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Ata türkün iki Yetimi Japonlar Nihayet lngiliz Topraklarına da Saldırdılar 

Onu ZJ l T/ iz k z lngiltere idaresindeki n rı ava ar .n. a ram anı ı ı 
Luvo 

Edildi Bugün _Hô.lô. Hastanede Kendine ~asabası Bombardıman 
•• Gelememiş Halde Yatıyor lngiliz Makamatının Protestosu Uzerine 

Japonlar Zabtettikleri Yerleri tahliye ;• 4!WJ'~--- -

Ettiler 
:'l~i, Londra, 27 (Hususi) - Japon kuv-

~~.. vetleri, !ngiltereye ait olan Hong -
Kong müstemlekesindeki İngiliz top
raklarına tecavüz etmişleı ve İngiliz 
hududu içindeki Luvo kasabasını 
bombardıman ettikten sonra, bir In
giliz hudut karakolunu işgal ederek 
karakola Japon bayrağını dikmişler
dir. İngiliz makamatının protestosu 
üzerine Japonlar karakolu tahliye et
mişler ve çekilmişlerdir 

Londra. 27 (A.A.) - Pazar günü 
neşrolunan gazeteler içinde yalnız 
Sunday Ekspres, İngilterey~ ait olan 
Hank-Kong müstemlekesine Japonya 
lılar tarafından taarruz <"dildiğini 
büyük başhklarle neşretmektedir. 

ve Geri Çekildiler 

Bu gazete, hadisenin kendi muhabiri • 
tarafından telefonla verilen tafsila-
tını şu suretle anlatmaktadır· 

B .. ...:!L 
ıı,,,.&UC ve Ebedi Ata, kahraman kızını bir cevelan dönüşünde, omuzuna okftyarak taltif ediyor 

( Yazısı 7 nci, resimleri 12 nci sayfada ) ...____ ______________________________________________________________________________ ~--~ 

Cumartesi sabahı Jap•myalılar, 

Shun Shun şehri üzerine şiddetli bir 
taarruza başlamışlardır. Japon tay
yareleri İngiliz mıntakasına iltica 
etmeğe çalışan sivil Çinliler üzerine 
mitralyözlerle ateş açmışlardır. Az 
sonra ekserisi 13 ve 15 yaşmcla bulu-! 

Çocuklar INGILIZ • FRANSIZ GÖRÜŞMELERi ~~erç~p~d!~~~1k:~~~~~;!a ş~~~ı 

.. .. .. ~ 

Y eniden teşkil ve tanzim edilmekte olan Çin orduaamın 
genç elemanlarından bir kısmı 

\le Gençler geçerek beraberlerinde bulunan si-
y M •• k 1 s d ' !Ahlan ve askeri levazımı rehre at-u za ere er a ece nıışlardır. Fakat kıtaatm klsnu kül-Me Ok 1 ? lisi nehrin Şimal sahillerir.de Japon-uyor ar • yalılarla şiddetli bir muharebeye baş - sı· la""' hlanına lamışlar ve ancak ümitsiz bir mü-·.~; - --.•: -- :ı-··-..3: .ı: •• y ..... ._,,.. .. 

..... d. ... 1-ci<tcn ı.oru...o ~1lc...i.rıi tcrkolmiş-

Ok11mak fst lyor. Ona eser • lerdir. o vakit 60 kadar Japon as-

Yeti§tirmeliyiz. Bahsı·ne lnhı·sar Etmı·ş keri köprüden 400 metre kadar ileri-deki Geşçiti nehri geçerek İngiliz 
}'Cl%cın: M. Z ekeriya SERTEL mmtak:asına 6 İngiliz askeri tarafın-

dan işgal altında bulundurulan 12 
l ~nkarada Gazi Enstitüsü muallim Londra, 27 (A. numaralı karakolun karşısmrian gir· 
,:rınden psikoloji doktoru Ziya A.) - Observer mişlerdir. İngiliz askerleri her han-
.ı. alat ç ~ gazetesinin siv. asi · b' hAd• d k nı agıl tarafından ilk ve orta gı ır a ıseye mey an vermeme 
,_~kt.ep talebesi arasında yapılan il- muhabiri Paris emrini almış oldukları için tngiliz 
.. ı b mülakatım mev- k k ı k 1

1 
ır ankete göre: bayrağını indirere arako n ter et-; 

lk: zuu bahsederek di- mişler ve Japonlar kendi bayrakları-,_ lllektep çocuklarının en çok o- yor ki· 
"'Udu~ · m çekmek suretiyle orasını işgal cy-
hı gu şey mecmuad1r. Bu çağda bu "Münib anlaş- lemislerdir. 
ı· nar. çocuklar hzyallerini zenginleş- ması siyasetinin Yalnız Ingiliz zabiti şahsen müra-
ırecek: . 

?ti zengın çocuk edebiyatından tatbiki, Almanya- caat ederek Japonyahların geri çe-
v ahruın oldukları için. okuma ihti- da yahudilere ya· kilme]erini talep etmiş ve uzun bir 
j açlarını mecmualarla tatmin ediyor pılan fena mua - münakaşadan sonra bu talebmi ka-
ar. melenin v~ bunun bul ettirmiştir. Fakat arası biraz geç 

...... Y~ş ilerledikce mecmuaların yeri~ İngiliz v~ F'ransız tikten sonra Japonyalılar nehrin ö-
•• k" ı efkarı umumiy~- bür tarafından bir mitralyôz ate"'i a-·~ap ar alıyor. " 

s··ı· sinde hasıl ettiği carak İngiliz topraklarında bulunan 
l'ıll, u Uğdan sonrs mecmua okuyanla fena tesirler yu • Çinlilerden altısı kadın olmak üze-
d lllıktarı birdenbire düşüyor Büluğ zünden gnyet ga- e yedi kişiyi öldürmüşler ve on iki 
kan sonra 18 yaşına kadar, en çok o- rip bir taızd& te-- kisiyi de yaralam1ı,lardır. Diğer ta-
d Unan kitaplar hissi, aşki romanlar- celli etti ve şimdi raftan 150 Japon askeri köp· üyü geç:-
~~: '.B~nla.:ın başında Çalıkuşu geli- sil8.hlanma mese - meğe tesP.bbüs etmislcr ise d,-. İngil-
r- • Çunku Çalıkuşu kafesten ve pe- lesi günün işleri terenin Midilsek<ı alayına mensup 
b~en çıkan tecrübesiz genç kızın arasında başa geç- askerleri tüfenklerine kursun .:.ure-

ayata girişini anlatıyor. ti. J .1• B k'l ' . p . rek süngülerle İngiliz toprağına· ge-
F' İngiliz nazırlar. ng. ı.z a1ve 1 ının arısi ziyareti dlmeyi menetmişlerdir. 

l'e :~~t ondan sonra çocuk birdenbi Pariste Fransız na- fırtınalı bir havaya rastlamıftı Bunun üzerine Janon 7.ahitleri i-
k:ad "' ımsesiz çocuk,,, "Ölmüş bir zırları ile yaptıkları mülakatta gör- lerile denkleştirme işine aşağı yuka- lerliyerek hududun Shun Shun 1r>h

ltı lllı~ e:.rakı metnikesi,, gibi edebi düler ki, hadisat, umumi bır tarı.:1 rı hasretmek ıstırarında kaldLlar Fa ri üzerine deifü. 13 kilometre daha 
d ~etı şupheli eserlere düşüyor. E- tesviye araştırılmasına hiç de müsait kat, bunu yaparken Almanvanın ye- cenuhunda olduğunu ileri sürerek 
beli zevkini inkışaf ettirecek eserler değildir. Binae~aleyh, müzakerele- ni bir silahlanma prograın"ı derpiş kendilerine serbest yol verilme~ini 

U Clltuyor. rini Fransa ve Ingiltere, kara ve ha- ettiğini de bilmiyor değillerdi Fil- İngiliz alayına emretmi~lerdir. Fa-

* 
va kuvvetlerini Almanyanm kuvvet- (Sonu: sa. a su. 6) kat İnr:ı:iliz zabiti bu iddiamn yanlı~ 
================ ============= olduğunu elinde bulunan harita ile 

~~:~!ebesi ne okuyor. bunu bil- • Balkan ve Sidibad 
ht . apçılar arasında yaptığımız sat 

1 hır tahkika göre liseli genç erkek- p ktl B • K D h 
ı:~ ~~ha ziyade C'iddi eserlere, mes - a arı ır ere a a 
k" ~:aplarına, ve ilini kitaplara düş 

1.Uldurler. T k • d Ed • ld • 
di ~IZlar roman okumakta devam e- e 1 1 1 
if Ydorı~r. Maamafih yine kitapçıların 

a esıne .. ti k gore erkek okuyucu nisbe-
, ız ok · b dır uyucuvı. nıs et.le daha az -

lnek Doktor Ziya Talat Çağılın orta 
de . tep talebesi hakkındaki müşahe-

Si de bu merkudedir. 

* 

Hariciye Vekili Saracoğlu ile Balkan ve 

S6dôbat Paktları Devletleri Hariciye 

Nazırları Arasında Telgraflar Teati Olundu 

ispat etmiş ve bir saat knı:far süren 
münakaşadan sonra Japon kuvvetle
ri geri çekilmiştir. 

Fransa Başvekili Bir Nutuk Söyledi 

Yapılacak Umumi Grev 
Hareketi Hafifliyor 

Çarşamba Günü Yapllacak Umumi Grevin 

Önüne Geçilemiyor, Fakat Hükumet Bunu 

Boşa Çıkarmak için Kati Tedbirler Aldı 

Fransa Başvekili Da/adiye 
mikrofon başında 

Paris, 27 (Hususi) - Fransada iş

çilerin grevi hafiflemektedir. Va -
lensiendeki amelenin çoğu işe dön -

meğe karar vermişlerdir. Yarın işe 

başlamaları bekleniyor. Diğer yerler 

deki işçiler de işe dönmektedirler . 

Bu akşam Nafia nazırı ve Başvekil 

Daladier millete hitaben nutuklar 

söyliyecek ve dahili istikrarı sağlam 

landırmayı istiyeceklerdir. Hükumet 

umumi grev kararını boşa çıkarmak 
ve bütün umumi hizmetleri devam 

ettirmek için kati tedbirler almıştır. 

Fakat grevin önüne geçilemiyeceği 

anlaşılıyor. 

Konfederasyonun muhtelif amele 

sendikalarına verdiği umumi grev 

emrinin kabul edilmesi neticesinde 

Fransa gelecek çarşamba günü 24 sa 

at müddetle dünya ile tamamile ala

kasının kesilmesi ve umumi servis -

!erinin felce uğraması tehlikesine 

maruz bulunmaktadır. 
[Arkası Sa: 8, Sü: 3 te] 

Hariciye vekfiletini deruhte eder
ken, ekselansınızın şahsında dost ve 
müttefik devletin hükumetini selam 
lamak ve size sadık ve hürmetkar 
dostluğumun teminatını teyit etmek 

[Arkası Sa: 8, Sü 1 de] 

Rumen ve Polonya heyetleri, dün hareketlerinden evvel Talisim abidesine çelenk koyarlarken 
(Yazısı ikinci sayfada) 

// 
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Kelimelerimiz 
Yavaş yavaş unutulmaya yüz tut· 

muş nrapça ve farsça kelimeler, bü
yük bir matemin ruhlardaki in.ubııt
ıuzlığından istifade ederek Slrtların· 
da cüppeleri, başlarında papaklarile 
dil 5lllırlarımu;dan akın ettiler. Kü· 

Dün 4Kazada 
Parti Kongresi 

Toplandı 
--0--

sük moııaıar ve aııundlar ~ibi birer Dilekler T esbit Edilerek 
ikişer öz türkçemizin baş köşcslno 

Afgan, Romanya, 
Polonya Heyetleri 

Dün Gittiler 

BüyükKonserve 
Fabrikaları 
Kurulacak 

---o-

ilk Fabrikamn Bursada 

SUAii 
•·~·uAD' 

·"'· ~~ ı 
Muzun Menşei 

S. - Bakkallarda gördüğl
müz muzlar nereden gelir f. 
Ve muı gıdalı bir meyva mı • 
dır? 

ceçip kuruıduıar. yeni Heyetler Seçildi 
Dikkat ettik, bir ka~ gtıodenbcri Rumen ve Polonya Heyetleri Hareketlerinden 

fıkralarda, radyo haberlerinde, ha· COmhuriyet Halle Partisi kaza 

Kurulması Muhtemel 
Ziraat Veklleti, konservecilik aa

ayniinin inkişafı için yeni bir proje 
hazırlamaktadır. Fazla ve konserve
lik sebze ve meyva yetiştiren mınta 
kalarda mhasulün artanmı konsth-ve 
haline getirmek için son sistem te
sisat vücude getirilmesi düşünülmüş, 
ilk olarak Bursada devlet tarafından 
büyilk bir konserve fabrikası kurul
ması kararlaşmı§tır. 

C- Muz evvelce bize dışardan P' 
lirdi Bir kaç senedenberi cenup vili' 
yetlerimizde, bilhassa Bodrum, Ar1 -
talya, Mersin, Dörtyol havsUsind• 
yetiştirilmeğe başlamıştır. Yedili -
mlz muzlar buralarda yetipniş yeri 
mahsulüdür. "adislcrde Kurtarıcının yerini, ha- kongreleri devam ediyor. Evvelki ak · Önce, Taksim .Abidesine Çelenk Koydular 

Jaskar, knlabal_ık.'ın yerini izdiham. şam Beyoğlu, Kartal, Sarıyer ve Be- Muz çok gıdalı bir meyvadır Yiir 
de 1,5 nisbetinde protein ve yüıd• 
22, 7 ni5betfnde karbohidratı havidir· 
Bir çok yerlerde muzu ekmek yeri
ne yer, ve bununla yaşarlar. 

"Tarma'nın yennı, muvasalat, bekle· . . 
, . . .. t• ldı Bu mı·saı şiktaş kaza kongrelen toplanmış, Ebedi Şef Atatürkün cenaze mera-me nın yerını ın lzar a . • . . . 1 k 

'Jeri bir hayli arttırabiliriz. yeni :idar: heye~len seçll~iştir. DOn sıminde bulunmak üzere mem e e-
Hcnüz pek yakında hudut harici de Kadıkoy, Eyup, Bakırkoy ve Bey. timlze gelen ecnebi heyetlerden bir 

ettiğimiz ha küstahların böyle per- koz kazalarında kongreler toplan • kısmı da dün memleketlerine dön -
'Vasızca karşımıza geçip bağdaş kur- mıştır. mü.şlerdir. Kardeş Afgan heyeti, dün 
malannm sebebi nedir? Kadıköy kaza kongresi Hilmi Ri- aksamki trenle, dost Rumanya ve 
Düşünmeğe lüzum yok! Ba yalnıx . . ' . r_ 

h• 1 . • • ki bı"r ı·tı"yadn ka zamn rıyasetinde açılınıjtır. Azız Polonya heyetleri de Rumanya va-
saygı ıs crımızı es • At - x· 
pılanlk anlatmak bteylfimizden... atur un hatırasını taziz maksadi- purile hareket etmişlerdir. 
Eski medrese kafası kelimeleri iki· le üç dakika ayakta ıük\lt edildik- Polonya heyeti azaları, dün saat 
ye ayınyordu: Asil kelimeler, hasiı ten IOnra eski idare heyetinin iki 
kelimeler. Astı kelimeler arapça ve senelik mesaisine ait rapor okunarak 
farsça olanlardı; hasis kelimeler de takdirle kabul edilmf3tir. 
öz tllrkçeler. Bunun içindir ki, hllô Daha i ·d h til 
(kan) derken bir hakaret, (zevce} sonra, yen 1 are eye e 
derken bir hürmet sezer 1ribl oluyo- vf:layet Parti kongresine 1ştir.ı1r e
ruz. (Kalabalık) da bir bayatllık, decek murahhaslar seçilmiştir. Yeni 
(izdiham} da bir asalet var ıiıi. idare heyeti riyasetine Naci Moralı, 

10,30 da konsolos ve mihmandarla
rile birlikte Taksime gelmişler ve 

abideye merasimle bir çelenk koy -

muşlardır. Heyet reisi, merasimden 
sonra lbfde defterini im:ıalamıştır. 

Saat on birde Rumen heyeti de a
bideye bir çelenk koymuştur. Büyılk 
ilniformnlarını giymiş olan heyet a
zaları abide önünde iki dakika se-

Evet, pzel ve asil kelimeler tilrk- balıklara Niyazi Tevfik Yükselen, 
~ olanlardır. Fakat buna sade aklı- Atıf Kamçın, Cemal Cebeci, Reşat 
mız söylUyor; zevkimize ıellnce: O, Asıkıya, Kemal Eren, Veçhi Bereket 
hili Molyer'in komedyasında oldu- oğlu: vilAyet parti kongresi murah
la Kibl ana diline öbür kulaimı se- haslıklanna da Nacl Ali Moralı, Ni- MAARiFTE: 
'TirmH eı:.t_":"_._ _._ • tm 1 1 1 

yazi Tevfik Yükselen, Mahir Uz, Ce-
CDUA ~arrur e enı f o an an . 

llir yana bırakıyorum; fakat dilimi· mal Ceb~ Veçhı Bereketoğlu • Çift Tedrisat Usulü 
sin asıl yqayan kelimeleri içia bu çilmlılerdır. 
tercddOt neye? Bundan aonra Kadıköy halkının Tamamen Kaldırllıyor 

Bö1le mevnlarda dalma en rıref- partiden temennileri mevzuubahse • 
Ji mevkii onlara vermeliyiz; ruhu- dihniştir. Bu arada Kurbağalıdere • 
muzun en asil, en santimi du;vgula· 'Sinin bir an evvel temizlenerek bu 
nnı onla.~ omudarında taşıyacaklar.. semte halkın rağbetini arttırmak 

İşte guzel türkçcnln mi.nası bu· - . . . · ' 
• ld - .ı...-: k k 1. 1 • b Kadıkoy kazası ıçm hır mezarlık te-ur; T .. e oz •ur çe e ıme en nnun . .. .. .. .. 
için seviyoruz. Yoksa ilkmektcp ki· sıs etmek, Kadıkoyunun henuz ahşap 
taplannda emekleyip dUl'Sunlar diye binalarda bulunan mektepler için ye 
4feğil! ni binalar bulmak gibi noktalar üze-

Orhan Seyfi Orh:>n rinde durulmuş ve bunların vilayet 
parti ve idare heyetine bildirilmesi

MAHKEMELERDE ı .. 
Bir Sarhoşluk Suçlusu 

Muhakeme EdncD 

ne karar verilmiftir. 

