyle olmasını vardır. 
yaladık. nihayet yine birleşmek üze hekimlerden bazdan evladın d:ı Bu iki alamet peyda olunca he-

ldık analan babaları gibi yemeklerine kime muayene olunmak için hiç 
re dağı · dikk · a-ecikmemelidir. Hastalı;ır..n bir de .. hl k 1' b' ·· .. - at etmediklerine atfederlcrııe "' ,.. Uzun suren te i c ı ır yuruyuş d · 1 "~ ürüncü, kay etmek, alaAmetı• var-e, ınsanın soyunda bu hasta rga " 
ten sonra, nihayet karanlık bir ge- sa da bu alamet her vakit buluu-

tutulmuş kimse bulununca, ye-
cede Alemdağına sokııJmuş, Sultan meklerine dikkat etse hile, tetik madığından onu beklerniye lüzum 
çiftliği civarına ulaşmıştım. Maksa- davranmak iyi olur. çünkü irsi ol· yoktur. 
dun yola devam etmek, Üskudara ması midenin kenarında soyca bir Mide ülseri merak ettlrttek ka-

l d' naziklik bulunmasından ileri ~ele- dar şiddetli rahatsızlık vermese 
inip yor~ıın vücudümü rlin en ır- b'llr de, IUzumundan -tyade hahayigwlt 

ı . Naziklik içtimai işlerde ara- ;ı;ı 
mek idi. Fakat düı::manların bir ha- nıhrsa da vücutta. hele midede, olup ta, aldırılmaz. hastalık kendi 
rekct merkezi yaptıkları . .ıtararli!fıh naziklik hoşa gidecek birşey de- haline brrakılırsa midenin kena-
kurdukları bu mıntakadan geçmi- ğildlr. nndaki yaranın delinmesi tehll-
ye, neye yalan ~öyli ·eyım, muvaf- Alkolü çokça kullananlarla, kesi her vakit vardır. 
fak olamamıştım. Hanqi tarafa doğ frenRi hastalığına tutulup ta teda- Sancılann ve kanın arada 'rra· 
ru ilerledimse karşıma ya bir ça- vl ettlnniyenlerde çokça görüldü- da gelip te, sonra haftalarca, •f· 

ğü şüphesizdir. Fakat başka se- larca hiç bir rahatsızlık olmama-
dır kümesi, ya da bir düşman göz- beplerle de ı?e1ehllir. E!!ıkiden kan· sma da bakmamalıdır. Mide iilserl 
cüsü çıkm1$!ı. Kurtuluş yollarnn sızlıktan gelir, derlerdi. H:ılhukl ayni şekilde devam ed~n bir haıt-
bağh. bütün dereler, vadiler tıkalı kansızlığın sebebi aranılınra cok talrk değildir. Slddetll sancı buh-
idi. Mecburen döndüm. Ai7.im Ko- defa, henüz kendi kendine meyd:ı- ranlle kendini gösterir, sonra sancı 
soy yine dostluğunu, beceriklili- na çıkmamış bir verem ha~tah~ kendi kendine kesilir. Belki vara 
ğini göstennis, minnet ve ~kran bulunur ... Pek yeni aradırmnla- kendi kendine kapanır, fakat c;nn-
borçlarımı o nisbette katmcrlcştir- rın neti<"Mlne göre hormon C'tka- radan ~ene aC'ılır ve sancılar dahil 

ran guddelerln bozukluğu midede şiddetli olur. Bir an önce tedavi 
mişti. ülser çıkmasına sebep olur. ettirmek iyi olur. 

Bu cesur ve kurnaz adam beni 
Onu kesin olarak teşhis etmek Tedavi ecmenlerln pek <'Otlt iyi 

o ı?et'e. Sultan çiftliğindeki Sultan tabii hekim fı;ıidir. Hem de Rönt- olduklamıdan. heJe ameHvat gi.>-
Muradm boş sarayına sokup yer- gen ışrklanyla mJdenln fotoğra- renler ha~talıktan "pirilpak.. rık-
leştirmişti. Ne diyeyim bilmem, yi- fınr çıkarttırmak, midenin içinde- tıklarmdan neticesi pek te mt>rak 
yecek. içecek namına kuş sütüne ki maddelerden alarak analiz yap- edlleC'ek bir şe:v değildir. Plvan-
varıncıva kadar her ~eyi de getir- tırmaJt lbrm olur. Midesinden ra- goda en büyük ikTamiye ka7.ana-

hatııız olan bir insanm kendi ken- cak kadu şan!'II kuvvetli olanln-
mişti. Harap kovuklnrmda yuva dine bende mide ülseri val' deme- da kendi kendine iy:I oldutn hile 
yapan baykuşlar, çan aralıklarında si kahh değildir... Fakat ted111vl vardır, fakat insan hayatmı bu 
sıralanan karga ve atmaca gibi ya- tşlni gecikdmıemek -bir taraftan kadar. nadir bir ,ansa bırakamaz. 

yesiniz. Benimle düello etme7.Se • 
niz benim namusum, onorum, hay 
siyetim ne olur? 

- Bakın ne var, siz ölümün bl
sebadelmevtsiz olduğuna inanarak 
düello ettiğiniz takdirde ben sizi 

aldatmış olurum, çünkü ben ölü -

mün bir doğuş olduğuna kani ola

rak düello ediyorum. Ben sizi 

öldürürsem kanaatimce ruhunuzu 

vücut pisliğinden kurtararak onu 

azat etmiş olurum. Eğer siz beni . 
öldürürseniz, ölümden sonra ha -

yata inanmadığınız için, kendi 
inancınıza göre, benim hayatımı 

ferdasız bir ölümle kısa kesmiş o
luyorsunuz. Yani kendi noktai na 

zannızca bir cinayet işlemiş olu

yorsunuz. Size bir kere daha so -

nıyorum. Ebedi hayata inanıyor 

musunuz? 

- Centilmenliğinizin hayranı -

yım. Fakat bu suali na hakla so

ruyorsunuz? 

- Siz cevap vermiyecek misi
niz? 

- Hayır! 

- Öyleyse ben düello etmem. 
Ve düello etmeyince namusum 
mahvolacağı için, intihar ederim. 

- Ben basebadelmevte inan • 

madığımı söyliyerek, sizi intihara 
mecbur edersem, benim namu • 
sum ve onorum ne olacak? 

Fakat efendim Mister Ja -
mes'in bu sualine Mister 

John cevap vermedi. Kapı yolu
nu tuttu. 

O zaman efendim onu durdur
du. Ona "Yann benimle düello 
edeceğinizi centilmen onoru üze -
rine vaadetmeyince bu odayı ter -
kedemezsiniz,, dedi. Bunun üzeri
ne bir koltuk sandalyasının gıcır
dadıiuıı duydum. Demek ki, Mis-

ter John yine oturmuştu. O za
man efendim Mister J ames, ona, 
"Bu vaziyet ikimiz için de gü -
lünçtür. Vaziyeti soğukkanlılıkla 
düşünelim. Karşılıklı oturalım. 

Biriblıimizle konuşmıyalım. Bıra
kınız ben düşüneyim taşınayım. 

