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Kudüs, 2 (A.A) - Salahiyettar mahfeller, Ma
verayitŞeria'da karıfıklık çıktığı hakkındaki haber
•,.ri tel<zin etmetked1rler. 
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~tatürkün son nutl<u ile 
Türk inkılôbı yeni bir ham· 
leye baıhyor. (Hazine m~n· 
faati) sözünü bayrak dıye 
kullanan köhne bir zihniy~t, 
zararh bir sistem mazı ıe 
karışıyor. 

[Ankarada bulunan 
BQfmuharririmizden J 

Ata türkün bug.ünk~ . nut~~ 
ile Türk uıılletının go-

zünde yeni bir ufuk, Türk varh· 
ğında yeni bir yol açılmıtbr. Oü. 
yük Şef kendine mahsuı .gör~t 
keskinliği ile milletin derın bır 
yarasını detmif, tedavi çareleri. 
ııi göıtermittir. 

Hastalık, eskiden kalma hükfunet 
ve halk telakkisidir ve bundan doğan 
çok zararlı ikiliktir.. Bu . telakkiye 
bakılırsa hükfunet ıdaresı halktan 
ayrı bir eeydir. Ken~ kendin~ m~v· 
cut bulunması için bır sebep, bır hık
met vardır. Bu idare evvela kendini 
dtişiinUr, hazinenin m~aati~ _koru· 
mayı gaye tanır. Halk, ıdaresının ya-
taması için ıuzumu olan çiftliktir. 
Halkın l§ine bakmak lazımdır, fakat 
usul dairesinde, yavaş yavaş, halka 
makamın ehemmiyetini ve üstUnlüğU . .. 

M eşrutlyet bu zihniyetin en mu 
balağalı ııekline kar§ı yapıl

ını~ bir hareketti. Cümhuriyet ida 
resı, halkçılığı en samimi bir gaye 
diye kabul etti. Eski zihfıiyeti yaşa 
tan resmi lisanı, eski tabirleri, Un
vanları kaldırdı. BUyUk merkezler 
:~ Yen~ bir ~b doğdu. Kendini halk 
~etin} guden• bir vazife adamı 

dıye tanıyan ve halkm işini kolaylaş-
~ayı tabii bir gaye bilen dürüst 
Türk memurlan çoğaldı. 
Fakat merkezden muhite dogruv 

gittik . çe bu tip memurlar seyrekleşi-
yor .. Niçin? Memurlar fena, kabili 
vetsız hU u · "' • sn nıyetten mahrum adam 
lar olduğu ı...ı- . ., H h" .. 1 d ğU' ~u' mı. ayır, ıç oy e 

e ... Kırt.asi sistemin işleyiş tar
zı, eski fena .. a.. • ..ı. 

c.uınıyeı.ıen kurtulmıya 
ve halkm falni .. . ,. gornııye meydan bı 
rakmıyor B" tU 
dedi F • u n mesuliyet sistem-

.r. ertıerde değildir Devlet hiz-
metinde çal . · 
karde 1 ışan 'l'ilrk memurlannm 

d 
ş eri, bankalarda ve fabrikalar 

a muvaffak tı . 
Devlet h' ı~e e vazıfe görüyorlar. 

ı:nmetınde v · ti b başka tUrlü azıye n undan 
vur edil olmasına sebep tasav

emez. 

Eski glinleri hatrrlıyalrm: on. 
yunu umumiy 'd . . 

Osmanlı id . e ı aresı eskı 
aresınin meml k te 

lat ettiği helal e e musal 
bu idarenin fPD ard~n biriydi. Fakat 

• 0 ... yes.ı ne olurs 1 
tşıeyış tarzı ile . a o sun. 
M r ' l"'i usullere uygundu 

a ıye memurundan h' · 
bi'iyette b 1 ıç te Ustün ka

. u unmıyan Düyunu umu-
mıye memuru giinü .. .. . 
· · d gunune vazife-

smı yapıyor u. Çünkü bi d f 
• ~ k b r e a umu-

m~ çsr ·ı unu temin edecek şekilde 
idı. onra memurdan b kl . 
b "tti k . e enen ış as· ve abıliyet seviyesı· 
d 

ne uygun u. 
Idare m"kani7ma~mın bugiink" . 

l i ' • UL'.j· 
ey şındek ' :n büyük hatayı yukanda 
anlattık. Hukümct memuru. kendin• 
h lktan ayrı ve Ustün görüyor iddia. 
eı halk me.,fnati için değil mevhum 
ha7.lne menfaati için çalışmaktır. 

Fakat dert yalnız bu zihniyetterı 
ibaret değildir. Memurdan beklener 
iFJ çok çc•ındir. Biribirini tadil ve ik· 

mal eden kanun1ardan, ek ka
nunlardan zeyled ;lmiş maddeler
den m!111a çıkarmak ve kitaba .ıy· 
~n hır iş görmek için yaman bir 

mutehassıs oLmak lfızımdır. Her me
mur böyle bir mütehassıs olamaz. 

(Arkası 10 uncuda.) 

ı e ec ısının Pazar esı S Ih Teklif° Edile k 
Toplantısında B. Celal Bayar... u ce 

lngiltere, Şimali ispanyadaki Harp 
Programını Okuyacak Filosunu Geri Çekmiye Karar Verdi 

Hayat Ucuzluğ·u 
ve Vergiler İçin 
izahat Verecek 
Ankara, 2 (TAN Muhabirinden) - Öğre

nildiğine göre, Batvekil B. Celal Bayar, kabi
neainin yapacağı ve b~armak kararında oldu
ğu itler hakkındaki programını, Millet Mecli
ıinin önümüzdeki Pazartesi günü yapacağı 
toplantıda bizzat okuyacaktır. Bu programın 
ana hatlan, Şef Atatürkün son nutuklarında 
itaret buyurdukları noktalar olmakla beraber, 
buna birçok bakımlardan büyük bir ehemmi
yet atfedilmekte ve önemle beklenmektedir. 

B'lhasaa zirai ve iktısadi sahalarda yapıla
cak işler hakkında programda çok etraflı iza
hat verileceği anla,ılmaktadır. 

Yine verilen malumata göre, Bay Celfil Bayar bu 
programı okuduktan sonra, ana yasa mucibince Mil
let Meclisinin o günkü celsesinde itimat reyi istiye
cektir. 

Yeni kabinenin programında ha· İ~ 
yat pahalılığına karşı alınacak ted- Şefimiz ve en 

birl~!'-~~km2~ csaslı_~~:ler b~ı- büyüifümüz A: 
DU üClblrler .h&1ıJand& da iahat l liitiüi --~ 
verileceği anlaşılmaktadır. gün Millet Mec 

Diğer taraftan alman malfimatn ı· • d MiU-
- k1:ıı tl . ıaın e, -gore, ve ~ e erde, Millet Meclisinin 

bu toplantı devresine yetiştirilmek ü- ~ V ehilleri haz.urunda 
ıere birtakım kanun layihalan ha.- ~ bir nutuk daha söyledi, ya-
zırJanma..ktadır. pılmcuı lôzım gelen önemli 

Baf1Jekil B. CelQJ Bayann devlet ve millet işleri için 
tefekkürleri direktiller verdi. Buradaki 

Ankara, 2 (A.A.) - Başvekil Ce- reaim, Atatürkü Pazarte•i 
lal Bayar Anadolu Ajansına aşağıda- celsesinde Mecli• kürriiriin
ki tezkereyi göndermişlerdir: de, tarihi nutkunu okurken 

"Reisicümhurun beni Başvekruete gösteriyor. Diier resimler 
tayin buyurmaları ve cUmhuriyet bay ' altıncı •aylamızdadır. 

(Arkası 10 uncuda) 

7 ürkiqe - Mısır Münasebet /eri .. 
~--__.;.--~-----:-----~~-

1 ki Memleketin Geçimi 
Çok Düzgün Gidiyor 
Elçi Diyor ki: "Terakkilerinizi 

Sevgi He Takip Ediyoruz. 11 

Mıtıınn Ankara Elçiııi 
B. Muhammet Naki 

Kahircde çıkan El-Ahram gazete
s!nin Türkiye muhabiri B. Fransuva 
PsaJti, Mısır sefili Ekselans :Muham
met Naki Elcezayirli ile görüşmüş 
ve iki memleketi alakadar eden me
seleler hakkında Mısır elçisinden be
yanat almıştır. Değerli sefir, Türki
ye - Mraır münasebetleri hakkmda 
şu sözleri söylem.iştir: 

"- Mısır ile kardeş Türkiye ara
sındaki mUnasebetler gayet dostane
dir. Uç ay evvcJ imzaladığımız mua. 
bedeler her cihetten iyi olan bu mü
nasebetleri bir kat daha tanziın et
mıştlr. Hergün, her sahada asil Türk 
milletinin, kurtancısı AtatürkUn 
idaresinde yaptığı terakkileri en 
derin sevgi ve alaka ile takip etti
ğim.izi söylemıye hacet yoktur. 

KültUrel, sosyal ve din bakımların
dan biribirlerine asırlarca çok bağlı 
olmalan dolayısile. Türkler, Mısırda 

(Arka&l 10 uncuda) 

Dokuz Devlet 
Konferansı 

Toplanıyor 

Londra, 2 (TAN) - BUtün Ame
rika cilmhuriyetlerinin iştirakile is
panya dahili harbine son vermek fi. 
zere bir teşebbüs yapılması için vu
kubulan teklif, Amerika Birleşik hU
kUmcti tarafından reddolunmuştur. 
Amerikanın Londra büyük elçisi 

B. Normnnd Davis bu hususta L1· 
giltcre hUkumetine malumat ver· 
mi§ltir. 

Ademi Müdııhnle Tfili Komitesi, bu 
gün toplanmış, ve hazırlauan teklifin 
komite umumi heyetine takdimine 
karar verilmiştir. Komıte gelecek 
perşembe günü toplanarak t.eklifi tet 
kik edecektir. Tali komite, sunduğu 
teklifin, Sovyet Rusya tarafından tas 
vip olunmadığım bildirmektedir. Bu 
teklif, Ingiliz planı dairesinde hazır
lanmıştır ki, ispanyada dövüşen iki 
tarafa sulh teklifini de tazammun et
mektedir. 

Bugün Cebelüttnrık boğazının iki 
~arafını tahkim etmek meselesi mev
zuubahis olmuş. asi mahafili Afrika 
kıyısındaki Ceutanm müstahkem bir 
mevki olduğunu ve ikinci derecede 

(Arkası 10 oncoda) 
Amerikanın Londra Elçisi B. 

N. Davi• 

Yeni Kanun Ldyihaiarı 

Millet Meclisine iki. 
Layiha Gönderildi 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

iktisat Vekaletince hazırlanıp Ve
killer heyetinde görUşüldUkten sonra 
Millet Meclisine sevkedilen bir kanun 
liyihasma göre, bazı gemiler için 
A vrupadan getirtilecek teçhizat ve 
malzeme 940 mali yılı sonuna ka
dar gümrük resminden muaf tutul
muştur. Bu gemiler, devlet müesse
selerile Türkler ve Türk sermayesile 
müteşekkil şirketler tarafından satın 

alınmış ve sevk kuvvetleri buhar ma. 
kinesi, elektrik veya dahili ihtirak 
motörlil gemiler olacaktır. Türkiye. 
de bunlar tarafındıın yeniden veya 

mevcut gemlle•in bazı kısmtlarmdan 
.stifade etmek suretlle yapılacak ve 
yaptırılacak mümasili gemilerin de 
ihtiyacı olan tekne, makine aksamı 
teçhizat, kazan, gemi atat ve edevaO: 
demirbaş eşya ve mefruşatı, gümrük 
resminden muaf tutulan maddeler a
rasındadır. Ancak bu hUkUmlerden 
istifade için bu maddelerin Türkiye 
dahilinde tedariki mümkün olmama
lıdır. 

Hükiimetten Meclise, Dahiliye Ve
kfiletindeki mahalli idareler, umum 
mUdürlüğUnUn riyasete tahvili hak

(Arkası 10 nııcuda)' 

Sadabad Pektı Devletleri 

Dört Hariciye Nazırı 
~ Kabilde Toplanacaklar 

Çin cephelerindeki Japon 
aiperlerinden birinde 

( Bu husmıta son haberler üçün
cü sayfadadır.) 

Galatasarayın 
Tanburu 
Meselesi 

"Oumhurtyct,, gazetesmde bir 
kaç giin evvel Galatasara:rın 
t:ulbunı hakkmda ç:ka.n yazı~a. 
eski Gal:ıta.'illray müdürü F~thf 
yann TAN'da cevap verecektir. 

:ran Hariciye Nazın B. Samii & vekilimiz Celal Bayarla beraber 

Türkiye, Afganistan, Iran ve Irak Hariciye Nazın da ilkbaharda Kfıb·l .. 
arasında Tahranda imzalanan Sada 

dr bulunacaklardır. Dört devlet bari
bad paktı münasebctile önürnüzdek ı 
ılkbaharda Kabilde bir toplantı yapı- cıye nazırlarının Kabilde yapacaWarı 
lacaktır. Bu mUnasebetıe hariciye bu toplantıdan biraz sonra ~B.dabad 
Vekilimiz B. Tevfik RtiştU Aras. J. paktına dahil devletler erkanı h rbJ· 

ran Hariciye Nazın B. Semii ve Irak ye reisleri de toplanacaklardır. 
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DERTLERiNDEN: Deniz Bank ,, 

Hileli Sütleri Yılabasmda 
1 

Kimler Satıyor? Kuru!ı---uyor 
•ı stanbulda temiz sUt ihtiyacı, 

senelerdenberi halkın din
lediği bir hikaye olmuştur. Sütçü
ler, bu aybaı:;ından itibaren, daha 
temiz ve ucuz sUt satmak kararın
da idiler. Fakat, bu kararın flil sa
hasına geçtiği hakkında henüz bir · 
haber yok. 

Istanbul temiz süte nasıl kavuşa 
bilir? Bu meseleyi dün bir kere da 
ha tetkik ettik, alakadarlarla te
maslar yaptık ve bilmem kaçıncı de 
fa olarak yine anladık ki İstanbu
l un temiz ve hilesiz süte kavuşma
sı, hakikaten mühim bir meseledir. 
Bir hakikat tc şu ki bugün şehirde 
satılan sütlerin yansından fazlası 

sıhhi §artlarla hiç alakası olmıyan 
kaıımakarışık bir nesnedir. Süt der 
dini alakadar, muhtelif kimseler ay 
rı ayn mütalea ederek birer çare 
tavsiye etmektedirler. 

B ir müddetten beri şehrin iyi 
süt ihtiyacı üzerinde etüt

ler yapmakta olan belediye şu fi
kirdedir: 

- Belediye, !stanbulun temiz süt 
ihtiyacını temin etmek üzere bir 
proje hazırlamıştır .. Bu proje üze
rinde çalışılıyor. Bu mevzua dair 
yakında fiili kararlar verilmesi bek 
lenebilir. lstanbulda satılan sütleri 
her sabah muayyen merkezlerde 
toplıyarak muayene edeceğiz. Ve 
lbu sütleri hususi kaplara koyaca
ğız, ondan sonradır ki satılığa çı
kartacağız .. Fakat süt alım ve satı
mı bizim üzerimizde olqııyaeak .. 
Belediye, süt toplanan .merkezler
de, tabii halde olduğu gibi va.zif e 
görecektir. Buralarda sütleri mu
ayyen ölçüde ve ağzı kapalı kapla
ra koyacağız. Bu kaplar mühürle
necek ve alıcının eline geçinceye 
kadar sütçüler tarafından açılamı
yacak .. Mesela, yarım, bir, iki lit
relik şişelere doldurulacak ve milş 
teri stitU kapalı şişeler içinde ala
c ktır. lstanbulda temiz süt temin 
etmek için bundan b~ka çare bu
lamıyoruz. 

1 
• stanbu} belediye hudutları 

dahilinde süt veren 5306 
inek. 716 mancla, 7951 koyun, 3259 
keçi vardır. tstanbulda bir günde 
26530 kilo in<"k sütü, 2864 kilo mari 
da, 39"5 kilo koyun, 1629 kilo da 
keci siitti ki ccman 34979 kilo süt 
istihsal edl' iyor. Vasati bir hesapla 
b ·r günde b0 r inek 5, manda 4, ko
yun ve keç d.e yarım kilo süt ver
mektedir. Şehir hudutları dışından 
da Istanbula bir mikdar süt geldiği 
göriılüyor. Fakat. bunun mikdarmı 
tesbit edeme.d'k. lşte bu sütleri hi 
lesiz ve temiz bir şekilde halka i
~rmek iç:n lazımgelen teşebbüs.eri 
y pacağız., 

Belediyenin bu mütalcasına 
mukabil mahallelerde süt 

eatan sütçüler de şöyle diyorlar : 
- Isianbulda temiz süt derdi ba 

e·t bir istir. Kaymakaltı ve yağaltı 
d nilrn sütlerin satışı menedilirse, 

f h lledilmiş olur. Isbı.nbulda yağ 
v kaymak yapan fabrikalar var. 
Bunlar manda sütii kullanırlar. Be
l diye hududu dahilinde slit veren 
man a yok ur Bu fabrikaların kul 
}andıkları manda sütleri hep dışa
ndan gelir. Sütün yağı ve kayma
ğı alınır. G ri kalan fena ve muzır 
süt satılır. Bu suretle piyasaya fe 

na süt veren fabrikaları vilayete 
ihbar ettik. Gecen gün bir tanesi 
arandı. Hakkında kanuni muaımele 
yapılıyor." 

D iğer bir siltçU de şöyle di
yor: 

- Kaymak ve yağaltı manda süt 
teri 8atıştan menedilince, lstanbul 
t miz süte kavuşmuş olur. Çünkü 
günde en aşağı bu şekilde dört bin 
kilo muzır süt satılıyor. Bu sütler 
ucuzdur. Halk ucuz süt arıyor. On 

~ • Belediyeye göre, ıstanbulda bir ' Hazırlanan Layiha, Bu 
günde 35 bin kilo sut istihsal edili- ~ . D d G .. u·· cu .. lecek 
yor. t.ıı J evre e or !f 

• Sütçülere göre, hileli sütler yağ ve (. H"k. t 't b··t·• deniz mües-.. 1 d' ~ u ume e aı u un 
kaymak altı sut er ır. ~ 

~ 
e Mandıracılara göre hile yüzünden s:selerinin bir elden idaresi mak~a-

şüt satışı azalıyor. t dile kurulması kararlaşan.. ~.Den~ 
"'~ ~ ......_"-"'-~" bank) hakkındaki layıha, Büyük Mil-

inanalım mı) •• . . 
kuruşa kilosu .. Halbuki, iyi inek sü 
tünün kilosu 16 - 18 kuruştur. ls
tanbul tarafında 16, Beyoğlu tara 
fında 18 kuruştur. Bu kaymak ve 
yağaltı manda sütleri ortadan kal 
karsa, geri kalan sütler temizdir. 
Inek sütüne hile karıştırılamaz. Yal 
nız su katılabilir, ki su mu.zır bir 
şey değildir." 

B aşka bir sütçü de şunları ila. 
ve ediyor: 

let Meclisine verilmistir. Layiha, bu
günlerde iktısat encÜmeninde tetkik 
edilerek diğer alakadar encümenlere 
gönd~rilecek ve süratle umumi heye
te sevkedileccktir. 

1 (Denizban k) m yılbaşında faaliye-
te geçebilmesi için layıhanm birinci.
kanun ayı çıkmadan Mecliste müza

ı keresi icap etmektedir. 

1 
Kanun Meclisten çıkar çıkm.aZ 

(Denizbank) ı te§kil edecek olan De
nizyolları, Akay, Tahlisiye, Deniz 
Fabrika ve Havuzlar, Kılavuzluk, ls-
tanbul, Izmir, Mersin ve Trabzon Li
man işletme idareleri bu müesseseye 
devredilerek merkeziyet suretile ida
re olunacaklardır. Liı.yihaya göre, bü 
tün bu müesseselerin muhasebe teş
kilatları Denizbank merkezi içinde 
birleştirilecek, bUtUn tediyeler ve tah 
siller bankaca yapılacaktır. Deniz
bank kurulunca, Gemi Kurtarma şir
keti de tamamen devletleştirilerek bu 
raya bağlanacaktır. 

(Denizbank) faaliyete geçince, li
manlarımızın inşası, yeni posta ve 
yük vapurları yaptırılması, harici 
hatlar tesisi, tersanemizin her türlil 
gemileri inşa edebilecek kuvvet ve 
kabiliyete getirilmesi gibi mühiın 
mevzular üzerinde do

0

ğrudan doğruya 
bu müessese tarafından büyük taah
hütlere ve işlere girişilmesi kararlaş
mıştır. Bu itibarla, önümüzdeki sene, 
denizlerimiz ve denizciliğimiz için çok 
:aal bir devir olacaktır. Denizbankm 
Ankarada hükfi.metle iş temasını i
dare edecek bir merkezi olacak, ay
rıca Istanbulda da kendisine bağla • 
nan müesseseleri idare edecek bir te._j 
kilii~ hulunacaktır. Bu kısım, Merkez 
Rılibm hanmn US(; Ka1.nı.ı.ncr-ycn vrw 

cektir. 

Milli Zevke Aykırı Ta· 
belalar Değiştirilecek 

- Bir seyyar sütçü günde en faz 
la 35 kilo süt satar. Buna bir kilo 
iki kilo su karıştırıp ta 15 - 20 ku
ruş kazanacağım, diye düşünmez. 
Çünkü, cezası ağırdır. Sütler bele
diye tarafından kontrol odiliyor. 