Eyüp kaza kongreainJe 
Eyüp kaza !kongresinde de Ata -

türltün hatırasını tariz 'Jnaksadile üç 
dakika sük(lt edildikten sonra mü -

Evvelki gece Şehremininde, çift zakereye geçilmi!!, eski idare heyeti 
koltuk değnefine dayanarak sokak raporu okunarak yeni heyet seçil -
ortasında rakı içen tek bacaklı bir miftlr. 

Zaruri olarak üç senedenberi İs
tanbul vilayeUnin bazı :ık ve orta 
mekteplerde tatbik edihnekte olan 
çift tedrisatın mahzurlu olduğu an -
!aşılmıştır. Bilhassa çift tedrisatın 
orta mekteplere teşmllinin :ıararlı 

olduğu ve bu yüzden müfredat prog
ramlarının aynen tatbikine imkan ol
madığı görülmüştür. Bu vaziyeti göı 
önünde tutan Maarif Vekaleti, gele
cek sene orta mekteplerde 9ift ted
riaat yapılmamasına karyr vermiştir. 
Bunun için de yeniden be orta m~k~ 
tep açmak zarureti vardır. 

Ecnebi ve Azhk Mektep· 
lerlndeki Muallimlerin 

Kıdem Zamları 

genç, polise hakaret ettiği için yaka- Yeni idare heyetine tbrahlm Ta- Azlık ve ecnebi mekteplerinden 
lanmış, dün muhakemesine bakıl - nm, Mesut Naziki, Feyzulbh, Ziya, bir kısmı, hazırladıklan yeni sene 
mıştır. Hadise §Udur. Hikmet Atalamaz, Bürhan Günah - bütçelerine, kıdemli türkçe, !arilı, 

Şehremininde Tiryaki 90kağ'ında kAroğlu ve Ertuğrul Hulusi; vilayet ve coğrafya muallimlerine kıdem 
oturan kunduracı Mehmedin fazlaca . 
..... h larak * t k t'l murahhashğına da İbrahım Tarım, zammı koymuşlardır. Bu mektcpler-
_.r ~ o nısra a ma sure ı e . .. d b. k · li · · · 
umumi istirahati bozduğunu gören Mesut Nazild, Abdullah ve Husamet- en ır ısını ıse ma vıziyetlerını 
poli• memuru Şükrü, suçluya, yaptı- tin seçilmişlerdir. ileri sürerek !kıdemli ve muvaffak 
ğı hareketin doğru olmadığını ihtar Bundan sonra halkın temennne- olmuş olsalar bile bu muallimlere 
etmiş, fakat 0, bu müdahaleyi yersiz rine geçilm1', en fazla Eyübün yol- kıdem zammı veremiyeceklerint kül 
bularak sövüp saymağa ve küfür et,.. lan Qzerinde durulmuıtur. tür idaresine bildirmişlerdir. Kültür 
meğe başlamıştır. Yann da Yalova kazasında kong- idaresi ötedenberi gerek tedrisat-

Bu sırada vaka mahamne gelen re yapılacaktır. ta, gerekse idare cihetinde mektepler 
'bir bekçbıin yardımı ile suçlu kara- arasında muntazam bir blrlik temitıi 
kola götürülmüı ve hakkında zabıt BELEDiYEDE ı gayesile hareket ettiği iÇ'ın mua-Jlim-
'Ylll'akaaı yapılarak adliyeye verilmiı lere kıdem :ıammı için bütçelerine 
tir. . G para koymak istemiyen mektep !dare 

Dün, asliye üçüncll ceza mahke - entıliyecek lerine yeniden tebligat yaparak bu 

mesinde sorguya çekilen Mehmet, Caddeler husus için behemehal para temin et-
suçunu inkar etmiştir. Bilakis, ken- melerini bildirecektir. 

dlsinln memur tarafından itildiğini, Asfalt ~atı batlamıı olan An- Romanoloii Enstitüsü için 

tam ve tazim vaziyetinde kalmışlar, 
bunu müteakip heyetin reisi abide 
defterini imzalamıŞtır. 
Kardeş İran heyeti, bir kaç giln 

daha burada kalacak ve cuma gunü 
trenle memleketlerine dön~cekler • 
dir. 

Dün tehrimtzden ayrılan A!gan 

heyeti tarafından, şehrimizdeki as -
kerl okullara devam edenAfganlılar 
şerefine Tokatlıyan otelinde bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

İki gün &ıce, İngiliz heyeti azala
rı ile blrlilde ve Malaya zırhlısı ile 
Çanakkaleye gitmlı olan İngiltere 
büyük elçisi Sfr Persl Loren, dün li
manımıza gelen Mohok destroyeri ile 
şehrimize d&ımüftür. lngillz testro
yeri bugün Akdenize gidecektir. 

MOTEFERRIK : 

Üniversitede Bugün 

Kanser Toplantısı Var 
Bugün memleketimizde kanser 

haftasımn ilk günüdür. Bu münase
betle öğleden ıonra saat 15 te Üni· 
versite konferans salonunda bir top
lantı yapılacaktır. Şehrimizdeki bü
tün doktorlarla Üniversite profesör 
ve doçetlerinin iştirak edeceği bu 
toplantı Üniversite rektörü Cemil 
Bilsel tarafından açılacaktır. Toplan 
tıda radyum kişif i Mösyö ve Madam 
Küri ile Röntgenin hayatları hakkın
da izahat verilecektir. Bundan son-
,.,. luınqp,. hAqtahe1nın ""'beP ve &

milleri ile bu hastalığın takip ettiği 
seyir ve tedavisi etrafında tebliğler 
yapılacaktır. Bunlardan ba§ka bu ak 
şamdan itibaren üç gece devam et
mek üzere Ankara radyosunda kan
ser mevzuu üzerinde konferanslar 
verilecektir. 

Fethi Okyar Dönüyor 
BUyük Britanya hük\lmetine ve

da etmek üzere bir kaç gün evvel İn
gil tereye giden Londra sefirimiz Fet 
hl Okyar, bu hafta içinde tehrimize 
dönecek ve bir müddet İstanbulda 
kaldıktan sonra Ankaraya gidecek
tir. Fethi Okyarın münhal mebusluk 
lardan birine çevrileceği söyleniyor. 

Halk Sandığı Perıembeye 
Açıhyor 

Trakyada da ikinci bir konserve 
fabrikası kurulması düşünülmekte • 
dir. Kartal mıntakasının son turfan
da mahsullerini konserve etmek 111-

retile burada da bir fabrika kurul
ması Ziraat VekAletinden temenni 
edilmiştir. Fakat Kartal kazıısının 

yetiştirebileceği mwullt!rin fııbri -
kanın istihsal ve tesis · muraftnnnı 
koruyup koruyamıyacatı tetkike 
muhtaç görühnüftür. Bu tetkiklere 
göre bir karar verilecektir. 

DENiZ VE LiMANDA ı 

Hataya Giden 

Vapurlar için 
Ucuz Tarife 

Denizbank, Hataya ifllyen vapur
ların ücret tarifelerinde mühim ten
zilat yapmıştır. Yeni tarifeye göre 
Mersin - İskenderun hattında birin 
ci mevki 150, ikinci mevki 100, ü • 
çüncü mevki 80, güverte ise 60 ku
ruştur. İskenderun ile Payas arasın· 
da ise tarife sıruile mevkilerin üc
reti; 50, 35, 22 ve 20 kuruştur. 

Yeni Tersane lcin 
Hazırhk 

Haliçte yaptırılacak tersaneye ait 
tetkikler bitirilmek üzeredir. Bunla
rın neticesine ait rapor bu hafta tk
tısat Vekaletine gönderilecektir. İn
şaat ve tesisatın yerlerine konulma
sı iki sene kadar süreceğine göre an
cak 941 senesinden itibaren iki ter
sanede büyük hacimde vapur inpa· 
tına başlanabilecektir. 

Muz çok berektli bir mahıutdt:ıt 
de. 100 kilo patates, yahut 33 kUO 
bulday elde edilen bir iahada 4 bbl 
kilo muz yeti§tirilebllir Bizde bentli 
yeni yetitmeie b&fladığı için pahal> 
yiyoruz. Fakat bir kaç sene sonra 0-

cuzlayacalt muhakkaktır. 

* S. - Almanlann mUU kı-
rağı Mtllr1 
C. - Eskiden Alman bayrağı ufkS 

Qç çizgiden ibaretU: 
Siyah, beyaz ve kırmızı. 
Nazi partlıi iktidar mevkllne pl

dikten sonra bu bapağı deJiftlrdL 
Kırmızı zemin ilzerine ortasına N aıf 
allmeti farikası olan uçlan bQktıı 
put kondu. Şimdi Almanlann mD
ll bayratı bu feklldedir. Ticaret ır 
milertnde kullanılan Alman bayraJI 
da millt bayrağın aynidir. Yalnız ot" 
tadaki put direğe dah.ı yakındır. 

* S. -Ni10n yüzüğü diye pat 
maklarımıza taktığımız fd 
madeni halkanın manasını atı 
lamıyorum. Bunu niçin ta • 
karlar izah eder miainiz? 

C. - Bu halka çok eskiden kal -
mış bir ananenin hafiflemlf bir P" 
kilde devamıdır 

İptidai cemiyetlerden bazılannd• 
kadına itimat edilmezdi. Kadını bat" 
ka erkekle buluşmaktan menetmek i-
.....a. ,,......, .._, __ , _ _._,, '-....... __ • 

di. J3u kilit yavaş yavaş ortadan kalJ 
tL Nihayet döne dolaşa bugün lpar -
maklanmıza taktığımız yüzük tekli
ni aldı. Bu halka. namusun maddi bit 
şey olduğu zannedildiği zamanlar -
dan kalma kötü bir mirastır. Bugüıı 
manasını bilmiyerek takıyoru:ı, fa • 
kat, ona bir baj alameti olarak bakı
yoruz. Onun için bugünkü manası 

tamamen başkadır. Takılmasa dahi 
ıcı::· n•d-=e=n=ı=-o·o-·b ... in-==p=u=l =h=a=zır===-la=n=m:ıı:ı•şt•ır= iyi olur. 

* Matem pulları yeniden bastırılma - S. _ En '"Ok tkaret (Jemı.I 
mış, eski pulları nüzerine birer si- ~ 
yah çizgi çekilerek piyasaya çıkarıl- olan memlt!kl!t hangiıidir1 
mıştır. Pullar, dünden itibaren gtr C. - Biz ticaret filomuzu yeni 
,elere tevzi edilmiştir. kurmakla meşgulüz. Şimdiye kadaf 

Tıbbt Tetkikat zayıf ola.n ticaret filomuza 1939 yı"' 
Hasekinisa hastanesi 0 atörlerin lında 1.20 bin ton dahs il!ve edilecek 

den doktor Avni Aksel, ~bl tetkl- tir. Bu suretle ticaret filomuz hayli 
katta bulunmak üzere dün akpm zenginleteeektir. 
Almanya ve Londraya hareket et- Maamafih ne do olsa biz baılangı~ 

KQçük esnafa ikrazda bulunacak mlftir. ta olduğumu:ı için bizim ticaret filoo 
olan İstanbul Halit Sandığı, pertem- * Atatürkün cenaze meruimfn- muz-diğerin1dlerle mukayese edile • 
be günü merasimle açılacaktır. Halk de bulunmak üzere Ankaraya giden mez. Ticaret filosu en zengin olaJI 
Sandılı, Ankara Halk Bankasına ait birinci umumi müfettiş Abidin Öz- memleket İngilteredir. 938 de tn,U
talimatnamenin umuml hükümleri- men ve üçüncü umumi müfetti~ Tah- terenin 20,719 000 ton hacminde 9biıl 
ne göre çahŞilcalt, kefalet gösteren sin Uzer, şehrimize gelmişlerdir. 61 gemisi vardı Onu Amerika takiJ' 

yere yuvarlandığını öne sürmüştür. kara caddesinin her !ki tarafındaki 
Şahitler dinlendikten sonra, mah- yaya kaldınmlan 75 santim daha 

keme, suçu sabit gördüğü için, Meh- gentıletllecektir. Şimdiye kadar ya • 
medin 14 gün hapsine ve on dört li- ya kaldınmlannın kenarında kalan 
re para cezası ödemesine, fakat po- ağaçlar, bu suretle yaya kaldınmla
Us Şükrü suçluya vurarak Ol)U tah- nnın içine alınmıı olacaklardır. Bu 
n"k ettiği için verilen cezaların kal- ağaçlardan cinai iyi olmıyan Vf' ev
dmlmasına karar vermiştir. Suçlu, lerin önlerini kapayanlann keailme-
Rl'lbest bırakılmıştır. sine karar verilmiştir 

Genişletilmesine karu ver.ilen ü
niversite Romanoloji Enstitüsn için 
tutulan Beyazıttaki Namık Paşa ko
nağının tamiratı ikmal edilmiştir. 

Enstitü, yarından itibart>n bu bina
ya taşınacak, faaliyetine kısmen ye
ni binada, kısmen de Edebiyat Fa
kültesinde devam edecektir. 

küçük esnafa 50 lirayı geçmemek ü- General Kazım Dirik, henüz A-ıt- eder. 
zere ikrazlarda bulunacaktır. karadadır. Umumi müfettişler, Da • Amerikanın ticaret filosu 11 nıU. 

biliye Vekilinin riyasetinde yapıla - yon 403 bin ton hacminde 2857 ge • 
Matem Pulları Çıkarlldı cak olan senelik toplantı için yakın- miden ibarettir. 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü, Atatürkün ölümü mü -
nasebetile matem pulları çıkarmış -
tır. Bu pullar, 3, 5, 6, 7, 8, ve 12,5 
kuruşluktur. Bunlann her bir nev-

da Ankaraya gideceklerdir. 
*Tekaütlüğü dolayısile vazifesin

den ayrılan Almanyanın Ankara se
firi Fon Keller, Rumanya yoluyla 
memleketine gitmiftlr. 

ITAKVIM ve 

28 lklnclteırtn 1938 
PAZARTESi Bir Sandal Battı 

'Osküdar iskelesine kayıtlı Hüseyi 
nin idaresindeki sandal, Befiktaştan 
'Csküdara giderken 54 numaralı 
firket vapurunun dalgasına tutula
rak batmış, sandalcı kurtarılmıftır. 

Tramvayların Taııdığı 
Yolcu 

Yapılan tetkiklere göre, TramvJy 
Şirketi 936 senesinde 60 milyon yol
cu taşımıştır. Bu miktar, 937 sene • 
sinde 65 milyona çıkmıştır. Halbuki 
bu yılın son dört ayı zarfında §eh
rin muhtelif semtlerine otobüs ser
visleri de tesis edilmiş ve halk kıs
men de bu nakil vasıtalarile seya • 
h at etmiştir. Tramvay yolcularında
ki bu artma, ücretlerin indirilmesi
ne atfediliyor. 

Reslı:--.-ıl~rl 

DON TAKSIM "ABiDESiNE ÇELENK KOYAN POLONYA VE "AFGAN HEYETLERi MERASiM ESNASINDA 

11 lncl a7 GQn: 30 !tasım: 21 
Arabi: 18&'7 Rumı 1S~4 

Şevval: 4 İktnclte3J"in: ıs 

Güneş: 7.02 - Öğle: 12.oı 
lkınd ı ı 29 k'lam: 111 43 

Yatsı: 18.20 - tmsAk: U7_ 

YURll A HAVA V AZIYETI 
Yestlk6y ·meteoroloji ıswyomındall 

aldılımız malllmate göre. yurtta havıı ~ 
denla kıyılannda ~k bulutlu 11e ıne~ 
yağışlı, diğer böt.elerde umumıyetle bU .. 
lutlu geçmiş, rOzgArlar doğu, cenup do
ğusu; ve Orta Anadoludn .. Akin ı.aırnıS• 
diler yerlerde :ılmal istikametinden ortB 
kuvvette esmiştir. 

Dün istanbulda hava kapalı l{eçllllş, 
rQ~Ar ıtmalden saniyede 4 UA 6 metre 
hızla esmiştir. 

Saat 14 te hava tazyiki 766,1 m•ıtmet
re idi. Suhünet en yüksek güneşte 21.~ 
161-ed• 13,S ve en dQ.aülı: 6,7 sanugrıı 
b7dedllmiştlr. 