Basebadelmevte ınanıp :na.Q:nadığı
mı anlatmak için kendimi yoklu
yayım. Eğer yanın saat düşün -
dükten sonra, ölümün ötesinde de 
hayatın devam ettiğine inanıyor -
sam size söylerim, ve gider düel
lo ederiz. Size doğrusunu söyliye-
çeğime bir centilmen onoru üze

rine yemin ediyorum. Eğer derin 
derin düşünüp içimi yokladıktan 

~nra, ölümden sonra hayata inan 
madığımı anlarsam, onorumuz, 
haysiyet, ve namusumuzu kurtar
mak için karşıhklı intihar ederiz. 
Razı mısınız?,, diye sordu. 

Öteki: 

- Ali Right, dedL Teklüinizi 
kabul etmek benim için bir saa -
dettir. Yalnız size kolaylık olsun 

diye size Felatunun Phaidonunu 

tavsiyeme müsaade buyurunuz. 

Ben Sokra tin G noU S~tten. 

nini tatbik ederek kendımı tanı -

mağa uğraşacağım. 

1 kisi de birbırinın karşısında 

oturarak duşuncelcrıne da
lakaldılar. Ben dışarda hıçkırık • 
larımı güç zaptedebiliyordum. Ah 
şu kaybetmek üzere oldukları cen 
tilmenlik namus ve onorlnrının 

ne olduğunu bileydim, kuş mu
dur, kurt mudur ne haltsa gıder 

yakasından tutar. Sürü'lrJiye sü
rükliye önlerine getirir. Onlara 
"hiç tasalarunayın, kaybolmadı.,, 

İşte getirdim ccnabeti!,, derdim. 
Fakat onlar on orun ne ol~ uğunu 

bildikleri halde onu bulamıyor -
lardı, ben ki o kafirin ne olduğu
nu bilmiyordum. Nasıl yakasına 

yapışabilirdim? Paşa onoılannı 

kaybetmektense intihar edip ha
yatlarını kaybedeceklerini s6ylü -
yorlardı. Ben bu işi ka?JI dışarı

sında derin derin düşündiim. Efen
dim Mister James'e acıyordum. 

Gözlerim, emin olunuz biıkim beye
fendiler gözlerim:lcn seller gibi 
boşandılar. 

Aradan ne kadar gecti hatırla

mıyorum. Efendim Mister James'in 

sesi "hayır basübadelınevte ir.an
nuyorum,, diye öttü. Sonra Ting 
Ling Ping diye beni çağırdı. İki ta

banca getirmemi emretti. Ah za

vallılar onorlannı bulmak için ha

yatlarını kaybedeceklerdi. Ben ko

şup tabancalan aldım. Size nasıl 

anlatayım. Kahveyi ben pişirirdim 

efendim içerdi. Oturağını ben te

mizlerdim, o pislerdi Ben vazife

mi bilir bir adamım; kah\'eyi ha

zırlayıp ona sunduğum gibi ölümü 
de hazırlayıp ona sunmalı idim .. 
İyi nişan alırnn. Kapıyı birden aç
tım. Tabancanın birini Mister 
John'un, öteki.sini de efendimln 
başına patlattım ve şu itibarla se
vindim ki, efendimin hayatıııdan 

kıymetli olan onorunu kendisine 
bağışlamakla, ona - kendisinin de 
bin kere tekrar ettiğine ~öre - hat
ta hayatından daha ınymeu bir 
hizmette bulundum. Bana bir mü
kafat vermiye kalkışncağınızı bili
yorum. Kabul etmem: .Bu iştP en 
büyük mükilfatım efendıme yap -
mış olduğum hizmettir. 
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· smail Habibe 
AÇIK MEKTUP 

GENÇLERİ lmpeks'ci Kardeşler 
NE~~11 

Kay; Ve inkılap Adliyesi 
ıyoruz • maşı ı incide> 

26. z. 931 

Hariciye Veki,i 
Bugün Atinada 

(Baıı 1 incide ) 
n .dhim btr tımili ve 1ltl memleket a -
rasında mevcut sağlam bağları se -
lamlayacağını kaydediyorlar ve Atı
na ahalisinin, Sarocoğlunu alkışlar -
ken, bütün Yunan milletinin hissiya
tına tercüman olacağını bildiriyor -
lar. 

(Ba11 1 ıncıde) virde tıörülmeyen bir adalet şöı·alyeliği ile milddeiumumisi-
okuınnz, iki yumruğunu sevinçle nin dilinden ücin etti. 

Yazan: F. Zahir Törümkünez 
masaya vurdu, ve gayri ihtiyari, Bu meziyetli ve yüksek manalı. beyanattan ~unlan öğ-

- Kurtulduk! .. diye bağırdı. rendik: · 

C umhuriyet gazetesinde, İsma
il Habip imzasiyle intişar e

den ve "Atatürkten hatıralar ve fo .. 
retler,, başlığını taşıyan seri maka

lelerden birini bir arkadaşımın ık::ı
Z1 üzerine okudum. Cumhuriyet ga
zetesinin 25-1-939 tarihli nüsha
sında ve 12 numara altında çıkan 
lbu makale, bende derin bir hayret 
ve teessür uyandırdı. 

Gazetenin, elime ancak bir gün 
evvel geçmiş olması yüzünden ce

vap vermek hususunda biraz gecik
ıtim. Fakat, bir hakikatin ortaya çı
lknnlmasında birkaç günlük gecik
menin ne ehemmiyeti vardır ki. 

Türk İstiklalinin tarihi günlerine 
ıve onun büyük kahramanına ait ha· 
!tıralan kaleme alırken, sayın mu
iharririn en küçük vakalnr üzerinde 
lbile hassasiyetle durmasını ve şah-
5i hırslıırdan tamamiyle tecerrüt 
etmiş olmasını gönül çok arzu eder
di. Fakat, İsmail Habibin yazıların
c:!s, maalesef kendisinden beklenilen 

samimfy,.tten hiçbir eser görülme-
diği gibi, her satmnın altından kım
disini methetmek ve inkılapta ne 
mühim roller oynamış bir adam ol
duğunu göstermek gayesini güttüğü 
pek bariz bir şekilde anlaşılıyor. 

Bir insanın, kendisini methetme
si bir meziyet sayılmasa bile hakkı

itibarla, İsmail Habibin bir ev tut
ması ve tutacağı evde aşçı ve hiz
metçi gibi insanları beslemek zaru
retinde kalması icap ediyordu. Bit
tabi bu hal kendisi için bir ha) U 
masraf ve külfeti icap ettirecekti. 
Valinin evi müsaitti. Pek ala kendi
sine de bir oda verilebilirdi. Valinin 
misafirperverliği ve hüsnüniyeti her 
kesçe malumdu. İsmail Habibin mu
vakkat bir zııman için kendisini mi· 
safir etmesi talebini reddcdemıyp.. 
cek kadar nazik bir adamdı. Bina
enaleyh. İsmail Habip valinin evin
de misafir kalmış ise, bu sebepler
den dolayı kalmıştı .. 

Valinin bu misafirperverliğini bir 
nevi mccburly<'t şeklinde göstermi
yc bilmem nasıl dili vardı. Bir arka
dnşm iyiliğine karşı ne güzel bir 
şükran ifadesi bu! 