Binde 30 yağ bulunması lazım ... 
Bulunmazsa, 15 lira, 30 lira cezası 
var. Derecesi de 20 oknak Hizımdrr. 
20 derece gelmezse yine ağır para 
cezası var. Sütçüler sulu süt sat
mak istemezler. Çtinkü, müşteri al 
maz. Zaten bir seyyar sütçlinün 
günde kazanacağı yarım liradır. E
sasen süt muayene eden dereceler 
50 kuruşa .. Şimdi birc:;ok müşterile
rimizin derecesi var. Hemen süti.in 
ne mal olduğunu anlıyor. Kaymak 
altı manda sütleri ortadan kaldı
nlmalı, belediye de kontrolü daha 
iyi yapmalı. O zaman Istanbul te
miz sUte kavuşur." 

S Utçüler Cemiyetinin baıımda 
bulunanlardan birisi de şun · 

ları söyledi: 

Muhtelif şekil ve vasıtalarla yapı
lan reklamlarla her çeşit tabela ve 
levhalar üzerindeki yazılardan çoğu· 
nun okunaklı ve düzgün im.lalı olma
dığı görülmüş, belediye, bunu önle • 
mek için yeni bir talimatname hazır
lamıştır. Bu talimatnameye göre, el, 
duvar ilanlarile her türlü ziyalı rek
lamlar sabit veya müteharrik bütün 
yazılar milli zevke aykırı olmıyacak, 
okunaklı bir şekilde ve düzgün imla 
ile yazılmış bulunacaktır. Bundan baş 
ka tUrkçe yazılar daha kalın ve bü
yük olacak, diğer lisanlarla yazılmak 
istenilen şeyler behemehal, türkçe ya 
;ııların yarı tutan ve puntoları da 
yarı büyüklUğü kadar olacaktır: Ye
ni talimatname şehir meclisine veril
miştir. 

- Bugüp ceı:niyete kayıtlı ola
rak 1058 aza var. Bunun 53 Ü müs
tahsil, yani mandıracıdır. Kayıtlı ol 
mıyan mandıracılarla beraber, bil 
tün Istanbul süt müstahsilleri 122 
dlr. Slit satanlara gelince: Şehirde 
83 sütci.i dükkanı vardır. Hepsi de 
cemiyete kayıtlıdır. 900 kadar da 
seyyar sütçü kayıtlıdır. Fakat, mu 
ayene kaçağı ve saire 400 kadar da 
cemiyete kayıtlr olmıyan seyyar 
sütrü vardır. Bütiin !stanbulun süt 
ihtiyacını bu arkadaşlar temin e
der. Fakat, mtişteriye süt olarak 
satılan mikdarın yanında kaymak 
ve yağaltı manda sütleri mühim 
bir yekun ı tutuyor. Bunlar fena 
sütlerdir. Halk bunları görerek 
bütün stitlcrin fena olduğuna hük
mediyor. Oteki sütler fena ve ucuz 
dur. Iyi stit satanlarla rekabet ya 
pıyorlar. Iyi inek sütü satanlar pek 
mü~kuı vaziyete düşüyor." 

E n çok şikayetGi olanlar süt 
mtista.hsilleridir. Bir süt 

müstahsili diyor ki: 
- Halk, Istanbulda satılan bU

tÜn sütleri fena tanımıştır. Birçok 
evler süt almıyor. Süt satışı gittik
çe azalıyor. Halbuki, biz sütü ter-

Tebrik Telgraflarına 
Gelen Cevaplar 

Cümhuriyetin on beşinci yılı müna 
sebetile Vali ve Belediye Reisi Mu
hittin UstUndağ tarafından Reisicüm 
hur Atatürk ile Başvekil Celal Baya
ta ve Dahiliye Vekili ŞükrU Kayaya 
çekilen telgraflara dün te.şekkUr ve 
mukabil tebrik cevapları gelmiştir. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi l 

tem;z sağıyoruz ve şehre hilesiz 
g<1nderiyoruz.. Bi7.im inek sütleri
mizde hile yoktur. Evvelce tstanbu 
la siit veren 200 kadar mandıra 
vardı. Şimdi 122 dir. Birer birer 
mandtralar kapanıyor. Haf böyle 
devam ederse, biz de mandıraları 
kapayıp, inekleri kasanlara sata
cağız.. Mandıra masrafı <;oktur. 
Hayvanların yiyeceği de bilhassa 
kısın çok pahalı .. Bu sene yağmur 
suzluktan otlar da iyi olmadı .. Şe
hirde kaymakaltı manda sütleri çok 
ucuza satıldığı için biz de ucuza 
vermiye mecbur oluyor ve ziyan e
diyoruz. Halbuki, iyi süt biraz pa
halıdrr. Süt pahalı olunca iyi olur. 
Halk bir iki kuruş fazla verse, kor 
kusuz iyi süt içer. Fakat, iyi süt 
olduğunu nasıl inandırmalı?. Mese 
le burada! .. 

Cilt K~~~ul 294 1 144 Kuponu l 
30 kupona mu1'8,;bil bir 10 kupona mukabil bir 

cilt (300) k~~. cüz 7Y.? kuruştur. 

R. F. 

Romanya ile Ticaretimiz Afganistan 

H. f 1 · d B''k Meclis Reisi a. ta çın e u reşe . Diyor ki: 
Bir heyet Gidiyor 
İki Memleket Arasmda Yeni Esaslara 

imzalanacak Dayanan Bir Mukavele 
Aldığımız malumata göre, Roman

ya ile aramızda yeni esaslara daya
nan bir ticaret mukavelesi akdi için 
önümüzdeki hafta Bükre§te müzake
relere geçilecektir.. Iktısat Vekaleti 
idari müsteşarı Faik Kurtoğ1unun re 
isliğinde bulunan bir heyetimiz, şu 
günlerde hükilmetimizi temsilen Ro
manyaya hareket edecektir. Bu mü
zakereler neticesinde, dost Roman
ya Bqvekilinin Ankarayı ziyareti sı
rıc:sında kararlaştırılan esaslar daire
siı1de yeni bir mukavele imzalanacak 
tır. 

Bükreş müzakeresinde Romanya 
sefirimiz Hamdullah Suphi Tanrıö· 
ver de hazır bulunacaktır. Hamdul
lah Suphi Tannöver, dün ak· 
§aı?nki trenle Ankaraya gitmiştir. 
Bir iki gün sonra tekrar şehrimize 
dönecek ve buradan vazifesi başına 
hareket edecektir. 

Bükreş Elçimiz, Hamdullah 
Suphi T anrıöver 

Romen tacirlerinin üç ye başlamış, bu hal, Türkiye maıları-
müyonluk alacağı var nın nisbetsiz derecede paJıalılaşması 

Salahiyettar bir membadan aldığı- na sebep olmuştur. 
mız Dlalftmata göre, Romanya ile a- Bunun neticesi olarak ta Romanya 
ranıızdaki kliring anlaşması, son za- ile olan ticarettmiz, 2 milyon liradan 
manlarda bu dost memleketin bizden 500 bin liraya kadar düşmüştür. 
eskisi kadar mal· almaması yüzünden Bükreş müzakerelerinde 
işliyenıez bir hale gelmiştir. Merkez görüşülecek meseleler 
bıuıkıasında bloke olarak biriken Ro- şu günlerde Bükreşte başlıyacak 
men alacaklarının yekunu 3 milyon olan müzakereler son üç durgunluk 
Türk lirasını buLmuştur. Romanya senesinde ortaya çıkan vaziyeti iza
da Türk malları üzerinden % 38 P- le edecek tedbirlerin tesbitine imkan 
rim alınması, mallarımızın satışına verecektir. Romen ihracatçılarının 
büyük bir engel olmuş, yapılan te- Merkez Bankasında biriken 3 milyon 
şebbüsler neticesinde bu prim geçen liralık . alacakları ile kıtalık kereste 
eylfıl ayın,,danberi kaldırılmıştır. Bu mübayaası için yapılan mukaveleden 
tedbirden sonra, Türk ithalatı sürat- peydahlanan bir milyon liralık yeni 
le inkişaf yoluna girmiş ve iki mem- Romanya alacağının tesviyesi esasla 
leket arasmda göze ~rpanıJ>ir faali- rı da aranacaktır. 
vet h~uıl.a--4-- J - ----- .., 

Fakat, dj,ğer memleketlerm Ro- ta göre, son on sene}ik mübadele va-
manyaya yaptıkları ithalattan da ziyeti, tabii şartlar altında devam e
yüzde 38 prim alınması yolundaki decek, alış veriBlerin ne Romanya, 
kararın tatbik edilemeyişi, son yıllar ne de Türkiye lehine bellibaşlı bir 
içinde mallarıımızın Romanya piyasa fark vermiyeceğini göstermiştir .. Bi
lanndaki sUrümUnü kıran mUhim bir naenaleyh, şimdi bUttin mesele, Uç 
anıil olmuştur. Nitekim Yunanistan, milyonluk Romen alacağının ödenme 
kendi ithalatı üzerinden yüzde 38 sini kolaylaştıracak bir tesviye yolu 
prim alınmasına muvafakat etmediği bulmıya kalmıştır. Bunun da, Roman 
için Yunan malları Türk ithal!tını:ı yanın bizden mal alarak kapatılaca
Romen piyasalarmda rekabet etmi- I ğı tahmin edilmektedir. 

Parti Ocak 
Kongreleri 
Cuma Günü 
Başlıyor 

Halk Partisi Ocak kongrelerine 
cuma günü başlanacak, bu ayın o
tuzunda nihayet verilecektir. Nahiye 
kongrelerine de gelecek ayın onunda 
başlanacaktır. Cuma günü Beşiktaş 
merkez ocağile Yalovanın Kirazlı, El
malık, Kazını.iye, Çiftlik köyleri o
cakları ve Fatihin Sarıgüzel, Uskü -
darın Selimlye, Silivrinin Selimpaşa, 
Eıninönünün Gıyasettin ocaklarının 
kongreleri toplanacaktır. 

Üç Aylık Maaş 
Yok/amaları 

Yarın Başlıyor 
Dul, yetim ve mütekaitlerin altı 

ayda bir yapılan maaş Yoklamaları-

na yarından itibaren bütün mal mü
dürlüklerinde ve maaş tevzi yerlerin-

de başlanacaktır. Yoklama muame
lesi ayın 20 sine kadar devam ede -
cektir. 

Bu müddet içinde yoklamalarını 

yaptırmıyaniar, umumi tevzi.attan 
sonra maaş alabileceklerdir. 

Maaş sahipleri, şubelere fotoğraf
lı hüviyet cUzdanları ile müracaat e
deceklerdir. Mal\H olanlar maliıliyet 
raporlarını göstereceklerdir. 

-0-

"Memlek'et Dııına Çıl<an 
Her Afganh Türkiyeye 

Gelmeyi Borç Bilir,. 
Dost ve kardeş Afganistanın Mil

let Meclisi Reisi B. Abdülahad Avro 
patlan şehriımize gelmiş ve Perapa.las 
oteline inmiştir. 

B. Abdülahad dün kendisile görü
şen bir muharririmize demiştir ki: 

"- Her Aflganlı memleekt dışına 
çıktığı zaman, mukaddes bir memle
ket saydığı Türkiyeye gelmeyi ken
dine bir borç bilir. Bu cümleden ola
rak tedavi için gittiğim Avrupadan 
dönerken bütün Afganlılar için müş
terek olan bu a.-zuyu tatmin etmek 
fırsatım elde etmiş oluyorum. Anka 
raya da gidip Atatürk Türkiyesinin 
en yeni eserlerini yakından görmek 
emelindeyim. Oradan Bağdat ve Tah 
rana da uğradıktan sonra Kabile dö
neceğim. 

Yarın için ümitlerimiz 
Biz Türkiyeyi büyük kardeş sayı

yoruz. Türkiyenin de bizi küçük kar 
deş te!Akki ettiğini görüyoruz. Biz, 
daha çok yetişmiye ve ilerilemiye 
!JlÜhtaCJz. Buna şüphe yok. Fakat ba 
şımızda münevver bir hilkümet bulu 
nuyor. HUkUmdanmız genç olmakla 
beraber gayet tedbirli bir zattır. 

Memleketim.izin servet kaynaklan 
çok zengindir. Halkın milli duygula
rı demir gibi kuvvetlidir. Bütün bun 
lar bize yarın için büyük ümitler ve-
riyor .. 

Hedefimize ulaştığımız vakit, Tllr 
kiyenin Ağabey sıfatile biztm mu .. 
vaffakıyeti.ımizden sevinç duyacağı 
şüphesizdir." 

Afganistan bizden doktoT 
istiyor 

:A.fganistanın Ankara bilyük elçisi 
B. Sultan Ahmet Han da dün bir mu 
harririmize demiştir ki: 
"- Afganistanda doktora çok lh 

tiyaç vardır. Bu münasebetle Türki
yeden birçok doktorları memleketi
mize "davet ediyoruz. Kendilerine o-

tir. Bunun haı:iciııde hu::ıu:si ~rıık 
hasta kabul ederek para kazanabile
ceklerdir. 

Efganintana gidecek doktorlara a~ 
rıca bir de yol parası verilecektir. 
Arzu eden Türk doktorlarının bize 
müacaatlarını beklemekteyiz." 

Mecidiye Köyü 

Yolunda Bir 

Otomobil Devrildi 
DUn, MecidiyeköyU civarında b~ 

otomobil kazası olmuştur: 
Mehmet isminde bir zatın kullan.. 

dığı hususi otomobil, BUyUkdereytl 
giderken Mecidiyeköyü civarında bir 
hendeğe yuvarlanmıştır. Devrilmenin 
sebebi, otomobilin hem ön, hem de 
arka lastiklerinin birdenbire patla.mıg 
olmasıdır. Kazada, otomobil sahibin~ 
bir şey olmamış, yalnız yanında bu .. 
lunan beş y&§mdaki kızı Ruhiye ha· 
fif surette yaralanmıştır. 

L~~~J 
H alk Partisi lstanbul ilyön kurul ge

nel sekreterliğine ilyön kurul üyel~ 
rinden Refi Celi.1 Bayar ıeçilmiıtir. 

• 
Ayın el~ısında Beyoğlu merkezi Be

yoğluntm Yenişehir, Fatihin Sultan
Selim, Beykozun Mahmut Şevket Pa
şa, Buzhane ve Paşamandıra, Eyü -
bün Islam Bey, Usküdarın Toptaşı, 
Silivrinin Celaliye, Kadıköyilnün Ha
sanp~a ve Rasimpaşa, Em~nönünün 
nemirtaş, Bakırköyünün birinci o
cak ve Sarıyerin Garipçe ocakları 

kogreleri toplanacaktır. 

Ayrıca her maaş sahibi, resmi se
nedini, birer yeni fotoğrafını ve tas
dikli yoklama ilmühaberini de bera
ber getirecektir. 

Zehirli gazlardan korunma çarelerini 
öğretmek üzere açılacak kurslar bu 

ay içinde mutlaka derslere baljlıyacaklar• 

dır. 

• pasta, kurab'.ye gibi yiyecek m~~dele-

Kongreler muhtelif saatlerde ola
cak ve her birinde vilayet idare he
yeti azasından biri bulunacaktır. 

lstanbul Adliyesinde 

Teftiıler Yapı~acak 
Ankaradan gelen baberler:e göre, 

yakında !stanbula Adliye müfettiş
lerinden Sırrının riyasetinde bir tef
tiş heyeti gelecek ve grup halinde bü 
tün Adliye muamelelerini teftiş ede
ceklerdir. Bu arada noterliklerin ımu
ameleleri de incelenecektir. Müfettiş 
lerin dört, beş ay kadar lstanbulda 
kalacakları anlaşılmaktadır. 

Yoklamalar, ayın 20 sine kadar 
her gün sabahları saat ondan 12 ye 
kadar, öğleden sonra 14 ten 16 ya 
kadar devam edecektir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan ah- ı 
nan malumata göre, bugün yurdumuzda ha 
vanın orta Anadoluda az bulutlu, diğer yer 
terde kısmen bulutlu geçmesi, rüzılrlarm 
Şimali Anadoluda, Cenubi Anadoluda, 
Trakya, Kocaeli ve Eıe mmtakalarmda •i· 
mali istikametten, orta, diier yerlerde hafif 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

ri yapan ımallthanelerden dun an• 
sızın nümuneler alınmıetır. Tahlil neticesin 
de ,urük yumurta kullandıkları ıörülenler 
cezalandırılacaklardır 

11 inci ay 

Şaban: 27 
Arabi 1356 

Gün: 30 

llkteşrin: 21 
Rumi 1353 

Güneş: 6,33 - Oğle: 
ikindi : 14,45 - Akşam: 

11,57 
17,4 
4,52 Yatsı : ıB,38 - imsak: 

DUNKU HAVA esmiştir. Barometre 762,2 milimetre, ha-

Dün hava kısmen kapalı geçmie, rilzglr ı raret en çok 15,9, en az 6,6 santigrat ola
cenubu sarkiden sanivede iki metre olarak rak kavdedilmistir. 

• 
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Alman ve ltalyan 
Gazeteleri, Edene 
Çok Çatıyorlar 

Filistin de 
Müth;ş Bır 
Su Baskını 

T Kudüs, 2 (A.A.) - Bi'risseb'in 
cenubunda Sina çölünde şiddetli yağ
murlar dolayısile hasıl olan tuğyan 
n~~:es~de 9 bedevinin boğularak öl
dugu soylenmektedir. Bu bav.alid\ 
bulunan bedevi çadırları tamamile su. 
1~ altında kalmıştll'. 50 den fazla 
&ile meskensiz kalmıştır. Birçok hay-

kv~n telef olmuştur. Bu havaliye hü-
ı.ımet ·· · -suratıe ilaç ve yiyecek gön-

dermektedir. 

Mısır hududuna giden yolun bazı 
kı:'~an geçihniyecek bir hale gel
nuştır. 

l 
~~-daviv şehrinin kenar mahalle

erını e sular istila et . tir 
mış • 

. Diyarbekirde · 
Dıy~bekı.r, 2 (A.A.) - Bir hafta-

danben şehrinı.ize ı:ıidd tl' _ 1 • ktadı ~ e 1 yagınur ar 
yagma r. Diçle . . 

1 b
. h ve cıvarmdakı 

Romanya Krall 

Çekoslovakyada 
Bükreş, 2 (A.A.) - Reisicümhur, 

B. Benesin bir daveti üzerine, Kral 
Carol, yanında veliaht de bulunduğu 
halde, Moravyada bir av partisine iş
tirak etmek Uzere bu akşam Çekos
lovakyaya hareket etmiştir. 

- - "--
Mısır • Libye Hududu 
Kahire, 2 (TAN) - Mısırın, Lib

ye _ Mısır hududu hakkrnda ltal
yaya bir nota verdiğini ~latan ya. 
bancı haberler tekzip edılıyor. 

TAN 

FRANSANIN 
FASTAKI 

HAREKETi 

F ilistind e asayiıe memur 

bir yerli mker 

Yu9oslavyada 

Silahll Hadiseler 
Belgrat, 2 (Tan) - Novi Gradatz 

çiftçileri namına yapılması iste:ıen 

bir mitingin men'ine rağmen yapıl
ması üzerine miting jandarma kuv
vetlerile dağıtılmış, fakat mebus 
Messarov bir el silah atmış, taraf
tarları da ayni şekilde hareket et
miş, bu yüzden üç kişi ölmüş, sekiz 
kişi de yaralanmıştır. Messarov ya
ralananlar arasındadır. 

1

1

Danlzigde 
Hitlerln 
Baqrağı mı? 

Varşova, 2 (A.A.) _ Dant2'Jlgde 
Nasyonal - Sosyalist partisinin bir 
~plantısmda mıntaka şefi Forster, 
bır nutuk söylemiş ve ezcümle de .: 
miştir ki: 

"- Uçüncü Reichin bayrağı ya -
k~da Dantzigin bayrağı olacaktır ve 
yme yakında Dantzig parlanıentosun
~a. yalmz Alman Nasyonal Sosyalist 
unıformaları bulunacaktır. Birkaç si
vili, Polonyablar teşkil eyliyecektir.,, 

Meni Muhakeme Kararı 
Adana, (TAN) _ Belediye reisi 

Turhan CemaJ hakkında.ki lüzumu mu 
hakeme karan, Şurayi Devlet umumi 
heyetince bozulmuştur. 

harp haberleri 
Harp vaziyetine gelince; havaıarm 

fenalaşması ve şiddetli yağmuralr 

dolayısile Japonlar Şanghay cep hesin 
de mühim bir hareket yapamamışlar 
dır. Yağımurlar yüzünden Suçov neh 
ri kabarmış ve denizin kıyıları ça
muı· bataklrgı haline girmiş, bu Çinli
lerin mukavemetini kolaylaştırmış 
ve koyun sahilinde bulunan Japonla
rın vaziyetini güçleştirmiştir. Koyun 
cenup sahilinde bulunan küçük bir 
Japon müfrezesi fena bir vaziyette
dir. Dün Süçov cephesinde şiddetli 
bir topçu muharebesi olmuştur. Ja
ponlar nehri geçerek Sangrasıı ile Ya 
okiaşa mevkilerini işgal ettiklerini 
bildiryorlnr. 

Kim kazanıyor? 
Şimali Çinde, Japonlar da, Çinliler 

de Şansi'nin muhtelif yerlerinde mu
vaffakıyetler iddiasındadırlar. Japon 
lar Şovyang şehrini işgal ettiklerini 
ve Şansinin merkezi olan Taiyuana 
ilerlediklerini bildiriyorlar. 

Nankinden gelen haberlere göre 
Çinliler Şansinin şarkından iki muka
bil taarruza geçmişlerdir. Maksat 
Şansiyi kurtanmaktır. 