TAN:--.======================================================= 

BUGO N ;llflEK. 
l=ransadaki 
ka k y · t " /ı d • A ı /ıt l ., N .0 M h d . . Aman lstanbulun rışı hklar unanıs anın ı a u ı ıeg ar ıgı . euı Y ua e esının Güzelliği 

q,,:;: ... ~:.~::!1:: Harici Siyaseti Her Tara"a Sira11et Yıldönümü Bozulmasın! 
"-tliıtlbek ve hızlandırmak için kırk '..J j '.:7 Yazan: B. FELEK 

•ii.kfanı çalışnıa haftasının şimdikj Yunaniı~rldyeye Et • B l d Bulgar Hü~ Nümaylı· İkl KÜD evvelki gazetelerden birin-
.. dt .;!t!ara~ndan uzatılması, Fran lag .. lıyan ıa.ı.ıar m, ,, e aş a l l•r• Mani Olmak de insanı gerçekten mütehassis cdea 
~tı. İş~iler s: .. k5?1 mücadelesine yol ., '.:I bir haber :rözüme ili~ti. 
h tedb· · u umetin bu yold" al- Çözülmez Ma hiyettedir lgln Ciddi Tedbirler Aldı Şehir Meclisinin bilmem hnngi en· 

>'lııtııdarıl.J'i .~~otesto için, nuınayişıer A ik M n K :! climeni, tstanbuıdaki radyo antenıe-
~~ttıi gre,~~ 1 çar~anıhu giinii bir u- Atina, 27 (A.A.) - Başvekil ge- merı a, ültecı er omisyonunda Fi&stın Sofya, 27 (A.A. - Resmi bir teb- rinin şehri çirkinle~tirdiği tasasına 
..... ~• .,apmavı d k ı t neral Metaksas, Yunanistanın bari- liğde deniliyor ki: 7 

~llrd • 8 arar aş ır- düşmüş ve bunlan, hu bakımdan 
hl etti~~· ~lele, fahdknlan da iş- ci vaziyeti hakkında bana aşağıdaki Kapılannın Yahudilere Tekrar Açllmasını "Neuilly muahedesinin :imzam yıl birer birer gözden geçirmeyi müna-
ltrı tabı· erınden, hükıimct fabrika- beyanatta bulunmuştur: !önümü münasebetiyle nümayişlere ısip görerek işi Şehir Meclisine mi, 
~etJeıiıı?e ettirmek için 7.abıta kuv- Bugüne kadar gazetelerde harlct istedi. Almanya CeZGJI Hariçteki Alman mini olmak için yapılan bütün ih - viliyete mi, her halde buna karar 
' bir : İstifade etmiş, bu )'ÜZ· siyaset meseleainl katiyen mnzuu tarlara rağmen dün bilhassa gençler verecek olan makama bildirmi!f. 
'•briltalar un . çarpı~malar olmuş, bahis etmemiJtim. Çünkü Yunanla- Tebaası Yahudilere de TeımD Effi tarafından mühim toplantılar yapıl - Encümenin bu hususi ve yeni all-
'ıtır F da hır rok hasarlara ut- tanın bu sahadaki mükemmel vazi- mıştır. kaısiyle, üzerine titrediği İstanbula 
1'1ıliye ~tt·akat hükfımct fabrikaları yeti buna hiç de tüzum bırakmıyor- Nevyo!'k, 27 (A.A.) - Siyasi mül- nln, akrabalann veya çocuklann Polisin bütün tedbir ve gayretle- karşı olan şefkati gözlerimizi yqla 
libı, v ..... : ırıneğe muvaCfnk olduğu d E tecilcr komite..indeki A.ırıerika mü- emlA1-i ayrı hesap edı'lmJ'yecektır· . ve gönüllerimizi şapaşla (Eııki os-
fa .. L -..yete hak. 1 k . . k i u. ğer bugün bundan bahsedecek KA • v tah ikAt 1 ·· · 
~Qİrl a ım oma ıçın at ·ı· T 1 A _,,_ h ll b U . - b lıı.ı.· k rme ragmen r a çı ar numayIJ - manbcada, takdil' ve aferin ınanası-bt" er alrnıı ralı 1 • sem bunun sebebi enternasyonal va- m<!ss: ı ay or, meclA!nın a a- mumıyet uzere u em -•n ıymet 
t •1tıharbe v ' ~ :ı:. ı-:mkayan aıne eyı . timizd b" d x.· iklik l d z:rda r:ıeri olan muhacirler hakkın- leri 12 ikinciteşrin 1938 tarihindeki leri fesatçı maksatları uğrunda istis- na gelirdi) doldursa aerektir. Likin 

llıite l>iva .. ıha 
1
erme,,e ar.ar vermiı zıye e ır ee-;ış 0 uşu e- t k · · ı H.d. l ıı. encümendeki zevat kadar ceh\r este-

t .. rp er d f ı t x.ı1 fakat son buhr ih t b ld da takyidatı deıı..st. irmiyeceX-ini be - vaziyetlerine nazaran hesap edile - mar eme ıstiyor ar. a ıse ere ma ~ 
İl' h"k e aa ıye e geç- a• ' an n aye u u- 6 ' 6 - tiği ve alelhusus radyo antenlerinin 

>11:tlinde u. u?'etiu aldıjtı teclbirler ğundan ve hiçbir suitefehhüme mey yan ftmiştir. Mumaileyh Filistin cek ve o tarihten sonra vukun gelen ni olmak ve alınan tedbirleri tatbik İstanbul şehrinin çehresine yaptıp 
leli Y• n 1§çıler bir takım 11iimavi§- dan vermeden söz söyliyebilmekli _ kaoılarının tekrar Yahud!!ere açıl- tebeddüller nazarı dikkate almmıya etmek için hük(imet 27 ikinciteşrin zalim fenalığı idrak edemediğim 1-
thı, 1::nıanıışlar, ve haber veriİdi- ğimdir. masındun başka çarei hal olmadığını caktır. pazar günü Sofya soka!darında her çin her şeyi bırakıp ta fstanbulda 
~bı-.: e, bazı yerlerde i~e dönmek y . tasrih etmiştir. Pol alıl .ı y h .ı•ı • kaldırım seviyesinden laakal 25-38 

._ - 1Yetind k im 1 d. unanıstan diğer herhan~ bir ony ar cıa a ucıı en türlü seyrüseferi tamamile yasak et-
«'l'ılıısa .. e a 1~ nr ır. Almanya laari,telıi Y alautlileri metre yüksekte ve ekseriya binala-

~tbnl hük6nıeti, diğer taraftan devletten hiçbir şey istemiyor: Yu- iatemiyorlar miştir. nn damlan üzerindeki tellere karp 
~llhı ll'ev R'Ünti her hangi bir hl- nanistanın yegane arzusu sulhun mu de cezaya tabi tutuyor Varşova, 27 (A.A.) _ Gazetelerin bu derece gazap ve tehevvilt göste-
•e tıııı \>Qkuuna me,dan vermemek haafzası ve bütün memleketlerlP. iyi Berlin, 27 (A.A.) - Maliye nazı- gece nüshalarında çıkan ve yarı res- Alman Ordusunun rilmesi sebebini anlıyamadığnm 
ltta h~i hizınctıerl hir bir aksak· n Yahudı"le d 1 '- b' ·ı M d 18 çocux..• olmakla bo'"bu''rlendı·:ı:.ı·ın fs-'- -gratınanı k • • :> münasebetlerinin inkişafıdır, ' r en a ınacal'i. ır mı - mi mahiyette olduğu kanaatini ve- evcu u lfiM li 

•e bu · . a ıçın tedbir almak- yar mark fevkala· de vergı· hakkında K 1 d Ç k ld tanbula ve onun muhterem seı;ilmi._ ha... ı•ı d y ist B lk A ren bir makalede müdellel rakamlar O or uya 1 arı 1 - s. 
'""lllt cib·" e muvaffakıyetle başa- unan anın a an ntantını maliye şubelerine yaptığı bi: tamim- lerine itirafı \.icdan borcu bilirim. 

~
1 IÖriinmektedir. teşkil eden dost ve müttefik dP.Vlet- la Yahudilerin Polonyadan hicret et- Berlin 27 (A A.) - Avusturyanm Maamafih, şehir ve -''zellik m~f .. 

de bu verginin Yahudiler tarafın- · 1'' teb .. t · .1 k 5u 
flL .. 111 bn....r.nkii hiiktlmeti, bil- 1 1 mesı uzumu aruz e tırı me te - ve Südetlerin ilhakından sonra Al - humlan üzerinde benimle hemfikir 
"4ll .. l'aııa 5u ere olan çok samlınt münasebatı dan Almanyada ve cenubi memle - d. 
'• •n kalkındırmak i~in it herkesçe malumdur. Bu münasebet- ketlerde tasarruf olunan btltün em _ ır. man ordusunun mevcudu 43 fırkalık olmaya tenezrül etmiyeceklerind~n 
til.._ - ıelıntı, memleketin mali is- Y alaudiler milli Çek partisine 18 kolorduya çı!tarılmıştır. emin olduğum sayın encümen Oye-
...... ~thıt· 1 t--ı·n etmek, sanayı· kabili- ler değişmeden ve sarsılmadan de- lake göre tarhedildiğini ve fakat bu !eriyle beraber olduğumuza inanda-"~ ""·•• k. d b k b l _.ı·ı • l Bu kuvvete müstakil üç cebel top-

'riiL_ vam etmektedir. ye un an orç miktarının tenzil o- a u cuı mıyor ar ğım tek bir nokta vardır ki, o da; 
"'-- "-aeltnıek • · 1 · k k ı d ır... "h çu fırkası ve beş zırhlı otomobil fır -
~ ~~ ıçın ur ço a- Yunanistanı dost ve müttefik Tür un Ue-;wnu tasrı etmiştir. Bu vergi, Prag, 27 (A.A.) - Milli Çek te- İstanbul şehrinin içerisinin, yani so-
'-!Jı ler neşretmiş, ayni zamanda Alman tabiiyetinde olup ta elyevm merküz partisinin teşkilat komitesi, kası ve bir de süvJlri fırkasını ilave kak; cadde ve meydanlarının pek gü.. 
~~d.taaıun eksiklerini tamam- kiyeye bağlıyan husust rabıtalar da ecnebi memleketlerde bulunan Ya - Yahudilerln bu partiye kabul edil - etmek lazımdır Bu kuvvetler on beş zel olmadığıdır. 
~tenuftl Kırk saatlik mesai yine herkesçe ma11iındur ve evvelden hudilere de şamildir. Zevç ve zevce- miyeceklerini bildirmektedir. askeri mıntakaya taksim edilmiştir. İstanbul, frenklerin silaet dedfk.: 
~ lıııi tadile sebep olan en mü- olduğu gıöi bugün de kati.yetle be- leri ve bizim heyula diye tercüme 
ll~eti~nde buydu. Göninii~ göre, yan ederim ki bu hususi bağlar çö- Arf antf ndeki ltalyan edemediğimiz hariçten görünii~ii iti-
taıt._~ sağd ld h Polonya Sovyet Dostlug'V u lcıll'!ileri Memleketlerine bariyle cidden güzel bir şehirdir. Li-,.--. ..... Ilı" an, so an ve r.r ta- zülmez mahiyettedir. • S'S 
~t lo "zaharet gönne."i icap eder. Dönüyorlar mana giriş, Anadolu kıyısı, Kı:dmle-

~~ı....,. il Partiler htikünıetin siyase- Bulgaristana Selanik anla~atri- si, Topkapı sarayının ağaçlar ve ser-
~enıne k • le bağlı bulunuyoruz. Aramızda da- R!o-De-.Janeiro, 27 (A.A.) - Ec- vilerile birlikte .yaptığı Kunıp, Hmi 

.. Jıı._-:ı ıuv:ı:ü:~·rm<>neku~ ~çtibnıaih ıst- ha sıkı münasebetlerin inki~fı hu- Son T e m a s lar dan S eriinin H a b eri Olmadıg"" ı nl ebı memlel ketlerde bulunan İtalyan ve minarelerin semaya mürtesem dfi-
.~ . • " ırın u a - r- arın mem eketlerine avdeti mesele- şen oymalan Dolmabahçe ısaravw 