Vilayetin bütün mühim şifreleri
ni valiyle birlikte açtıklarını, be-

ynnname vesaire gibi ehemmiyetli 

yazıların kendi kaleminden çıktrğt
m İsmail Habip övünerek söylüyqr 

ve diyor ki: "İsterlerse imUhan et

sinler beni. Mühim şifreler hala ez· 
bcrimdedir.,, 

Yazdıklannm, inanılması pek güç 

şeyler olduğunu kendisi de takdir 
dır. Fakat, başkalarnun haklarına eöiyor ki; bu kayıdı koyuyor. 
ve şahsiyetlerine asla dil uzatma- Sayın muharririn bahsettiği va!i 

mıık kaydiyle. Feridin ben büyük oğluyum. O zıı-
Sayın muharrir, 1923 senesinde 

Kastamonu Valiliğine tayin edilen Mantar, yetişmiş bir delikanlı idim. 

Bütün gün evin içinde ve babamın 
yanında bulunuyordum. Babam mü
him şürclcrl açarken, kimseye iti-

.Ferit Beyi, Konyada bulundukları 
,;ırada bir tesadüf neticesinde GazJ
tyc tavsiye ettiğini ve Ferit Beyin 
n... u tl K t V l"liğ' t mat etmez. Bir odaya kapanır ve JUU s re e as amonu a ı ıne a- . . . 
tym. dild"ğ· · ktad ışıni bıtirip çıkıncıya kadar odaya e ı ını yazma ır. . . . . . . . 

İ il H bibin F ·ı B~--' At .. hıç bır kimsenın gırmesme musnıı-
- smaı a • en ~,.. a -cc eum:z.aı en ırtr-'Clc:fn o1::run ts-

llurke tavsiyesi kadar garip bir şey .1 H b" 
1 

b" l 'kt if ı · 
~-- ed"l Çünkü· At tü , maı a ıp e ır ı e ş re en aç-~avvur ı emez. , a rK • 

1 
- . 

Umumi Harp e ı · d Dl b mak ıçin çalıştık arını gormedım. s ne erın e yar a- . . . . . ,. . . . . 
jklrda bulundukları sırada Ferit Bey- Kendisinin ıddıa ettıgı gıbı bu şıf-
ae tanışmış ve büyük nutuklarında relerden bazılon hakkında b~l.1<i 
ııda, Kastamonu hadiselerinden bah- malıimatı v.ardır. Fakat, ~u şifrelf'r, 
Jsederlerkcn söyledikleri gı"bi Kuv- yn hcrhangı blr suretle eline geçmiş 
rvayı Milliyenin Kastamonuda tees- veyahut ta kendisine söylenmesin
...,-;su" ı·,.;n v lı· kAl tini Öe vali tarafından bir mahzur gö-..,... :r-· a ve a e o zaman o- _ . _ . . 
ırada defterdar olarnk bulunan Fe- rulmıyerck soylerunıştir. 
nde vermişlerdir. Bilnhare Türkiye Vilftyctin beyanname vesaire gibi 
Büyük Millet Meclisinin ilk açılışın- ehemmiyetli yazılarının kendi lcalc
da, Meclise Çorum Meb'usu sıfatiy- m!nden çıktığını söyliyen İsmaıl 
ile iştirak eden Ferldi, yine milli da- Habibe şunu da hatırlatmak iste
rva uğrunda emirlerinde çalışır ola- rim ki; Vali Ferit senelerle Pera:n 
ırnk görmüşlerdir. müstear İsmi altında makaleler, şi-

kurtul~~ oluyorsun, dedim, kim J - ihbarda bulunanlar huyıı bozuk garazkarlar değil-
lerdir. Önlerinde bir takım antetli kağıtlar vardır ki eğer ha
kiki iseler devletin haysiyeti namına derlıal merciine haber 
vermelidir. Bu bakımdan masumdurlar. 

O vakit kendini biraz toplar 
gibi oldu, fakat hissini saklamağa 
lüzum görmedi: 

- Mektup, Almanyadan geli -
yor, dedi. Almanlar harp sanayi -
ini, tayyare hücumlarına karşı, yer 
Bltına naklediyorlardı. Bu mektup, 
şimdiye kadar harp sanayiinin 
yüzde 60 nisbc:tinde yer altına ge
çirildiğini tebşir ediyor. Demek ki 
artık kurtulduk, harpten korkma· 
yız. 

"Arkadaşımı bu kadar sevindi
ren ve heyecana düşüren haber 
buydu. O vakit anladım ki bu genç 
Türkten ziyade bir Almandır. Ve 
heyecanlarını onlarla paylaşmak -
tan duyduğu zevki, bu nıemleke • 
tin mukadderatı ile ala.kadar ol
maktan duymuyordu. 

* Bu misalleri böylece uzatabi
liriz. Almanyada, Amerl -

knda ve Sovyet Rusyada tahsil et
miş gençleri nasıl kaybettiğimizi 

ve kaybetmekte o)duğumuzu gös -
teren pek çok misaller daha bulu
nabilir. 

Bu misaller bize şunu gösteri-
yor: . 

Sovyet Rusya ve Almanya gibi 

muayyen ideolojileri temsil eden, 

mekteplerinde, mfiesseselerinde, ü-

niversitelerinde, stüdyolarında ve 

konservatuvarlarında bu ideoloji

lere göre adam yetiştirmeğe çalı -

şan memleketlere çocuklarımızı 

göndermek hatadır. Buralarda ço

cukların dimağları muayyen ka -

il - Bu kdğıtlar dilimizi bilmiyenler tarafından yapıl
mış bir yanlı§lıktır. !Jlasumdurlar, çünkü derlıal edilen tashi
he derhal riayet etmişlerdir. 

I il - Derhal yapılan bu taslıih, tahkikat başlamazdan 
iki iiç ay öncedir ki lmpcks'ci kardeşler tarafından yapılmış
tır. Bundan iyi bir dürüstlük vesikası olamaz. 

iV - Bu iki vatanda§ vicdan ve kitap kanunlarının bü
tün hükümlerince masumdurlar. 

V - Adliyeyi harekete getiren lıükCtmet, vazilesinl yap
m~tır. /Jf asumdur. 

V 1 - Cümhuriyet adliyesi de bu masumluklar hükmünü 
memleketin içine dışına adalet ve besalet yaymıştır. 

Bazılarırun istedikleri gibi başka tarzın bir hükumeti de
ğil. bu rejimin bu hükumeti; fezahate karşı nasıl ıiddetli dav
ranıyortJa fazilete karşı da o kadar saygılı ve koruyucu dav -
ranıyor. Bundan gurur ve er/.niyet duyuyoruz. Memnun olma
yacak varsa belli ki bizden değildir. 

lnkılQp kelime:•Jini inad için tekrarlıyorum, bu, inkılap 
rejiminin, inkılap hükumeti, inkılap müddeiumumisine, o in
kıliipra beyanatı, inkılap memleketine verdirmekle; canevle
rinden incinmiş, belki torunlarımn torunlarına miras kala· 
tak bir yasa tutulmuş iki namuslu ve masum ailenin gönülle
rini almış, ırzlarını varlıklarını kurtarmı.ştır. 