Yeni Bir Köprü 
Ş. Karahisar, 2 (A.A,) - Çevrenin 

en mühim ihtiyaçlarından olup in
şaatı biten Biroğul köprüsünün açıl
me töreni yapılmıştır. 

su ar ır ayli kabarmıa ş h . .. 
~· e nn mun 

hat kısmındaki bazı evl . b en asmıştır. ---0-__ 

l n 9 il tere Radyo Arszulusal Propaganda Faaliyeti 
Propagartdasına 

Mukabele Ediyor 
Londra, 2 (Tan) _ !ngilte re pos-

ta ve. telgraf umum müdürü binba-
şı Trıyon, avam kamarasmd b a eya-
natta bulunarak, hükumetin d . ra vo 
ile arapça ve ıspanyolca neşri ·at 
yapmıya karar verdiğini bildirm~ 

• l"-
tır. 7 

Ara~a neşriyat ile, bilhassa, Ba
ri istasyonuna mukabele edilecek
tir. İspanyolca neşriyatın hedefi ce
nubi Amerikadır ve bu neşriyat ile 
Almanyamn radyo ile yaptığı propa
gandaya mukabele edilecektir. 

Tekirdağ Halkevinde 
" Mavi Ylldırım 11 

Tekirdağ. 2 (A.A.) - Halkevi 
temsil kolu Aka GUndUzün "Mavi 
Yıldırım,, piyesini 1400 kişi karşı • 
mnda iki defa oynamış, müsamerede 
türler okunmuş, söylevler verilmiştir. 

A 
srımızm eın bariz vasıfların
dan biri propaga.uda fa8:li: 

yetidir. Herkes, her millet, kendim 
tanıtmak, koodi chvatarmı akset • 
tirmek, her muhitte tara.ftar ka

mnmak, veya hiç olmazsa se~ı~~ 
ti uyandırmak, hnl3.sa prestıJını 
yük~eltmek i~in çalışıyor ve her 
va.-,ıtadan if.tifade ederek bu çalış
malarım ileri gc>fürüyor. Bugün bn 
çalışmalar, beynelmiİel hayatta ~ü 
yük bir önem imzanmış ve her mil-
let ba."ka milIP.tlerin dillerini de kul-

' · ı· tin. hız lanarak propaganda faa ıye 1 

laın<lrnmşhr. Haflisenin böyle ars~
ulusal mahiyet kazanması dol.ayısı-
le bu sütt-ında onunla alakadar o
luyoruz. Bu yolda verilen en .. son 
haberlere göre, tnglltere hükô
mdl bu be:\111.elmilel propaganda , . 
faaliyetine katılmak için karar ver 
miştlr. tn~iltere hükfuneti, hun~n 
için evveli\ anıpça ve ispnn~·olca Jı· 
sanlariJe radyo neşriyatı yapacak 
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ve bu suretle ftalyanıın Bari isWS. neşriyata karar vermiştir. 
yonu ile Alman istasyonla.nnm neş· Londra gazetelerinden birinin bu 
riya.tına mukabele edecektir. münasebetle verdiği ınaliımata gö

re, lngiliz radyosu, propaganda.ya 
propagmda Ue mukabeleden ~ek.i-•I ngiltere radyosu, bu ~~

ya kadar yalnız lngilizce ı
le netJriyat yapmakta ve iogi.Uzce 
bilenlere hitap etmekte idi. ltalyan 

. :radyolan ise, galiba dün dört Usan 
ile neşriyat yapıyordu. Alman rad· 
yolan da yabancı diUerdeıı istifa.
de ediyor ve Alman propagandası
nı her tarafa yayrnıya ~a.lışıyord11. 
Rus radyoswıun faaliyeti de bu fa,. 
a.liyetler gerisinde değildi. En ni
hayet Ingiltere de, Londra gazete
lerinin neşriyatına göre, bilhassa 
BarJ ve Zeesen (yani Alman) ra<l
yolamım faaliyetlerine mulcşı.bele 

etmek ltizumunu hlsr;etmiş ve her 
şeyden evvel arapça \'e lspanyolm 

nerek neşriyatında bitaraf ve ob
jektif olduğunu gösterıne;)i bir va-

zife bilecek ve bu suretle yalnız 
propaganda yapan istasyonlara 
karşı hissoluna.n itimatsızlık yeri
ne itimat kamnma;), gaye tam • 
yaca.ktır. 

p ropagandanm m tesirlisi 
propaganda hissini ve tesi

riıd Vermiyenl olduğuna n lngil
tere radyosu da. bu ioceliği eok i
yi kavradığına göre. hu faaliyet yo-
lunda. mühim muvaffakıyetlere 
namzet olduğu şiiphe götü~ez. 

·, ngUtereyi arapça neşriyat 
yapımya sevkeden amil, ln

gilterenin bilhassa Ak<leniz kışr 
larmda, Ya.km ' 'e Orta Şarıkta a
la.kadar olduğu Arap nıemleketle
ridir. Bugiin bu memleketlerde, 
bilhassa Filistinin taksimi projesi 
dolayısile lngiliz si)·aset i.ne kn.rŞı 
bir galeyan vardır. Bu galeyan gün 
den güne geıniı;lemekte ve lngilte
re ile bütün Arap memleketleri a
rasında bir uçrum açmak istidadın
da bulunduğunu göstermE'ktedir. 

Diğer istar;yonlar, fırsattan isti
fade ederek bu galeyanı körükle -
dikleri içi.n en nihayet lngiJterC" de 
Arap &.lemine doğrudan doğnıya 

hitap etmek ilıtiya.cmı hissetmi§ ve 
bu ihtiyacı tatmin için arapça neş
riyat yapmıya karar vermiştir. 

118.dise, radyonun be)'llelmilel si 
yaset alanında kazandığı değeri 
ayni zamanda hu cl1>~rr"ırı geniş te
sirini de tebarüz ettiriyor. 
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tifK 
Kavun ve Sulu! 

Kavunu severim dersem, kimse i
çerlemez ümiclindeyim. Çünkü kavu
na. karşı olan muhabbetim tama.men 
m.ide\i ve batnidir. Onun için kimse 
bundan kendisine bir kıskançlık payı 
çıka.rmama.lıdır. Eğ'9r kavun gibi ye
nir, serinletici, sulu ve tatlı bir yemiş 
varsa onun alınmak ha.ldmbr o.mma. 
sizin değil bayım! 

Rüyada sayıklar gibi göriişiiyonım 
sarun.aym! Kıldan nem kapaıı, ka
\"lHlU söylüyorum diye l<avunu kıska· 
nan, belki onuııı aleyhinde bulunan 
kimseler de vardır. Böylelerinin sö
züne ve haline ehemmiyet \·ermek· 
gerçi kan akıl değilse de olan biten
den karilerini haberdar etmiye mec
bur olan ~ .... ~eteciler, her şeyin idin· 
lıline varabildikleriınl de okuyucuıa... 

"Tna göstermek zaruretindeclirler. 
Kavunu suludur, serinleticilUr ve 

tatlıdır diye se\'diğiml söyledim. Şim
di bundan kendine pay çıkaranlar i
çinde sululan \•ardır. Hem nasıl su
lu ! Oylesine sulu ki, Suhıkule er 
nun yanmda Kuruçeşme gibi kalır. 

Ben de suludan hoşlanmam. Yılışık.
tan, uka.lidan, müraidoo, çanak yala
yıcıdan hoşlamnadığnn gibi. Kavun 
suludur amma rayihahdır, tatlıdır. 

Bu sulular ise yalnız yediklerinin ko
kusile rayiha.lanırla.r. Kendilerine 
mahsus bir kokulan yoktur. l\leşe a
ğaemm, ahlatın, pa.lamutun kokusu 
vardır. Bunlann yoktur. Çünkü ko
ku hüviyet verir; İli olswıı, kötü ol
sun. Bu sololarda ise hüviyet, içine 
döküldükleri kabm biçimine göre de
ğişir. Kavun suludur diye se,·erim ve 
amma kavun tatlıdır da. .•. 

Sulu. tatlı da değildir; acı da. A· 
cııun kati bir ifadesi vardır. Suluda. 
öyle şey ne gezer! Sulu kekremsi bi

le değildir. 
Oyle olsa zevki olur, çeşni<.;i ,., •. 

Onun !;esıııisi lurkçeşme bonılarmm 
delikle~i kapaınıya yu.rıyan lökün 
gibidir. Onun iı;in kavunu suludur di
ye severken suluyu da. kavun değildir 
diye sevmem. Ayıp değil yat 

Hi.'l.Sediyorum ki, siz de benim gibi
siniz. Yanınıza geleııı, vara yoğa sı· 
nta.n gôya tuhaf sandığı herzeleri 
sıralayıp sizin hesabınıza. birte~·e 

gülen, siz: 
- Bngiin hava. .. 
Derken: 
- Pek gtnel! Diye lafmm ikmale 

çalışan, 18.kırdı eki, sırıtma makinesi, 
radyosuz parazit olan bu sululan 
kurutmak, sıtma bataklığı kurutmak. 
t.an daha lüzumludur. Çüınkü bu su
Jularm cemiyet alıli\.kiyatma aşıladığı 
sıtma ne kininJe, ne sruvarsa.ııla, ne 
de muska ile geçer. Kökleri.ne kibrit 
suyu şu sulu.lamı! 

B. FELEK 

Romanyanın 

ittifakları ve 
Dostlukları 

Bükreş, 2 (A.A.) - Başvekil Ta;. 

tarescu, liberal partisinin icra komi
tesinde, hükumetinin dört senelik ic
raatını etrafile anlatmıştır. 

Başvekil, haricl siyasetten bahse. 
derken, hükumetin ananevi dostluk, 
siyasetleri sağlamladığını söylemiş ve 
şunları ilave etmiştir: 

"Küçük antant içinde Çekoslovak
ya ve Yugoslavya ile teşriki mesai
miz, her üç devletin de mukadderatı 
lehine olarak daima semereli olmu!J

tur. 
Balk3n antantının ve Polonya ile 

olan ittifakımı ın da bar iz vasfı işte 

şu ayni siyasettir. 
Mmt.akavi ittifaklar sistemimiz 

garpte, Fransa ile olan dostluğumuz
da bir istisna duvarı bulunmaktadır. 

B. Tatarescu bundan sonra Roman 
yanın Rusya ve Italya ile olan mtl• 
nasebetlerinden bahsetmiştir. 

-- ~·--

KISA HABERLER 
e Sovyct Rusyada seçim münacebetfle 

uzun t ren yolculukları için bu gibi trenlere 
de seçim sandıkhrı konulmuştur. 

• Belı;ikada Van Zeelandm istifasından 
sonra başlıyan kabine buhranı henliz de-
vam ediyor. ı 

• Pariste çıkan Paris - Soir gautesinin 
Italyaya girme~i kati surette yasak edil
miştir. 

e Yunan Kralı dün akşam Romadan 
Rossorro'ya giderek ltalya Kralını ziyaret 

etmiştir. 



4 TAN S-11-937 ~-

Ormanda Yangın Şehre Al)ak 

B
" -K-.,. .-. -

1 
.• -. -

8
----=---

5
- Basar Basmaz 

ır . oy u, U uçtan Dolandırılmış 
--0-

y akalanan Suçlu, Her 

Şeyi inkar Ediyor 
rr uhakeme Ediliyor 

Mahkeme, Hadise Yerinde ikinci 
Bir Keşif Yapılmasına Karar Verdi 

Vehbi isminde bir sabıkalı, Morde
hay isminde bir Musevinin 450 lira
sını zarf çılrk suretile dolandırdığı i
çin dün, müddeiumumiliğe verilnı* 
tir. Hadise ~y1e olmuştur: 

Dün Ağırceza Mahkemesinde, lstiranca ormanlarını yakmak Tekirdağlı 65 yaşlarında Morde-
euçu ile Çatalcalı Osmanoğlu, Salih isminde bir köylünün muha- hay, bazı e§ya almak üzere dün Is
kemesine devam edilmiştir. Mahkeme, geçen duruşmada suçlu ta- tanbula gelmiştir. Galata rıhtnnm

dan geçerken, Vehbi Mordehayda pa 
rafından masrafı verilmek şartiyle ormanda bir keşif yapılmasını 

.. •• .. • A • -· ra bulunduğunu öğrenmiş ve kendi-
ıkar~rl~tınnıftı. Dünkü celsede Çatalca muddeıumumıhgı tara- sini takip etmiye başlamıştır. Morde-
fından yaptırılan kefif varakası okunmu,tur. .. . . l hay bir sokağa sapınca Vehbi ~ar:ın1 

-, Bu rapora gore, Salıhın yanan O'l'- dan geçmiş ve yere bir paket duşür-

1. ff • D man civarında ağılı bulunduğu ve bu- müştür. Sonra da zarfçılıkta m~hur 
ıra GVGSlftl rada ısınmak için ateş yaktığı, fakat olan dalaverelerini kullanarak Mor-

K• A ? ateşin ormana sirayet etmediği anla- dehayla bulduğu mevhum parayı tak 
im ÇmlŞ • şılıyordu. Hazin~ ~vukatı Sami bu sim etmek istemiştir. Mordehaya "bu 

'.Ağır ceza mahkemesinin, avukat 
B. Hasan aleyhine açılan bir iftira da 
vasmı neticelendirdiğini, son celsede 
müddeiumuminin suçlu avukat hak
krnda beraet kararı verilmesini iste
diğini yazmıştık. Hadisede adı geçen 
eski Çatalca ceza hakimi B. Edip 
Oztürk bize gönderdiği bir mektupta 
diyor ki; 

"Çatalca ceza hakimi bulunduğum 
sırada, polis Veyseli vazifesini ifadan 
"·e ahaliden Hayn isminde birini de 
diğer bir sebepten dolayı ayrı ayrı 

tahkir etmek suçlan ile mahkememi
ze verilen dava vekili Hasan,hakkmda 
Adliye Vekaletine şikayette bulun
muş, Vekaletçe yaptırılan tahkikat 
neticesinde benim için bir muaımele 
tayinine lüzum görülmemiştir. Bilakis 
iftira suçundan onun hakkında taki
bat yapılması tensip edilmiş ve dos
yası doğrudan doğruya vekaletimiz
ce merciine tevdi edilmiştir .. Binaen
aleyh, bu zat hakkında tarafnndan 
ne şahsi bir dava açılmış, ne hukuku 
amme davası tahrik edilmiş. ne de bu 
dava etrafında bir alaka gösterilmiş-
tir." 

Dövmekten ve lılience 
LYapmaktan Suçlu 

Gardiyanlar 

rapora itiraz etmıştir: nun içinde tam 15 bin lira vardır. Sen 
- Keşif yerinde ne hazine avuka- cebindeki parayı bana ver. Paketteki 

tı, ne de. orman memuru bulunma- paraları da sen al" demiştir. Morde.
mıştır. Elimizdeki rapora göre hadi- hay, birdenbire zengin olmak ümidile 
se 3 Mayıs 936 da olduğuna göre ara bu dalavereye kan~ ve tenha bir 
dan bir buçuk sene geçmiştir. Bu yerde paketi açıp ta içinden helva<:ı 
müddet içinde yanan ağaçların yerle- kağrtlan çıkınca düşüp bayılmış, son 
ri yeşillenmiştir. ra da polise müracaat etmiştir. Polis 

Bunu suçlunun itirazı takip etmiş- derhal Vehbiyi yakalamıştır. Suçlu, 
tir: sorgusunda herşeyi inkar etmiştir. 

- Bay Reis, ben, tam 40 Ura mas 
raf yatırdım. Orada muhtann ve or
man meımunınun buluumasım da is
tedim. Fakat muhtar ''arabacı orası
nı biliyor, ehli vukuf ta var,, dedi, 
gelmedi. Benim bu işte hiç bir ku
surum yoktur. 

Bundan sonra mahkeme orman me 
muru ve Muhtarla beraber yeni bir 
keşif yaprlnıasma, keşif esnasında es 
ki zabıt varakasını imza edenlerin de 
lrulundurulmasına karar vermiştir. 
Fakat, bu defa masraf sonra haksız 
çıkan taraftan alınmak üzere cürınil 
ımeşhut tahkikatından verilecektir. 
Muhakeme bwıun i~iu tchh oı:aliln:ı~ 

tir. 

Küçükc;ekmecedeki 
Yaralama Yakası 

Iki gün evvel Küçükçekmecede bir 
yaralama hadisesi olmuştur: 

Tevkif Edildi 
Cümhuriyet bayramından bir giln 

evvel Çadırcılarda karısı Melahat\ 
öldüren kunduracı Reşat dUn ınüddei 
umumiliğe verilmiştir. Dördüncü sor 
gu hakimi Reşadı tevkif etmiştir. 

Arsadaki Çocuk Cesedi 
Morg, Kumkapıda bir arsada bulu

nan çocuk cesedi hakkındaki raporu
nu henüz müddeiuımumiliğe verme
miştir. Polis, cesedi sokağa bırakan
lan aramaktadır. 

Arifiye Eğitmenler 1 
Fatih Noterinin 

Dünkü Muhakemesi 

Kursu Bitti Dün ağır ceza mahkemesinde Fa .. 
tih noteri Şükrü ile başkatibi Fevzi 
ve daktilosu Münevverin mubakem~ 
lerine devam edilmiştir. Ehli vukuf .. 
tan sorulan son kana-at raporu mah
kemede okunmuştur. Bu rapora göre, 
928 ve 929 senelerine ait defterler
den sökülen müstamel pullar gayet 
maharetle kullanı1mış, pulların üstün 
de tekrar kullanıldıklarını gösteren 
hiç bir eser görülmemiş ve bu yalnız 
pulların altındaki izlerden ve bir te
sadiif eseri olarak meydana çıkmış
tır. Hiç birisinin üstünde de Noter 
Şükrünün imzası bulunmamış, yalnız 

bir müstamel pulun üstünde başkatip 
Fevzinin inu:asma rastlanmıştır. No
ter Şükrü 928 ve 929 senelerinin tef
ti§ sonuna kadar olan defterlerinin de 
getirtilmesini istemiştir. Muhakeme 
Tıbbı Adli encümeni raporunun ve 

Kursu bitiren eğitmenler ı defterlerin getirtilmesi için ba&ka bir 
güne brrakılmıştır. 

lzmit, (TAN) - Arifiye köyü eğit ı------------------_:__ ______ _ 
ımenler kursu bitmiş, 50 talebe me- ı ~ Ilı p k k d • TEPEBAŞI 
zun olmuştur. I' e ya ın a. 41•• =, 

Bu münasebetle Izmitte tezahürat GA~~E • 
yapılmış, Atatürk heykeli önünde ~ ...__, N 'J. r-ı d ~ 
and içilmiş, kağıt fabrikası. imal.it- • 
h_an:le: ve ~uhtelif müesseseler ge- H A R R Y f L E M 1 N G 
zilmıştir. Egıtmenler kursu her sene 
devam edecek ve Izmitte yeniden 50 
köy okulu yapılacaktır. Maarif Vek! 
leti, köy kız öğretmen okulları açmı
ya da kar.ar vermiştir. Sapanc;ada bir 
köy kız öğretmen okulu açılacaktır. 

Ertuğrul Sadi Tek 
Tiyatrosu (Aksaray) 

da bu gece 
SEFİLLER 

9 perde 

20 kız ve 20 erkek artistten mürekkep 

TRANSCONTINENTAL 1937 Habeş Revüsü 

MiAMf - HARLEM - HAV ANA 
ve 15 erkek - 1 O sevimli kızdan mürekkep 

Kontinental Ambasadör Cazı 
Bugünlerde Avrupada dolaşan en zengin Amerikan temaşası. 

• • 
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EN GC~EIL. FiLM 

Leylil<lar Acarken 
Jeanette Makdonald .M. E LE K Sinemasında 
N E L S 0 N E D D Y DAHA BiR KAÇ GON TEMDID EDİLMiŞTiR. 

....................................................................... İİıİİııil ....... 

YARIN AKŞAM 

ip~k 
Sinemasında 

SARI 

BOYOK SiNEMA MÜSAMERESi OLARAK 
AMERiKA.DA 1937 senesine kadar yapılan filmler arasında 

DONY A BIRINClLIClNI KAZANAN 

ESiRLER 
400 milyonluk muazzam bir miJletin 

Baş rollerde: Makiyaj kralı 

PAUL MUND 
UYANIŞI Vi;::';:ıdz. LUİZ RAYRER 

Dün Asliye üçüncü ceza mahkeme
sinde üç suçlu tevkifhane gardiyanı
nın muhakemelerine başlanmıştır .. td 
diaya göre, bir meseleden dolayı tev 
kif edilen lbrahiın, Halit, Hi
dayet ve Mehmet Ali ismin
de üç gardiyan tarafından dövü1müş 
davacı bulunmamıştır. Mahkeme, şa
hitlerin çağırılması için başka bir gü
ne bırakılmıııtr. 

İbrahim isminde bir jandarma, Ha
lil isminde bir köylünün sarhoşlukla 
attığı kurşunlardan yaralanmış ve 
Gümüssuyu hastahanesine kaldırıla
rak tedavi altına alınmıştır. Müddei
umumilik, Halili ve hadiseye karışan 
oğlu Hasanı suçlu olarak sorguya çek 
miştir. Ibrabim onbaşının yarası ha
fif olduğundan her ikisi de serbest bı 
rakilmışlar ve tahkikatın derinleşti 
rilmesi için KUçükçekmeceye gönd~
rilmişlerdir. 

- Çin kadınlarının müessir fedakarlıkları, aşkları, iztirapları, hayatları, 20,000 FİGÜRAN. Yalnız bu film 
lçln k~an şehirler - Müdhiş isyan ve harp sahneleri. 