"'-~ etı takip ettığini ileri sür- ısusunda bu anlaşmalara büyük ü- S I . Parİs Neticeden Memnun sinden bahseden GJobo gazetesi Sao- sahildeki bir iki cami ve niha:vet B;. 
~~~~?umeti.n rekilmeıüni is- mitler bağlıyoruz. İki memleket ara Öy emyorı p.a?l~'da bulunan 10.000 ttaly~n iş ğaz ve adalar gibi tabiat ze~ginlik-
-..r ..:~. · •••• •• aında ekonomik meselelerden başka VarCl'\va, 27 (A.A.) - Resmi teb- nın' muMsbet bı'r ekı.lde halledı"lmes·ı çısının mem,ekete avdet etmek uzer .. e leri, İstanbula (Güzel cchir} va.4ö!ıın 
lhhl~ ı. ___ .cı-~·· "· ··~ ..... .J1 1"··"" ' · · ·-... ,ı ... Lt ... ıuçuır uu::::.1::1~ kalrnamıs- ~ Sa 1 lt ı k l ~ 
""'ıli ~ ~-vkMeon ıhntHn, tır. Uğ. ıuzumunda mutabılCtırlar. opo 0 .a Y~. onso osluğuna mu- hakkıyla vermi,Ierdir. Likin bu 
' liııııı rqt bakınundan Jri)ze alın- . ~v'yet~er Birliği hariciy~ komiseri • racaat ettıklerını yazmaktadır. demek değildir ki, istanbulun sokP-k-
~llnteJc ıelen bir fedakôrhktun Nasıl biz hiç kimseden hiçbit' şey ~ıtvınof ıle P~lonyanın Moskova el- Moskova, 27 (A.A.) _ Havas A- sn lan, blnalan, binalann cephelen hU.. 
~ lebe:~~adığı muhakkaktır. Bu- istemiyorsak, hiçbir kimse de bizden fısr!ı Grzy~vskı ~ra~ında son zam:m- jansı muhabiri bildiriyor: te~irl~~d\ bu~u~~yor: d Jasa içi de güzeldir. 

tıh . ını Fransa hükumetinin hçıbir şey istememektedir. Olı;a ol- a ğadyka~ıhan muza .~re net:cesinde Bura mahafilinde söylendiğine gö- arı~ ~.k.~ e
1 

erasF~lohn k~nk m:m
1 
• Hayır! İstanbul un içinde Hlilın 

~l~ • .,,r51
Yasette aramak dnhn doX-u aşa 1 a ı ususat muşahede edilmiş- re Polonya ve R sya r d nun gozu uyor ar. ı a ı a oy e bıraktığı bir talom abidelerden ba .. QI .. an t 5& sa ancak bizim dostluğumuz ist~nil- . • u a asın a mua- dT k' Al '$. 

ile L_ ... 1
9anın spanya dl'hili har- tır: hedelere mu··ste ·t l k t zanne ı ıyor ı, manya son on beş ka bir bir şeyi güzellik bakımından 

q_'l Çk mektedir. 1 nı o ara mevcu .. . . d b'lh .. ~ 
\ 111 , e oslovakyanın parça- . - ~~ temmuz 1932 tarihli ade- bulunan münasebetlerin idamesi hu- gun ıçın e ı assa muşterek Polon· varlık teşkil etmez. Halbtıki anten 
•1l ıı .. __ • karşı tuttuğu siyasc t ,.e Yunanistamn münasebetsiz telak- mı tecavuz paktı da dahil olmak üze- susunda her iki hu"kuAmet taı· f• d ya - Macar hududu davasında Polon- tellerinin bozacağından korkulan gü-
11aL "--tin t p l . a .n an . 't . t' 
1 qll loııl' azammun ettiii ricat, ki edebileceği herhangi bir talep bi- re o onya ıle Sovyetler Birliği ara- teyiden vaki olacak beyanahn şlm- yayı. ıncı mış ır. zellik de bu iç güzelliktir değil mi? 
L.~te boy a Fransanın Faşist devlet- ze karşı hiçbir kimse tarafından ve sı.~d .. a a~dedilm~ş ol~~ mukaveleler diki vazi~ette ne kadar ehemmiyeti . Dığer .~a~aftan! ~olonyalı olan bir Estetik hassasiyetleri ~üphcsiz 
~~ket, Un eğdiğini ifade eden hattı . . butun şumuUerıyle ıkı meml('ket a- ,lduğu buraca takdir edilmekte- kımse gunun bırınde Almanyanın henden çok keskin olan muhterem 

İrler SOi Partiler üzerinde fena hıçbır suretle ya~ılmamıştır. rası~daki mlin.asebetlerin temelini dir. Sovyet matbuatının lirada sıra- mutlak surette ko:~d?r .mcsclesi?i encümen azası her halde antenlerde 
~ Jt.'lı Yapıyor ve bunları hUkume- Esasen Yunanıstan böyle bir ta- teşkıl etme~ted~rlcr... . . da pek şiddetli olarak Pvlonyrı siya- mevzuu bahsedecegını bılmemezlık tsta?bul . sokaklnnnın n\an7.araınnı 
""ltecti hlahalif bir vaziyet almağa lebi, sulh yolu ile bile yapılmış ol- . Be~ senelık hır muddet ıçın ak~e- ~etini tenkit etmis olmasının Rerlin ede~ez. _ . çlrkınleş~.ırm.~ktcn daha başka mah-

b1l y~r. saydı hasman b' h k t t ı:··k' dılmış olup 5 mayıs 1934 de 31 ılk- ıle çok sıkı bir teşrikimesaiden do- Nıhayet Fransa, Munıh anlıışma- zurlar gormuş olmalıdırlar. 
~·Lıar bden F •. ransad. a dahm kan- ederdi Fakat etekır aedr~ e e ab:: 

1 
kanun 1945 tarihine kadar uzatılan ğacak tehlikeler [izerine na:r.an dik- sındanberi Şark müttefiklerinden Zira za\•alh istanbulun en manıf 

.._ <ııı: • rar ıyorum ov- d · t .. k 'k' d l · · · 
~ilerle •ı gostermış ve hükumet le bir şey olmamıştır. ' • a emı . ecavuz. pa tı 1 1 .. ev et ar?- katı celbetmPk ~Ave~ine matuf oldu tedrıc~n uzaklaşmaktadır. caddelerinde bile o kadar ~irkin ıJeY-
>ttiııı hlUcadele etmek nıcclıuri- . ~ındakı_ . musl~hane A .m~nas('bctlerın i!u isaret edilmektedir. Diğe:: tcıral- . Actıon Française gazetesi diyor ler, insanın gözüne kiifür eden )'f'ni 

) hisaetmiştir. B.maenal:::h. Elenler hudutl~rı - ı~amesını teı:ııne kafı hır ~sas teş- tan Moskovada yapılan bu temaslar- kı: ve eski o kadar ayıplar vardır ki; 
da.. ~ııı dahili siyaset baknnın: :ız,. ı~de s~kunetle yaşıyabilir ve kı~ etmekt_edı~. • . . dan Berlinin haberdar olmadığı da Yakın veya uzakça bir atide Al- saçakların maverasında antenleri a-
•11.ıı la • ~rsızlık içinde yaşaması ,,_ at~ .bır em~.ıye!. altında işlerine ba • - .. İkı hu~umet aras•ndakı tı- taha"1• 11lç Ptmis ~ibi<fir. manya - Polonya münasebatının bo- raştıran gözlerimiz hunları görme-
etıııeıt~~ı vaziyeti üzerinde tHir kabılirler. Çunku Yuna!listanın hu- c~rı mubadel.enın artırılmasını der- Frarwız ,,,.,7.,.fP1,.rinin zulması beklenebilir. Koridor mese- mek için muhakkak kapalı olmalı· 
ş, edır. dutları yalnız harp takdirinde değil pıs etmek~edı.~le.r. .. lesinden başkaca ortada Ukrnnya. ve dır. İstanbul gibi kaldırımları cidden 

'·=et, Fransa kendini süratlc top- fakat Avrupa vaziyetinin muslıhane t 3b.-;-~~ı1 huk~met muk~velel~rle . mutalealan Rütenya meseleleri de vardtr. Al - pek bozuk hir Ş('hirde de dii~medcn 
"'"-. \ı'e ntilli vahdetini sa<J.lamJa- inki~aflarında da ihlal ~ilemez bir ~~-kı 1 ~~ munasebetle~m~ mute- . Pa.~ıs, 27 <A.A.) - Oeuvrr> gazete- manya - Polonya dostluğu baroınet- ~·iirümek istiyen icin gö71crini pel: 
tıa )•~-bu tesir artacak V<? "'Fransa ıialdedir. j a 1 mes~ e erle. muallakt_:ı . kala~ ,sı, dun aksam neşrolunan Polonya - resinin çıktığı süratle inio inmiyece- i~·i açmak ve hele ha!iar.ağl yerden 
~it ~ıı dostlarını da rahatsıı: eden meselelerın ~e son hudut hadıs~lerı- Sovyet deklerasyonu haKkında şu ği merakla beklenmektedir. gözünü ayırmamak şahsi selimt'ti-

Qcsl'U Yet alDllş olacaktır. nin ihmali inıkansız birinci şartıdır. 

~Ilı ~~ dre, hükumet vaziyete B u G o N K o Ç E K O S L O Şu halde, mesela (Nereden başlıyayım 
~elttt 0 8cak ve kanpklıklan önli- VA K YA bilmem ki?) Mercanyokuşu ve civarı, 
~r. 'Üniversitenin ardındaki dökiinıhane

Reisicumhurun 

Yugoslavya ya 

be Teıekkürü 
et hi::~t, 27 (A.A.) - Avala Ajan-
~aoyor: 

llafrtı~~ada Atatürk'ün cenaz(! me
~İ§ oıa e 'Yugoslavyayı temsil et
~tıerat ha~bi!e ve bahriye nazın 
'ı dürı ae~edıç ıle heyetin diğer aza-
~. }I g!'ad'a avdet etmişlerdir. 

lictl'e :Ydar Aktay, Başvekil ve ha
~t ederaıır:ı .'!3· Stoyadinoviç'i ziya
l'ıtet İrıö e~ Türkiye Reisicümhuru fs
!la., 'Yu nu ve Türk hükumeti namı
?ıa~e tngoslavyanın Atatürk iin cc
t'al'a hueras.irni miinasebetiyle Anka
~:ııtınrlı:ı~Usı bir heyet ~öndcrmis ol-
llr et-. dolayı mumaileyhe teşek

.. ,ısttr. _..._ __ 
Nevyorkta Kar 
Fırtınasından 

~ 92 Kiti Öldü 
~ıı~ork, 27 (A.A.) - Dört gün
\_; fı~e\>aın etmekte olan şiddetli 

-- ~&ll&Snıdan 92 kişi ölmil§tür. 

Ç El(OJ10VA~~ 
N ASIL. JDI 

. 
ARAZ 1 54.800 O MtL 
NUF US 15,300.000 

CE1<orLOVA"'~A 
' NASIL OLDU 

• 
ARA'ZI .,8.600 o MLL 

NUFuS l0.500.000 

Çelttnlouakya laiilıiimeti parçaltinclılıtan sonra bu laaritalanla gördüfünüz küçük bir memleket haline gelmiftir. ~imanların, 
Macarlann ve Polonyalıların aldığı_la.unlGT cı.Yr& ayn gösfcrilmiftİJ". 16 milyonlulı Çeleo.l.ovalrya parçalana par,alana 10 milunn. 
lalı lıüpjlı 6ir tleolel o1m..,,.,. -

ler. Mahmutpaşanın arka sokakları, 
Hocapasanın samimi kö~eleri, eski 
tomruk daireler ve civBTı, Kapalıçar
şının dış kenarları, Yemi~ iskelesi, 
Azapkapısı. Karaköyde Hıı!icin köp
rüye bitişik mıntakası, Şişhane yn
kuşunun yakın kenarları, Tozkopa
randaki asma cennet bahçeleri. Pera· 
palasın ardındaki kuru kızak plato
lan, cephesinde ~·er yer yeşil vaha· 
lar peyda olan meşhur 'ialntasnray 
karakolu, Beyoğlu caddc~inin yeşil, 

kırmızı, ma\.i, pembe, fıstıki. !>an, 
turuncu ve daha insan zevkinin da
yanabileceği türlü renklerde ve 
kontr plake mimarisinin müsaade e
debileceği zirzopluklardaki dükkan 
cepheleri.Taksim abidPsinin \'1tnıha
Şlnda, eski kışlanın öniindeki ~etde 
koyun ağılı gibi tahta parmaklıklar
la ayrılmış mesire (!) Vl"rlcri. hi:1.zat 
Taksim ve Tepebası hah~eleri. 

Acaba. şehri çirk;nlestil'mh·or da, 
hiilôimettn yüz hin lel'C:P li rıı "B'ffe
derek hir yeni icta!llyon ,·aptıTmak 

ve halkın bu ista!llvonffan kc•lıwra 
idifade etmesi için radyo giır.ırük
lerini indirtmek gibi te ·elthiislerh le 
ciddi ve hakh bir ehemnıive~ ''erdi
li radyolann kıldan lnee bir hucuk 
arşınlık telleri mi, İstanbulun güzel
litlnf bozuyor! 

Diye lendi kendime sordum. 



Ziraat Kongresi Hazırhklan 

Yurdumuz On Zirai 
Mıntakaya Ayrılıyor 

Ziraat VekCiletinin Hazu-ladığı Bu Proie ile 

Bütün Nahiyelerde Ziraat Müesseseleri ve 
Köylerde Ziraat Teşkilatı Kurulacak 

Ziraat Vekaleti, büyük ziraat ve ı tehassıs, 26 ziraat muallimi ve çift
köycülük kongresinde görüşülmek çibaşılarla hayvan sağlık memurları 
ve esaslı bir karara bağlanmak üze- kullanılacaktır. 

re ziraat bölgeleri hakkında bir pr~ Diğer bölgeler gibi tesisatla bir -
je hazırlamıştır. Yurdumuzu on böl- likte mücadele te.şkilatı, mektepler 
geye ayıran bu projede Türkiyenin ve böcekçilik müesseseleri kurulacak 
her nahiyesinde ziraat müesseseleri- tır. 

le köylerde ziraat teşkilatının kurul- Dördüncü bölge 
ması gayesi göz önünde tutulmuştur. 
Kurulacak yeni teşkilata dahil me
murlardan on bölgede çalışacak o
lnnların miktarı 2071 teknik memut', 
370 idare memuru, 2124 çiftçibaşı -
lar, sağlık memurlan ve gardiyan -
larla 1470 mütehassıs ve işçi olmak 
üzer~ 6035 kişiden ibarettir. Bir1nci 
bölgede 937, ikincide '109, üçüncü
de 384, dördüncüde 1720, beşincide 
287, altıncıda 232, yedincide 337, se
kizincide 593, dokuzuncuda 417, o
nuncu bölgede 419 mütehasslS ve me 
mur çalıştırılacaktır. Bütün bu böl
geleroe ziraat şubelerinde müteha&
sıs olarak çalıştırılacak on başmüşa
vir, on iki müşavir ve 438 mütehas
sıs, 62 fen memuru, 6 teşcir mühen
disi ile mevcut teşkilatın 58 ziraat 
müdürüdür. Bu mühim projenin bü
tün teşkilatı tamamen faal bir vazi
yete geldiği zaman muhtelif derece
lerde 6033 kişi istihdam edilecek ve 
bu teşkilatın bütün maaş ve masnıf
lan 19,407,039 liraya baliğ olacak
tır. Ziraat Vektiletinin şimdiki zira
at taşra teşkilatında muhtelif dere
celerde 1645 ziraat muallimi ve ve
teriner ve sair memur istihdam e
dilmektedir. Vekfiletin bütün bütçe
sinin bu iıllSU.5taki tahsisatı 4,874,2172 
Jlradır. 

0n bölgentn teşkilatı ~ 
Birinci bölge 

.Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edlr
ne, İstanbul. Kırklareli, Kocaeli, Te
kirdağ vilayetleri Kaza mevcudu 74 
tür. Birinci bölgede bir başmüşavir, 
bir müşavir ve muhtelif ziraat şıı
belerinde çalışmak üzere olan bat
müteh~ıs bulunacaktır. Her vila -
yette de ziraat şubeleri için ayrıca 
8-11 mütehassıs çalışacaktır. Bölge 
nin muhtelü yerlerinde selektörler 
çalışt.ınlacaktır. Her bölgede birer 
bölge enstitüsü, örnek ve deneme 
çiftlikleri, bağ, sebre ve meyvacılık 
müesseseleri, fidanlıklar, orta zira
at mektepleri, makinist mektepleri 
kurulacak, köylü kurslan açılacak
tır. Kışlık genç köylü mektepleri, e
ğitmen ve veteriner müesseseleri a
çılacaktır. Her bölgenin su işleri ile 
başmüşavirlik meşgul olacakt~ 
ikinci bölge 

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, 
Muğla,İspnrtn ve Burdur vilayetle
ridif. :Kaza mevcudu 55 Ur. Bu böl .. 
gede bir başmüşavir ve iki müşavir 
ve sekiz ba.,.c;mütehassıs bulunacak -
tır. Ayrıca 25 mütehassıs çalıştırıla
caktır. ~ytin bakım teşkilatı, pa -
muk muesseseleri, )zmlr ve Denizli
de ziraat mektepleri tesisi ile bera
ber birinci bölge gibi teşkilat ve te
sisat kurulacaktır. 
Vçüncü bölge 

Kütahya, Eskişehir, Afyon, Konya 
Niğde, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yoz 
gat, Çorum, Ankara Çankırı vilayet
leri. Mevcut kazası 81 dir. Bu mın
takada bir baş müşavirle biri zira
atçi diğeri veteriner olarak iki mü
şavir, 12 mütch~ıs bulunacaktır. 
Diğer bölgelerdeki teşkilat ve tesi
sattan başka bu bölgenin ağaçlan
ması da bu teşkilata dahil olacak
tır. Her vilayet grupları için ayrıca 
elli dört mütehassıs çalıştırılacaktır. 
Diğer bölgeler 

Sinop, Kastamanu, Zonguldak, 
Bolu, Bilecik vilayetleri. Mevcut ka
zası 29 dur. Teşkilatı birinci bölge 
gibidir. Yedi mütehassıs çalıştırıla
caktır. 

Samsun, Amasya, Tokat vflfıyet
leri altıncı bölgeye dahildir. Mevcut 
kazası 17 dir. Teşkilatı beşinci bölge 
gibidir. 

Yedinci bölge; Ordu, Giresun, ~-

müşhane, Trabzon, Rize Çoruh vila

yetleridir. Mevcut kazası 29 dur. Teş 

kilatı altıncı bölge gibidir. Avr'ca 

çay mütehassısı istihdam edileceA -
tir. 

Sekizinci bölge; Maraş, Malatya 
Elhığ, Erzincan, Muş, Bingöl, Tun-
celidir. Mevcut kozalnn 41 dir. Teş
kilatı birinci bölge gib dir. Burada 

orta ziraat ve çoban mektepleri ku
rulacaktır. 

DokuzunCtı bölge; Erzurum, Kars, 
Ağn, Van vilayetleridir. Mevcut ka
zası 32 dlr. Teşkilatı fazla veteriner 
ile idare edilecektir. Yedi mütehas
sıs daha ziyade hayvancılık bakımın 
dan istı1ıdam olunacaktır. Kadrosu 
diğer bölgeler gibidir. 

Onuncu bölge; G. Antep, Urla, 
Diyarbakır, Mardin, Sürt, Hakari, 