Böylf. bir iş bundan yüz elli yıl önce bir de /ngllterede, o 
hürriyetler ue adaletler memleketinde olmuı. Bir küçük fark
la: Bızdc hiikümet suçsuz, onda biraz gafletli. 

Okumuşlardan i§ittim, yüz elli yıl önce Londrada bir hü
rün hürü lngiliz bizim /mpeks'ci kan kardeşlerimiz gibi han
diyse malıvolayazmış. Aliçeri etmi§ler. Hiirriyetinden ı·e onu
rundan tehlikeltmmiş. Sonuııda /ngiliz hakimi, bu Türk inkı
ltibınıll, inkılôp adliyesi gibi adamcağızın masumluğunu gör· 
miiş. Masumluğunu illin etmekle kalmamış, gafletli gördüğii 
hükumetini epeyce mühim bir cezaya çarptırmış. Adama ve 

lıplara dökülmekte, muayyen tipte roluk rocuğuna, sülale şeceresi devamuıca lıer ay bir tazmi· 
insanlar yaratılmaktadır. Biz ço· .nat verilmesine hüknıetmi§. itiraz etmişler: (Hükumet böo

ıe bir gaflette 6uli.r.ntıug30 blztm btttreye nlgln yll1c oleunt'-) cuğumuzun Türk kalmasını, vata

nı için yetişmesini istiyorsak, onu 

başka gayeler isin insan hazırla • 

yan kalıpların içine sokmaktan ka
çınmalıyız. 

Amerika mekteplerinde de bu-

demişl<:r. Hakim de demiş ki: (lliikümet dedeli, milleti tem
sil edeı. Gafil davranmaması hikmeti vücudünün birinci şar
tıdır.) 

Çok şiikür ki bizim işte lıükıimet gafil davranmamış, va
zife ve fazilet titizliği göstermiştir,· yoksa bizim biitçede de 

nun tamamen aksini görüyoruz. bir kalem maaraf daha bulunurdu. 
llaşa ile tutup ko11muş gibi bilirim: Buna da (para ye

kozmopolit bir tesir altında kalı .. dirdiler de ört bas ettirdiler) veya (kimbilir ne dolap dön-
yor. Milliyetini kaybediyor, ve va- dü?) gibi kara ruhluluklarda bulunacak birkaç ki§i çıkacaktır. 
tanına olan sevgi ve bağını unu - Nitekim Sivas istasyonunun açılacağı gün bu inkılQbrn en 
tuyor. büyük Başvekilini bir kırık lokomotife bindirip giincş yiizii-

Orada da genç enternasyonal ve 

Bilhassa henüz dimağı tam te- nü tava karasına boyamışlardı. O, mulıakkak ki bunu affct
şekkül etmemiş, itiyatlan kökteş- miştlr. fakat biz inkılüpçılar ve illkıliip gençliği hiç bir zaman 
memiş gençler için bu memleket· unutmayacağız ve gelecek i§lerimizde bir örnek relıber edine· 
ler tehlikeli birer ocaktır. ceğiz. 

Bu vaziyete nazaran Kastamonu- irler yazmış ve gençliğinde gazı:!te
:ya bir vali arandığı zaman, Feridi, cilik yıı.pmış bir adamdır. Binaen:ı
Atatürke İsmııil Habibin hatırlat- lcyh, · yazılarını yazdırmak için 1s
n:_asına hiç te lüzum olmadığı aşi- mail Habip gibi kimselere hiç te 
kardır. Herhalde Ferit, milli da·ıa :muhtaç değildi. Bunu Feridi tanı
uğrun<ln çalış::ınlann arasında fsma- yanlar çok iyi bilirler. 
il Habipten çok daha ileri bir nıcv- Hem bütün bunlara ne lüzum 
kide bulunuyordu. var? İstediği bir adamı' devletın mü-

Kastamonuya kendisiyle birlikte hirn memuriyetlerinden biri olan 
gitmek istemiyen valinin Gaziden valiliğe tayin ettirecek kadar nüfu
rrniithiş bir haşlama yedikten sonra zu olduğunu iddia eden İsmail Ha
bc:raber gitmiye mecbur olduğunu, bip, kadir bilmez arkadaşına bu iyi
hattfı Kastamonuda bile İsmail Ha- liği yapıp onu vali tayin ettireccği
b~pten ayrılmamak için evinde ona ne, kcndü;ini, yıllardır peşinde koş
bır oda ayırdığını söyliyecck kadar tuğu en büyük emeline kavuı;tur
iJcrl giden İsmail Habibe, hakikatin saydı, yani mebusluğunu temu; et
hiç te yazdığı gibi olmadığını -pek seydi herhalde dnha makul hareket 
ala bilmesine rağmen- bir defa da- etmiş olurdu. 

Şu halde Avrupaya ve Ameri

kaya tahsile genç gönderirken, 

yalnız tahsil ve mektep şartlarını 

değil, göndereceğimiz memleket -

lerin içtimai ve kUltOr vaziyetle -

rini de tetkik etmek ihtiyacı var

dır ve belki de bu, tahsilden daha 

mühimdif. Çünkü çocuğun karak
terini yapan Amil, dersten ziyade 
muhitidir. 

Yüzlerini görmediğim /mpektlci knnkardeşleri! Affediniz, 
teşekkür ediniz ve göğüslerinizi inkılapçı Tiirk vatandaşı gu
ruru ile kabarlınız. Sizi, bizler tebrik ederiz. 

imar işi için Belediyeler 
Bankasından 5 Milyon 
Lira istikraz Ediliyor 

!hs hatırlatmak isterim. İki sütunluk makalesinde, yalnız 
Evet, 1923 Ni5anında İsmail Ha- kendinden bahseden ve kendini 

bip Kastamonuya Vali Feritle bir- methü senaıfan başka bir şey yapmı
liktc ve ayni otomobilde gittiler. F 3 .. yan İsmail Habibin; "Bırnk bu sü
kat, bu gidiş İsmail Habibin anlat- tunlar kendimden bahsetmek l~in 
tığı şekilden bambaşkadır. Onun değildir,, diyerek sahte bir tevazu 
-vı:li ile birlikte gitmekten iki mnk- göstcrmiye kalkışması ne kadar gü
s;ıdı vardı. Biri, valinin kiraladığı lünçtür. Acaba bunun kendisi farkı
otomobilden istifade ederek aynca 
vtosa.iti nakliye ücreti vermekten Ankarada Cezalandırdan 
kurtulmak, diğeri de, Kastamonu- Talebeler 
ya valiyle beraber inerek muhitte .Ankara 25 (TAN muhabirinden) -
kendisinin, merkezin mühim bir a- Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi ta
dıımı olduğu kanaatini uyandırmak Iebesinin bu somestr tatılinde Bal
V<' hu suretle peştnden koştuğu rrc- 1 kanlara yapacağı S<'ynhat yüzünden 
bııs'uk hulyasının tahakkukunu bir talebe arasında vaki olan ihtilaftan 
dC'!'"'ce daha emniyet altına almaktı. dolayı Vekfılet meseleyi tetkik etmiş 
Kn<ı' monuda aylarca valinin e- ve önayak olduğu öne sürülen yeni 

vinde kalıyor, bu da doğru. Amma, zamanlar grupundnn Hakkı Sevran 
bu misafirlikte yine kendisinin izah ve HulOsi adlı lki talebenin Fakültc-
et.tiğlnden bambaşka sebeplere den kayıtlarının silinmesine, diğer 

Vekiller Heyeti 
Toplantısı 

Ankara, 25 (Tan Muhabirinden)
Vekiller Heyeti bugün öğleden evvel 
Başvekil Doktor Rc!iic Saydamm ri· 
yasctinde toplandı. Tnplantı saat on 
üçe kadar sürdii. Vekille.- Heyetınde 
çarşamba gününden itibaren e:m blit
çc projesinin eaasları goru~tılmektc
dir. 