O, Nüzhet, üzerinde sık ve uzun tüylü bir hayvan 
postu serili bulunan mindere uzanmış, başını garson 
kızın omuzuna da:yamıştı. Ve kız arada bir eğiliyor, 
Nüzhet sıkılıp kendisini itinciye kadar oğlanın yüzil
nü, boynunu ve göğsünü, uzun u211.1n sesler çıkararak 
öpmiye koyuluyordu. Kucaktan itilip ayağa kaldırı
lan Biyanka ise işret masasına gitmiş, kıtlıktan çık
nus O"i,bi mezelere hücumla meşguldü. 

~ ~- . 
Halit sakin olmıya çalışan aynı sesle: 
- E~i gezeceğim, Nüzhet Bey! diye tekrar edince, 

,jteki yavaş yavaş doğruldu. . 
- Anlıyorum, Biyanka ile halvet olmak Uzere oda 

seçeceksiniz. Vallahi haber veririm! 
Halit hep ayakta, odanın orta yerinde idi ve şi~1-

di boğuk bir sesle bağırdı: - Şakalaşacak vaktım 
yok! Sana bu evi gezeceğim diyorum! 

Nüzhetse latifeden alaya geçmeyi münasip buldıı. 
Bir kahkaha atarak: - Ne o, yoksa ciddi mi söylü
yorsunuz? diye söylendi. 

Sonra birdenbire ciddileşerek dedi ki: - Bana bu 
edn ile, bu şekilde söz söylenmesinden hiç hazetmem ! 

Artık uzanmış eğildi. Dik oturuyor, hatta ayağa 
kalkmıya hazır bulunuyordu. Ve zevkinden başka her 
şeye lakayt bu vaziyette de kendisini istediği gibi sa
rabilmiye garson kız çalışıp dururken, onu itti, ve 
ayni zamanda, başını çevirerek, ev sahibinin oğluna 
emretti: 

- Şu evi gezdir bakalım Faik! Odunlukla aptesa
neye kadar her tarafı görsün! 

Arkasında Malım ut kaptanın oğlu, Halit hışımla 
odadan çıktı, ve Nüzhetin dediği gibi odunlukla aptc
saneye kadar her tarafı hakikaten aradı. Evin hiçbir 
yerind-. hiçbir köşesinde, ne karısının gizli olduğuna 
ne de bir zaman bulunup sonra gittiğine dair hiçbir 
delil ve alamet görmedi. Kapının önünde idi, çıkacak 
tı. Gitmeden önce, özür dileyip dilememekte tereddUt 
ederken yukardan urun ve mütecaviz bir kadm kah
kahası işitildi. Garson kız mı yoksa öteki mi, o de-

2 mılyon dolara mal olmuş bir şaheser. Numaralı biletler bugünden satılmaktadır. 
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min kucağında oturan mı gülüyordu? Bunu anlıyaı
madı. Ve bu ses içerilerden uzaktan değil sof adan, 
.merdivenin ıbaşmdan geliyordu. Halit bir mukabele 
de bulunmayı, aldırış etmeyi tenezzül sayarak gide -
cekti. Lakin Nüzhet seslendi: 

- Netice nedir Halit Beyefendi? Bari bir yerde 
bir gizli define keşfedebildiniz mi?? 
Olduğu yerde mrhlanıp kalmıştı. Oğlan merdivenin 

trabzanlanndan sarkarak devam etti: 
- Devlethaneye mi? Güle gille efendim, güle güle. 

Böyle yerler evli barklı zatlara yaraşmaı! 
Ve tekrar o uzun, yüksek, mütecaviz karkaha. O

rospu kahkahasr. Orospu kahkahası. Fakat bu sefer 
bu kahkaha bir kırbaç oldu ve onun sanki sırtında, 
sanki yüzünde §akladı. Başmühendis tam kapınm ö
nünde iken geri döndü, merdivenleri hızla çıktı. So
fada Nüzhetle karşı karşıya geldiler. Biran, göz.göze 
bakı§tılar. Halit karısının burada mutlaka bulunmu~ 
ve ancak kendi geldikten sonra kaçırılmış olduğuna 
birden mutlak bir emniyet duydu. Ve oğlan, aldat -
mış olmanın gururu içinde gülümsiyerek ağzını çar
pıtıyordu. 

Halit: - Dikkat et, belanı arama! diye homurdan
lI. 

Ona evi gezdiren Faik arkasından merdivenin ya
rısına kadar gelmiş ve orada kalmış, sof aya çıkma
mıştı. Fakat garson kız pervasız ve cessurdu. Nüzhet 
le beraberdi, ta yanında duruyor, omuzuna abanıyor
du. Sarhoşluğun yardımile Nüzhet te hiç korkmamış 

tı. Bahsus ki, omuzuna abanan bu kadının yanında 
erkekliğin.in şan.mı göstermiye kedisini mecbur his
sediyordu .. Gülerek ve biraz sallanarak Halide yak
laştı. 

- Sen mi beni korkutacaksın, sen mi? diye sordu. 
Onun içki kokan nefesini Halit yUzilnde duymuş

tu. Bir eli gayri ihtiyari arka cebine gitti ve: - Be-
13.nı arama! Diye tekrar etti. 

- Mademki böyledir, mademki yüksekten atryor
sun: Dinle öyle ise! Evet, karınla aylardanberi mi.ina
sebetteyim. Bu gece de kendisile burada buluştuk. 
Lakin başıbaşa, şairane ve aşıkane mülakatlardan bı
kıp usanmış olduğum için şu iki arkadaşla iki kadını 
da çağırmıştım. Ancak kendilerini görünce, hanıme
fendi hazretlerinin haysiyet ve namusları galeyan e
diverdi. Sizin gibi o da asabileşip çıktı gitti. Bu gece 
elim eline deymediği için zavallıcık masumdur, gü
nahsız.dır. Sakın tekdir filan etmeyiniz. Zaten bence .. 

Acaba iki arkadaşının, iki dalkavuğunun külhanbey 
tiklerine ve kuvvetlerine mi güvenerek bu kadar ile
ri gidiyordu? Halbuki Mahmut kaptanın oğlu merdi
veni bitirip bir türlü sofaya ayak atmamıştı. Gümrük 
çil ise ~aten odadan dışarı çıkmamış, tıpkı Biyanka 
gibi içeride kalmştı. Bir dakika evvele kadar o dere
cede cessur görünen, kavgayı kahkahasile açtıktan 
sonra da körüklemekte devam eden çift adlı kız bile 
artık kendisinin omU2Jl.lrul dayanmayı tehlikeli bul
muş, geri geri çekilerek oda kapısının eşiğine kadar 
gitmişti. Ve Halit "zaten bence., sözüne kadar rovcl-

Veri sıkarak cebinde mütakallis duran elini rovel· 
verle beraber birden çıkarmış, rovelverle beraber 
yükselterek birdenbire ve iki el ates edivermişti. 
Oğlan, yüzü kanlar içinde, ''aman!,, fuye bağırarak 
Yere düştü. 

Sofa o anda doldu ve her taraf, her şey, tavana 
kadar allak bullak, altüst oldu. Ancak yüz kişinin ya
pabileceği bir güriiltü içinde (öldü! öldü!) diye bağı· 
t:ışıldığmı başmühendis bir rüya içinde gibi duyuyor
du. Nihayet tamamen meydana çıkmış ve yanına gel
ıniş olan iki erkeğe Halit rovelverini sessizce ve ih
tiyat ve dikkatle teslim etmiş, sonra kendisini işret 
odasında, hayvan postile örtülü ve biraz evvel Ntiz
hetin o kızla beraber oturduğu sedirin üstünde bul· 
nıuştu. 

İşte, hiç farkında olma.dan katil olmuş, karısını 
kollarında yakalasa belki de vurmıyacağI bu çocuğu, 
ihtimal ki, iki hovarda ile iki fahişe önünde ondan 
bıktığuu söylediği için vurmuş, belki bu söz kocalık 
gururuna aldatılmaktan da daha ağır gelmişti. 

xxvm 
Mükerrem yüz sene daha yaşasa cinayet gecesi 

geçirdiği ıztırap saatlerinin bir dakikasını bile unuta.. 
ınıyacak, bu gece her dakikasile hafızasında ebediye· 
te kadar yaşryacaktı. Bu milthiş, bu hakikaten ce -
hennemden gelmiş, cehennemden alınma bir gece idi. 
Evvel! Kapuzda aşkına ve haysiyetine edilen baka.
ret, uğradığı o korkıunç muamele! Yanında mahut he 
riflerle, muhafızlarile kaptanın evine vardığt vakit! 
daha içeri girmeden pencerelerde gördüğü fazla ışrk 
ıtan kuşkulanmıştı. Sonra evin kapısından taşlığa gir
diği zaman yukarıdan kahkahalar, sarhoş kadın kah 
ıkahalan duyarak beyninden vurulmuşa dönmüştü. 

- Kim bu gülen kadınlar? Bu ne demek böyle? 
(Arkası var) 
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TAN'm he.lefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

oınıak, kariin gazetesi olmıya 

çalışmaktır. 
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ABONE BEDELi 

Tilrkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 
750 , 6 Ay 
400 t 3 Ay 
150 > 1 Ay 

2800 Kr. 
1500 > 
800 > 
300 > 

Mil!etlerarasi posta ittihadU'la dahil olnıı
yan memleketler için 30-16-3.5 liradır. 

IGONON MESELELERll 

Kamutay 
Bugün Cümhurrelsimizin nutku ile, 

Kamutayın be§inci denesinin üçün
cti toplantı yılı açıJ~-tır. l\lebuslıı.
rımız, Biiyülc Şefin daima yeni isti
kametler veren açış nutkundan bir 
müddet sonrıı :reni hiikfıınettn ça
lışma progra~ı dinliycceklerdir. 

Memlekette umumi kalkIDJUa, me
eut inkişaf şartlan içinde, devam et
mektedir. Devlet iş Jıayatı, süratle 
geniı.lemekte ve her giiın ortaya, hal
ledilecek yeni meseleler çıJmıa.ktadır. 
Bu sebeılle 37 • 38 toplantı yılmm da 
Kamutay tarihinde sayıla faaliyet se
nelerinden biri olacağı tahmin oluna
bilir. 

Kamutay, vermiş olduğu salahi -
yetler ve almış olduğu tedbirlerle, 
sarsılnınZ bir va.tan emniyeti kur

ınuştor. SükOn ,.e istikrar içiınde ~a
lışma, yeni Türkiyeoln başlıca vas
fı olmu~sa, onun ba§ amili budur. En
terruısyOflal kayıı~malar arasında, 
Kamutay Tiirkiyesi bir huzur man
zarası arzediyor ve rejimin her gUn 
daha artaııı mn.sunluğu, Atatürk inkı
lilplarmın milli ihtiyaçlara ne kadar 
Yakmdan ve derinden cevap vermt., 
olduğunu gösteriyor: Kamutay ka. -
nunlarma istinat eden bütün müesse
seler sağlamdır; yerleşiktir. Hi~bir 
<!'IJuhran ihtimali k11.1'5ısmda değiliz. 

- -...... • .. -... .. _...._ ... , ... -... ....... ._ ..,,.•V•&'4 ... ._... 

nıetıenınae Kar.!utayın itimadını 

kn.7.annu~ olan ve senclerdenberi Ka
mutayla birlikte !:ahsan vekiller teş
~il ediyor. Büyük Sefin direktifleri 
lizerlnde bir program tesbit etmek 
\'e onun tatbik imkin Ye şartlarım 
hazırlamak ne hükumet ne de Ka-
nıuta · · ' . • Y <1çın gü~ olmıyacaktır. Umumi 
~~ili kalkınmanrn ana hatları ve 
dusturları 0 1 .. • n ( ort se.nedenberi sü-
regele~ı tecrübe ve tadillerle taayyün 
etmictır Ilı'z·m .. • . . 

~ • ı reJımımızın mason-
luk ve zlııd J'ği · e ı nın sebepleri arasm-
cl~. realitelerin dersine dalına. elıem
nuyet '·eren, diına.mizın.ini kaybetnıi
::· yeni. şartları gözöınünde tutam 

ışm:ı &,stemimiz bilhnı;; a zikredil-
melc laztmdır 'l''· 1 • • km . · ur oye, basıt bir bü-
ro. sı tnekanizınası halinden yir • 
mınci asrın en . . . . 
d dı uıce hır cıhazı haline 

ev a mlıırla Yüru"ın" t"' lnkılA 
iktidarı ta . • uş ur. ap 

m hır nhook içimde ve her 
vaki~ ancak milli kurtuluş :efah ve 
emııııvet ·ıcl ı· ' 

• ea •ni gözöııüncle tutarak 
hare.ket etmemi 

.. 1 .. ş olsaydı, 14 yılda bu 
:~~ ~r~·~tıe-eyı nlmak lmkan~ız olur. 
v • 

1 
un ınuvaffakryetıerin kaynat"'' sa:rsıhnaz lllh<lefönizde ve onun 

~~umasmcla. o1c1uğumu asla unut -
m_,.sızın, eserim· . t 

~· ızı amamlamıya de. 
\'RID OOeceb'lZ lJa • 
bl bir reis . ŞI?nızda Atatürk gt. 

' ve daya.ncı Tü' J il 
Jeti gibi bir eırn · nıız: r ' m -

r,jıler mucızesi oldtık
çıı., başaraınıyaea 'r 

gınuz dava yoktur. 

F"lih Rılkı ATAY 

Mare~al Fevzi Çak k' 
• '· • H ma '" Şır ... eh ayriyeye Mektubu 
Genelkurmay Başkan M 

. • . ı areşal Fev 
zı Çakmak, Sırketi Fla . . 

.. Ynyeye bır 
mektup gondererek şirketi k d" . ' n en ı ış-
çi ve vasrtalarile kendi tezgahlarında 
yeni bir vapur yapm • ., olnı 

--~ asını tak-
dir etmiştir. Mareşal, bu mektubunda 
diyor ki: 

"Meınleketimfadeki milli san .. . ayıın 

lnkışafında önemli bir mevki tutan 

emektar ve kudretli şirketinizin son 
defa Türk işçilerin.in başarıcı kuvve. 

tile tezgfıhtan indirmiye muvaffak ol

duğu 75 numaralı vapur münasebeti. 

le mesainizi takdir eder, bu yoldaki 
meşkur faaliyetinzin devamını say
uılnrrmla dilerim ... 

TAN 5 

ti!\))Y~fFd 

Lord Ruther d'un 
ATATÜRKÜN YENİ 

iŞARETLERi 
l\Iöcadeleslnl yapnuş ve bitirmiş 

bir inkılabın, kurulu.5 devrinde hedef 
tuttuğu yeni hamlelerJ, yeni plan.Iı 

seyri, ekonomik kalkınmanın yeni is
tika.nıetıerini, büyük Devlet Reisinin 
nutkunda. gayet vazıh ola.rak görii· 
yoruz. Atatürk, yapüanlarla Ö\'iinmi
ye değil, yaıulacaklan, yapılması 15.
zım olaulan i aret etmiye ehemmiyet 
veriyor. Meclisin bu yeni de\"Tesinde 
.mlllet \'ekillerine, deylet mekanizma
sına, millete yeııi hedeflertni gösteri· 
yor. Ba.şta.nbaşı:ı. realiteden alınmış 

nazariyelere, tecrübelere, ameliyele
re dayanan bu nutkun her "kelimesi 
üzermde bilhassa iktısadi, i!;timai 
zirai, kültiirel ve demokratik prensip
leri üzerinde dlklmUe durmak li\zon. 
dır. Bu yeni işaretler, yeni bir dev
rin açılnıaıkta olduğunu gösteriyor. 

1-laya~ı 
Ve Eser r • 

T elıi~ telgrafı kuvveden fiile çıkaran b~yük muhteri ve a
lım Marconi'nin ölümü üzerinden bırkaç ay geçmeden 

fizik ve daha doğruıu müsbet ilim dünyası büyük bir alim kay
betmittir. Bu alim yeni fiziği yaratanlardan biri olan Lord 
Rutherford'dur. Onun ilmi hayabna giritmezden evvel kıaa bir 
tercümeihalini görelim. 
Geçen ayın 19 unoo günü ağır bir karın ameliyesinden sonra Kem!:ıriç 
de 66 yaşında ölen Lord Rutherford 1871 senesinde New Zeeland'da 
doğmu§tur. Bir çiftçinin oğludur. New Zeeland'da Christchurch'daki 

Cante~bury kolejini bUytik muvaffakI yetle bitiren Rutherford 1894 de 
kazandığı bir bursla lngilteredeki Kembriç ünversitesine girmiştir. 
Burada Radyoaktivte üzerinde yapmış olduğu mUhim aı-aştırmalarile da
ha genç yaşında ilim Aleminde mühim inkılaplar yapmış ve yeni fiziğin 
temel taşını atmıştır. 

1898 senesinde Kanadadaki 
Megill üniversitesi fizik kürsüsü
ne getirilmiş ve Kembriçte başladı
ğı işi burada kemale erdirmiştir. 
!ki sene sonra vatanı olan Christ
church' da yaşıyan Mis Mary Nev
ton adlı bir kızla evlenmiştir. 1907 
de Mançester üniversitesinde inhi· 
lal eden Fizik kürsüsüne getiril· 
mişti. 1919 da büyUk fizikçilerden 
ve elektrona ait klasik tecrübele 
rile şöhret kazanımış olan Sir J. J. 
Thomson'dan inhilal eden Kembriç 
üniversitesi tecrübi fizik profesör 
lüğü kürsüsüne ve Kavendiş labo-
-- - o--... O""' "' __ ....,~ 

Burada kendini seven, daha 
doğrusu kendine tapan bir 

alay asistanla atom nüvesini par
çalama vadisindeki mesaisine de. 
vam etmiştir. 1914 de kendisine 
Sir rütbesi ve 1931 de Lordluk pa
yesi verilmiştir . 

1925 senesinde, Ingilterede pek 
az kimselere verilen Order of Merit 
nişanını .almı~~ır. Ingil~erenin en 
mühim i1ım muesseselerınden biri 
olan British Association Cilmin te
rakkisine hizmet eden Britanya Ce 
miyeti) nin 1923 deki kongresine 
reislik etmiştir. 

R
iyaziye, müsbet_ ilimler, ta7 

bii ilimler, cografya, mü
hendislik, pedagoji gibi birtakım 
şubeleri ihtiva ede~ b~ .ce~i~etin 
kongresi reisliğine hır fız~kçının. ge 
tirilmesi nadir işlcrdendır. Ingılte 
renin ilim akademisini teşkil edtm 
Royal Society'nin reisliğine altı se-

ne mütemadiyen seçilmiştir ki. ~u 
bü "k cemiyet için en uzun reıslık 
mfadetlerindcn biridir. 1927 de yi
ne Ingilterenin en bilyilk ilim ~ü
essese'erinden biri olan _ı:oyal ıns-
tit t• , n (hikmeti tabııye) profe u ıon u d' . 
sörlilğüne seçilmiştir. .K~ ısıne 
bir alay şerefler veriJmı.ş, u .~: 
yanda 1908 de Nobel kimya muka-

fatını kazanmıştır. Rutherford fek 
basit hayat süren, herkes tara ~-
d .1 düşmanı olmıyan bunn sevı en, 
yük bir adamdı. İyi huylu, hazır ce-
. b nl n fevJdnde vap ve ~akacı, u arı . 

.. . ti. · sanlar ve ıs hu yuksek şahsıye , ın ' . · 
susunda geniş görüşü ve mUsa;.a
hası olan böyle bUyük adam UŞ
ma n kazanabilir mi?. 

b.. ük alimlerin 

Z ama.nımrzın uy 
den biri olan Eddington 

(ımaddi alemin mahiyeti) adlı e:: 
rinde "Bu asrın başlangıcmd~ . 1 

b"yilk ·ı· ihtilalcisi ilim 0.lemının u ı~ hl 
ıasayişini ıbozmuştur. Bunla~d.~n rta
ri Einstein izafet nazariyesını 0 

ya koymuş, ve diğeri olan Ruther 
tı Bana ka ford atomu parçalamış r. . 

lırsa hakiki ve bUyük ihtilô.lcı Ru~ 
herford'dur." diyor. Rutherford bU 

Yuk bir tecrübi fizikçi idi. Birkaç .. m 
sene evvel tngilterede determınız 
ve indeterminizm Uzerinde yapı· 
lan münakasalarda Sir Herbert 
~amuel'e ya;drğı bir mektupta 

) ""~"'" ~"''""'"""""'"'" "-' ~ , Müsbet ilim aleminde, bilhassa fizik aahasında büyük bir 

~ ihtilal yapmı• olan büyük üstat Lord Rutherlord 
~ T ~~~~ 
,~~,,.,, ..... ~.....,._ı 
"Sıhhati tecrübe ile tahakkuk etmi sine çıkarmıştır. Mançester üniver-
yen nazari mefhumdan bilvasıta sitesinde kendisine yar~ım e~e~.~-
veya bilıvasıta neticeler çıkarmıya. sistanları arasında Mos_ey a 1 ur 
kadar ileri gitmek bana gayri i'.ımi metle yadedilecektir. Daha 26 ya-
ve hatta tehlikeli geliyor." demişti. şında iken fizikte Mosley adedi d.i-

R 
utherford atom nüvesini par ye bir kanunu meydan~ koyan bu 

çalamakla bir unsurun di· genç, büyük harpte Gelıboluda vu-
-· rulmuş ve 28 yaşında ö~müştür. 