Bitlis vilayetleridir. Mevcut kazası 
46 dır. Teşkilatı birinci bölge gibi -
dir. Ayrıca seyyar mütehassıs ve 
teknisiyenler istihdam olunacaktır. 

Bütün bölgelerde mevcut ziraat 
teşkilatı olduğu gibi bırakılacaktır. 
Bu teşkilat, başmüşavirliklerle dai
mi temasta bulunacaklardır. 

Kıymettar Bir Tablo 
Bulundu 

Brüksel, 27 (A.A.) -Aleni bir sa

tış esnasında yüz franga satın alın
mış olan bir tablo Ultra - Violet şu
alarile bir tetkike tabi tutulmuş ve 
bu tablonun ressam Rembrandt'1'1 
meşhur eserlerinden biri olduğu an
laşılmıştır. Takriben iki asırdanberi 
kaybolmuş olnn bu tablo üstüste iki 
kere boyanmıştır. 

Rachel'in çocuklarına ağlamasını 
Antalya, İçel, Seyhan. Kaza mev- tavsir etmektedir. Tablo, Rembran

cudu 26 dır. Birer ba~müşavir ve m(l dt'm imzasını ve 1634 tarihini taşı
şavir ile sekiz başmütehassıs, 1 ı mü- maktadır. 

,.--··NA T TA' nın·----

EW YORK 
Sergisi seyahatlerine gideceklerin 
dünyanın en büyük vapurları olan 

( Queen Mary- Normandie} de 
Kamaraları ve 

en muazzam oteJJerde 
odaları ayrılmıftır. 

ıı v~ımırlnrla hususı gitmek istcycn ıcre yer vcrilehilir. 

Müracaat: NATTA Galataaaray, JTA Perapalu kartın 

TAN 

Antakyada Atatürk ihtifali 

Ebedi Şefin <nümü karşısında Ha tayda duyulan derin teessürü ifade 
için Antakyada binlerce halkın i§ti rakile büyük bir ihtifal yapıldı. Yu
kanki resimlerde, devlet reisi Tayf ur Sökmenle, a~\.:ay Şükrü Kanatlı 
ve murahhas Cevat Açıkalının ihtifal yerine geli§lerini ve çelenklerle 
süslenen Atatürkün büstünü görüyoruz. 

Toplantılm, davetler: Sırtüstü Yüzme Dünya 
Şampiyonluğu 

Anvers 27 (A A.) _Yüzme mü_ * Mimar Sabri Oran, önfhnOzde-
kf perşembe günQ saat 18.SO da BeyoA

sabakalan esnasında Hollandalı ma-j ıu Halkcvlnln merkez binasında .. Mo -
dam Van Feggelcn esasen kendisine 1 dem mimnrl,, mevzulu bir konferans ve
ait olan sırtüstü 100 metre dünya re recektir. 
k 1 dakik 12 i 9 10 d * Yeşllay Kurumunun yıUık kcı'lgre-

orunu · a snn ye • a 1 si, 5n0m0ıdeki cumartesi gilnO 13 SO da 
kırmıştır. Eski rekor 1 daikika 13 sa-ı Eminönü Halkevt binasında toplan.ıc:tık _ 
~efil ~ 

DOROTHY LAMOUR 
Nefis bir ŞAHESER YARA TII 

MANUELLA 
AŞK - ŞiiR - GOZELLIK - MUSiKi 
VE HEYECANLI MACERALAR F1LMI 

Çarşamba M E L E K Sinemasında 
ak~amı , __ ._. ________________________ , 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
.ienberl her türlü soğukal· 

~ . 
gınlıklarına ve ağrıfara karşı 

le5iri sasmaz bir_ilac olduöunu 
isbat etmiştir. 

• • 
A S P 1 R 1 N in~fesirinden 

- ...,.,.,,. Q 

emin olmak "'lçin lütfen oA~ııs> mar~ 
kasına dikkat _ediniz. Q 

~ 
-~eıı 

ıs:ıı .938 ~ 

Canevinden Kopan Feryat 

Dr. Reşit Galibin Kı 
Hicranını Haykırıyor 

"Babam Benden Çok Bahtlı imiş, Atanıfl 

Ölümünü Görmedi. Acllıyım, ikisini Birde" 

Kaybettmm. Müsterihim, Onlar Orada 

Yalnız Kalmadalar 

Ulu ônderin, Re1it Galip ue aiğer arkadaflarile, bir tethi• 
aeyahatinde, gayet .amimi ruimleri 

E n büyüğünü kaybeden mil -
let kara yaslara büründü. 

Türk cemaatinin ve cihan topluJu
ğunun hıçkınklnn arasında ken
di sesimin kaybolduğunu duyar • 
ken, hayatta iki derin acıyı tat • 
mak talihsizliğine beni kurban e
den kötü bahtıma lanet edeceğim 
geliyor. 

Beş yıl önce aziz babamın ölü
mü karşısında beni teselli eden 
şey, benim ve bütün milletin A
tasının yaşamakta oluşu ve bunun 
verdiği büyük ümidin sonsuz var
lığı idi. Çünkü babam bana öğret
mişti ki (Bir millet eAta olan in. 
san, bir aileye baba olan kim9e
den daha çok sevilmelidir). O gün 

nü, dnun gerideki muzafferi1tl' 
lerile, Herdeki inkıliıpçılığını SC 1" 
bir millet doğuyor ve bu .111 1~ 
hamleci bir kudrete, kendisill1 

zırlamıya çalışıyordu. t1 
Yirmi asnn en büyüğiinÜ 1',:p 

di bağrından çıkaran millet, se' 
cinden nemlenen gözlerile bir~ 
lerlni kutluluyorlar. O, tab!Sc' 
kendisini böyle astı bir millet~~ 
sip etmi~ olmasından muh~v 
ki en büyük gururu duyuy~ 

Türk milletine önder ol ~ 
tarihe kumandan, cihana baŞlı 
olmaktır. Fakat o önder ve b'ff, 
buğ bu kudret ve kuvveti ıt• 

sında bile, kendisini mi!letin ff. 
di sayarsa, beşeriyetin de en 1Y 

~ı;0h;~k~~~~~:m· s"~• _ .__ -A-...._ . tatürk, ' önder kadar bil~ 
Her duyan kalbin andığı bu a- fert kadar kudsidir. . 

cılı günlerimizde bir millet has- Aradan yıllar geçti. Ankst'11 sasiyctinin ayaklandığını görüyor nın Keçiöreninde oturuyoruz. ~ 
ve bu heyecan dalgasının ya!mz manın en kısa vahidine sığsJl J' 
beşer kitlesinin değil, tabit unsur- büyük inkılaplar içindeyiz. 'fer 
lan bile sardığıını farkediyoruz. cemiyetinin en faal bir devri- ~ 
Bütün bir dünyanın dill onu söy- bam her akşam geç vakit Atll 
lüyor, bir cihan onu anıyor ve mu 
hakkak ki milyarlan geçen insan
lık hep onun için gözyaşı dökü • 
yor. 

Onu iyi tanımak ve onunla ko
nuşmak saatine beni kavuşturan 

fırsat, babamla aralanndaki mü
tekabil ve çok derin bir sevgi mev 
cudiyeti ve Büyük Atanın yaratı
cı kudretine babamın bir ıman 
sadakatile inanışı idi. Bugün oca
ğımızın kıymetli hatıralan ya o
nun bir el yazısı, ya babama he
diye ettiği bir fotoğraf veya yine -
babamın onun hususiyetlerine ait 
karaladığı satıdan tekrarladığı ~ 
mız anlardır. 

341 Martında Mersin seyaha
.inde Atatürkü ilk gördüğü za. 
man babam, nutkunda şöyle der: 

- l\fuhtcrcm Gaıi Paşa! Sen 
bu milletin yalmz milndsi, yalnız 
bir halaskarı, yalnız bir kahrama
nı değilsin. Sen bunlnrdan daha 
yüksek, sen bu milletin bir (fcrd) 
i sin. Sen bu millete mensubiyetin 
le iftihar ediyorsun, fakat biliyor 
musun ki bu millet de seninle ne 
kadar müftehirdir.,, 

Eski Türk Ocağı Roisinin bu 
sözleri samiamın en temiz hatıra-• 
landır. Babamın hakkı vardı. Ga-
zi Mustafa Kemal'in büyük!uğü-

yanından dönüyor. Yine böyle ~ 
ranlık bir gecenin ilerilem~ sıı;O" 
rerinde bağ kapısının önün~~~ .. !# 
ran otomobil, babamın geIJ.Şl". 

işareti idi. Annemle kapıyı açlll~ 
gittik. Adetin hilafına olarak ~ 
mobilin sönmüş fenerleri bizi f 
rete düşürdü. Şoförün sçtığı ltll{l' 
dan babam indi. Fakat otonıob sd' 
den ayrılmadı. Biz şaşırmış fi 
rediyorduk. Bir kibrit yandı 
bir sigara ateşlendi. Bu iki ~~ 
arasında eşsiz yüzünü farkeditl 
yanına koştum: 

_:Bak, babanı kurtlar ye~~ 
diye ben getirdim. O da şiındı ~ 
ni bırakmak istemiyor, sıJa 

ben gidiyorum, dedi. fi' 
Ve babamın bütün ısrartsr\,~ 

rağmen sessiz ve ışıksız otorıı0 efl' 
karanlıklar içinde yol alı:1'~~ 
biz de büyük gece misafı.rı " 

• l>V 
manevi huzurunda ve dertıı ~ 
heyecan içinde kapıyı kapa~ 
Sonra öğ:-endim ki o gece ba~ <fi 
geçirmek arzusunu yenemem~ ft' 
sessizce Çankayanın arka kap151 

dan beraberce aynlıvermi~let· il' 

Yaran Akşam i p E K ve s A R A y Sinemalarında 

Onu son görüşüm babamı~ 0~ 
münden yedi ay evvel, büturı ~ 
lenin geçirdiği deniz kazasıt> 
gününde oldu. İçtiğimiz tuzlu sı; 
lann acı lezzeti henüz kayb011'1'1 ıt 
mıştı. Babam bizden daha çok 11 , 
palanmıştı. Kapının önUnde oto,, 
mobil gürültüleri ve çok ka:-ıb ce 
lık bir halk topluluğu görııtt 
kapıya koştuk ve Atatlirk'lc kil~ 
şıla:tık. Hepimize bir baba şef1C~ 
tile "Geçmiş olsun., dıyor ve b , 
bama "Niçin böyle bir tedbifs!ı it 
lik yaptın?,, diye darıhvordu. :e 
aralık tekrar bana döndü: 

Tamamile memleketimizde ve aid olduğu sahneler MILO ADASINDA çekilen 

A YNAROZ KADISI 
- Nasıl kU~tik, dedi, dcoiıd" 

ki balıklan sayahildin nıi? 
11 

Ba§ rollerde: Behzad -1. Galib - Emin Belli· Halide· Malimud ·Şevkiye· Muammer 

HAZIM • VASFİ 
Numaralı koltuklar her iki sinema gi,eıinde eatılmaktadır.. 

~ elefon:' iPEK 44289 .. SARAY.~ ~1656 

---•Telefon: 44914 Telefon: 43542am-• •--------------------------------.. 

Kendisine ilk defa <Ata) dıS~ 
adamın evinde oturmaktan b01 er 
b1r memnuniyet duyduğunu ıı) 

( Af'kaıı 3 tnciM 
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-ı~AN-
Giindelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haber· 
d.. fikirde, herşeıd• 
temı:r. dDrDst, aamımr 
olmak, karlln gazeteeı 

Olrnıya 911lı1makt1r. 

ABONE BEDELi 
'?ü k - r iye E~nehi 

1400 kr. 1 Sene Z800 Kr. 
'150 
400 " 6 Ay 1500 .. 
l&O • 3 Ay 800 ,, 

" 1 Ay 300 ., 
~ posta ittihadına dahil 
:ınn lfttmlekeUer tçln abone 

3 
eU lllOddet sırutyle 30. 16, 9. 
~ lln.cbr. Abone bedeli ~ndir 
C... deliltirmelc 25 kunııtur 
lu)t P için mektuplar 10 kuruı· 
.. ?llll tllvest IAzımdır. 

(~u~öN' ~iS~~~-] 
" 1 il " ••••••••••••••••• 

•ahudi 
t.ieselesi 
t.. ~ oğlu Sam 6.00 yıl yaşamış· 
tla dan iki sene sonra bir oğlu 
' 1a7a celdi. Ondan İbrahim doğ
.... OııQJJ. de lld oflu oldu: Biri Mı -
-.O, bir ldzınetçi kadından doğan ls
lllba lklaelsi ve daha kllçilğfl İbrahl· 
8-a karuı Saradan doğan İshaktı. 
.., hlllaiJi luskamyordu ve Mısuh 
'il lllz.net~ldea dofan İshakla kendi h:- bir tlltulmuına razı olma
.. ı,..1:_ B1111un berine İsmail dalla· 
... ~ O'ftnanlarda bllyiidll ve iyi 

ek at.eı oldu. 
Yataudller kendilerini hhalan to -
~ Araplar hmailln ahfadı ad· 
Jra. •1-. Cihan harbinden beri İsha
~· t..na111n torunlan birbirlerine 
... Üll eski eedl~rinln kinini 
~~birbirlerini öldUrilr, ve bir • 

a lmha7a ~ah,ırlar. 
ll1ttaıı 'fldrt l'illstinde birbirlerile ~ar -
't Yahudilerle araplann kavgası, 

"'rata &öre. bu kadar eskidir. 

* ~akat Alnıanyadaki yahudi ~üş • 
ile hiıııı böyle fantastik bir hikiye 
~ ..... balı nıibnJdln değildir, Orada ya

~ -~iı ırkçılıktan dotma -

l'f
1freae11berl han mllJetler kendile
ili y 

~111..,;r yüzünde Allahın müntahap 
laılaı • saymafa alışmışlardır. Yir -
le eı asırda bu iddiayı ileri süren -

b~ Alınanlardır. Onlar öz kanlı saf 

~ ll')c olduklarım iddia ederler. 
q.elldiJ 
it erinden başka bütün milletle-

Ja:eJe11ere riirürler. İçlerinde yaşa
~ah11dilere de bundan dolayı ta-

l 61 eclenıezler. 
ht •lcÇl]ık nuariyesi doğru mudur, 

lb!f 1ibfıııde kanşmamış saf ırk kal

l'O.efi '111'14u? Bu sualin cevabını ver -

letı llhıııere bırakalım. Alman mil· 

1 
b11 llazari7ede kendisi için bir 

"llfletın lllrd e unsuru bulmuştur. Bu un-
lltl :.~ istifadeye çalışmaktadır. l\le

e-. lıalriJratl budur. 

il * da...,, -...ın. Almanyadaki Yahudi 
4llf. anlıiuun hakiki ıebebi iktısadi· ._t 

1
4.ln..anya bet senedenberi teıli • 

ll.rf$lıı 30 milyar mark aarfetmiştir. 
tııcn!teıı kredi bulması mümkün. de
~· Bu parayı vergileri arttırmak 
•ettıd le halktan almak ta mümkün 
~ h. B:1lbuki teslihatı hızlandır· 
~t~ll paraya ihtiyacı vardır. En ._at e 701 yahudilerin mallarına 

ft 1et etmektir. 

·~· bucan Almanyanın yahudi 
•-. Bllhğı ile takip ettiii raye bu 
dlıel'i1l teının etmekti.-. Alman yahu
~ ıerveti sekiz milyar mark 
""" •dır. Yıl başına kadar bu 
'iha eu .. DıfthJm bir kısmı hüküınetin 
-.. e l'eçeeektlr Bu sayede teslihat 
eaıc.:'1'111 kBl'fılauıak mümkün ola -

" Pakat b '8rt B-.11 hesap doeru çıkarak mı-
&....., d• uman göıtneeektlr. 
laa:yt• lıa Jahudlfere karşı y•pılan 
ka~ıl >11.0ncfen Alman emtfa~nn• 
tel'e ~:nı kapamak üzeredir tngil . 
teŞebb .. ~aptıfı ticaret muahedesi ı,u 
ltı.llJt 'istin ilk adımıdır Halbuki Al· 
.\.nı~:'°' en zengin döviz kaynağı 
bii~iik •~ır Bu suretle bir taraftan 
"•fta hır servete konarken, öte ta -
l'O.ekt:d;Uidat kaynaklarını imha et· 
hlt ~ Onun i~in vı.hudi dü,man-
11,, •YQa pahalaya mal olabi -

TAN 

Dört kö,eli •iyahlar içinJ eki beyaz rakamlar amamt nüluaa nazaran Y ahuJi mikta· 
nnın yüzde ni.sbetini, ıiyah rakamlar biner ki1ilik Yahudi miktarını Böaterir. 

Kızlarımız, . Lise Tahsilini 
·Niçin Bitirmiyorlar ? 

C umliurivet Halk Partisi 
Cumhurivetin on be -

sinci vıh münasebetile. icti -
mai terakki sahasında vanı ... 
lan bütün faalivetleri hülasa 
eden bir kitap nesretti. 

Bu kitaota. iktısadi. icti -
mat kültürel. nafia ve dfüer 
sahalardaki icraatın dokü -
mante eserlerini aörilvoruz. 
Burada Maarif Vekaletinin 
icraatını .zösteren bahis ve is 
tatistiklerdc dikkatimi ce -
ken bir mesele üzerinde dur-
ı1a.I\. ı::ıtıvon] um: 
Türklyede kadın tahsilinin is

tibdat devirlerine nisbetle ne ka
dar süratle ilerlediğini gösteren 
bir istatistik var. 1923-1924 sene
lerinde ilk okullara devam eden 
kızların sayısı 62,954 iken bu sa
yı 1937-38 de 256,061 e çıkmış -
tır. 1923 te orta okullara devam 
eden kızların sayısı 1182 iken bu 
adet 1937 de 18,450 ye varmıştır. 
Yani 15 misli artmıştır. 1923 te li
selerin ikinci devre sınıflanna de
vam eden talebenin mıktan 331 i
ken, 1937 de 3,972 ye çıkmıştır. 
Yani liselerde okuyan kızların nis
beti 12 misli artmı~tır. 

Bu istatistik ilk, orta, ve lise, 
her mektepte talebe mık.tarının 

büyük bir süratle arttığını göste
riyor. Fakat mekteplerden me -
zun olan talebe mıktanna gelin -
ce, lise talebelerinin mezun mık
tan, üzerinde durup düşünülecek 
bir mesele halini alıyor . 

1924-25 yıllan sonunda orta 
okullardan yalnız 12 kız mezun 
olmuşken 1936-37 senelerinde bu 
mekteplerden mezun olanlann sa
yısı 2,422 ye çıkmıştır. 

Bu suretle on dört sene evvele 
nazaran orta mektep mezunlan -
nın nisbeti 201.8 misli bir tezayüt 
göstermiştir kl, bu adet karpsın
da hayreti gölgede bırakacak bir 
sevinç duymamak mümkün de -
ğildir. Fakat lise mezunlarına gel
diğimiz zaman teessüre karışan a
cı bir hayretle irkilmemek de 
mümkün olmuyor. 1924-2S sene
lerinde liselerin ikinci devresin
den S2 kız mezun oldu~ halde 
1936-37 senelerinde 376 kız me
zun olmuftur Bu suretle on dört 
sene evveline niebetle lise me
:ırunlan yedi misli artmıştır. Am
ma bu yedi m·sll tezayüt bir te. 
rakkl olmakla beraber çok bati bir 
ilerleyiştir 1936-37 de ltseler'n i
kinci devres1ne g'ren kızların mık