Yeni Romanya 
Eüyük Elçisi 

(Baıı 1 incide ) 
Biz burada vazüelerimizde gös

terdiğimiz dikkat ve itina ile hizmet 
kabiliyetimizi arttıracağız. Merkez
de, bizi mümkün olan yardtmlariy
le daima takviye edecek ve bu su
retle arzumuza en kısa zamanda 
varmak yolunu bulmuş olacağız. 

Belediye namına Beledlyclrr 
Bankasından be~ milyon lira kadar 
istikraz imkanı temin edilmt tir. 
Bunu şehrin iman için en faydalı 
ve tasamıflu tekilde sarfctmek fi. 

zere lizım olan plAnlan hazırlıya
rak l~e haşhyaca~z. 

işleri için bir proje bazırlıyarak Da-
h ·u Vek!lcttne gönderecektir. ı ye ö , 
Dahiliye Vekili Faik ı:trak ı~ ri-
yasetinde teşekkül eden komısyon 
bu projeyi tetkik ederek en ııon fek
linl belediyeye bildirecektir. Bele
diye de buna göre imara başlıyacak
tır. Bu projeye ithal edilecek ~n 
mühim işler şunlardır: 

ı _ Gnzf K6prllsün0n her iki bnşından 

itibaren Bcyo~lu ve İstanbul tarafına u
zanan ~ddeler gQzcrglihında lstbnlh 
işlerini ikmal etmek. 

% _ Beyoğlu cihetinde etmdlki Stad,-o
mun yerinde tlyntro binan, sehlr ıazıno 
ve oteli, Halkevl binası 7apmak, 

3 _ Şehrin milnaslp gOrillecek bir ::re
rinde bir matbuat aalonu 7npmak, 

4 _ Şehrin ı;Qt ve et derdini hallet
mek için devlet ziraat lrurumiyle mOş. 
tereken, ıehrln et ve süt iJln1 baaaracaıt 
bir mOessese ktmnak. 

Saracoğlunun beyanah 

Belgrad, 25 (Tan Muhablrindenl
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlunun hareketinden e~ Yu
goslavya Hariciye Nazın Çin~ar Mar
koviç tarafından şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. 

Başvekil Çvetkovtc: ile Türkiye, 
Yunanistan ve Bulgaristartuı Belgrad 
elçileri Romanya maslahatgüz:ırı , Sa
racoğlunun maiyetindeki zevat, Tür
kiyenin Bclgrad sefaretinin yüksek 
memurları, hükümet erkAnı ve Ha
riciye Nezaretinin yüksek memurla
rı bu ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Şükrü Saracoğlu, Türkiyenin Bel
grad sefaretinde gazetecileri kabul 

ederek şu beyanatta bulunmuıtur: 

"Güzel seyahat.imin neticesinden 
pek memnunum. Bükl'8fte dört Bal
kan devletinin mUmeeJil.lerile delil, 
dört arkadaş, hattA dört kardeşle bir
likte çalıştım. Blriblrimlzden 'Ykda
nen ve zihnen mUsterlh olarak n 
hepimize dUşcn vazifeyi yaptığımıza 
kani olarak ayrıldık Güzel menlle
ketinlzi gördüm ve Yugoslav millet~ 
nin vilcude getirdlğt eserleri takdir 
ettim. Bir noktaya, canlı bir hakika
te nazarı dikkatinizi celbederim: O 
da, memleketlerimizden her birinin 
selAmett için yegane esu olan Balkan 
paktıdır. Bazan nazariyeler ortaya 
konur ve hadisat bu nazariyeleri ta
kip eder. Baz.an da ht\disat evvelce 
vuku bulur ve nazariyeler hidiseleri 
takip eder. Bize lbım. olan hepimizi 
a lftkadar eden bir hf'def, bir ideal
dir. Ben bu müşterek ideali. bütün 
milletlerimizin ve şehirli, köylü, bü
tün milletlerimize mensup fertler
den her birinin sin~inde kard~t ~bl 
bir1birlerini sevecekıerl ve gittikçe 
artan refnh1 pnylıışacaklannı "ir Sftl

tPu~\iliM~örür .ııi_bi_ol'!,Yorum. Bu 
ıaenle varmak için~ fle mr. yo'k .. 
sa nazariye ile mi işe başlamak la
znndır? Bu nokta üzerinde yapıla

<"ak münakaşaların sonu gelmez. mü
nakaşaları bir tarafa bır3klp 
hakikati olduğu gibi ele alalım: Bu 
hakikat. Be lkan paktıdır. 

Nazariyeyi ortaya koymak. Bal

kan paktının yalnız de"Jletlerin, mü

nevverlerin, dirijanların değil, mil

lctlerlmize mensup fertlerden birt
nin mah olmasına çalışmak siz ~ 
zetecilerin vazifesidir. Naip Prem 
tarafından kabul edildim. Bu benim 
için büyük bi:r şerefttr. Kalbimde 
daima prense katp nıuhabbetll bir 
hürmet taşıyacağım. Hükumetinizin 
erkinilc temas etmekle pek kıymetli 
zevatla tanıştığıma tamamlle kant 
bulunuyonım. Dünya ıfyaet iflerln
de bu kadar büyük rol oyıııyau bu 
dostluktan ve bu doırtane ve phll te
mastan her fırsatta iltifade edecetlın
Bu ak'am memlek11tlnJz hakkmda 
büyük bir takdir hinile ve Balkan 
antantı siyaseti hakkında tam biı hu
z~ru kalple hareket edeceğim.,, 

M etaksa6'n .ssleri 
Atina, 25 (Hususi) - Sapekfl Me

taksas, bugün Bükreş seyahati hak
kında beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 

"Dost ve miittefik 9alkatı yarım 
adası milletlerinin dostluk ve ittt -
faklannı daima oldutu gibi muhafa
za etmekte ve her lhtiınal karşısında 
dalına Amade ve aralannda miltP.Sa
nit olduklarını size beyan edebilmek
le bahtiyarım. 
Banşa, fakat vekarlı ve haklı bir 

barışa derin bir surette merbut bu
lunarak, diğer Balkan mi11P.t1erfnfn 
de ittifakımızı akd!!ttt~ ayni 
şartlar dahilinde saflarımıza iltihak 
edeceğini ümit ediyoruz. Yunanfstan
da değil, başka yerlerde, Balbn itti
fakının devamından şüpse e!ienler 
ınevcut olduğu için şu mesut haberi 
size verehilirim ki, bu :ıtifak daıma 
daha ziyade kuvveth olarak devam 
etmektedir ve edecektir ... 