ğer bir unsura tahvil edilebilecegı 
ni göstermiş ve bu suretle eski kim (10 Ağustos 1915). Geliboluya ge-
yacıların hayalleri tahakkuk etmiş.- leccği yerde laboratuvarında kal-
+:- "O •• +ı.. .. ..;nrA ç; .. ·~: ..... 0 ,.hıruakti- savdı - Ruth,:ırford'wı iddiasına. gö 
vite bansine t8sarruf etmişti. Bu re - büyilk bir alim olacaktı. Ne ya 
vadide en büyük otorite olarak ka- zık ki çok !ngilizin yapabileceği 
bul edilmişti. Dünyada radyoakti- kolay işi pek az kimselerin dünya 
vite lizerinde çalışan üç büyük mü ya yapabileceği büyilk işe nedense 
essese vardır. Biri Viyana (Jniver- tercih etmiş ve genç yaşında ölmüş 
sitesi üçüncü fizik enstitilsü - ki tür. Rutherford'un ifadesine göre 
profesör Mayer'in idaresindedir, di "sabahleyin lfıboratuvara geldiğim 
ğeri Pariste madam Küri enstitüsü, zaman Mosley'i cıhazının başında 
üçüncüsü Rutherford'un Jaboratu- . tecrübe yaparken bulurdum. Biitün 
varıdır. Sekiz sene evvel Viyana fi geceyi cihazı başında uykusuz geçi 
zik enstitülerini gezdiğim sırada Ü· ren M;osley sabahları pek yorgun 
çtincü enstitüde çalışan Prof. Pzi- düşer ve benden izin isterdi" 
braum bana dedi ki: "Bir radyum Bu yazılarımda Rutherford ve 
tozundaki radyum mikdarmı öğren asistanlarının bulduğu ne-
mek istiyenlcr numuneyi bize ve tic:lerin tekniğine girişmiyeceğim. 
Madam miriye gonderirler. Son ha lstıyenler bunları hususi eserlerde 
keım Rutherford'dur. Onun hükmü bulabilirler. Ben eserlerinin ana 
temyiz edilemez. O bizim Allahmıız hatlarına temasla iktifa edeceğim. 
dır." Ruthcrford'un eserleri yalnız Rad-

R adyo aktivite üzerinde çok yoaktivite veya atom bünyesine in-
uı{rasan Rutherf ord bu un- hisar etmez. Markoni telsiz telgra· 

surların 'neş~etmekte oldukları al- fı kuvveden fiile çıkardıktan son-
fa şualarını (yani Helyum iyonla- ra Rutherford Markoni telsiz ci-
rını) bir unsurun 'nüvesine bombar bazında mühim inkılabı yapmıştı. 
dıman ederek proton ve elektron- Bu fabrikanın meydana koyduğu 
dan mürekkep olan nüveyi parçala ımıknatısi dedektörü icat eden bu 
mıya muvaffak olmuştu. Mançes- adamdır .. Bu sayede telsiz telgrafla 
ter üniversitesinde ileri götiirdüğü muhabere mesafesi bi.ivUtülmüştür. 
bu işi bilhassa Kembriçte Kaven· l9l0 senesinde Türk .donanmasın-
dix laboratuvarında kemal derece- daki gemilerle Okmeydanı telsiz is 

l~KUVUC uwr (~ 
MEKTUPLARI 

Şam Fıstığı 'Değil Antep Fıstığı 
Şehrimizde bulunan Gaziantep zi· 

raatçilerindcn Fazlr Danışman, gon
derdiği mektupta diyor ki: 

- !stanbulda Antep fıstığtnm 
Şam fıstığı diye satıldığım görüyo
rum. Yurdumuzda yetişen bu mad
denin bir yabancı metaı gibi göste
rilmesi yurt sevgisi ve milli ekono
mi bakımından doğru değildir. Bu 
hususta alakadarlann nazarı dikka
tini çt>Jtmenizi dileriz.,, 

• 
Evlerden Kesilen 
Kırkc;eıme Suları 

Ne Olacak? 
Aksarayda Horhor cadde.sinde ge

neral Suphi sokağında Vahit Koca
memsi diyor ki: 

"Mutasarrıfı bulunduğumuz 7 ma
sura, 3 çuvaldız Kırkçeşme suyu, ti-

fo salgını sırasında belediye sular i
daresi tarafndan kesikli. Bu yüzden 
bahçemizdeki aşılı fidanlar büyük 
zavar gördü. Susuzluk sıkıntısı ha· 
la da devanı ediyor. 

Sular idaresi, bu sudan senelerden 
beri vergi alryordu. Terkos da bele
diyeye ait olduğuna göre, kestiği 
Krrkçeşme yer.ine terkos vermesi 
laznn gelmez mi?,, 

TAN - Bu mesele, su işi üzerinde 
öne süriilcın hnkh şikayetlerden biri
dir. Çeşme sularını kesmek mecbu
riyeti hasıl olınıca, belediye ilk ağız
da bazı semtlerde umumi teııkos çeş. 
meleri yaptunuş, halkın su ihtiyacı
nı kısmen kapanuya gayret etmiştir. 
Fakat, e.şhnsa ait f;ef!jnıc sularının va
ziyeti henüz bir karara bağlanmış 
cleğil<lir. 

• ''lleri hükuınet~iliğia şıa.rı, halkı 
kudreti.ne olduğu kadar, şefkatine de 
samimiyetle inandıra bi1mesidir .,, 

tasyonlan Markoni kumpanyasına 
ihale edilmişti. Ben o zaman deniz 
erkanı harbiye telsiz şubesinde ve 
Markoni müheudislerile birlikte ça 
lışıyordum. Mıknatısi dedektörle 
mücehhez olan Markoni cihazları 
hepimizin hayret ve takdirini ka
zanmıştı. Fakat bu ve bunlar gibi 
keşifler Rutherford için pek tali idi. 
Kendisine o sıralarda ve sonradan 
birçok fabrikaların ilmi araştırma. 
şefliği ve buna muakbil senelik on 
binlece liralar teklif edildiğ halde 
bunları kabul etmemiş, sırf ilim ü
zerinde çalışmayı tercih etmiştir. 
YQinm bir istisna ile. lngilterenin 
dünyadaki iktısadi ve sınat vaziye
tini idame edebilmesi için sanayi iş 
lerine ilmi metotlula bilginjh ha
kim olmasını iddia ederdi. Bundan 
dolayı hükUınet kendisini teşkil et
tiği (ilmt ve sınai reşerj istişare 
meclisi) reisliğine getirmiştir. Bu
rada k faaliyetile memleketine bü
yük hizmetler yapmıştır. 

Radyo aktivite ~zeı:i~~~~i e
serlerinin btiyilklügunu an-

lamak için 27 yaşında iken Mcgill 
üniversitesi gibi büyük bir üniver
sitenin fizik profesörlüğüne ve 32 
y~urda iken Royal Society azalığı 
na seçilmesi, 37 yaşında iken Nobel 
mükafatını almasını söylemek ka
fidir. Hele Kembriçte Kavendix la· 
boratuvarmın müdürlüğii lngiltere 
nin en büyük fizikçisine nasip olan 
bir kürsüdür. Kimyager Kavendiy 
in ismine izafetle acılmış olan bu 
laboratuvarın ilk müdürü büyük a
limlerden, ziyanın elektromagnetik 
nazariyesini bulan ve gazların sine 
tik nazariyesini tekamül ettiren 
Clerk Maksvel'dir. Bunu yine bü
yük fizikçilerden Lord Rayleigh 
bunu da elektron nazariyesini ku
ran J. J. Kamsen ve onu onu da 
Rutherford takip etmiştir. Bu kür
süye birincisi 40, ikincisi 37, ü
çünclisü 28 - kendi tabirince ço
cuğ çağında - ve Rutherford 48 
yaşında iken getirilmiştir. 

Ben Lord Rutherford'u 1931 
de Londrada toplanan bey 

nelmilel fizik kongresinde gördüm. 
Atom fiziği ve cisimlerin sulp ha
li üzerindeki yeni meseleler üzerin
de konuşan bu kongrede Ruther
ford'un yüksek otoritesi, herkesten 
gördüğü hürmet ve takdirler derhal 

gö1.e çapıyodu. Asrımızın büyük 
tecrübi fizikçilerinden biri olan ve 
bir elektronda.ki e1ektrik mikdarını 
en sıhhatle ölçen amerikalı Millikan 
radyo aktivitc ve kristal bünyeleri 
üzerindeki eserlerile kendini dünya 
ya tanıtan ve uzun zamandanberi 
Royal jnstitution'uh müdürü ve 
şimdi Royal Society'nin reisi olan 
Brogg gibi hep Nobel mükB.fatıru 
kazanmış olan büyük ftlimler Rut
herford önünde derin bir hürmet 
hissi duyuyorlardı. Yeni fiziğin en 
büyük kahramanlarından olan Al-

Bu, bütün ctimlıurlyet memurlan
na \'erilrni;) öyle yüksek bir lronımı
daillr ki, halkın de\'let otoritesi kar
şısında yalnız korku duymasını değil, 
de\'let otoriresile şefkatin halim. kar· 
şı a~·ni lm\"vetle yüriimeslnl işaret e. 
diyor. Büyük kalkınma. sava§mda hu· 
susi idarelere ve belediyelere \'arife
sini !,;İzerken, hayat pahalılığı De, 
mikadele ederek ha1km refahım yük. 
seltece-k amillerin ilmi tetkiklere da
yanarak teıminhıl o kadar kuvvetle 
istiyor ki, bu bütün belediyelerin ve 
hususi idarelerin muvakkat tedbirle· 
rine karşı bir "Dikkat,, işaretidir. 

• Atatürkün, iktisadi kalkınmada, 
zira.at, ticaret, sanayi faaliyetlerini 
ve bütün naha. l5lerfol bir kül halin. 
de birleştirmesi de, iktısadi mekaniz
manın yürüyüşüne yeoJ bir istika.met 
verecektir. "Miist.ukll ınillet makine
sinde devlet, fi.kir, ve ekonomi blri
blrine bağh ve biribirine tabidirler. 
Bu cihazlar biriblrlne uyarak ayni a
henkte çıılıştmlmazsa. hükumet ma
kinesinin motris kuvveti israf edil
miş olur.,, Bogtlne kadar birçok ic
raatın blriblrlnden ayn, bh:iblrlnl 
nakzederek yür\iyü~üne kal'Şı çekilen 
bu set, pliinh, programlı bir iktısadl 
yürüyUşün işaretidir. 

e 
AtatürkUn, zlrıı,i kntkmmada köy. 

Iünün refalıına karsı aldığı tedbirler, 
büyük e,nclüstrile..5Jne programlan, 
haziınenl.n menfa.ati Ue lıalkm meınfa. 
ntini birle1jtirmek için göste • 
rilen yo1lar, vergilerin ha .. 
fiflemesi, kültür alanında. çizilen he. 
def te her ferdin ve alD.kadann ez. 
berlemesi lfızım gelen işaretlerdir. 

"Bilvük danımız, en mecfo.ni ,.e mU
reff eh millet olarak varbğıınm yük. 
seltmelrnr. Bu yalnız kurumlarında 
de~U, düşüncelerinde temelli bir in
kılap yapmış olan IJüyük Tünk mft
letinin dinamik ideali<lir. Bu ideall 
en kısa bir zarnMicla başannaJc için 
fikir ve hareketi hernbcr yiiriitmek 
mecburi·retirıdeyiı.,, Bu cümle bütUn 
lrnruluşlann ve );irü;\iişlcrin dina • 
mik hir moförürliir ki, bize artık fl
ldrdcn ayn bir hareket, hareketten 
ayn bir fikir olmadığmı bir daha ö~
reth•or. Atatilikün işnretleri, ~·eni bir 
de\'~e, şuurlu, filirt', ilme, tekniğe da. 
vanan bir dm•re gircliğimizln iııaret-
İeridir. • 

Sabiha Zekeriya 

man Schrodinger, Fransız Curie -
Joliot (•), İngilizlerden Brogg ve 
oğlu, Amcrik lıla rdan Millikan, 1-
talyan Fermi gibi alimler o kongre 
de Rutherford'un yannıda elice ka 
hyorlardı. lnsana öyle geliyordu ki 
bu kongre gf.ıya Rııtherfordun ka 
rarlarmı dinlemek Uzere toplanm.ı!l'
tı. Dünyanın her köşesinden oraya. 
gelenler bu kararlan seve seve ve 
hürmetle dpıliyordu. 

Atomu parçalamak meselesi 
gittikçe inkişaf ederek rJ

hayct Radyoaktif maddelerin sun't 
bir surette yapılmasında tetevvüç 
etti. Bu işte Kavendix liboratua
n ile Küri enstittisU temayüz et
nıiştir. 

Pariste çalı~an Madam Küri'nL11 
kızı Küri ile kocası Joliot po1ot
yomdan elde ettikleri alfa şualan

( Arkası 7 ncide) 

(*) Madam Kürinin kızı. 
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"Anadolu't nun 
Hakkı, Ziyaa mı 

Uğruyor? 

TAN 

BÜYÜK MİLLET MECLiSi AÇILIRKEN .• 
Her sene, 1 Te1rinisani, Atatürk yurdunda yepyeni bir ta• 

rih sayfası açılır. Ve ertesi gün bütün yurt bu sayfayı, yeni· 
lik, refah, canlılık ve yepyeni bir güzellik eseri olarak okur. 
Bu yıl da öyle oldu. Dün değil, evvelki gün Büyük Millet 
Meclisi, Şefimiz Atatürkün hakikaten çok önemli bir nutku 
ile açıldı, ve Şef, Celal BayQr kabinesine birçok direktifler 
verdi, yeni kalkınma hedefleri gösterdi. Bu büyük hadise 
Mecliste cereyan ederken "TAN,, ın Ankarada bulunan Fo
to Muhabiri de bu güzel hadisenin safhalarını objektifinde 
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Şu garip dünya : 

29 Kisi • 
Kurtaran 

Bir Köpek 
Spor, adalet, centilmenlik ve dü

rüstlük demektir. Bu itibarla her 
sporcu, bunu, bağlı olduğu spor teş
kilatının temin etmesini bekler. 

ı tespit etti. Şimdi bunlara beraberce bakalım: 
~~· • .I .................................... ~ 

İngilterede Mis Svonsin namında 
bir kadının "Cek,, adındaki köpt!ği, 
şimdiye kadar 29 kişiyi boğulmak
tan kurtarmıştır. Bunun üzerine kö
peğe 6 gilmüş kupa ile 5 madalya 
ve saire verilmiştir. Gazete haberleri arasında okuduk, 

ayrıca Anadolu klübünden gelen mek 
tuplarla da öğreniyoruz ki, bu klüp 
vaktile Istanbulun selrizincisi iken 
bir oyuncunun nizamsız oynatıldığı 

mütaleasile Istanbul mmta.kası tara-
fından ilri maçta hükmen m.ağ!Up 

addedilerek sayı yekünundan dört 
puvan indirilmiş, bu yüzden sırası se
kizincilikten on birinciliğe dii§müş. il 

Cümhurreisimizin 
Yeni Nutukları: 

llilarcln gibi bir sahrul• ve yüz bin kişi önünde oynanan 
Almanya - Norveç maçından bir görünüş .• 

Macar Takım 
t arşıs:nda Acaba 

eden Yenildik? 
( YAZAN: EŞREF ŞEFiK ) 

Macar takımının lstanbul nıuhtelitin: 3 - O yenmesi, futbol me. 
raklılarmm yine renklerini kaçırdı. FutboJümüzün kuvvetsiz)iğin
den şikayet edenlerin sayısı bu vesile ile biraz daha artınıştır. Ben 
de ecnebi takmılarmı kazanmamızı pek candan istiyenlerden!m. 

Bizimkilerin kaybettikleri bir ma- ,--
çı s:yre~erken içim içime sığmaz. Her -~,....,. '-'~"""~''' 
~a~ıubı~etten sonra aklıma bin bir· - Müla ımın Güreşler .nden ~ 
fıkır gelır: 

- Devamlı antrenörümüz yok ta 
ondan yenildik, derim. 
Beş dakika sonra devamlı antre

nörün de futbo!ümilzü ihya edecek 
bir çare olmadığını düşünerek başka 
bir fikre saparım ve: 

- Bugün bizim futbolciller oyun
larını tutturamadılar da ondan bu 
kadar farklı yenildik, derim. 

Uç gole karşı tek gol dahi atam.a
dığımıza mı üzülüyoruz? Daha bir 
ay evvel Macar m.IBi taknnma karşr 
sekiz golle mağlfıp olan Çekler ne 
desinler? Onlar dört sene evvelisine 
kadar Merkezi A vrupanm en kuv -
vetli takımına maliktiler Son sene
l~r içinde de bu kadar dehşetli bir 
farkla hiçbir millete yenilmemiştiler. I 
"Başa gelen çekilir,. kabmnden sus
tular ve bazı eksiklerini düzeltmiye 
koyuldular. 

Klüp, bu karara karşı umumi mer
keze başvurmak suretile itiraz et - IJ 
miş, umumi merkez reisi de işi tet-
kik ederek klübün müracaatini haklı li'JI 

bulmuş, kararın değiştirilmesini Is- U 

tanbul mmtakasına yazmak Uzere işi 
katibe vermiŞ. O sırada Türk Spor B 
kurumunda bir değişme meselesi ol
muş, reis çekilmiş ve bunun üzerine • 
mesele orada kalmış. unutulmuş. ı 

Derken Futbol federasyonunun Is
tanbulda ancak 10 klübün birinci kU- il 
meye dahil olacağı hakkındaki ka
ran ortaya çıkınca Anadolu klübü o • 
zamanki reisin teslim etmiş olduğu 
hakkını aramıy .ı çıkmış ve Ankara. 
ya murahhaslar göndermiş. Bu mu- • 
rahhasların ifadesine göre, eski reis 
mmtaka kararını bozmuş olduğunu la 
ve dosyayı da katibe verd;ğini tama
men hatırlamakta ve bu hususa dai-
ma şehadet edeceğini söylemektedir a 
Buna mukabil yeni reis kendisine böy 
le bir dosya verilmemiş olduğunu il 
söyltiyormuş. Bu arada dosyanın da 
ziyaa ub'amrş oldujfu ı:;öylenrnekte i- il 
miş. Eğer eski reis Halit Bayrağın ....., 
saha.det ettiği hadise vaki ise Ana
dolu klübünün hakkını derhal teslirrı il 
etmek lazrm geliyor. 
Şimdi umuyoruz ki, Anadolu klü

bünün hakkr verine_ırAtiril.ecektlr. 

Giireş Hakemliqi . 
Kursu Faaliyete Geçti 
T. S. K. Güreş Federasyonu hakem 

kursu başkanlığından: 
Güreş hakemi yetiştinnek maksa

dile aqılan hakem kursu 4 ikinciteş
rin 937 perşembe gününden itibarerı 
faaliyete geçeceğinden kaydolanlarla 
o ~ne k!ldar kavdolacaklArm yevnıi 
mezk{lr akşamı sa.at 18.30 da· C. IJ 
Parti merkc7-inrle tstarıhul hölg-Psinde 

ı hazır bulunmaları tebliğ olunur. 

-----------------------------------~ 
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Macar A milli takmımm Uç oyun
cusu ile takviye edilmiş bir muhtelit 
bizim ekseriya yenebileceğimiz .bir 
kadro mudur? Mülayim; geçenlerde bir YunQnlı ile yaptığı maçtan önce .• • Macarların aşağı yukarı ayni kuv
vetteki takımlarile, Parise, Avustur
yaya, Yugoslavyaya yaptıkları se
yahatlerde pek gtizel oyunlar göster 
diklerini her sene okumuyor muyuz? 

Uç golil pek mi fazla bulduk? Yu
goslav takımına da aytti miktar gol
le yenildikti. Her halde Macar muh
teliti Yugoslav takımından düşük 
bir kudret değildi. Macarlarla fut
bol mevsiminin hararetli zamanında 
karşılaşmamış olduğumuzu da hatır
lamak 18.zımdır. Oyuncularımız henüz 
eahalarda idman kıvam.mı bulmuş 

değillerdi. 

Hintli Pehlivan 
•.iüldyimle intikam 

Maçı istiyor 

• 
• 
• 
• 

D4nyamn en istikrarlı futbolüne 
malik olan lngillzler bile mevsim ha
ricindeki mağlubiyetlerini yarı yarı
ya mazur görüyorlar. 

Bütün bunları mağIUbiyetin lüzum 
ıuz mazeretleri şeklinde yazmadığı
mı tekrar hatırlatayım. Yukarda söy 
!ediğim gibi, her mağlubiyete ben iç
lenirim. 

Iç acnn taze iken yazsam, ben de 
aksi yazarım. Fakat hadise uzakla· 
§ıp, asap durulunca işin rengi tabia
tile başkalaşıyor. 

Bir de yenmek isted iğimiz Avru
pa oyuncularının vaziyetlerinj kısaca 
iş., ret edeyim: 

Her sene binlerce kişi önünde dü
zürıelerle maç yapıyorlar. Avrupa sa· 
h::ı.larmr girle gele komşu kaprsı ha. 
J"ne getirmişler. Ekserisinin yegane 
dü.,üncelcri futbol ve yegane meı:ı~
li ·Ptleri nnt,.Pnemandrr. Oyunculukla 
rı biraı diişünce ekmek parasının da 
azalacağını biliyorlar. Velhasıl memu 
riyet halinde futbol oynuyorlar. Se
yircileri, sabalan, antrenörleri, mu
hitler· hep ona göre ... 