tarı 3,972 olduğu halde yine bu se
neler zarfında mezun olanlar 374 
tür. 
Yani 3596 talebe lise tahsilini ya

rıda bırakıp çekilmiftir. Bu sebep
le liselere girenlerin artması, li -
Be mezunlannın mıktarını arttır -
mıı olmuyor. Büyük bir talebe 

r .. Yazan : .. ,~~~ 
Sabiha Zekeriga I 

Li.e tah11ili yapan genç kızlarımızdan bir grup 

mıktarını yan yolda kaybetmiı o
luyoruz. 

K ızlar lise tah!'iilini neden ta
mamlamıyor !ar? 

Bu sualin sebeplerini araş

tırmazdan evvel, Atatürk'ün nut
kunda söylediği bir paragrafı ba
şa geçireceğim: 

"Bir jctimai hevet iki cins 
ten (Erkek ve kadından) val 
ruz birinitı asri icabJarı ikti· 
sal> etmesile iktifa ederse. o 
ictimai hevet vandan fazla 
zaaf icinde kalır . Bir millet 
terakki ve temeddün etmek 
isterse. bilhassa bu noktaYI 
esas tutmak mcburiyetinde· 
dir .•• 
İçtimai terakki ve tekAmillde, 

kadıntahsilinin, kültürel yükselişi-

nin ehemmiyetini gösteren hatta 
bunu esas olarak kabul eden bu 
cümleler karşısında seçtiğim mev
zu daha fazla ehemmiyet kesbe -
der. 

İptidai ve orta tahsil talebesinin 
artması, memlekette orta derece 
tahsilin arttığını gösteriyor. Fa -
kat bir milletin kültür seviyesi 
ekseriyet !tibarile yalnız orta tah
sil devresinde kalırsa. bu millet 
yüksek içimaf ve kültürel bir is
tikbale namzet olsmaz. 

Lise tahsil! ldlltür seviyesini ta

yin eden vasati mıkyastır, Üniver

site ali tahsil verir. Bütün kızları

mızın üniversite tahsili yapmasını 

isteyemeyiz, fakat lise tahıiU yük· -sek bir medeniyet seviyesine yük. 
selmek isteyen bir millet için şart
tır. Bu iııtatistikler bize kızlann 
ekseriyetle orta tahaille iktifa et
tilf.nl, U.. tahlillnl tamamlamalı 

ikinci pllna attığını gösterıyor 
Acaba neden? 

B u hususta bize kati hü'küm -
ler verilecek içtimai bir 

etüd yapılmış değildir. İstatistik
lere, içtutıai vakıalara dayanarak 
bir hüküm veremeyiz. Fakat mü
şahedelerimize, bu kızlar arasında 
yaptığımız hususi tetkiklere daya
narak katiyetle değilse bile, katiye
te yakın bir isabetle bu sebepleri 
tesbit edebiliriz. Benim şahsi tet
kiklerime göre; kızlann lise tah
silini tamamlamamalannda amil 
olan sebepler şunlardır: 

1 - İktısadi, 
2- İçtimai, 

3 - Psikolojik. 

Kızların lise tahsillerini tamam

ıamamalarında iktısadi sebepler A
mildi;:-. Ailelerin büyük bir kısmı 
zaruret dolayisiyle kızlarına lise 
tahsilini verdirem!yorlar. Mektep
lerdeki meccani talebe kadrosu da 
bu yüzden tahsilini yarıda hıra -
kan kızlan okutmak iktidannda 
değildir. İktısadi sebeple tahsilini 
yanda bırakanlar yüzde kaç nis ~ 
betin dedir, bilemiyoruz. Bu hu -
SUita Maarif V~klletinin yapaca -
ğı ilmi bir tetkik bize bu n:sbeti 
tayin edebilir. 

Kızlann lise tahsflinf yarıda bı

rakmalannın ikınci sebebi de iç
timaidir Kızların okuvup yaz . 
masını ayıp ve lüzu"msuı; telakki 
eden bir maz den geliyoruz. Hala 
bugün okumuş diyebileceğimiz a
damlar arasında blle, (kızlara yük
sek iahsilin ne lüzumu var? Kadın 
yemek pişirmesini, evine ve ço
cuklarına bakmasını öğrensin, ka
fi) diyenler, büyük bir ekseriyet 
te§kll ederler. yalnız şurasını unu-

tuyorlar ki, iyi bir ana, iyi bir ev 
kadını, hatta iyı bir hizmetçi ye -
tiştirmek için bile bugün hususi 
mektepler açılmıştır. Tahsili olmı
yan bir kadın ne icabettiği §ekil
de bir ana, ne de evin idarecisi o
la bilir. Bundan başka, bir milletin 
içtimai seviyesini yükseltmek için 
uğraşırken, böyle kadına ayn, er
keğe ayn killtür seviyeleri ayır

mak, Atatürkün dedi~ gibi o mil
letin yarısını zafa mahkum eder. 
Sağ kolu işler, sol kolu çolak kalır. 

A ile ve kadın telakkisi geri o-
lan bir çok ailelerin kızla

rını liseden çekmelerindeki amil 
bu içtimai zihniyettir. Bir kısım 
halka göre kız biraz musiki, bir i
ki ecnebi lisanı - o da konuşa -
cak kadar . biraz okuyup yazma 
öğrensin kafi. Tahsili bir ihtiyaç 

telakki etmeyen. blr lüks olarak 
kızını okutan ailelerin lise tahsili
ni lüzumsuz telakki etmeleri ga -
yet tabiidir. Kızlann da erkekler 
gibi bir meslek sahibi olması, hiç 
değilse kültür itibarile erkekle 
müsavi olınası henüz içtimai bir 

zaruret olarak kabul edilmemiştir. 

Ailelerin içtimai sefaletinde büyük 

bir rol oynıyan bu amil daha ica

beden ehemmiyetle gözlere çarr>

mamıştır. 

Üçüncü amil de psikolojiktir. 

Genç kız, hayat planında birinci 

safa izdivacı koyduğu için, lise 
çağına geldiği zaman en büyük a
lakası evlenmektir. Meslek sahi • 
bi olmak, iktısadi ve içtimai istik
lalini kazanmak, hayat mücadele
sinde kendine güvenmekten ziya
de koca dediği desteğe dayanmak, 
en kuvvetli hayat ve istikbal pro-

jesi olduğu için, lise tahsilini ta -

mamlamayı bir ihtiyaç olarak te
lilli etmiyor. Hatta istikbali çok 

meçhul, kötü bir izdivaç için dahi 

tahsilini yanda bırakanların ade
di çoktu!'.. İzdivaç, kadın içln en 

sigortalı bir meslektir. Bu yüzden 

bir çok izdivaçlann iflası da mu-

kadder olan bir neticedir. 

Genç kızlann tahsilini birinci 
plana. izdivacı ikinci pla-

na almalan. ıçtımai ve kültüre) btr 
seviyenin meydana gelmesine bağ
lıdır Henüz bu seviye mevcut ol

madığı için. kızlann lise tahsille 

rini yarıda bırakmaları da bu nok

sanın psikolojik bir neticesidir. 

Sebepler ne olursa olsun, mey -
danda oları bir hakikat vardır ki, 
liselerin ikinci devresine giren kız 
talebeler mezuniyet safhasına ge

linceye kadar büyük bir fira veri

yorlar. Bu üzerinde durup dü§d-

Amerikanın 

Sönmiyen lşığı 
Yazan: Belki. Halim 

Amerikada ÖDiversitelerin, KoJ.. 
lejlerin yaz, kış kapılan kapanmaz. 
Ne zaman gitseniz bir kaynaşma, bir 
canlılık cörününüz. Kıpnki faaliyet 
daha ağır ba~lıdır. 

Profesörler, talebeler kütüphane
lere, liboratuvarlara kapanır. Yeni, 
yeni denemeler yapılır. Yeni naza• 
riycler ortaya sürülür, uzun araştu
malara başlanılır. 
Yazınki uğraşma dalla batkadır. 

Memleketin dört bir bucatından ge
len ve kısmen de kışın yüküyle yor
gun düşen talebeye altı hafta silrea 
yaz kursu müddeti zarfında, her Pil 
iki, ü' demir leblebi yuttuıabihnek 

için, proıramlara daha çok deiifik
lik aokmaia çahııılar ... Adettir, Ja
zın herkeı daha çok kendi bulundu
ğu ıehirden maktaki bir Vni\'e~ 
ye gider. Bu tabii, hem ıdyaret, .._. 
ticaret için yapılır. O kadar 70ldaa 
gelen talebe tl'niversltenhı davarlan 
Al'8Slna kapanıp hiç bir feJ' llftDeoo 
den, .,Oh, iyi bir yas ııePMlm,, .. 
meden kendi teh.rine dtiamek ~ 

mez.-
tl'niversltelerde ticaret yohm4a ~ 

bit.. Onlar da talebe mtqterUerlnia 
istediklerini yerine ıetlrmek oi'er~ 
Onun için hani, hani, pee ~ 
na kadal' faaliyet... -

Gündüz kurslar, akpm Ostl ~ 
laı, ıece konferanslar, danslar .. KO.-
serler. Pazarlan gezintiler ... Muhte-
lif spor maçtan. Tiyatrolat ... Da 0-
niversitelcrden biri, bu yu: iki bin
den fazla talebeye kapuını a~ 

Bu iki bln talebenin lnbe 115 
tane kon döktü. ... 

Kimyadan, komıoirafyadan t1ltma 
da, tiyatro yumaia. daktiloya b
dar her .. Y var ... 

Ayni tl'nJvenite bu 185 kana ~ 
rasına 37 konferans sıidırdı.. Koa
f eranslann mevzularının, bir uca e
lişlcrine, öteki ucu, dış işlere kadar 
uzanıyordu.. Ticaret muahedelerin
den, İspanya harbine, Almanya, Rus
ya, Fransa iç i~lerine kadar dokunul· 
du .... 

Her konferanstan sonra cllnleylci· 
lcrle, konferansçı arasında s1U'ller so
ruldu. Miinakaı;alar oldu •• Halka da 
açık olan bu konferanslara ıelip si
denlerin sayısı yakın bir tahminle 
on bin kadar •• Çoiu kadın... sas ... 
ramızda bir kumi da uyuyor. Fakat 
konferansa gittim diyebilmek ifbı 

rahatsız iskemleyi yatafma deilti· 
yor. 

Her hafta, flç kolllel', en apiı bir 
dans .. Altı hafta içinde talebenia ha
zırladıtı iki tiyatro.. Bir operet .. 
Amerikanın 48 lıllkumetlnden, l 7 

ecnebi memleketinden celen ve yq 
itibariyle hemen hemen 7edlsinden 
yetmişine denecek kadar değişik yq 
ıl, ve lise mezunlarından doktor de
recesine kadar değişik seviyeli tale
beyi banndıran tl'niversite timdi. 
kendi kabuğunun içine bttzllldU. Baş 
döndürücü faaliyetten sonra a11eık 

nefes almağa, kaf asuu dinlenduip 
istatistiklerini yapmaia utrqıyor. 
Amerikanın yüzlerce KoUeji bep 

böyle, hiç durmadan, yaz, kıt pee 
gündüz, çalışır. 
Talebeıinden maada bulundulu 

şehrin halkına da, velev ki propagan
da maksadiyle bile olsun .. ellni a
zatmaia - uğrapr. minili lıter kl, bi
zim tl'nlversitemiz de böyle hiç 1'tin

mfyen, en entelektilelimizdcn, en hiç 
hilmiyenimize kadar yettıebilen bir 
ışık olsun .•• 

nülecek bir meseledir. Bazı mem

leketlerdeki kadınlan evlerine çe

virmek cereyanı gözlerimize hoı 

ve bize yakın gelebilir. Fakat şu

nu unutmamalı ki bu gibi suni ce
reyan !ar cemıvet bünyelerınde 
muvakkat bir zaman yaşarlar. ve 
ölürler, Cemiyetleri idare eden 
kuvvetli amiller, zaruretlerdir. 
Kadın ve erkek terakkisi, içtimai 
terakkinin esasıdır ve en kuvvetli 
bir zaruretidir Avrupanın, Ame
rikanın, bütün medeni milletlerin 
kültür tarihi bu iddiaD.lll bir misa
li ft delilidir. 



• 
KiTAPLAR VE 

'l' A N 

MALIYEDEı 

Üniversitenin Tercüme Neşriyatı 
Munasebetile ·Halil Etemin Ölumu • 
Rüzgar • Hatıralar • Eski Hastalık 

" • • • t .. l unıoenatemn ercw11e aa eT 

,..,nya1ı mümuebetile 

Cümhuriyet rejiminin kendi
sinden beklediği verimi te

min edemiyen İstanbul Darülfünu
nunun llğvedilip İstanbul ttni
versiteıriııin yeni bir teşkillt ve 
hüviy,etle meydana çıkl§llldan iti
baren üzerinde durulmuş bir m&
.ele ve dava, nihayet tahakkuk 
fitklini aldı: 'ttniversite gençliji 
için ders ve müracaat kitabı ola
cak ve ayni zamanda memlekette 
umumi kültür seviyesinin ~1-
mesine hlmıet edecek mahiyette 
&örülerek seçilmiş ve tercümesine 
bafla_nmış olan eserlerden bir ka
çmm tabı ikmal edilip kitaplar in
tifar sahasına çıkarıldılar. Biri 
Tıp, birl Hukuk ve dördü Edebi
yat Fakültesine ait olmak üzere 
altı cilt. Ve bunları daha bir çok 
eserin takip edeceği, hatıl bir çok
lannın basılmakta olduğu bildlri
Uyor. 

YAZAN: 
Nahid Sırrı 

•••••••••••••••••••••••• 
Halil Etemin ölümü 

Atat ürkü kaybettiğimiz günle
rin derin, sonsuz, korkunç 

ı:stırabı içinde Halil Etemin ölü
münü fark bile edemedik. Fakat 
hatırasını bir kaç satırla olsun an
mak borcumuzdur. Yaşı seksene 
yaklaşmış olan bu muhterem a
dam için ölüm, zamanında ve sı
rasında gelmiş bir şeydi. Eğer ka
der bir kaç yıl önce kendisinin ye
tişkin qğlunu alarak son senele
rini büyük bir matemle meşbu kıl
masaydı, taliinden şikayete elbet
te hiç hakkı olamazdL 

Halil Etem, Sultan Hamidin ilk 
sadrazamlarından Etem Paşanın 
oğlu ve memleketimize ilk ve en 
büyük müzesini kazandıran en 
meşhur ressamımız Hamdi Beyin 
küçük biraderi. Sakız isyan ve kı
talinde İstanbula çocuk getirilmiş 
olan o babanın kendisi de evladı 
da ilme meclup olmuşlar ve mem
leketin şükranını temin eden eser
ler vermişlerdir. 

1ır ve kendisini sevenler daha çok 
olurdu. 

Bununla beraber ve ne olursa 
olsun, cazip bir çehre: Bu sevda
sı uğrunda bütün muvaffakıyet 
imkanlarını istihkar ederek hiç 
yolcusu olmıyan bir sahra yolun
da, elindeki sazın seslerini rüz
garlara kaptıra kaptıra, artık ya
rısı ağarmış saçlarile yürümekte 
devam ediyor .. Ve bu son kitabı
nın kabında daha bir çok yeni 
eser, yine ayni ilhamın mahsulle
ri oldukları çoğunun isimlerinden 
anlaşılan bir kaç mecmuai eş'ar ve 
manzum piyes haber verebiliyor. 

Hô.hralar 

Erzurum TahviDerinin 

Kaydı Devam Ediyor 
Yüzde yedi faizli Erzurum - Sivas 

hazine tahvillerinin 4,5 milyon lira

lık befinci tertibine ait kayıt mua -

melesine başlamıştır. Kayıt miidde

ti önümü7.deki ayın beşinci günii ak

şamına kadar devam edecektir. Bu 

müddet içinde Merkez, Ziraat, İş,) 
Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret 

ve Belediye bankaları kavıt muame-I 
lelerini yapacaklardır. ı 

lnglliz Mütehassısları 

Geliyorlar , 
Yurdumuzda muhtelif madf'n sa- J 

nayünin inkişafı için yapılmakt:ı o

lan yeni tesisatın bir kısmı bıtmiş
atelye ve fabrikasının tamamlanma

sı için beş İngiliz mütehassısından 

mürekkep bir heyet Londradan şeh 

rimize hareket etmiştir. Makine i -

malat mütehassısı mühendis Collow 

un reisliği altındaki bu heyet. An -

1 kara yoliyle Karabüke gidecektir. 
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Bu Gerileme Neden 1 
Sporda Hergün, Biraz Daha 

Fena Vaziyete Düıüyoruz 

Dünün alan • 

Her fırsat düşdükçc sporumuzun 
günden güne gerilediğini görerek ka 
famızda bir istifnam bükülür. 

- Neden ilerlemiyor, bilakis dü
şüyoruz? 

Bunu çok defalar bu sütünlarda 
münakaşa ettik. Gençlere ehemmi -
yet vermemek sporcunun vazifesini 
benimsememesi, idaresizlik, dedik. 
Hakikaten hergün dürıden daha fe
na bir vaziyete düşüyoruz. Hükflme
timizin bu işe biıyük bir ehemmiyet 
vermesine. hiç bir fedakarlığı esir 
gememesine rağmen neden yüksel -
miyor ve Jeriliyoruz' G~rilediğiınız 
muhakkaktır. 

Çok değil, bundan en sene evveli
ni gözönüne getirecek olursak vazi -
yet tezahür eder. 

O ne heyecandı? O İslavya. İspar

ta, maçlannı. &Yl" bir hususiyeti o -

lan Fenerbı:h~e - Gabtasaray karşı

laşmalannı. Şim:ıl turnesini gözümü 
zün önüne getirelim. İlk gelişinde 

takımlarımızı yedişer gol farkla ye

nen lslavyııyı bir sene sonra A vru -

payı hayrete düşürecek bir şekilde 

yendik. Şimal turnesi bir zafer silsi
lesi oldu. 

den okunurdu Maçın heyecam talıi" 
atiyle halkta da büyük bir alika • 
yandırırdı. 

Bugün ne o heyecan ve ne de ..,S 
ta o alakalar var Eski bir fut bol -' 
raklısını, maç haftasını en miihlf 
bir maç oynanırken sinemada ,,,,., 