Savarona Pire~ siı/4'or 

mustenittir. iki talebenin leyli meccanilikten ih-
0 tarihlerde Kastamonuda uzun racına, 10 talebenin bir sömestr 

müddet oturulııbilecek ve tam bir is.- müddetince nehariliğe nakline ka
tirahati temin edecek otel yoktu. Bu rar verilmiştir. 

Bfik~, 25 (A.A.) - Resmi gaze-
tc, elçiliklerde vukua gelen bazı de
ğişiklik'er hakkmdııki knrarnamcyi 
neşretmektedir. Halen hariciye neza
reti politik dairesinin şefi bulunan 
Radu Crutzesco, Bedin elçiliğine, ha
len Berlin elçisi buhman Radu Cu
vara Romanyanın ilk Atina bfıyük 
elçiliğine tayin edilmişlerdir. 
Romanyanın ilk Ankara büyük el

çiliğine de halen Ri.ga elçisi bulunan 
Vasil Stoica tayin otı.bmUJtur. 

Istablı amirenin stadyom yapıl
nutk üzere belediyeye terkine İcra 
Vekilleri Heyetince karar verilmiş-
tir. İstanbtıla aynca devlet bütçe
sinden yardnn da tetkik edilmekte
dir. İstanbulun imar plAnmı tetkik 
için Bfl1Vekil kendi reisliği altında 
bir komisyon teşkil ederek bu iş 
hakkında kati bir karar alacaktır.,, 

ı _ PJAnlan hamlanm!$, fstfkamette
rl ~ztımıs bulunan ııehrtn ana caddele
rinde icap eden l.ılmlfık muamel4tını 
ikmal edip işin inşaat n!hasını hnurıa .. 
mak, 

e - Şehir stndyomunu tesis etmek, 
Haber aldığımıza göre, belediye 7 _ Şehir otobOs ~ blr an e.-

bu D milyon lira ile 7apacağı imar .. ele almalı:.. 

Bir proje hazırlanıyor 

Savarona yatı, Hariciye Vekili Şük 
rü Saracoğlunu getirmek üzere. dün. 
Pireye hareket etmiştir. Haber aldı
ğımıza göre, Hariciye Vekilimiz yat
ta Yunan devlet ricali feNfine bir 
alyafet 'Yereeektlr. 
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Meşhur Alman 

TARAFINDAN 
Formülü Yapılan 

Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor 

VEM US 
E.WINTER 

KREMi 
terkrp, tesir ve cilt güzelliği bakımından dünyada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mübalagalı reklamlara hacet voktur. Bir tecrübe ve mukayese kafidir. 

Deposu,: Nureddin Evliya zade müessesesi, İstanbul. 

DABKOVIÇ 1 
KAYIP: İş Bankasında 21876 nu- ı 

maralı cüzdanda kullandığım tatbık ' 
/mührümü kaybettim. Yenisini yaptı- en Çığır Kitabev'l 

Çünkü ASPiRfN senelerdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve a~· .. ,, 
rılara karşı tesiri şaşmaz biı: il3ç ., 

olduounu isbat efmisfir. 

AS P f R İ N in resırinden emin ormak içtn 

(ütfen_ffi markasına dikkat ediniz. 

Türk Hava Kurumu 
Anliara Şubesinden : 
1 - Ankara merkez kazasının tayyare piyango biletleri satışının mü

teaddit bayiler marifetile idaresi kararlaştırılmıştır. 
2 - Bu iş hakkındaki şartnameyi her talip şubemiz kaleminden iste

yebilirler. 
3 - Teklifte bulunabilmek için tallplerin asgari on bin liralık nakit 

veya banka mektubu veya arttırma ve eksiltme kanununun kabul et
tiği esham ve tahvHat vermeleri şarttır. 

4 - lhale kapalı znrf usulile ve arttırma, eksiltme kanununun tari
fatı dai~sinde ll/Mart/1939 cumartesi günü saat ON altıda Ankarada 
genel merkez binası dahilinde şubemiz idare heyeti huzurunda yapıla
caktır. 

5 - Bu işe talip olanların ihale gününden bir gün evvel yani cuma 
günü saat ON altıya kadar teminat ve teklü mektuplarını ayrı ayn zarf 
içerisinde olmak üzere bir zarfa koyarak makbuz mukabili şubemize 
vermeleri lazım<Ur. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeye-
cektir. (488) (977) 

~----
Güzellikler ••• 

Dünyada mevcut 

bütün şeylerden 

üstündür. 

Onu lı:oruyunuz 

KREM PERTEV 
Sizin bu yoldaki müca
delenizde kendisine iti

mat edilebilen en 
kuvvetli vasıtadır. 

~ ................................. .. 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz için 2 büyük 1 kil çük traktor, bıri tek ikisi çift olmak 
üzere 3 silindir. 3 çayır makinesi ve 3 adet üçlü tırmık kapalı zari usulUe 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat 17,400 liradır. 

3 - İhale 10-3-939 cuma günü sa at 11 de Ankarada Hava yollan u
ınum müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1305 lir a::hr. Mezkur teminatı para olarak 
Vermek istiyenler idaremizin Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabına 

Yatırarak makbuz ibraz etmelidir. 
5 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar vesikalarile 

birlikte teklif mektuplarını kom;sy on reislığine vermeleri lazımdır. 
6 - Şartname ve fenni şartnameleri ıle mukavele projeleri Anka

ra ve İstanbulda devlet hava yo'larıacentelerintien parasız alınabilir. 
(619) (1171) 

SINGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S l N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 iJA 500 liradır. 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S l N GER SAAT MAGAZALARI - Istanbul Eminönü. Tel: 21914. 

lstlınlik dolayısile mağazamız arkadaki dar soka~a naklo!unmuştur. 

ve Ski. 

Vapur Acentahğı 

«8CHULDT • ORIENT • LfNEa 
Eşyayt tlcar:ITe nakli için serf pcsta: 
ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 
Beremen, Anvers, Yunanistan. Tilr
klye Bulgaristan Romanya ve av
det. 

F:şya tahliyesi için beklenen 
o urlar. 

va-

Schleswlg Holsteln vapuru 2 Mar
ta doğru. 

Tahmn l('fn beklenen vapurlardıın: 

nUBURG vııpunı 4 Marta doıtru. 

Schleswfg Holstein vapuru 8 Mar
ta doğru. 

H. PAJKURIC 

Vapur Acentası 
.,z~TSKA PLOVIOBA A. D• de 

Kotor Balkın antantının ekonomi!< 
konferaneında tHla edllen enter· 

• balk•nlk hat. BOyUk IDkı modern 

"LOVCEN .. 
vapura He fetanbuf, Klhtence, Pi· 
re, Korfo, Arnavutlu!<, Dalmııçyıı 

sııhlll, Trlyelte, Venedll< ve 8uaal< 
ıtraaında muntazam posta. 