Dün matbaamıza gelen Hintli peh- l 
livan aşağıya aldığımız birkaç sözü-1 Jk J • • 
nün yazılmasını rica etti. Misafir bir ln Cl 
sporcunun hatrrmı krrmamak üzere 
Hintlinin söylediklerini naklediyoruz: 

"- Mülayimden sonra Tekirdağlı 

ile görcşecektim. Spordur bu, ihtimal 
Telcirdağlıya karşı güzel bir güreş 

yaparak ilk mağlıibiyetimin fena bir 

vaziyetten ileri geldiğine balkı inan

dınnış olacaktım. Telrirdağlmm gü

reşmemesi üzerine bu fırsatı da kay

bettim. 
Ekseri memleketlerde mağlftplara 

bir intikam maçı verilir. Mülayime 
karşr srrtrmm yere gelmesinde ha-

kemin maksadım anlayamayışımın 

da tesiri bulunduğunu sanının. Çün

kti bidayette ben Mülayimi çaprazla-

YITl ring-in kenarına yıktığım vakit 
hakem düdük çalarak bizi ayırmıştı . 

Benim yenik düştüğüm saniyede de 
ikimiz ringin kenarında idik. Hake

min dil.dük çalarak ayıracağmı ümit 
ettiğim için gevşek bulunuyordum. 
Halbuki hakem düdük çalmadı, raki· 
bim de gevşekliğiınden istifade ede-

Riime 
Klüp/eri 
Toplandı 

Diln akşam mmtaka spor başkanı 
Vali Muhittin Ustündağm reisliğinde 
bir toplantı yaparak fikstür mesele-

sini görüştüler. Içtimadan sonra mm 

taka başkanı, bir muharririmize şun

ları söylemiştir: 

"- Geçen hafta sahaların kifa • 
yetsizliğini ileri sürerek fikstür yap

maktan kaçman ikinci küme klüpleri

le hasbihal etmek için toplandık. 

Yarın mmtakadaki arkadaşlar sa-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
a 

• 
ha sahiplerile görüşerek anlaşacak • 
lar ve perşembe akşamı ikinci küme I 
klilpleri tekrar toplanacak ve fikstü • 
rü tanzım ederek maçlara başlıya . 

caklardır . ., 

rek sıkı bir oyun tatbik etti. 
intikam güreşim için icap ederse 

para da koymıya hazırım . ., 

• 
• 

~ 

AtatÜI h Meclise gelirken Re:s B Renda 
tarafından karşılanıyor •• 

Ve Atatü,.k tarihi nutuklarından birini daha 
söylemiye başladı •. 

KQbine azası, Vevfet Reisini dikkatle dinliyorlar •• 

Ve sayın Millet Vekilleri, Şefin yeni clirektillerini 
can kulağı ile dinlemekle mefguller ••• 

Fakat bu can kurtaran köpek ge
çen gün, fareler için hazırlanan ze
hirli b:r et parçasını yemesi üzerıne 
ölmüştür. 

• 
Sevincinden Ölmüş 

'I'asmanyada, 10 senedenbeı ı altın 
damarı arıyan bir madenci, geçen 

8 gün nihayet muradına ererek zen
i gin bir altın daman bulmuştur. A

• damcağız zengin olmak sevincile o 

1 
kadar heyecana gelmiş ki, bu heye
canın şiddetinden kalbi durarak i.H· 

• müştür. 

• ı Boyocının • Yıldönümü 
1 Nevyorkta b.r ayakkabı boyacısı• 

• nın 50 inci yıldönUmü merasimle kut
lanmıştır. Boyacı, bu 50 sene içer

j sinde Nevyorkta yalnız polislerin a .. 
• yakkaplarım boyamıştır. 

Bu yıldönümti münasebetile polis 
• ~efleri, boyacıya, bir altın kupa ve 

250 dolar hediye olarak ve~ıer .. 
dir. I • • 

Ah Şu Vergiciler! •• 
Amerikada San Antonio şehr;nin 

bir maliye memuru, birbirlerine ya. • 
• 

pışık olan Siamh ikiz kız kardeşleri, 
iki ayn şahıs olarak vergiye bağla
mıştır. 

11 Bunun üzerine yapışık ikizler, k~n 
dilerinin bir tek VÜC'llt olarak beraı-

• ber çahştrklanm ve birbirlerinrien 

1 

aynlmadan bir tek şahıs olarak ka· 
zıanmakta olduklarını bildirerek iki 

• , kişi d:ye Uzerlerine yükletilen vergi-

• 

leri protesto etmisler ve maliyece 
bir tek şahrs olarak tanmmalanm is. 
temişlerdir. Bunun üzerine mtlsküf 
·--,,, --·- --- o --- 11 ..... 

yetin mahkeme tarafından halledil .. 
mesini kararlaştırmıştır. ' 

• 
Köpekler Klübü 

Nevyorkta bir sivri akıllı . köpek .. 
ler için bir klUp açmıştır. Bu klübe 
girecek her köpek için ayda 800 
frank alınıyormuş. Klüpte köpekler 
için banyo daireleri, güneşlemek için 
açık salonlar, yemek salonu, husnst 

• aptisane ve saire bulunuvormuş. Kö
peklerin yiyecekleri de diplomalı af" 

• çılar tarafından hazırlanıyormuş. 

1 . . Azgın •Kartal . 
• Anrerikada Teksas hükümeti dahi• 

!indeki Ostin kasabasından 13 yaş. 
• larmda bir zenci çoC'llk, pamuk tar-

lasında çalışırken bir büyük kart;ı.. 

•

1 tm hücumuna uğramıştır. Kartal, ha
vadan çocuğUn tepesine yıldırmı. giı-

1 bi inmiş ve sivri tırnaklarını vücu· 
• fona batırıp çocuğu kaldırmak tste-

1 miştir. 
Fakat yavrucağın feryatlarına ye .. 

8 tisenler kartalı kaçırmışlardır . 
1 ' • 

• Yeni Bir Soy9unculul< 
1 Almanyada Köln şehrinde zabıta, 

• kadınlardan müteşekkil hır hırsız 
! şebekesi yakalamıştır. 

Şebekenin azasr olan genç kızlar, 

• yakaladıkları genç fakat zengin de
: likanlılarla ahlaka mugayir vaziyet

• lerde resim çıkarıyorlar, . sonradan 

1 bu resimleri, efkarmmıımıyeye te~ 
' hir edeceğiz diye zeng'n delikanlılar· • ı dan para vuruyorl:rmış . 

B Tam 513 Sene! 
1 Tarihte en uzun süren dava, tt~l
vada Borka ile Bodo adlarında ıkl 

•

1 

köyün birbirlerine karşı iki otlak 
mer'a icin a~trkları davadrr. Bu da· 

• va, 1400 Renes:nde ooslamrs ve !'\13 

senf' silrrHi l{ten ~nnrn. rıihıl''Pt iki 
il lcövün uzlaşmasile hitam bulmuş

tur. 

• Hava Değişti 
a Birkaç gündenberi sert Şimal rtlz.. 

garlarile soğuyan hava, dün lodosa 
~evirmiştir. • 

• 
Lodos, havayı yumuşatmış ve rUz. 

gar kesilm~ştir. Karadenizdeki frrtma. 
da, dün, kesilmiş vapurlar tamamen 
denize açılmıştır. 
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İSTANBUL TİRAN ATiNA • • • 

Arnavutların Maarif 
:razırile Ne~er Konuştum? 

• 11 • 
Tiranın Nezaretler mahalle· 
1 sine girdim. Geni§ meyda· 

mn etrafındaki yeni nezaret bina· 
larma bakıyorum. Hemen de hepsi 
biribirtne benzi· 
yor .• 

Bugün, Ama· 
VUtlarm Maarif 
Nazırı Faik Şat
kıı ile görtı,ecek
tim. Asll'larca ki· 
tapsız kalmış o-
lan bu milletin 
eline verilen lti
taplardan nasıl 
istifade ettikleri· 
nl öğrenecektim. 

mek ister gibi yUztlıne dikkatli dik
katli bakarak ağır ağır şunlan söy 
ledi: 

- Memurluğum esnasında bir 
gUn Harbiye Nezareti koridorunda 
dolaşırken Nazır muavininin yanma 

girmek istiyen 
bir asker gördüm. 
Dimdik bir as
ker, harp ve darp 
larda yanmış yU
zUnün çizgileri 0 

dakikadaki aaa
b ·yetini gösteri
yordu. Sordum: 

- Mustafa Ke
mal Paşa, dedi· 
ler, Anafartalar 
kahramanı .. 

Bu askerin o. 
saniyede nazan 

Nezaret bina· 
emm sağlam ya
pılmış geni' ka· 
pısından gird.m. 
lçeride öteye be- . .._ 
riye giden birkaç 
adam vardı. 

Arnavutluk Maarif Nazırı B. Failı Şatka 

dikkatimi celbet
mesinin üzerimde 
hasıl ettiği tesir 
ile yanımdakilere 

Maarif Nezareti, Maarif idarele· • 
ri muallim ve talebe kalabalığı ci-
hetinden mahkeme koridorlanna 
benzer. Burada birkaç kişi görünce 
yanlış geldiğ'mi zannederek dön· 
mek istedim.Sonra birdenbire mek
teplerin imtihanlarla meşgul olduk. 
lan ve hatta tatile bile hazırlanmı 
n bagladıklarını hatırladım. 

M erdivenleri çıkar çıkmaz o
dacı, Nazırın beni bekledi

ı·nı IÖ~ Oda büyük ve ]Oftu, 

ra kutusunu uzattı. Zile basarak iki 
kahve ısmarladı. Hatırası kendisi
ne heyecan vermişti. Nazırın bir· 
denbire bu kadar heyecanlanması
na hayret ettim. Heyeca.nınm se
bebini sormak Uzere iken gftya hl
tırasından bazı şeyler eksilecekmif 
gibi eliyle işaret ederek sözümü 
kesti. Sigarasından geniş bir nefes 
çekerek: 

- Türkiyenin bugünkü terakki
sini okudukça, işittikçe daima şu 
mauara a~ıUtft ~ 4e-

derhal ve gayri ihtiyari şunları söy 
led'm: 

- Eğer bu adam şimdi Harbiye 
Nazın ols~bu memleketi kurtarır. 

Ben bunu söylemekle kehanet et
tiğimi iddia edemem. Uzerimde ha
sıl ettiği tesir o kadar çok büyük 
ve ant olmuştu ki, bana bu sözleri 
söylettirdi. Böyle adamlar Allahın 
milletlere h~yeıJidir." 

Faik Şatku, bu batırumı muha-

Dmiiiine<fen~bö~:.:-'-..lilıllillllıiMi~•~~.,..""ff:~~~~, 

faza etiqtk*tN .. ~~••••aıe ~t 
QJa~ bQil~ Jlltırıı •a:mlit"bulun
maktan çok memnun gôrilntlyS\Te 
kıymetli bir şeye malik olmanm 
verdiği hazla haklı olarak iftihar 
ediyordu. 

~ oluyordu. mıkt kalın percıe:; 
ler, ~1ki ziya taksimatı buna se
bepti, Fakat ne olursa olsun Tira
nın Yaz Blcağı için bu loş odalar 
dI§andan içeri girenlere rahatlık 
Veriyordu. 

Faik Şatku geniş masasmm ar· 
kasında ayakta duruyordu. Elini u
zattığı zaman yUzUne baktım.Sima
sı bana hiç yabancı gelmiyordu. 

- Aldanmıyorsam, sizi tanıya

eağım geliyor. dedim. GUldü: 
- Evet, dedi, belki lstanbul bu

kukundan; belki Harbiye Nezare
tinden, veya lstanbulda avukatlık 
1&Ptığım zamanlardan ..• 

- Hangi senelerde acaba! 
- Umumi harpten evvel, harp 

eanumda ve harpten sonra ..• 
Anıavutıarm Maarif Nazırı, u

ZtDl boylu, genç irisi bir zattı. El· 
baeanda doğmU§ ve Osmanlı idare
ili ZIUn&IUnda Selinik Fransız Tica 
~-~ektebinde okuduktan sonra 
.&aı.anbuı hukukunu bitirmişti. Bir 
~~det avukatlık yapmış. umumi 
~!'te Harbiye Nezaretinde çalış
llU§tır. 

f alk Şatku, mektep hayatını, 
tıl &akerlik zamanını, hayata 

• dıtı leneleri anlatırken bir ço
cuk gibi Deteıeniyor ve anlattıkça 
sevk duyduğunu gösteriyordu: 

- Istaııbuı Hukuk mektebinden 
bırincilikle çıkınıetım. Umumi harp 
başll.llllf ve ben de Harbiye Neza
retinde Vazife almıştım. Levazım 
reisi Ismail Ha.kıu Paşanın yanında 
hukuk lşlerile cneşgul oluyordum. 
O zaman Sabancab Hakkı Ro • il , man 
ya e un ticaretı yapıyordu. Aske-
ri bakımdan bu bir hukuki mese
le olmuştu. Harbiye Nezareti hu
k:.ık müşavirleri ile ali.kası olan 
d:ğer nezaret müşavirleri bu işi 
hır karara bağladılar. Ben muhalif 
kalmıştım. Bütün bu mUşaverelere 
k rşı tek başıma muhalif kalışım 
na.zan dikkati celbetti ve beni kon
seye davet ederek neden muhalif 
kaldığımı sordular, anlattım. Bu
nun üzerine lsmail Hakkı Paşa be
ni hukuk müşaviri yaptı. Ve Mira
lay erzakı tayin ettirdi." 

Faik Şatku, buraya gelince bir 
denblre birşey hatırladı, o

turduğu iskemleden kalkarak alga· 

H ltırasmda olan şeylerden hiç 
bir noktamıı kaybettirme

mek ve iyice anlaşılmasını temin et-

1LlM DUNY ASINDA 

Lord Rutherford'un Hayatı 
(Başı 5 incide) fında dolqmalan, buna mukabil 

nı berilyum nüvesine bombardıman ışef:n de onlann üzerine açmış -0!
ederek atom numarası 13 olan kar- duğu şefkat ve himaye kanadı ~ı~ 
bon nUvesini hasıl etmişlerdir. unutamıyacağım hadlselerdendı~. 
Bunlar bu istihsalden bir kudre- Kongrede Rutherf ord Adeta ibr ı-
tin intişar ett:ğini iddia ediyorlar- Um satrancı oynuyordu. Evvell 
dı. Diğer taraftan Rutherford'un küçük asistanlarını piyade gibi i-
yanmda çalışan Chadvick de ayni leri sUrUyor, sonra bunlı.n yav.aş 
tecrUbeyi yapıyontu. Bunlar da. yavaş bUyUtUyor. Nihayet kendini 
istihalenin atom nu.marası 12 o- gösteriyor ve meseleleri balledi· 
lan karbonla elektnk hamulesi d 

d ·ı (d . yor u. 
sıfır ôlan N~tro~ em en eJene- lng'lterenin bugün nğ olan bil· 
re olmuf HidroJen atomu) mad- __,,dan 9 
denin hbıl olduğunu iddia edi- yUk Alimlerinden Bruı;ı; , 

yorlardı. KUri • Joliot'nun flidiası J. J. Thomson'dan 15 ve O. Lodge 
kabul edilince fiziğin ana direği den yirmi yaş daha ktlçftk olan 
olan kudretin tahaffuzu prensibi Rutherf ord daha velt\d iken, alt· 
8&l'lllıyordu. Bu miln~&falar Çad- Dlif altı ya.,mda ölmesi onu seven 
vick'e bak verdlrmiştı. arkadaşlan ve talebelerini müte

essir ettiği g·bi dUnya illm Alemi 
için de bUyük bir matemdir. O
nun hayatı, eseri ve nüfuzunun ka
rakteristikleri üzer'nden yazı ya
zanlar arasında en başta gelenler
den biri bUyUk Franm fizikçile
rinden :Maurice de Bloglie'dir. 

8 
en kongrede bu mesele U
zerınde yapılan mUnaka.,a.

larda bulundum. Ma~a~ K~ri -
Joliot ve kocası tezlerını müda
faa ettiler. Bir aralık Rutherford 

yet --'kine bir Usanla Madam 
ga nıu» tı Sö" 1 
Kilriyl ha.f fçe ha•laJJllll • y e-
diği aözler l1l mealde idi: _ .. Be
nim bu iş Ur.erinde kırk seneden
beri alışmakta olduğumu belki 
anne: sana söylem!,ılı'· Gençlerin 
bulduklan tecrUbe neticelerini gö
remlyecek kadar kör olmadığını 
zannederim sis de kabul ec1e:m
nlz,,. nmt kanaatinin yaniışlıgmı 
bir tarafa bırakahn1· Rutherford 
da dahil olduğu halde bUtUn bU
ytık İngiliz iliJnleri Madam ~Uri 
Jollot'ye nezakette kusur .. ~tmi~or-- · 
lardı. Kembriçte verilen ogle zıya-
f etinde bUytlk sofranın başı 01~~ 
J. J. Thomson'un Madam Ktirı~ 
sağma alması bunun en canlı bır 
delilldlr. 

O 
ongrede Rutherford'un a
atatanlan pek mühim rol 

oynadılar. BunJarm tefierine k~ 
11 htırmetlerl, pervane gibi etra-

Bu kadar bUytlk ifler gören, 
muvıaffakıyetle• kazanan 

Rutherford'un ölUmtl bUyilk bir 
zıya olmakla beraber lsıni fızik 
tarihinin en ,,erefli sahifelerinden 
birini işgal edecektir. Geçen ayın 
25 inde defnedildiği gtlntln ~ 
mı radyoda verd"ğl konferansta 
kendini kırk senedenberi tanJY&ll 
bilyUk llim Jeans diyor ki: "Rut
herford'a bakmca insan onu ilim 
tarihinde Faraday'm yanına ve 
hattl daha ileri giderek Nevton'un 
yanma koyacağı geliyor.,, 

Filhakika İngiliz milleti onun 
büytıklUğünU anlaDllf ve Vestmi
niater kilisesinde btlytlk adamla· 
ra marsue yere defnetmiftir. Nev· 
ton'nun mezannm da burada bu
lunduğu gözöntlne getirilince Je
ana'in aöztıne hak vermeliyiz. Y• 
ni fizlti yaratan ba btlytlk ilim 
için ne yapılaa yeridir. 

Lilian 
Harvey'in 
Yeni Film; 
Babalı A.Jman, annesi lngfllz 

olan nnşm yıldızların en clllbe
rl Lllian Harvey, bir aralık U• 

natalor gibi oldu. Fakat bu u
nutulma çok ktsa geçti. Güzel 
yıldız t;ekrat stüdyoya ginnlş ve 
yml bir film çevlrmlye başla -
nuıtu"· En mtlhlm kısımlan bit
mlt olan bu flJm yakında beyaz 
perdede lflyredlleeektlr. 
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Lehistanda Y aşıyan Türkler Arasında: 

Leh Türlı münevverlerinJen Ola at Neyman ve A•lan N eyman •'Gislf kahbh•lar" admı ta. 
,.,.... bu fllınde sanşm yıldız IJ
Uaa, dljer filmlere nazaran büs
bütün ayn bir tipte görülmek
tedir. Filmin mevzuu, bir takım 

. acı maceralardaa IODra tatlıya 
bağlanan bir aşk hlkiyesldlr. 
~da gtl7.el LIUan'ı yem m • 
mlnde cörilyOftAIDUZ. 

'l'l'I. 

PolonyadaNekadar 
Türk Var. Bunlar 
Nasll Yaşıyorlar? 

l,te Lilian 

t ' 

Lil Dagover 

Sessiz film za.manmda bir şöhret 
alan LQ Dagoverln de, ihtimal bu 
mevsimde yeni bir fllmlnJ göreceğiz. 
Buradaki resim ,..ıdımı bu IOD fil-
mi.ne ' ., 

aittir. 

• • 
Yeni ~erlok Holmes 

Manam yıldız Hans Albert ''Şerlok 

Rolmesln mücadeleleri" adında yeııl 
bir filmde başrolü temsil etmektedir. 

Bir Çöp~iiyü Yaraladı 
Mustafa isminde bir şoförtln i

daresinde olarak Çorluya işliyen 20 
numaralı otobüs, Divanyolundan ge
çerken Abdulvabap isminde bir çöp
çüye çarpmış, muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmuma sebep ol
muttur. 

i . YARŞOYA MEKTUBU ! 
Türkler geçmişin derinliklerinde, 

geniş yeryüzünde at oynatırlarken, 
h09lanna giden alanlarda hazan 
yerleşip kalırlardı. Bütün ii halin
de iseler, o yerin, o yerde eskiden
beri oturanlarm da hlkimiyetini el
lerine alırlardı. Tuna, idil Bulgar
lan gibi... Biri Karpatlardan gelip 
Balkanlarda yerleşen Slavlann ba
şma geçti, adı kaldı, kendini kay
betti. İkincisi oralardaki Fin il
lerinin başına geçti, hükumet kur
du, benliğini sakladı. 

Polonyada görülen Türklerin, kö 
kil de aynlıp kalan il parçaların
dan gelir. Ve türlil tarihlerde bu 
kitleye başkaları da gelerek katıl
mıt. hepsi de benliklerini sakladık 
lan halde dillerini, adetlerini çok
luk unutmut, derin, geniş Leh der
yuı içinde erimişlerdir. Bugün 
bunlarm dilleri Lehçedir ve yq&YII 
lan, LeldeflnldlMlen farlallz4ti. 

T ürlı lıöyleri 

Bir Leh köyü ile bir Leh TUrk 
köyU ancak cami v~ kilieesi ile ay
nlabilit. Binalar, evler, ekincililrte 
kullandıklan lletler, elbiseler, evin 
içinde kullandıktan mobilyeler ve ev 
tefkilltı hep ayni. 

y &lnıİ hazan tecrUbeli göz, yüz-
lerinde, kaf•taalarmm teşekkülün
de, gözlerinde ırkın f arklarmı az. 
çok seçebiliyor. Şimdi çokluk saç
lar sararmış, gözler de mavimsi bir 
renk almıya başlamıştır. 