sünüz ve neden maça gitmedin? dl 
ye sorarsanız sıze vereceği cevap ; 
dur: 

- Eski maçlan gördükten "°"" 
bugünkü maçlar seyredilmiyor, ar 
kikatte budur 

Dünün zavallı sporculan hiç 1'lf 
taraftan yardım görmezlerdi. A.Dtt" 
nörü yoktu Sıcak. su şöyle dW'fll' 
maçtan sonra yıkanscak soğuk ti 
bile bulamazlardı kundurasını ~ -
rabını kendisi te(larik ederdi. CeblO' 
de para olmadığından oyununu '11 • 
namak için Pendikten Kadıköyil" 
kadar yürüyerek gelen çok kiJOfl 
vardı. Buna rağmen yükselmek içil 
uğraşırlardı ve yükselirlerdi. 

Yedi gol farkla yenildikleri taJrllll' 
bir sene sonra mağlup etmek bunutl 
en büyük dt!lili değil midir. 

Bugünün çocuğuna her türlü tnı • 

kin veriliyor Sıcak duş, antrenöt• 

saha, tam bir esbabı istirahat .• ~ 

Vlkıa memlekette esaslı bir ter

etıme fa,allyetinin başladığı ve lfıl

ml, Kanaat, Remzi gibi kitap ev
lerinin birçok eserleri tercüme ve 

ne11"9ttilderi memnuniyetle görül

mektedir. Fakat bu hususi serma
yeler nihayet kolayca ve en çok 

utılacak eserleri seçmek ıztıra
rmdadırlar. İ1iın ve ihtisas eserle

rhıl veyahut tariht bir hüviyet ik

tisap etmıı meşhur kitapları bir 

klr"'beklemeden, hattl bir miktar 
ziyana katlanarak, tercüme ve net

rettirebilecek yer ise, ancak, dev

let tefkllltı olabilir. Memlekette 

hakiki münevver sayısını artır
mak için eski ve yeni Garp eserle
rinden tercümelere muhtacız. 

Bunları münevverler asıllarından 
okusuıılar temennisi boştur. Çü~ 
kü fimdi üç sene orta mektep v, 
üç sene liselerde ecnebi diline ça
lıpn talebeler bu altı senede öğ
rendikleri dille yazılmış bir kitap
tan istifade edemediklerine ve hat
ta onlarm bir kısmı için ttnıversi
tede "basit metinleri okuyup ma
nalannı çıkaramıyanlara mah
-.. kurslar bile vücude getirildi
line göre, ecnebi dili tedriaatuu, 
ne yaparsak yapalım talebeye ec
nebi kitaplarım metinlerinden °"' 
kuyup bihakkin anlıyacaklan de
recede JSlah edemiyeceğiz demek
tir. 

Halil Etem, müzede Hamdi Bey

le uzun müddet beraber çalışmış, 

meşrutiyetten sonra kısa bir za

man şehreminliği ettikten sonra 

yine müzedeki vazüesine dönerek 
ajabeyırinin matında halefi ol
mUJ, bir kaç sene evvel ıekaüdü-

nü müteakip te mebusluğa seçil
mişti. Memleketin isin atikasını 

tahripten siyanet hususunda ölün
ceye kadar faaliyet göstermiştir. 

Muhtelif sahalarda bilgisi olan 
Halil Etem, tarihin bir çok devir
lerinde büyük bir vukuf sahibiy
di. ttıl6.bu ise, güzel olmamakla 
beraber düzgündü. lstanbulun es
ki eserlerine dair yazılan, bir çok 
hafiyeler ve tadillerle vücude ge
tirdiği bir Düveli İslamiye tarihi 
tercümesi bulunduğu gibi, Selçuk 
sultanlarına dair hayli malumat 
veren (Kayseriye şehri) isimli bir 
kitabı vardır ki, bu mevzua ait o
larak türkçede ve başka lisanlar
da vücude getirilmiş bir kaç esere 
tefevvukunu hili muhafaza et
mektedir. 

ı mzuının ikinci ismini bir iki 
kere değiştiren ve son şek

linde belki karar kılacak olan İh
san Devrim, son nesil hikayecileri 
içinde tebarüz etmiş adlardan biri 
sıfatile Yaşar Nabinin hikaye an
tolojisinde de görülüyor. Kendisi
nin bu defa (Hatıralar) adıyla çı
kardığı ufacık fakat elli kuruş fi
yath şiir kitabı, ayni zamanda na
zımla da tevaggulünün vesikasıdır. 
Fakat küçük kitabının 1934 ten 
itibaren yazılmış şiirleri yirmi iki 
parça~an ibaret bulunduğuna gö
re, şairin taşkın muhayyilesinden 
ve yaratma hummalarından bahse 
imkan yok. İhsan Devrim bu şiir
lerinde tamamile yeni bir şey söy
lemediği gibi evvelce başkaJannın 
söyledikleri yahut söylemekte ol
dukları şeyleri de yeni ve şahsi bir 
şekle koymadan bildiriyor. 

İhsanın haber verdıgi (Yemen 
türküsü) adlı hikaye kitabını bek
liyeceğim. 

ler, aşılmıyacak kadar derin şey
ler değildir. Mesela ayni müelli
fin (Hançer) adlı piyesindeki ihti
liflar ne kadar daha kudretli şey
lerdi. Ve belki böyle ~lduğu ıçin
dir ki, Reşat Nuri, karı ile koca
,nın geçinemediklerini kısaca kay
dettikten sonra eserin en btiyük 
kısmını Marmara ve Akden izde 
mavna ile yat arası bir vapurda 
yapılan seyahate tahsis etmekte -
dir. Kadın talaka intizaren İstan
bula gitmişti. Orada şimarık bir 
sosyete delikanlısile yaptığı bır o
tomobil seyranında ve şehir ha
ricinde başına gelen kazanın u
yandırdığı dedikodular üzenne 
pek mertçe hareket ~en kocası 
çiftlikten gelip onu alıyor ve şim
di söylediğim vapurla Adana sa
hillerine kadar götürüyor. Kasa
badan kasabaya nihayeti gelmez 
~ahatlue cılısU'lllr ~ lıri1d.

yüz sayfa sonra hayatın._ istikrar 
ve bahtiyarlık gelen Çalıkuşu Fe
rideyi hatırlatan bu seyranın ne
ticesi ise, maalesef, saadet olmı
yacak. Bu seyahat esnasında bir
birlerine pek yaklaşmış oldukla
n halde bütün temennilenrnize 
rağmen hislerini bir türlü ifşa e
demiyen bu iki biçare ayrıbcak
lar. Yusufun kendisini işrete \•e
receği belli. Genç kadın "se cift
liğe en yakın istasyondan bindiği 
trende vagon restorana, makya
jına uzun itinal:ır sarfettikten 
sonra gidiyor. Onun hayatına ait 
olarak, müellif bize hiçbir şey an
latmamış ve feci bir hza ile bi
ten otomobil kazasının y'>ldaşile 

bile günah işlemediğini kabul et
i"rmeık istemişti. Hayatmı yeni 
baştan ve dudağındaki rujun ve göz 
lerindeki rimlerin kudretile kurmak 
ister göstermek için de son 'keli
melerini kullanıyor. Sonrası? 

Genç kadın karşısına çıkacak ma
ceraların birinden öbürüne mi 
yuvarlanacak, parlak veya me~ut 
bir izdivaç mı yapacak, yoksa al
dığı para bitip başını taşa vurduk
tan sonra eski kocasın:ı mı diine
cek? Belli ki müellif ııcı olmağı 

işi tatlıya bağlamakla itham edil
meğe tercih etmiş. 

Futbolcülerimlzin i~ir:nlori bnııal 
lnlleı !utbol Asları arasına kanştı. 

miireffeh W... a•-•• haJı.1- J l'J>-Ao 

yine oir şey yok. Bütün mesele bl" 

Ve çOnkil, ~izdeki ecnebi dili 
tedrisatı hakikaten pek bozuk ol
• bile bu tedrisat, hiç bir memle
kette ideal bir şekil alamamı§tır. 
Her yerde mekteplerde, ecnebi di
B okuyanlar ancak kolay metin
leri tamımen anlıyabilir bir had
de vanr ve mekteplerde öjrendik
lerinl de blllhare yavq yavaş u
nutarak başka memleketlerin ede
bl ft ilml 1lefrlyatını ancak ter
eiimelerden takip ederler. Hele 
mühim ve çetin kitaplan yaban
• bir dilde okuyanlar, her mem
ı.kette pek ufak ve mümtaz bir 
eblliyettir. Memlekette telif 88el'

leriıı kapısını ~ korka
lım ve çekinelim, fakat ttniveral
te gençliğimizin ve gittikçe &enit
lemesinl istediiimlz münevver 
kütlelerin seviyesi, onların ~ri
ne ne kadar çok kusursuz ve de
jerli tercüme eser verebllinek 0 
kadar çabuk ve emin bir tekilde 
yjikselecektir. Bundan dolayı da, 
bu i§i artık teşkilatlandırıp kuv
veden fiile çıkarmlf bulunmak, 
Maarif Vekili Saffet Arıkan'·ın 
fiiphe yok ki pek hayırlı bir eseri 
o!muştur ve öyle olacaktır. Kitap
lann hüsnü intihap edilmeleri ve 
iyi tercüme edilmeleri işi ise tt
niversite için büyük bir teref ve 
haysiyet meselesi teşkil ediyor. 
Bu hususta ne kadar titiz davra
nılsa yeridir. 

Raqa,. 

B ir hayli senedenberi bıkma-
dan, bezmeden ve sönüp bo

plmadan Pir yazan Salih Zekinin 
bu fiirlerinde mil§terek bir hüvi
yet bulunduğunu herkes bilir. 
Bunlar, eski Yunan esatirinden 
mülhem fiirlerdir. Bu defa çıkan 
(Rüzgar) adlı meçmuai eı'annı 
terkip eden ve (Gönül masalları), 
(Şarkılar) ve (Elejiler) adlı üç kı· 
sımdaki şiirler de hep ayni ilha
mın mahsulleridir. Bu eski çağın 
esatirine, edebiyatına ve tarihine 
karp en münevverler de dahil ol
dutq halde bir alika mevcut olmı
yan bir diyarda, bütün ilham 
membaları bunlardan, o eski tari
hin hemen kimilen hayali çehre
lerinden gelen bir şairin ciltler 
tutan pirleri ne dereceye kadar 
BeVilebilir, ve hangi hadde kadar 
anlatılabilir? Salih Zeki ancak 
fevkalide kuvvetli bir ıair olsay
dı bizi eaeiini sevmete sevked'ebf
lir, •nl•map çallJ!Dak mecburiye
tinde bırakabilirdi Bizzat kendisi 
bu eski Yunanistam hakikaten çok 
iyi blllyor mu, o ilhamlarla ilihe. 
ler onun lçtıı cidden haklld ve sı
cak birer yakın çehre mi? Bunu 
tayin edemem. 

Fakat, fU muhakkak ki, bu ka
dar yabancı ve ırak ilemlere git
miyerek bütün öteki pirlerin dün
yasında kalsa ve o dünyayı söyle
seydi, elbette daha fazla anlap-

E•lri laatalıA 

Eski hastalık) Reşat Nurinin 
son romanıdır. Bunda, Bo

lazlçinin Amerikan mektebinden 
yetişmiş bir İstanbul kıziyle Ada
na taraflarındaki bir ;ıftlik s:ıhi

binin evlenişler!; aşki bir m&ğlU
biyet addederek hatta vücutlar 
sükun bulduktan sonra hiçbir ge
ce kocasının kollannda uyuma -
mış züppe genç kadının soğukluk
lan ve tefevvuk iddia!an yüzün
den mesut olamıyışlan; ve n!ha
yet, roman başlamadan kararlaş
mış talikın katiyet kesbedişı an
latılıyor. Kadın birçok fıtri mezi
yetine ve Anadolunun temıı ve 
sert havası içinde geçirdiği istiha
leye rağmen manasızlıklanndan ve 
züppeliklerinden çıkamamış, Ana
dolu çocuğu da mert ahlakına ve 
iri cüssesine rağmen h3klarını ve 
saadetini müdafaadan aciz kalı -
yor. Fakat esasen roman ded:ği -
miz gibi bütün bunlan olup bit
tikten ve karıkoca mahkemeye 
müracaattan sonra mahkeme ka
rarile bekliyecekleri yılın devamı 
sırasında başlıyor. Biz maziy.i par
ça parça öğreniyoruz. 

Züleyha adını taşıyan roman 
kahramanı genç kadını, mütareke 
İstanbulunda itilAf zabit1erile dost 
luju pek büyük bir şeref saymıı 
bir ihtiyar diplomat ola.q dayısı 
büyütmüş, fakat milli mücadele 
yıllarını Aırıadoluda geçırdiği için 
bu dayının (Deli) sıfatile anıldığı 
babası tahsilini yarıda bıraktıra -
rak yanına almıştır. - Bura
da kızın babasına yakın, -
masını ve ona bağlı lığını anla
tan çok güzel sayfalar var. - İstik
lal harplerinden yıpranmış vücu
dile mezara ya:klaştığıru hisseden 
bu baba kızını, ölmeden, harp es
nasında yanında çalışan o ç•ftlik 
sahibine, Yusufa vermiştir. YWluf 
da iki üç yıl Fransada vapmış, ol
dukça münevver, hatıl belediye 
reislijinden mebus olup rol oyna
mata da heve9kar bir adamdır. Ya 
nl İstanbullu ve biraz (snop) zevce 
ile tQralı koca arasındaki mesafe-

L isan Retat Nurinin bütün e-
serlerindeki açık ve temiz 

ıstırapsız ve 9'kin, hamlesiz 7.aaf
sız dil Vak'aların sevk ve idare
si üstadane ve canlı levha ve çeh 
reler mebzul. Bu çehreler arasm
da vapura alınarak yol bitmPden 
ölümü gelen ihtiyar doktor; ver
aiz yurtsuz, bir yataktan bile mah 
rum, fakat yüz bulur bulmaz he
men herşeye kanf1?1ağa başlıyan 
Girtili ihtiyar; kasaba Jon Juım'ı 
tuhafiyeci fikri ne hayatla dolu 
mahlUklar! Bu da .tabit bir ~ey. 
Çünkü Reşat Nuri roman tek:ıiği
ne sahip olmak ciıhetinden Halit 
Ziyayı takip etmiş romancılarımız 
arasında erı kudretlisi ve üetası
dır. Ancak bir şeye kuvvetle iti
naz edecejim: Yusufun o kadar 
sert ve vakur bir ruha sahipken 
günahklr sandığı karısım son ay
nhş dakikasına kadar affa hazır 
bulunulUJlU kabul etmek güc. 

Bekirler, Zekiler. Nihatlar, Alilar, 
İsmetler ilah . her birisi dünya fut . 

bolcüleri arasında yer alabilecek bi
rer kıymetti. 

Galatasaray - Fenerbahçe karşıla~ 
malan ne heyecan doğururdu. Ma~ . 
tan daha bir ay evvel münakasala,. 
başlar. bahisler tutulur, günün mev
zuu olurdu. 

Oyunculann bir hafta evvelden 
uykulan kaçar .. Heyecandan titrer -
!erdi. Maç kazanmak hırsı vardı. 

Galip gelen takım oyuncusundaki 
sevinç, mağlilptaki teessür; yüzler _ 

Güreıçilerimiz, 

Basketbolcülerimiz 
Mısıra Gidiyorlar 

Haber aldığımıza göre Galatasar -
lılarla Mısırlılar arasında bir anlaş -

ma olmuştur. B!r eski Galatasaraylı 

Mısırda bir temacı yapır.ış ve muhabe 
re neticesinde MısırWarın yaptığı 
teklif kabul edilmiştir. 

Yalnız Mısırlıl&r maç tarihini bili 

hare bildireceklerdir. Maamafih bu 

temasın sene başında yapılması kuv

vetle muhtemeldir. Bu seyahate yaJ 

nız güreşçiler ve baıke1ıbolcüler işti

rak edeceklerdir. 

Güreşçilerimiz antremanlanna baş 
lamışlardır. 

Yarı ağırda Mustafa ve 72 kiloda 
Salın ve 61 kiloda dijer bir güreşçi
nin bu seyahate iştirakleri temin e
dilecektir. 

yecandadır. 

Bugün maçını kaybetmiş bir çot:Jr 
ğu maçtan sonra güh.iyor görürd "' 

nüz.Taraftarda d11 bu vaziyet kart! • 
sında heyecan olmuyor. 

Hük<kmetimizin yaptığı yardımla" 

n, fedakarlığı dünün o merakb çil' 

cuğuna yapmış olsa idik. Ne olnld" 
dı? 

Diğer bir yazımızda dünkü ~ 
ile bugünkü idareciyi mukayese ed' 
ceğlz. 

Yazan: M. Kemtl 

Macar Mlllt Talumı•ı• 
Turnesi 

Macar milli takımı klnunu....ı 
ayı içinde bir turneye çıkacaktır. /." 
YIR dördünde Pariste Paris muht~ 
takımı ile, yedisinde Clasgovda İl • 
koçya milli takımı ile. on btrtııcll 
Hamburgda Hamburg muhtelltl tlet 
on beşinde Lüksemburg milli takJJ111 
ile karşılaşacaktır. 

Çek • Fransız Mlllt Matı 
Kinunuevvelin 22 sinde Fransa .. 

Çekoslovakya mılli takımlan kart' .. 
laşacaklardı Çekoslovakya federal • 
yonunun yazdığı bir mektupla mil • 
sabakanın oynanması ~üpheli bir .,.. 
ziyet almıştır. 

---0---

1940 Dünya Kupa11 
T. t. F. A. ReLu Bay Rimet yapılall 

davet üzerine Arjantine gitmlftir• 
Bu davetin sebebi 1940 dünya k1I" 

pasının Buenos . Ayresde yapılJDlll'" 
m taleptir. 

----
NEVROZiN 
Baı, Diı. Nezle, Grip, Romatizma; 
nevralfl, kınkbk ve bi tin ağnlannmı derhal User• 

- icabında günde 3 kaıe allnablllr. -



TA?( ' 
Atatürkün iki Yetim Kızı 

Tunçeli Dağlarından lrticaın Rulıuna Bomba Savuran Kalıraman 
Sabilıa Gökçen Bugün Ankara Nümune Hastalıanesinin Bir 
Odasında Tesellisiz Bir Genç Kız öksüzlüğü ile Hıçkırıgor 

Sabiha Gökçen bir aÇUJtan avdetinde Büyük Atasının 
elini vectl içinde öperken 

• b -: Bir gün, bir mecliste: "İnsan 
d 1fl uzerine yerleştirilmiş bir he
defe nişan atmu istiyorum İçiniz 