Yolcu ve eşyayf ticariye ahr. 

Tenezrllh ve zevk seyahati için 
MQstemıı fırsat. 

KÖSTENCEYE 
tık posta 28 Şubat saat 14 de 

PİRE, KORFU, Arnavutluk Oaı

maeya sııhl11ert, Vencdlk ve Trlve~

teye ilk posta 4 Mart saat 13 de. 
Her nevt tafsUAt tein Galatadr> 

(Yoleu salonu krırşısındAl umum• 
ııcentellle: Telefon: 44708 ve bOtOıı 

seTahaf fdarrhanelf'rlne mOroeaat 

~~~~~ıı 
L vazım Amirliği Satın ' 

~ima Komisyonu ilanları 

24 ton nohut alınacaktır. Açık 
eksiltmesi 27 şubat 939 Pazartesi 
günü saat 14 de Tophanede Leva
zım amirlij!j satınalma komisyo -
nunda yapılacaktır. Hepsinin tah-
min bedeli 2400 lira ilk teminatı 
180 liradır. Şartname ve nümune
si komisyonda RÖrülebilir. İstek -
lilerin kanuni vesikalarile her.ı. -
ber belli saatte komisvona eelme-
leri. "513., "849,, 

*· 
38 ton kuru fasulve altnacak -

tır. Açık eksiltmesi 27 Subat !139 
Pazartesi günü ı;aat 14,30 da Top· 
hanede Levazım amirliği Satınal
ma komisyonunda yapıla~aktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 4560 lira 
ilk teminatı 342 liradır. Şartname 
ve nümunesi ırnmisyonda S?ö .. tile
bilir. İsteklilerin kanuni ve!'>i.ka
larile beraber belli saatte kom:s -
vnno ,...,ı..,.,nıo..; "1;1? '•l?ıH~ .. 

GUZELLIGINIZ 
ICIN 

racağımdan hükmü yoktur. ---------
Makbule Sezgin 1 NEŞRIYATI 

• latanouı Ankara Caddesi 163 No. 

TÜRKiYE SEYAHATNAMELERi SERiSi: 

1 1 1874 de lstanbul I Edmonde de Amicis'ten çeviren 
Reşat Ekrem Koçu. C. BisC\l'nun tabiat üzerinden yapılmış 41 adet 
resmi ile • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 kuruş. 

2. I 1869 da Trabzondan Erzuruma J Th. Deyrolle'den 
Çeviren Reşat Ekrem Koçu. Muharririn tabiat üzerinden yaptığı 31 
adet resim ile · • • • • • • • • • • • • • • • 25 kuruş. 

3. I 1786 da Türkiye J Elisabeth Craven'den çeviren Re

şat Ekrem Koçu. C. Biseo'nun 23 adet resmi ile. • • • • 25 kuruş. 

4 • I 1655 • 1656 da Türkiye ve lstanbul J Thevenotdan 
Çeviren Reşat Ekrem Koçu. • • • • • • • • • • • 25 Kuruş. 

iÇiNDE TOPHAM, RADCLYFFE, WALLIS, BRUDSHAW, GRIFFITHS, 
BENJAMIN, ADLAR!, ,ALLEN, HIGHAM ve BENTLEY TAFlAFINDAN 

YAPILMIŞ 14 GRAV0R VARDIR. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Cinsi l'tliktarı l\luhammcn B. % 7,5 Ekslltmein 
\ Lira Kr. muv. Tc. fekli Saati 

27 ad. Muşamba 

Selefon 
kağıdı 

Çuval ağa
15000 tabak 

1 ad. sif 
zı dikme ma-
kinası İzmir 

378 

806 25 
490 

Lira Kr. 

28 35 

60 47 
96 75 

açık eksiltme 

• • 
" " 

14.3() 
15 

ı - Cins ve mikdnn tahmil bedeli ve teminah yukarda yazılı üç ka
lem malzeme şartnameleri ve nümuneleri. mucibince ayn ayn eksilt
meye konmuştur. 

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

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

IV - o·kiş makiria&l eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fenni tek
liflerinin lnhisarlıır umum müdürlüğü tuz fen şubesine beş gün evvel 
berai tatbik tevdı etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın işti
rak vesika almaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7 ,5 gü
venme paralarile münakasa için tayjn edilen gün ve saatlerde yukarda 
adı geçen komis yona gelmeleri ilan olunur. (1129) 

* l\lnlın cin. Miktan Muhnrnm en B. Muvakkat T. Eksiltme saati 
Lira Kr. Lira Kr. şekli 

~------------------Süpürge 3000 adet 341 25 25 59 Pazarlık 15,30 
Üzüm kes. Biç 10 " 350 - 26 - " 16 
Cibali F. ahçılığı işi 16,30 

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

il - Eksiltme 7 /3/939 tarihine raslayan salı günü yukarda, hizala
rında yazılı saatlerde Kııbataşta levazım ve mübayaat §ubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

* I - Tdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası Şişe yıkama atölye ve 
üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi mucibince kapalı , 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 11387.0'1 lira, muvakkat teminatı 854.02 liradır. 
III - Eksiltme 17 /lVIart/939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15,30 

da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar Le
vazım ve Mi.ıbayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi işler 
yapmış olduklannı gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün evveline ka
dar Umum Müdürlük Inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet 
vesikası almalan lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 5 el maddede yazılı 
fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme parası, makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 
14,30 a kadar mezkur Komisyon Başknnlığına makbuz mukabilinde ver-
meleri 1

: -·mdır. "1278" , 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Tıp fakültesi mecmuasının şimdiye kadar çıkmış ve bundan sonra 

çıkacak nüshaları, 25 er kuruş fiyatla Istanbulda Ankara caddesinde 
üniversite kitapevinde sntılmaktadır. (1261) 

e --• Saç bakımı --• KREM BALSAM İN 1 Güzclliiin en birinci ~artı. 

KANZUK 

lst. C. Müddeiurnumiliiinden: 
1 lst. mahakim ve devairi adliyesin

de açık bulunan ve açılacak olan BlN 
kuruş maaşlı zabıt katipliklerine me
murin kanununun (4) üncü madde
sinde yazılı vasıf ve şartlan haiz ve 
daktilo ile seri yazı yazan katipler a
rasında müsabaka ile münasipleri alı· 

Bütün dünyaca takdir edil
miş sıhhf güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

vağsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vazo ve tüplerde satılır. 

1 p f 1 N • nacağından, isteklilerin bu maddede 

1 
e ro ızam yazılı belgeleri hamilen imtihan gli

Kepekleri ve saç dökülmesini nü olan 2 mart 939 Perşembe günü 
tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ tedavi eden tesiri mücerrep bir saat ondan - bir gün evveline kadar 

tsT ANBUL _ BEYOOLU 1 ilaçtır. 1st. adliye encümeni başkanlığına 

••••••••••••-Iİİl•••••••••••mıi müracaat eylemeleri. 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz : 

tzıuiRİN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih' ediniz. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: Aderyatika va • 
pur Kumpanyasına mensup İtal
ya Bandıralı F. Grimani vapuru • 
nun 37 nci seferi ile 157 sayılı po
liçe mucibince mückkili Buda bi
raderler müessesesi namına ge • 
len MS/BB markalı 8851/53 No. 
lu 3 sandık elektrik malzemesi i-

• le Hayri Araboğlu acentasına men 
sup Birleşik Amerika Bandıralı 

EXCELLO vapurunun 32 inci se
feri ile yine müekkili müessese na 
mına gelen 51 No. lu poliçe muh
teviyatından müfrez B. F. C. mar
kalı FH. 46/413 F • 2123 - 11 - lG 
ve 61 ve 63 No. lu Sandık buz ma 
kinası ve aksamına ait iki adet 
ordinonun zayi olduğundan iptal
lerine karar verilmesi mezkur mü 
essese avukatı lsak Hazan tnrafın 
dan arzuhal ile talep edilmiş ol -
malda Ticaret kanununun (638) 
inci maddesi mucibince ziyaı id • 
dia olunan işbu ordinolann ~ylu
nan tarafından 45 gün zarfında 

Mahkemeye ibraz olunması lüru • 
mu ve ibraz edilmediği takdirde 
bu müddetin hitamında lptalleTi
ne karar verileceği illin olunur. 

(14207) 

D IK KAT! 

APIKOGLU 
SUCUKL~RINI 

Tercih edlnis 
Halls koyun -.e sığır etinden ma

muldür. BQUln bakkallarda satılır. 
Taltlidlerinden sakınınız. 

İmaldUıaııe: Maltepede 
••••••Telefon: 24340·----· 

Her terde• evnl hlarlıl• • 
Kolaylık-Şıkli~ 

feıt eıoor ııt•rekltaı 8a1a11lar, Dit 
içlıı rapılmıt olaıt b11 aaııtllr-• 
lellıın tlr•re• flllltll da tam!• el 
ftllf olurlıır. Hutvtu inceltir vıJ 
c•••• tH•ılba~a ıııauıu; u ••' 
t•dlııl hare•au, .. e •Ue kııt'l1191! ..,.... 

"•1•••, 7 ,,z nrMıı• ıtıb•re!tt 
!atı,_ reri ~·~!..S .... 

~ 
llTANIUL, i.roit•· 

• Ta ... ı aı•rdaıı• 12 No. l•ı 
~aıanurı ziyaret ııdlnlı .. ,. 
_13 No.ıu tıırilamlzl laleylnlz. 
l'"lr•tlıınmııda bltDk tenallll, 

TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

işleri yapılrr. 

TAN Matbaası - lstanbul 

Telefon: 24310 

\.. J 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat ()4,30 dan 

18 c, Sah, Cumartesi 12 ye kadar fi. 
karaya. Dh·anyolu No. IH. 



===::::- lZ 

"*'**''' ·-Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 

çocuk gıdalarile yavrunuzun 

tehlikeye koyarsmız. 

sıhhatini 

AHahın yaraffığı 9ibi saf ve 
tabii hW..ıubattan yapdmış 

/jezelya p' \ 
ırınc 

\ 

/,.m;k 
\. 

Tt ı· uru Arpa. 

Her~;mek Po.lales 

Çavdar Yulaf 

8acl.em B~yaz 
1., fiil.sır 

Çoeuklarını:rn ycder~ni:r. F."' viijksek evsafa 
malik olan bu özlü unu 

dünyada mevcud çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, 

Patates, 
Y~laf, 

Mısır, 

Mercimek, Buğday, 

Türlü, Bezelya, 

irmik, 

Badem, 

Çavdar Özü Unlarmı Çocuklarmıza Yediriniz. 
ık'' 1 • .,.,. , ./ 

TAN 26 - 2 - 939 

Yakın bir maziye kadar memleketi
ıniz otomobilcileri OPE L Otomobil
lerinin mevcudiyetini bile 
bilmezlerdi. 
OPEL ile GENERAL A10TORS 
Kumpanyası 7 seneden beri birleş
mesinden sonra OPEL, otoınobil 
tekniğinde mükemmeliyetin rumuzu 
olmuştur. Herkes OPEL'in yeni mo
delini :Jabı,r:nzlıklu bekliyor. 

Eski { Super Six) serisi yerine 
_yeni çikan 

Serisi saıısa cıkarıbnıslır: 

VENiLİKLER: 

Aerodinamik yeni hatlar, 
Veni konfor ve lüks, daha geniş, 
daha uzun, 
Şasiyle yekpare tamamen Çelik 
yeni karoseri, 
veni sistemde Diz tertibatı 

ve saire ... , ve saire •••.• 

OTOMOBİL TiCARETİ 
ISTANBUL 

T. A. Ş. 
ANKARA 

avanlara ı 
Kabızlık, gebeler için bir zehirdir. Kabız çeken gebelerin kanında, 
hüceyreler kusurlu ve zayıf doğarlar. 
Kusurlu ve zayıf hüceyrelerle beslenen çocukların da dıbağı ve bün-
yesi zayı! olur. . 
Akşamları biradet K!SSINGA hapı yutarak bünyenizi zehirlenmekten 

'9 ._ kurtarınız. Her Eczanede bulunur. 41 ' 

İktisat Asistanlığı 
Siyasal Bilgiler okulunda 35 lira asli maaşh ikhsadi ilimler asistan

lığı açıktır. Yüksek mekteplerden mezun olan askerliğini yapmış bulu
nanlar arasında martın on beşinci çarşamba günü imtihan yapılacak ve 
muvaffak olan seçilecektir. Talipler in nihayet dört gün zarfında el ya
zılarile hal tercüme1erini bildirir bir istida ile okul direktörhiğüne 
müracaatları lazımdır. (1218) 

ve 

ADEMİ İKTİDAR 
BEL GEY$EKLIGINE 

~~ı 

KARŞ 1 
Telefon: 

Santral Memuresi 

• 

Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta btuau 1255 Honnobin) ~,, 

B\lyük müesseselerin teleton 
santrnllni idare etmiş iktidarı 
tecrübe ile ve elindeki vesika
larla sabit bir bayan iş ara
maktadır. İdaremizden ııo
rulrnaSl. 

Tabii ÜzülüyorsUnui Değil mi? 
Çocuklarınızda gördüğünüz oburluk, halsizlik, kansızlık, hazım

sızlık, karın şişmeleri. arasıra ishaller, baş dönmeleri, burun ve ma
kat kaşınmaları, uyurken salya akması gibi gayri tabii haller zavallı 
yavrucukların barsaklarında ) aşıy an ve kanlarım emen solucanların 
tesiridir . 

... 
isme olucan Bisk··vi • 1 

kullanmakla bu hallerin hepsi ortadan kalkar, çocuklar ve büyükler 
sıhhatlerine, neşelerine kavuşurlar. 

Kullanış tarzı kutuların içinde izahlı olarak yazılıdır. Okuyunuz 
v~ çocuklarınıza senede bir kaç bisküvit ihtiyaten veriniz. 

(İSMET) ismint> dikkat edilmesi ri<.'a olunur, her eczanl.'de 
kutusu 20 Kr. 

Sahibi ve Neşriyaı Müdürü Halil Lütfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşrlvat T L. Ş. Basılrlığı ver TAN Math:ıası 