Başını Altay eteklerine koyarak 
Asyadan Avrupanm ortalarına u
zanan Türk, ana yatağından uzak 
laştıkça, şimdi burada olduğu gibi, 
,arkta, cenupta, şimalde de böyle 
bazan diline. bazan da benliğine zi· 
yan gelmiştir. 

v~ zümre 

Polonyadaki Türkleri Uç zümre
ye ayırmak mUmkUndUr. 

1 - "Leh" Tllrk ve Tatarlan. 
Bulunduklan yer vaktile Litvalıla 
nn elinde bulunduğundan bunla -
ra "Litva Tatarlan" da denilmek
tedir. Göri\leceği U7.ere menşelerile 
hepsi de Türktür. 

Bunlarm buralarda yerleşmeleri 
hayli eskidir. Altmordunun, kaba
np taştığı, bazan özenine çekildiği 
bir sırada, 1397 yıllarmda Polon
yanın kuzey doğusu prenslerinden 
VinoldUn askerleri, oralara giren 
Altmordu parçalanndan birtakımı
nı ayırarak alrıns. bunlar da şimdi 
bulunduklan Vilna yakınlarında 
yerleşip kalmışlardı. lşte bunlar, 
Polonya Türklerinin bir nüvesi ol-
du. 

Polonyalılar ötedenberi komşula 
rmm tecavUzUne uğruyorlardı. Bu 
sebepten Altmordudan, diğer Türk 
atblarmdan yardım istiyorlardı. 
]410 - 1412 de de böyle oldu. Bu se
ferlerde yardıma gelen askerlerden 
bazdan yakdaşlannm yanında yer 
leşip kaldılardı. • 

Leh lawlutlannJa 

Zaten Vilna taraflannm toprak
lan çok münbit ve geniş idi. Bir de 
Polonyalılar bunlarm hususi balle
rile dinlerine lltanşmıyordu. Leh 

kadmlarile evlenmelerine, çocukla.
rmm, babalannm dini olan müslö
manlığı gütmelerine de kimse bir
şey demiyordu. Bu suretle Vilna ta 
raflannda yerleşen Türkler, Polon 
yanm kuzey doğusu hududunun ta 
bil bekçisi oldular. 1808 • 1811 m• 
harebelerinde Polonyanm bu köşe
sini muvaffakiyetle müdafaa ederel 
harbin Polonya lehine bitmeaino 
himnet ettiler. 
Cenup Türkleri: Bunlar ancak Ka.. 

nuni Süleyman devrinde, Leh TUrk 
!erinden birinin, Damat Rüstem Pa 
şaya bir risale ile müracaatından. 
sonra tanmmıtlar ve iki arada sıkı 
bir mUnaaebet hqlamıştır. 

Rtıatem Paşaya verilen bu risale 
1858 de Muhlinski adlı bir Leh Tftr.ı 
kt1 tarafından lehçeye tercüme edil 
miştir. 

Şimilıi ro11.n 
Polonyanm Alman, Avusturya ve 

Rusya arasında bölünmesile Leh 
TUrk - Tatarlan da Rus eli altına 
düşmüşler ve bu hali bir esi'rlik telU 
ki etm.ltlerdi. Bu sebeple Rus idare 
ve rejimine k&rfl açık ve gizli sava 
ta ittirak ettiler .. Bu sebepten Rus 
idaresi bunlara karşı tethiş usultı 
tatbik ediyordu. Bu arada sürüldQ.. 
Jer, köylerinin yerleri değiştirilcll, 

camileri yıkıldı. Bu böyle oldukça 
bunlarda Rus düşmanlığı tamamile 
köklegti. Bu sebepten Leh Türk • 
Tatar mUnevverlerinin hemen ço
ğu Çarlık ve Rus hükftmeti aleyhin 
deki ihtilal kurumlanndan birine 
mensup bulunuyordu. 

Leh ütiklôlinJe 
Maregal Pilısudskinin, Polonyanm 

kurtanlması işine çalışmak UzeN 
kurduğu gizli kurumun en başmda 

Mustafa Solklviç gelir. Mıustafa, ih 
tilll, propaganda ve teşkilat illerin 
de, Pilsudaldnln sağ eli idi. Cesare
ti, atılganlılt, gizlenmek hususun
daki atalığı, lhtilll manevralarının 

tatblkindeki pratikliği ile Çarlık 

siyasi zabıtasını şaşkınlıktan şq. 

kmlığa düşürüyordu. 

BUytlk harpten evvel, Pilsudskl 
yakalanarak Varşova kalesinin zbı 

danma tıkılmıştı. Mustafa Solki~ 
imdadına yetişti, Petersburg hapia 
hanesine nakletUrdi ve oradan da 
kaçırtarak kurtardı. 

Pilsudski partisinin fikirlerini ya 
yan "Robotnik" gazetesini Must;a.. 
fa idare ediyordu. Bu gazete bir Yf11 
de kapatılırsa, seyyar matbaası b8f 
ka bir tarafa nakledilerek orada ba 

sılıp çıkmıya başlardı. 

Leh Türk mUnevverleri arasında: 
istiklal aşkı o kadar kuvvetli ham~ 
le ile yUrUyordu ki, Polonya kurtul 
duğu halde, kendi yurtlarında hak 
ettikleri şeref mevkilerini bırak.,. 
rak başka diyarlardaki esir Türlı 
kardeşlerinin de Polonya gibi k\11'
tulup istiklll kazanmasına c:alıt
mak Uzere oralara koştular. Ge 

ral Süleyman Solkiviç, llim lskeu
der Abmedoviç, Olgert Neym 
Mirza Klrçinsld bu ctlmledend r. 



8 TAN 3 - 11 - 937 ,_. 
Bigada Odun 
Derdi Yine 
Tazelendi 

--o-

Köylüler, Narhtan 
Sonra Odun 

Getirmiyorlar 

Antalya Islah lstasigonu 

Bu Sene Çif çilere 150 
Ton T ohumDağıtılacak 

Ziraat VekCileti, Yeni istasyon Binasının 
1 

inşaatı için 1 O Bin Lira Verdi 

Samsunda 
Başarılan 

Yeni İşler 
--o-

Bütün Fırınlara Asri 

Tesisat Kondu 
Samsun, (TAN muhabirinden) -

Samsun belediyesi dar bütçesine rağ
men çok iıyi çalışmaktadır. Lmar, yol 
ve temizlik işleri arasında son günle· 
rin başlıca faaliyeti şunlardır: 

1 - Belediye, bütün fırml~rda ek· 
meklerin makine ile yapılması mec
buriyetini koymuş ve bu şartlan ha~ 
iz olmıyan fırınları kapatmıştır. Şim -
di, Samsunda ekmekler hiç el değme
den yapılıyor .. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 ka,e ahnabilir 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden saliınınlz. -. . .. . .ı ·\. ·=: ." o . . . ... ' 
~ ~ . .:_' ,'it.\ . 

.., 

NEOKALMINA 
GRiP • NEZLE • NEVRALJi 

BAŞ ve DİŞ ~ağrdarı • ARTRİTİZM 

! ' '. ,•. ·~~ •• ~ t.' 

Optamini Tercih Ediniz 

Biga, (TAN) - Orman yasağın
dan sonra burada birkaç köye orman 
larda katiyat için ruhsatname veril
miştir. Kasabamıza tek tük odun ve 
kömUr gelmiye başlamışken iş son za 
mantarda yine bozulmuştur. Bunun j 
sebebi şudur: Köylüler yüz kilo odu
na 7 kuruş orman resmi ödedikleri 
halde, evvelce on beş kuruşa sattık
ları odun yüklerini iki misli fiyattan 
aşağıya vermiye başlamışlardır. Bu
nun üzerine Beledi'Ye meclisi bir yük 
oduna 30, bir araba oduna 200, kö
mürün kilosuna da 60 para narh koy 
muştur. 

2 - Samsunda da diğer büyük şe
hirlerde olduğu gibi sırt hamallığı kal 
dınlmıştır .. 

3 - Belediye, Samsun limanının en 
büyük eksiğini taımamlamış, iskeleye 
bir elektrikli vinç getirtmiştir. Bu 
Vinç, 6 bin liraya mal olmuştur. 

~~~-Çünkü4~~~ 

Bundan haberi olmıyan köylüler, 
kasabamıza getirdikleri odunu araba J 
sı 350 kuruşa kadar satmak istemiş
ler, lakin narh üzerinden para alının
ca mahrukat getirmemeye başlamış
lardır. 

lslah istasyonunda çeltikler harman ediliyor •• 
Mahrukat çok pahal:ı 

Yalnız şehirde şu günlerin en bil
.. Uk sıkınıtısı mahrukat meselesidir. 
Orman kanununun icap ettirdiği tak
yidat dolayısile odun ve kömür azal 
'"Dıştır. Mahrukat satışı ile meşgul bu 
lunan müesseselerden bazrlannm ih· 
tikar denecek derecede yüksek fiyat
larla satış yaptıkları gözden kaçmı
yor. Kış girdiği için halkın mühim bir 
kısmı odun ve kömUr tedarikinde çok 
güçlük çekiyorlar. 

ili Kısa zamanda saçlarınızın dökül
[l!1esini önler ve gençliğini iade ede~. 

Kuru odun bol ' 
Odunsuzluk yüzünden burada ev

lerde ayda bir kere bile çamaşır yı
kanamıyor. Son günlerde belediye, 
tellallar gezdirerek, odunun bollaşa
cağrnı ve iki yerde ~eki ile satılaca
ğını ilan etmişse de kasabaya bir 
merkep yükü bile odun geldiği görül
memiştir. B:ızı kimseler bahçelerinde 
ki baralkalarmı yıkıp enkazını yakını· 
ya başlamışlardır. Halbuki bu vaziyet 
lere meydan verilmemesi için ortada 
hiç bir sebep yoktur. Çünkü civar ,or
manlarda kasabamızı ve havalisini on 
trene idare edecek kadar kuru odun 
vardır. Bu kuru odunlarm toplanması 
ormanlar için zararlı değil, bilakis 
faydalıdrı. Buraya yalnız kuru odun 
getirilmesine müsaade edilse ve or
man resmi kasabamızın kapılannda 
tahsil edilse, hem her yer odunla "io
lacak, hem ormanlar temizlenecek, 
hem de hükumete varidat temin edil
miş bulunacaktır. 

--,o--

~lisarayda Kültür Hevesi 
Konya Aksaray (TAN) -Kasaba

mızda ralk dersanelerinin faaliyeti 
artmakta, !binlerce vatandaş okuyup 
yazma öğrenmek için bu bilgi yuva
lanna devam etmektedir. 

Antalya, (Tan muhabirinden) -
Ziraat Vekaleti, yurdun pirinç ve pa 
muk ihtiyaçlarını temin için iklim ve 
mağraz şartlarına en uygun, çağlı -
yanlarile de Mısırdan daha üstün ka 
biliyet v~ kudrette olan Antalyayı in
tihap etmiş ve burada, çiftçilere te
miz tohum tevzi etmek maksadiyle 
(Sıcak iklim nebatlan ıslah istasyo
nu) namile bir istasyon açmıştır. 

İstasyon; Antalyanın garbinde, şe
hirden yirmi kilometre mesafede ve 

beş kazanın güzergahında, (1111) 

buçuk dekar genişliğindeki sahada 

kurulm~, 937 mart ayında faal bir 
vaziyete geçmiştir. Bu ilk sene, tecrü 

be ve ıslah mak.sadile istasyon muh
telif yerli ve yabancı çeltik ile dokuz 
nevi pamuk, liç nevi çu.val kendiri, 
dört nevi yağ fasulyesi ve Hintyağı 
nebati ekmiştir. İstasyon şimdi bu 
mahsullerin devşirilmesiQe başlamış 
tır. 

Alınan mahsul iyi 
Çeltik nevilerinden Viyalone nevi 

dekar başına 629, Acem (Amberbu) 
nevi beher dekara 750, Japon nevi de 
900 küsur kilo vermiştir. 

Pamuk nevilerin den en· iyi netice 
veren (Akala) dır. Ekspres ve (Sa
kaloridis) nevilerinin de Antalyamız 
için büyUk ve önemli bir istikba_l 

yadettiği tecrübelerden anlaı;ılmış
tır. 

Çuval imaline yarıyan Jütler son 
derece mükemmel olmuştur. Hintya· 
ğı nebatı ise Antalyada yaprağını 
dökmiyen halis bir nebat vasfını gös 
termektedir. 

Islah istasyonu altı ay zarfında se 
kiz bin metreden fazla sulama kanal
lan açmış, iki bataklık kurutmuş ve 
ziraate elverişli bir halde bulunmı -
yan 300 dekarhk sahayı işlemek su
retile istifade imkanlanm temin et -
miştir. 

Istasyon hinterlandında bulunan 
ve güzergahından geçen binlerce köy 
lü ve çiftçilere bir mektep ve bir ör
nek vazifesini ifa etmektedir. Bahu
sus civar bulunan Solak, Boztepe ve 
Macun köylüleri 4stasyond.an maddi 
ve manevi büyük istif ad eler temin et 
mektedirler. Istasyon ayni zamanda 
muhitindeki hasta köylülerle de ala
kadar olmaktadır. Sıtma getirir diye 
halkça iyi görü.lımiyen çeltikçilik bu
gün istasyonun faaliyetile sıtmayı 
yok eden bir mevzu olmuştur. 

Çiftçi vaziyetten memnun 
İstasyonun binası yapılmak üzere

dir. Ziraat Vekaleti bunun için on bin 
liralık tahsisat vermiştir. Modern zi. 
raat aletleri günden güne çoğalmak· 
ta olan istasyonun bir iki sene zar-

Belediyenin, bu işle ~kından ala
kadar olması, mahrukat buhranrmn 
ve ihtikarın önüne geçecek tedbirleri 
süratle alması çok yerinde olacakhr. 

frnda memleketin en mühim tohunı 
ihtiyacına cevap verel1ilecek bir sel.- • 
le geleceği kuvvetle ümit· edilmekte
dir. 

·optamin 
Saç Eksiri 

' Saç guddelerinde başlıyan akamet! 

tedavi ve dökülmeyi tevkif ederek 

saçların kısa zamanda kuvvetlenip 

uzamasını temin eder. Hergün Opta· 

minle yıkanan ve taranan saçlar 
kudretini, taravetini ve güzelliğini 

muhafazaya namzeddir. 

~va,.,elı~kaa olan htal~qift~ 
çisi, şimdiye kadar Antalyanm bilin
miyen kudretlerini Ziraat Vekaleti -
nin takdir ederek buraya bu istasyo
nu kazandırmış olmasından dolayı se 
vinmektedir. Antalya valisinin him
met ve delaletile kurulan istasyon bu 
ilk yılın ekjımi neticesi olarak (155) 
tondan fazla çeltik, pamuk ve sair 
mahsulat tohumluğunu Antalya çift 
çilerine dağıtacaktır. 

Jandarma Genel komutanlığı 
Ankara Satınaırrıa Komisyonundan: 

1talyada ihtisasını yapmış olan Ha 
run Onuk bu istasyonun başında ça
lışırken terfi suretile Adanaya tayin 
edilmiştir. 

1 - Bir metresine 110 yüz on kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneği .. 
ne uygun arka çantalık bezden 16, 000 lira kıymetinde 14,500 metreden 
17,500 metreye kadar 19, 11, 937 cuma günü saat on beşte kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. · 

II - Şartnamesi parasız komisyonumuzdan alınabilecek olan bu ek
siltmiye girmek istiyenlerin 1200 bin iki yUz liralık ilk teminat vezne 
makbuzu veyahut banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli 
gün eksiltme vaktinden az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

(4009) (7392) 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi AKDENiZ KAPLANLARI - No. 25 m Ressamı: 

MONIF FEHiM 

Salman, etrafına çevik ve dikatli bir bakış daha fırlattıktan sonra 
ranrıyara seslendi: , . . 

- Haydi bakalım Tanrıyar! .. Hemen geriye .. ne yapalım, herifi de 
berahcr alır, öyle gideı;z. 

Mert yürekli, celik bilekli Salman, bunları söyledikten sonra çocu
ğu, uzaktaki köşe ba şına doğru itti. Çocuk sol. elile , direkten düşen 
adamı tuttuıfu halde istemiyerek Salmanla yürUdü. 

Tanrıyar, bütün cesaterini yumruklarının uçlarına yerleştirmiş. et
rafı gözlüyor, bir kancıklığa uğramamaları için çok tetik ve dlın
dik duruyordu. 

• 

Fakat halk, bu mert Türk levetlerinden yıtmakla beraber, içlerinde 
korkak insanların cibilliyetsizliğini gösterenler de yok değildi. Çünkü 
tam bu sırada halk arasından bazı dayak düşmaları namert bir cUret
le taş atmaya başlamışlardı. Atılan bu taşlar Salmanla Tanrıyarın bu
lundukları yere düşüyordu. 

GarabHe bakın ki bu arada bir takım yumruk dtişmanı herifler de 
dağlar deviren, dalgalar aşan bu aslan Ti.irk delikanlılarını takip et
mek cüretine savaşıyorlardı. 

Fakat, dedik ya, Tanrıyar bu herifleri bir sillede yerlere serecek kuv
vet ve kudretteydi 

Uç kişi köşe başına geldikleri vakit vaziyet yeni baştan kötüleşmiş, 
bir kere daha boğuşmadan köşeyi sağ dönmenin yolu kalmamıştı. Sal 
nıan ile Tanrıyar bu işi düşünmekte idiler ki, iki Türkün yolunu kes
mek için uzaktan dolaşarak köşeye doğru koşmakta olan bir klime yer
li, birdenbire durdular. Çünkü o köşeden Türk kıyafetinde, on on beş ki
şilik bir takım dönUverımişti. Bunların Türk olduklarını üstleri, baş
ları, yüzleri ve silahları açıkça göstermekte idi. En önde uzun boylu, 
kara bıyıklı, kafa sakallı, çok parlak giyinmiş, gümüş ve altın kakmalı 
silah ve zırh kuşanmış kumandanları vardı. Bu kumandan karşısına 
çıkan kalabalığa doğru sertçe elini kaldırdı ve arapça bağırdı: (Arkası var 

• 

k 
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l_E ~K_O_N_O_M---=-i_.f 
Nasıl do~~u? : Nasıl yaşa:? - Nasın ba~~a?, Bi::a~~~:~~ğı ' TUTUN REK OL TEMiZ 
Bu Yenı Cemıyet, Bir Kontenian Ege Mahsulünün Satu 
Klüp Hüviyetini ft .. lmışb ~1@E~§~t.~~ Başladı, D~ğer Piyas 

ve cinsleri de şunlardır: Kental ola- )ar da Yakında Açılıy ketin irşat ve tenvire muhtaç olan 
halkı arasında, (içtimai ve ilmi) 
bir programla çalışmayı tercih et
mişler .. ve bilhassa, muhtelif mil
letlere mensup gençleri birleştire
rek Osmanlı kütlesi arasında b" 

-5-
Doktor Temo, (Selanik) e 

h k 
. . ır 

rak 650 kaıbuklu yumurta, 250 ken-
tal yumurta akı, 250 şekersiz ve 50 
şekerli yumurta sarısı, 75 bin arpa 
ve ayrıca serbest olarak 5 bin ken- Yeni sene tütün piyasamız bir iki güne kadar açılacaktır. kadar giderek - vakıf oldu -

ğu bazı ımühim hakikatleri, merke 
zi unıumtye arzetmek • , memleketi 
tehdit eden hadiselerin önüne geç
mek istiyor .• Doktorun bu Selinik 
eeyahatini haber alan dostları, - hiç 
bir menfaat ve şöhret hissi gUtmi
yen, vatanını ve milletini hasbi bir 
aşk ile seven _ bu zata müracaat e· 

a .. en ve ıtımat tesisine gayret 
1 gostermektelerdi. 

tal arpa, 7500 ilave olarak mısır sulünü en evvel hazırlıyan Ege tütünlerinin satıfı •imdiden b 
kontenjanı, yirmi bin kental büyük mıt .~ibi~ir. Faka~, inhi~rlar idaresiyle Amerikan kumpany 
ve küçük tane bakla, 1500 kuru fa- he~uz pıyasaya gırmemıt bulunduklarından piyasaya açılmıt 
sulye, 75 taze meyva, l600 elma ve za. nyle bakılamaz. Amerikan 'irketlerinin bir haf taya kadar 
armut, 200 şekerli mamulat, 30 re-

diyorlar. 
Hazır Sellniğe gitmişken, Mer-

kezi umumi ile anlaş .. mebus ol. 
Diyorlar. Ona yeni bir vazife his 

ııri veriyorlar. 
Doktor Temo, Seli.niğe gidiyor. 

Merkezi umumiye giriyor. Gördyğü 
gurur, ve 11<>ğukluk karşısında sen 
deliyor. Derhal; 
1 - Yanlış geldim. 

Osmanlı Meclisinde ilk muhale
fet elebafılarından lsmail Kemal 

f Diye çekilmek istiyor... Fakat 
'Vazife hissi, ona yeni bir kuvvet 
ve iJJl&n veriyor .. Ve, o; bu iman 
lle içindeki dertleri dökilyor .. hali Me:k~zi Umumisinde Talat Bey ile 
aane bir Usan ile, düşündüğü çare Selanıkte baridane muamelede bu 
ler söylUyor. • lunan zevat; şimdi burada Doktor 

Onu dinliyorlar. Fakat cevap ver T~mo Beye hüsnükabul gösteriyor. 
llıiye lÜZUlil bile görmüyorlar. Bilhassa Talat Bey, doktorun Is-

0; kendisine toptan bir cevap tanbulda yerleşmesini temin etmek 
Terileceğini zannediyor. Sözüne de için ona (Darülaceze) müdür ve 
'.\tam ediyor: sertabipliğini verdiriyor. 

· · Doktor Temo, bir taraftan resmi 
' - Bilirsiniz ki, ben.. cemıyetın 
ilk tegekkW ettiği günlerdenberi, bü işi; diğer taraftan da memleket 
t11n. varlığımı bu cemiyet uğruna. işlerile meşgul olmıya başlıyor. 
8arfettım. Vakıa, bugilnleri gör- Şimdi de, Doktor Temonun bir 

derdi vardır: 
inek, benim en büyük mliklfatrm. 
Bunun için hizmetlerime mukabil - Cemiyet, inkılabın hedefini kay 
hi"bir bediyor. Bu inkılabın ruhu, (de-

"' şey lstemyorum. Ancak şu 
var ki~ bu cemiyetin ilk müessisi mokrasi) olduğu halde, Cemiyet 
miat.ile, ba,t&dı~ itte, bundan-~y~a~nlış bir yola gidiyor .. Melnleket-eoma• devam etmek istiyorum. te, tili (reaıtStyon) tiareıteti doğ-
Bu, beninı için bir vazifedir.. Ba.- mıya başlıyor. na. bir ta Doktor Temo, bu derdini Talat 

• Vaiye veriniz. Memleke-tim olan llanaatıra .d . Ora- Beyle arkadaşlanna söylüyor. Mu 
da namzetliğimi gı eyım. haliflerin aldığı vaziyetleri birer 

Di lli.n edeyim. birer göstererek, anuhtemel tehli-
yor. b" . o · keleri de ırer birer ızah ediyor: 

dinli zaman, Doktor Temo ile onu Cemiyetin, eski programını ih-
d Yenler arasında., ıu muhavere ya edin· Çok muvaffakıyet kazana-

evam ediyor.: caksınız. 

1.:_:-Iyi &nuna, doktor efendi.. Diyor. Fakat bu sözler, hiçbir 
~. seni tanmııyoruz. tesir husule getiremiyor. Çünkü 
J - Ta.nmuyor musunuz .. yahu!. Merkezi Umumi. gururundan bir 
çhıizde, irtat ettiğim birçok zevat gey feda edemiyor... kapıldığı ce-

n.r. reyandan, kurtulma~ için .. yapıla. 
tin~~· d~tum ... Bu cemiye- cak hareketi, zaman ile mutenasip 
te, l biziz. Ve bu cemiyet görmüyor. 
Jildlr~ tesis ettiğin cemiyet de- o zaman Doktor Temo, şöyle bir 

teklifte bulunuyor: 
-Yaaa. Eh . . ar'lrM ... 

1
._:__ , öyle ise; benim ve _ Görüyorum ki; sı~, yürüdU-

m~~ tesis etmiş olduğu ğünüz yoldan dönmek ıstemiyor-
lamy Cetrıi:yetin iamini niçin kul sunuz. Şu halde ben bir fırka teş-- :'111uz. kil edeyim. Tam, (Demo~at) bir 
~uiu içbı İefekkUl eden cemiyet ol· fırka... Sizinle elele vereyım. Bera 
dik.. ' (teberrüken) 0 ismi al· ber çalışalım··· Tabii, bana itimat 

edersiniz. 

D
oktor ~ Diyor ... Talat Bey: 
k enıo, bu (mantık) _ Evet. sana itimadımız var. 

bulamıyo~da aöyliyecek söz Ayni zamanda, bôyle te~iz ve 
Oyl ile memleketin ruhuna uygun bir fır-

- e .. pes. kanın lüzum ve ihtiyacına da ka-
Dtyerek, çekili .. 

diyor. lnkıllbm ::nastıra gl- niiz. Li.kin .. cüret. Dalı&, vakti de-

ne orada, DILlllzetU ği bir (hak) . ğil. 
Fakat cemiyet· ğini koyuyor. Diye cevap veriyor. 
Merke'ziyest) r:k <Manastır Heyeti F akat Doktor .. Te~o, boş du-
ıamiml arzusun tor Teınonun, bu ramıyor.. çunku •.. (Re~~-
oluyor. un h'tisulUne mani yon) dalgalan, gUnden gune buyü

yor. Memleketin her tarafından, 
Doktor Temo, kalbinde yük eı·yo 

F k 
n vurulu kan ve barut kokuları 8 1 

r. 
)'Or. a at .şiklyeı et--· Un 

Zarar 
wuıyor. Tehlikeyı· gören bUtün m evver-

- yok.. inkıll un1 ara 
da, böyle haksızlıklar P arasın· ler; tiril tiril titriyor. B ar -

Diye d · · da olur. smda Doktor Temo da vardır. 
• enn bır tevekkwıe lstan Doktor Teıno, mutlaka bir iş.gör 

:1:ud::=r~~;rtık latanbul~ mek istiyor. (Selameti umu.nııye) 
k
•-· 1m a ~im ismini taşıyan cemiyete devama 
a.ıu o adığına hükmede""""k kal· bi kırık AÇ • başlıyor. 

' müteessir ve elemnak bir (Selameti Umumiye) Cemiyeti 
halde Romanyaya avdet edl k F k t yor. Meşrutiyetin i1anından altı ay. a-

a a .. dostlan, onu orada ra.- dar evvel gı"zlice teşekkül etm.ışti. 
hat bırakmıyorlar. Onu tekrar "- kı ta bula ın- Maksadı Rumelide başlıyan m -

n çağırıyorlar. Bu davete 1ıı ' ı t buldaki mil· Art k ts • a.p hareketlerini s an . 
• ı tanbula gelen - (Cemiyet Ista.nbul M k nevverlere bildirmek .. ve 

er ezi Umumisi) erklnmdan ba münevverlerini de inkılap cereyan 
zılan da iştirak .ediyor. Doktor: larma sürüldemekti .. 
. - Demek ki, Cemiyette, bir in- Bu gizli cemiyet, Meşrutiyetin 

tibah devri) başladı. (Hak) sözle- illnmdan sonra, (Binbirdirek) te 
ti dinliyecekler. bir klUp açmış; faaliyetine devam 

Diye, dilfU.ntıYol'. etımiştl. Fakat bu faaliyet, siyast 
• w• di. Cemiyetin dil 

Bu cemiyetin çalışma prograımı 
Doktor T~monun hoşuna gitmişti. 
Demokratık hislerine ve düşün 
!erine bir cereyan sahası hazır: 
rn:ık için, o da bu cemiyete iltihak 

çel pelte ve marmalat, 7 b!n kental p:yasasında faaliyete geçecekleri anlatılmaktadır. 
kepek ve 8 bin kental ilaveli konten- İnhisarlar idaresi de gerek kendi ı--
jan alarak yine kepek, 312 kental ~cılara .?'~rek piyasada her hangi B 1 k 
çiçek sovanr, iki bin çift Türk terli- bır spekulasyona mani olmak mak- a 1 

etmişti. Ve birkaç gün zarfında ce 
miyetin en mühim erkanı sırası 
geçmişti. na 

Fakat .. Cemiyet, bir (klüp) _ 

ği, 133 ton adi kereste, kabuklu ve sadile n&.zımlık vaZ:fesini ifa etmek 

1 

iç ceviz ve. merc.im.ek için yeni kon- ıçın icap eden tedbirleri almıştır. 

1 
tenjan verilmemıştır. Bu sene, ihracat işlerine fazla e

hemmiyet veren hükumet, bu arada 

Alm 
İstiyenler 
Çoğalıyo hiyetinde i~ Aza ve erkanm~a: 

bazıları; İttihat ve Terakki C . _ 
t
. . i emı 

ye ının manev şahsiyetine hü t 
k

• rme 
ar ve sadık olanlardı. Lakin bun-

lar, (10 temmuz - muhtedileri) . 
Ce . t " "d nın 

mıye ıçın e aldıkları riyaka 
ve küstah vaziyetlere taham.m~ 
edemiyerek Cemiyetten uzakl 
mışlardı. MemJeketi tehlikey ~ .. ki. e su-
ru ıyen unsurlara şerik olma k 
· · hl f ma ıçın mu a e etten nefret ediy 1 . . • . , or ar, 
sıyası ış.;ere karışmaktan kini 
yorlardL çe -

C emiyetin bu vaziyeti Dok
tor Temoyu tatmin etmi

yordu. O; (lttihat ve Terakki Ce
miyeti) nin senelerdenberi gaye 
ittihaz ettiği - ve bugün de ihmal 
eylediği - (Demokratik program) 
ın derhal tatbikı için mücadeleye 
girişmek istiyordu. 

Doktor Teımo, tekrar ittihat • 
T:rakkt Merkezi Umumisine git
mış; Tala.t Beye müracaat etmişti. 
Yine fikrini uzun uzadıya izah et
tikten sonra: 

d 
tütün satışlarımıza karşı hususi bir 

Lef onya an alaka göstermektedir. Müstahsilin 

H 
zarara uğramaması, tütünlerin hem Bir eyet köylü, hem ihracatçı için normal fi-

• yatlarla ve tamamen satılması gaye-

8 eki en ı yor sine varmak için lüzumlu görülen 
Ltonya ile aramızda yapılacak o- bütün tedbirler şimdiden alınmıştır. 

Muhtelif mıntakalarJa 
la.İl ticaret anlaşması için bugünler-
de meın.leketimize bir heyet gele- malmıl vaziyeti 
cektir. Müstahsil mıntakalardan alman 

Kısa bir zamandanıberi piyasa!a- en son malüımata göre, bu seneki 
rımızc& tarunmağa başlanan bu ye- tütün rekoltemiz, miktarca, müteva
ni drş piyasanın Türk mallan içjn zin rekolte siyasetinin tamamen mu
iyi bir alıcı olacağı ümit edilmekte- vaffak olduğunu gösterecek derece
dir. de olduğu gibi, evsaf itibarile de i-

tki memleket arasındaki ekono- deal vaziyettedir. Bu itibarla tütün
mik münasebetlerin inkişaf çareleri \erimizin iyi fiyatlarla saWacağı ü
aranacaktır. İki memleket arasında- mit olunmaktadır. 
ki ithalat ve ihracat muvazenesine En son tartı neticelerine göre, 
göre, 1937 yılının ağustos sonuna rekolte 67,333,158 kilodur. Mmtaka 
kadar altı ayda yapılan muameleler itibarile istihsal vaziyeti şöyle tesbit 
gittikçe artmağa ve genişlemeğe baş edilmiştir: 
lanuştır. Bu müddet içinde Leton- İzmir 16,176,652, Muğla 5,136,077, 
y~ya 25,611 lira lciYriıetinde 123,870 Aydın 2,795.000, Manisa 10.960.000, 
k~lo Türk malı gönderilmiş ve 52 Bu~a 3_.400,000. Balıkesir 3,119.2'05. 
bın 794 liralık 416,138 kilo Letonya Eskişehır 200.000, Kocaeli 5,000.000, 

Mevsim itibarile bol miktard 
lamut ve torik satılmaktadır. 
hafta evveline kadar balıkçıl 

balık piyasasını korumak için 
yat verilen bir kısım balıkları 
7.e dökmüşlerdir. 

Dört, beş gündenberi lim~ 
bulunan İtalyan gemileri hiç 
almamışlardır. Yainız Yunan 
leri balık yüklemekte ve bir 
da Bulgaristana ihraç ol 
dır. Birinciteşrinin üçüncü haf 
da ihraç ettiğimiz balıkların k 
8000 lira kadardır. Bunlartn ek 
Yunanistana ve az miktarı 1 
Hayfa, Suriye, Mısır ve Bulg 
na gönderilmi§tir. 

Dün ,ehrimize İtalyan 
balık fabrikasının müdürü ve 
çılık birliği reisi ile dokuz 
şirketi müdürü Merliniden 
bir heyet gelmiş v~ balıkçılar 
ile görüşmelere başlamışlardır. 

malı ithal olunmuştur. Edirne 1,001,231, İstanbul 221,905. 
l Ç~akkale 46,574, Samsun 10,000.000 

1 L o k M ._ N mammml1*~ ~::.. 
4=.:.· c-:.1:"s.!~::: 

(Arkası var) 
Balıkçılarımız gelen İtalyan 

lara iyi fiyatlar vermişlerdir. 
çılık birliği bu deniz mahsulü 
değer kıymeti ile milşteri bu 
na çalışmaktadır. Bu milhim 
kapatmaca vaziyetlerle karş 

maması için tedbirli davranıl 
dır. Palamutlann ç;ftl 5 - 7 
riklerin çifti de 40 kuruşa ve 
mektedir. 

:-:·~·!·,··:·:-:·:·:-:-:-._.._,-.,..,,:-.,:·:· .... >:·»,' ...... :?>.' M~. o;.c.;. •• ~ .... »-:,·.·:·:::;::::;:;~:;:;~::::::::*:~;~:;:~:~: guldak 727, Adana 68.085, Malatya 
., ••• •••••l'!;or_.., ... .,.,.. •••• .,.; •• • ,... ~··· K • -. ... ~ . ..-. 0 1500 000 Bitlis 300 000 kilo 

~ÖM~~,,T~fü~~~fL· E R • . ~. M 1 N '~~.:::::~::n:ı~ için· 
1 >.·).•.· •••••• ... • • • 'il ~:;::::::~;::::~~;.:::::~;:::::::::=::-=::~":,!::"::":=:==!:: de dlf piyasalara satılarak 1stanb11J 

9 .. ' ····•·· ··=·=·=·:·:::::::::::.:·:=:::.:-:-::::;.;: gUmrüğUnden yüklenen tütünlerin 

Ne Yem~ eı• 7 miktarı 139,651 kilodur. Bu yaprak 

Ka.ra.clğer ldfayetslzliği pek i
lerıem1t bir derec.ede olunca yal
nız §ekerU su, biraz daha b&f1f de
:recesinde yaloD süt i~lrilir. Fakat 
böyle pek ıukl perlıbe ancak bir 
hekim lttzom göstereblllr. 

Burada söyllyeblleoeğlm ancak 
ldfayetaizllğin hafif derecesinde li. 
zım olan perblzdlr. Bu derecesinde 
perhizin pek sıkı olJDS•asına ela Hl 
zum yoktur. En ziyade süte ve süt 
lii yemeklerle sebzelere -rağbet et
mek, eti de az yemek yetişir. 

En çok işe yanyacak yemekler 
unlu yemeklerle yeşil, yahut kul1l 
sebzelerdir. Bu yemeklerdeki kal'· 
bonlu ldratlar karaciğeri yorma
dan kolay lıamaedllirler, uıılardald 
seııwoz da lştlhayı artmr, banÜ"" 
lana çabuk tenmlenmeslıoe Jıimıefi 
eder. Sebzelerdeki azçok mikdal'da 
çelik te karaclğeran iyi çalıtmasm& 
sebep olur. 

ÇeHkU sebzeler a.rasmdıa İspana
iJ,enginan, p.Igamı, hindibayı )ıatı1' 
lamak li.zmıdır. Sellülozu ~ olan 
Yemekler de ilkin - francala değil -
balls ekmekle. fuolye, pan~, 
mercimek, solan, havuç ve yine en 
ginardır. lliıginar bir zamaııdaıı 
beri karac!jeri bozuk oiaıılal' için 
en iyi yemek diye aayıhr. yemişle 
rln hemen hepsi ka.ra.clğer için iyi 
dir. Sebzeleri sade suya haşlat.arak 
yenUeceğt zaman üzerine tereyağmı 
çiy olarak koymak ea iyi usuldür. 

Et yemeklerinden bUsbtltilD vaz 
geçmek limngelınez. Yalnız her 
yemekte ytlz gram koyun etlle, da 
ha iyisi yalıoız gtlndüz yemekıerin
de bir lld ytlz gramla iktifa etmeli 
dir. Et yemeklerb;Jn dokunup do
lmnmıyacağma en yl ip.ret safra.
Dm iyi çıkıp çskmamuıdır. Safra 

1 • tUtünlerin satış kıymeti de 181,605 

deler de koyu .... kte 1 0nı..-~ açft our. -- a-
reokt.e olunca et yemeklerinden 

~~lınaaa bir müddet için vazge-

y ağh Yemekler karaciğer kifa
~e~ğtnde onu daha ziyade yor
.r::~ Yağh etlerden, yağlı ha-

• ' Yağh çorbalardan, yağda 
:!~ Yemeklerden, saJça.Ja.rdan, bi 
mab ve haharb yemeklerden sa.kın 
kao dır. Yumurta, yağlı peymlr, ka 

ve çukuJata, past.alar, fmdık, 
ceviz, badem gibi kuru yemişler ka 
raclfert yorgun olanlara iyi gelme 
mekle taommı lardı ş r .• 
Şu halde yenilebilecek yemekler: 

~ız, mı.lu çorbalar, yağsız etler, 
eti, ya.ğst?. he.l'lklar. makar

na yu· ania söy'e11iim rbz:!ler, 
~tes, Yağda kızarmış olınama.k 
~e. Kabuksuz bakla ve - bere
dJ. 8t;, versin ki • bizim her vaıkit sev 
ğimJz pta.v, yemek üzerine taze 

meyvelerin hemen her türlUsti, hele 
portakal, reçel ve b&I. Ekmeğin de 
az ve kızarmış olması tercllı edilme 
lldir. 

lçUeceıc geylere gelince, yemekle 
rimizde iyi su lçmlye zaten alışık 
bolnnduğuınuz gibi şarabın susuz
hığu gldernıiye yaramadığma da 
kanaat getlrmJş olduğumuz lçln şa 
~ptan, saılmun,ayı söylemek tabii 
~ç bir tavsiye olmaz. Yemekten 
once içilen aperetlfler, yemekten 
sonra içilen likörler ve her türlü iç 

kiler karaciğere dokunurlar. 

Burada bulabUdiğlmlz bir tek ma 
den suyumuz da karaclfere fayda 
b olımsUe meşhurdur. Kara.hisar 
suyu içerseniz hem kendi bnciğe 
rlnbe, hem de kederli günlerimizde 
fil merhametli dostumuz olan Kızıl 

lira tutmaktadır. 
İhraç olunan tütünlerimizin 149, 

954 bin kilosu Almanyaya, 30,159 
kilosu da Fransava satılmıştır. 

Diğer alıcılar Lehistan ve Mısır
dır. 

Dünkü Zahire 
Satışları 

Dün piyasaya 4 vagon buğday ile 
2 vagon arpa gelmiştir. Gelen ouğ· 
daylar 9 - 10 çavdarlı olduğundan 
6,10 kuruştan verilmiştir. Evvelki 
gün gelen malların satışlarında yal· 
nız arpalarda 1 - 2 para kadar dü
şüklük olmuş, buğdaylar kendini 
muhafaza etmişlerdir. 
Yumuşak buğdaylar 5,20 - 6,18, 

sertler 5,28 - 6,02, arpalar 4,05 • 
4,10, nohut 6,35, kuşyemi çuvallı 
7 ,31, afyon ince 6,50, iç fındık 35 • 
35,20, çavdar 4,25 kuruştan satıl
mıştır. Dün Samsunda teslim bir 
milyon kilo arpa 4,07 - 4,08 kuruştan 
ve Antalyada teslim yedi yüz bin 
kilo arpa 4,04 kuruştan ihracat içl.n 
satılmıştır. 

Karamanda Mahrukat 
Sıra ile Alınıyor 

Karaman (TAN) - Kışın erken 
gelmesi karşısında mahrukat buhranı 
halkı müşkül vaziyette bırakmıştır. 

Köylünün getirtidiği odun ve kö -
mUr burada bir şirket tarafından sa
tılmakta, odunun kilosu 60 paradan, 
kömürUnki 5 kuruştan verilmektedir. 

Buraya nazaran fiatler pahalı ol
du halde halk mahrukat tedari . 
kinde mUşkUlat çekmekte, günlerce 
~~ hatta haftalarca srra beklemekte-

Almanya Hesabı 

Küçük Partiler H 

de Mal Toplanıy 
Almanya namına mal toplı 

Almanya ile iş yapan bazı 
piyasalarımzın canlılığı kar 
kararsız vaziyetlerini muhaf 
yorlar. Fındık alıcıları fiyatla 
ha fazla düşeceği ümidindedir 

Almanyadan gelen direkf 
fiyat teklifleri fın.dıklarımızm 
cuza kapatılmak istenild ğini 
mektedir. Tacirlerimiz bu v 
karşı durarak teklifleri ka b 
yorlar. 

Almanlar, piyasalarımızı 

tiln yalnız bırakmak istemed" 
den arasıra kU~ük partilerde 
mağa başlamışlardrr. Almany 
satılan bu partilerin içinde ce 
tUğii, yaş barsak, ham kıllı de 
halı, kirli tiftik ve yapağı, di 
ağacı, balmumu ile yaprak 
dür. Almanların şiddetle m .. 
duklan bazı zahire nevileri 
görüşmeler yapıld!ğı ve bir i 
zahirenin pazarlığı bitirildiği 

sadan duvulmustur. 

Borsadaki Satış 
Dün borsada az iş olmuşt 

Türk 14,20 lirada durmusturı 
sızlann tusen yortuları ~ld 
Paris tahvilat borsası kapalı 
tır. Londra borsası bir ister 
147,10 frank satış göstermiş 
li tahviller üzerinde de iş. 
yalnız Sıvas Erzurum tahv 
yüz liralığı yüz buçuk liraya 
tır. Ç"mento 11,15. Ergani 
Merkez Baftkası 95 50, Anad 
villeri 40,10, mUmessiller 39 
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