e bunun tehlikesini göze alabile;ek kimse var mı? demiştim. Liti
~ Yaptığımı unutturacak kadar cid 
h bir eda ile soylediğim bu sözlere 

erkesten evel cevap vermekte hiç 
tereddüt etmeyen o kız oldu. Der
::ı ayağa kalktı~ önündeki kahve 

canını başının üzerine yerleştir 
cl1. 'bana: .. 
ti: - At Paşam ... dedi, ve ilave et-

.. 
- Rem ni~an al:nak zahmeti -

ile katlanmadan at. Benim hayatı
ırıı korumak için, gözlerin yorul • 
lrlasını . " 

Y ukarki s~tırlar, Atatürkün 
Dolmabahçe sarayında, tay

!•reci Sabiha Gökçenden bahse -
~ken söylediği cümlelerdir. Ata
tih k, kahraman tayyarecimize if
t ar veren bu sözlerine, su ilti-
atkar cümlelerini de ilave buyur
hluşlardı: .. 

- O, bir erkek kartal gibi en 
bQYÜlt tehlikelerin ü~tünde uçmak 

tan korkmaz Fakat sırasında. di

li bir ser';e gibi. insan yüreğinin 
en hassas tellerine konmasını da 

~ilir. O g<:>ce bu cesareti gösteren 
ız, ondan bir müddet sonra. ehem 

lrliyetsiz bir nezleyi ıstirahatle ge

Çl§tirrnek için uzandığım yatağın 
ballnda, bir hasta b..ıkıcı şefkcıtile 
Pervane olmuştu!,, 

S ab.~ha Gökceni tarif için bu 
sozlerde.'l başım misaller a· 

taınak, lüzumsuz ve beyhude bir 
Zahmettir 

'l'unceli dağlnrının sisli kubbe -
•lnd~n. irticaın ruhuna kahraman 

bir erkek cesaretile bomba savu -

tan Sabiha Gökçen, 1:.ugün. Ankıı
: Nürnune hastahanesinin sessiz 

ir Odasında tesellisiz bir genç kız 
CSksüzıu· .. ·1 gu ı e h1ckırıvor. 

b :Su bi.tyük tezat, ~tatürkün isa
f'ietU teşhisini teyit eden misalle-

n en hazinidir. 
ıu Bir .kadın şefkatini bir kadın his 
L dğını , bir ka.iın inceliğini zerre 
r.a ark ta aybPtmeden, bir erk~k me-
6- neti, ve bir erkek cesareti gös -
~reb·1 
hı 1 rnek alelade yaradılışta bir 
d nın başarabileceği bir mari!et 

ldir. 
:Su ·ı·b N . 1 ı arladır ki, onu Ankara 

s abiha Gökcen: "Dünyanın 'ilk 
askeri kadın tayyarecisi!., 

sıfatına sahiptir Ve onun sahip bu 
lunduğu h1.1 sıf&t , mensup olduğu 

milletin göğsünü, enternas~ onal 
bir şeref madalyası gibi kabanabi 
lir. 

Fakat, bana kalırsa Sabiha 3ök 
çen, kendisine dünya tarihin.le mu 
tevazi ve ebedi bir yer hazırJaya -
cak olan bu beynelmilel sıfat :ndan 

daha büyük bir zafe:- kazanmıştır: 
Çünkü Atatürkün sevgisini. ~evec
cühünü ve emniyetıni kazamıbll . 
mek, bu sıfatı Kazanmaktan <:ok da 
ha büyük bir mazhariyettir! 

A nkara Nümun~ hastahanesi-
nin başında, Cerrahpa~r. has 

tahanesinin sabık müdürü Rüştü 
Çapçıyı bulacağımı düşünme~c ba-

na büyük bir cesaret veriyordu: 
Çünkü eski dostumun, yapmJk is

tediğim konuşmayı kolaylaştır -

maktan kaçınmıyacağını sanıyor -

dum. Vakıa Ri:ştü Çapçı. bu zan

nımı tekzip ed~·ı bir itirazda bulun 

madı. Fak..ıt bana: 

"- Sorarım sana, dedi. yeme -
den, içmeden durmadan, dinlen -

meden ağlayan bir kadın, sana ne 
söyliyebilir? 

Ve şu ikinci rnalh beni mat et-
ti: 

"- Sen, benim yerimde olsan ... 
Bir dostun kar~:na <:ıksa ... ve ha -
yatından mesul bulunduğun ağır 

hastaya .onu heyecanlandıracak 

bazı sualler sormak i'>tese ... Ne ya 
parsın? 

Güldüm ve 
- Hiç, dedim tıpkı senin yaptı -

ğın gibi, o dostumu iki dokunaklı 

sualle baştan savardım! 

• 

1 • 1 

YAZAN: 
Naci 

l Sadullah 
11 El .. 

• 
Bu cevabı verdikten sonra, 

kendisinı haksız bulamadı

ğım Rüştü Çapçıdan aynldığımı 

tahmin edersiniz. · 
Fakat, Rüştü Çapçıya veda et

mek, Sabiha Gokçenin vaziyeti ve 
hayatı hakkında malumat almak ü
mitlerine de veda etmek değildl 

Biraz düşününce, Sabiha Gök
çenin en yakın dostlannı ziyaret 
etmeyi hatırladım. Ve o zaman ak 
lıma, bir gün evvel konuştuğum 

Bayan Vasfiye Çukurluoğlu geldi. 
Küçük Ülkünün annesi, bana bir 
gün evvel, Sabiha Gökçeni hergün 
aradığını, gördüğünü söylemişti. 

Hatta, Atatürkiın, bu yazımın ba
şına koyduğum sözlo?rini de ondan 
dinlemiştim Fakat Sabiha Gök • 
çenle görüşemiyeceğimi ummadı • 
ğım için, onu bu mevzuda daha faz 
la konuşturmavıı lüzum görmemiş
tim. Hast:ıhanede sukutu hayale 
uğrayınca , içine atladığım taksinin 
şoförüne, bir gün evvel ziyaret et
tiğim evin adr~sini verdim. Bana, 
küçük Ülküyü bir defa daha ku -
caklamak fırsatını kazandıran, bu 
ziyaret, iyi bir tesadüf sayesinde, 
umduğumdan daha müsbet bir ne 
tice verdi· :Çünkü evlerine girdi -
ğim anda Bayan Vasfiye Çukurlu
oğlu ve Ülkü S:::biha Gökçenin ya
nından henüz dönmuş bulunuyor
lardı! 

Vasfiye Çuk·ırluoğluna, bir gün 
evvel aldığım "esimlerden bir kıa
mını iade etmer. niyetile ziyaret -
lerinde bulundıığum•ı söyledim. Ve 
salonda ikram olunan kahvemi içer 
ken, onun zevC'ine anlattıklarına 
kulak misafiri t)ldum. Vasfiye Çu
kurluoğlu; yanımızda bulunmayan 
kızından bahsederek· 

- Ülkü dedi, çok fena oldu ... 
Çocuk Sabihanın niçin ağladığının 
farkında hile değil. İkide birde boy 
nuna sanlıyor: 

- Sus ablacığım .. Ağlarsan A
türkçüğüme söylerim! diyor. 

O böyle söyledikce, biçare Sa • 
biha büsbütün sarsılıyor; büsbü -
tün hıçkırıyor' .. 

Çocuk, Sabihanın bu haline bir 

müddet hiç bir man~ veremedi: 
- Neden ağlıyorsun? Neyin var 

Gökçen! 

Diye soruyor, cevap alamayın -

ca, masum bir nayretle üzülüyor -
du. Nihayet at;;lasınır. mahiyetini 
idrak · edemediğı ıztırabına o da 
kapıldı: 

Birbirlerine s;ırıldılar, ve iki ök 
süz kardeş gibi hüngür hüngür ağ
ladılar! ... Çocuğumun ölüsünü gör 
mek bile yüreğimi o sahne kadar 
paralayamazdı ı ... 

Zevci sordu· 
- Sıhhati nasıl? 

- Çok zayıf, çok takatsiz, çok 

gı~rnune hastahı:nesinde ziyarete 
h erken duydup-um sonsuz mer • 
d:rne~in Yanıbaşında büyüklügüu 
bti n hıç kaybetmemiş bir takdir ve 

rrnet de mevcuttu' Sabiha Gökçen, bir •e-yalaatte, :..\ tannın yanında 

Ebedi Sel: Sabihanın büyük rol oynadığı Tunceli crakeri haTekatıntlan ıonra. 
onun beraber bulunduğu Şark •eyahatintle ... 

renksiz ve çok siniri! .. Verilen en 
kuvvetli uyku ıliıçlarına , sinirleri 
şayanı hayret bir mukavemet gös
teriyor!. .. Dört gecedir, gözünü bi
le kırptıramamı~lar'. Üstelik iştah 
sızlık da midesıni büzmüş! Bunla
rın verdiği zafıyetl~. ikide birde, 
sıtmalı gibi titriyor• 

Yanına kimseyi bırakmıyorlar: 
- Beni herke-; unuttu! diye üzü 

lüyor .. 
Yanına kimseyi bırakırlarsa: heı 

ondan bahsedip büs!>ütün icleni -
yor. Doktorlar o üzlintüyü. bu iç
lenişten d:ıha az sarsıcı buldukları 

için.gelenlerin ~oğunu geri eviri
yorlar! .. 

Fakat doktorlarda:ı birisi: 
- Endi~eye mahal kalmadı ... di 

yor. 
Bundan evvel iki !:İddetli buh -

ran atlatmış şimdi, lıer gün, biraz 
daha sük(ın buluyormuş! 

Bayan Vasfiye susunca, bahsin 
değişmemesi iC'ın soruyorum: 

- Kara haberi ne zaman almış
tı? 

- Sabil-ıa son dakikaya kndar ya 
nında idi 1 Hatta Atatürk, ilk bü -
yük buhranı atlattıktan sonra, o
nu da Ülkü gibi yanından uzaklaş
tırmak, bir seY3hate röndermek is 
tedi. Fakat sabiha, bir işaretile ölü 
me atılacağı Atatürkün bu emri -
ni dinlemedi· Uyuduğu sıralarda 

başında hekliyerek, uyandığı an -
larda dışan çekilerek. son dakika
ya kadar yanında kaldı ... Doktor -
lar kara naberi verdikleri zaman, 
herkes. her şeyı unutup onunla me: 
gul olmak mecburiyetinde kalmış: 
Çünkü biçare kız, yalnız bırakıl -
saymı§, o müth:' buhran esnasin -
da, Atasız yaşamamak için her ha
reketi göze alacakmış! .. 

Q "lU oradan Ankaraya adeta 
zorla getirdiler ... Evvela. ta) 

yare yüzbaşısı Zekinin evinde kal
mıştı. Fakat bir kaç gün evvel. has 
tahaneye kaldırmak mecburiyeti • 
ni duydular!. 

Bayan Vasfiye içini çekip başı -
m sallıyarak: 

- Siz, diyor. cenaze merasi • 
minin yapıldıeı gün halimizi gör
seydiniz ... Sabiha, Atatürkün geti
rileceğini duymuş. Her gördüifüne 
sorduğu sual şu idi: 

- Ne zaman gelecek? 

Merasimde bulunmak, Atasını 
taşıyacak olan top arabasına koşul 
mak istiyordu Fakat onun ou ar
zusunu y~rine getirmeye maale -
sef imkan yoktu Merasimi ondan 
gizlemek mecburiyetindeydik. 

Merasim gür.ü en büyük kor • 
kuyu, toplar atılır, ve tayyareler 
uçarken ı:iuyduk. Çtinkü bu sesle
ri duyunca her şeyi anlayacak ve 
hazin arzusuna kavuşmak için, her 
kuvvetle mücadele edecektH ... 

Bir kaç arkadaş, sıra ile odası : 

nın yanındaki banyoya girdik: Ban 
yo suyunu hiç kesmeden akıtıyor, 
ve ikide birde biçare Ülknün ca -
nını yakıp ağhtıyor, top ve tayya
re seslerini ona duyurmamak için, 
odanın içini türlü türlü seslerle 
dolduruyorduk• 

Bu sesleri merasim bitinceye ka 
dar, saatlerce devam ettirdik. Fa
kat merasimle birlikte biz de bit
tik!.,, 

Küçük Ülkünün yanımıza gf • 
rişi, bizi bu bahsi kapat • 

mak mecburiyetinde bırakıyor. 
Rıihunun kanadları kırılan ce • 

sur tayyareciyi mecnıh düşüren ız 
tırabı henüz tatmamış olan küçük, 
hali soruyor· 

- Ne oldu Sabiha ablama? 

Ve bu masum sual önünde bü -
külmüş boyunlartmızla hepimiz, 

hazin birer istifham işaretine ben
ziyoruz' 

Bir Düzeltme 
IJün, küçuk tllküyiı anlatan re

portajımın son kısmı, mürettipha
nede buyükçe bir kaza atlatmış -
tır. Bu kaza esnasında yerlerini da 
ğiştiren satırlar yazımın alakaya 
layık bir parçasını, i~inden çıkıla-

mayacak kadar kanşık bir muam • 
ma haline sokmuştur. 

O parçanın tashih edilmiı §ek
lini aşağıya geçirirken, bu ola • 
gan kazadan dolayı mazur görül -
memizi diliyorum: 

"Küçük Ülkünün snnesi: 

"- Biliyor musunuz? dedi A -
tatürkün adını da Ülkü koymUf -
tur. 

Hayretle sordum: 
"-Nasıl? 

"- V'lkü, henüz iyice konu~ 
ya başlamamı~1. Çocuğun Uk..öl -
rendiği kelimelerden biri de: 

""TU.rll.,, Ul ll•+t .. u .. tJ .. ıuuG Ye iM 

na bile, arasıra "Türk,, diye hitap 

ettiği vakidi O sıralarda bir gün 
Atatürke: 

"- Ath Türk! dedL 

Huzurundaltilerden birisi, bu 
.. Atta,, nın çocuk dilinde "gezmek. 

manasına geldiğinin belki kasten 

farkına vumamış, ve Büyük Ön -
dere: 

"- Paşam demişti. bakın, 'Ol -
kü size "Atatürk!,, diyor! 

İşte bu tesadüf, oradR bulunan -
lara, milletinin ona vermek istedi
ği en münasip ısmi ilham etmiıtl'. 

Bovnu 6DkDk UlH 



Balkan ve Sadabad 
Paktları Tekit Edildi 

(Bcıfl ı incide) Romanya hark:lye nazın 
Ebellns Ştlkrii Saracoğlu 

'benim için derin bir memnuniyeti Hariciye vekili 
muciptir. Ankua 

Feyizli sulh kaynağından IDıam a- LdtufkAr telgra~dan dolayı ek 

28 - ıı - 938 

Canevinden 
. Kopan Feryat 

( Btıf\ 4 üncü~} 
------~ 

Umumi Grev Hareketi ç:;:.;;·-~ 
Hafifliyor Ve Gençler 

? esinden, IÖzleriııden ve çok yalOD 
(Bap ı tnetde) 1 Vlrllllllf ,,_ tepebbüelm Ne Okuyorlar wmfmiyetinden anhyordUJll. s--

tavaıyor pimiz ellerinden öpüp gl.tt~teO 
Pan• mıntakan İfçileri de Paris, 2'1 (A.A.) _ Paris mıntaka- (BClf' 1 mdde) aonra kendi kendime .. _ Bır tr 

amami peoe İflİrak lllWl bir çok tüccarları, sendikanın rJh wimize girdi, bizim tadat 
ediyorlar grev emrine rağmen çarşamba günü Kültür bakanlığı dilimize çevril - bu taş duvarlar da saadetleıfillıl 

Paris, 27 (A.A.) _ Parla mınta _ dükkanlannı ~ık tutacak:lanm ilan mesi lazım gelen garp eserleri tçin aeviımiııler., dedim. aan harici siysetin direktiflerine a - selansınıza hararetle teşekkür eder -
,zimle bağlı kalarak ekselinsınıza ar- ken, yeni yüksek vazifelerini denıh
zetmek isterim kı eskiden olduğu gi- te ettiği bll anda candan tebrlkleri
bi bu harict siyasetin başlıca unsuru- mi ve sam\mi dcstluk hislerimle be
nu Balkan devletleri arasında tesis raber, mesut neticelerle dolu Balkan 
ıı0lunan sıkı tefriki mesaide arayaca- Antantı siyasetini ilham etmekten 
Jım ve sulhun hizmetine konulan e- fariğ olmayan yüksek prensiplere ıa
serlı1lzln kendine hat olan itimatlı dakatle bağlı müşterek muslihane 
dostluk havasının içinde ilelebet de- tepiJd mesai idealinde iki dost ve 
vam edeceğine katiyen kaniim. müttefik memleketimizi birbirine 

"k 1 b" u.ıw d "" etnıiflenür. bir liste hazırlıyor. Kaf da t lmaz bir ~ 
kası amele sendı a arı ır. 5 .. un T\I~- taraftan, Paris ve bütu·· n am unu u 
ak k lod d 'k ...,"6~ Bir taraftan kıtapçılar kllsik eser- rin satırları var: (Sakarya nıub .. 

ş1am kış ve . 11~omunt at ar~~~; l"ransanın belediye memur ve işçi- Ieri tercümeye başlamış bulunuyor· _L-ı ..1--=-ıenm· . du··._.
0 

kralı • 
~e ere arşı.mı ı pro es o _gunu leri bugiln neşrettikleri bir beyan- ... - _.,... -s-- lar. Bu iki taraflı faaliyet duyulan .... """ or-nun çerçevesı dahilinde bir numayiş namede siyasl mülahazalarla ilan e- mn ltlaat kumaadasma al~· 
tertip etmiştir. Umumi lf konfede- dilen bir greve iştirakten imtina et- ihtiyac~ ~i bir dereceye kadar kar daluı Ankara hedefine ytlrilfii .. 
rasyonu tarafından yapılmasına b - tiklerini bildirmekte ve kendi ~emi· şılayabilir · al ea btlylk en delHlebell lbıifor
rar verilen bu nümayif esnasında 8ÖZ yetleri mensuplarmı çarşamba günü Fakat bu işi böyle ulu orta, pllnsız maaaı Ankara safer töreni i~l9 
alan bir çok hatipler meyanında u- normal olarak işlerine devama da- bir şekilde idare doğııı mudur? tittlleterek gt7meye bazırlanıfl ... 
mumt lf federasyonunun umumi ka- vet eylemektedir. Gençler ne okumalıdırlar? wenlan Jıatırlayum. Böyle bir ... 

Sizin phsl yardımımz bu sahada bağlayan nlu raoıtalara uygun ola -
rbana çok kı)'Dletlf olacaktır. rak m6esses münasebetlerden dola -

übi Leon Joubayx bir nutuk söyll - Alman gazetelerinin Ciddi bir kültürün temellnl tefkil maada eter bir vatandq törea • 
yerek ezcümle demiftir ki tJairleri eden eserler hangileridir? alfonnuı ,.erine ıöpflnün kırık 

Ştlkrtl Saraeoflu yı memnuniyetimi arzetmek benim 
Bulei1e Vekili için hususi bir zevk teşkil eylemekte 

"Bu toplantıdan maksllt ifçllerin Berlin, 27 (A.A.) - Alman mat- İşte bizce en mühim nokta burada kemiklerini alçı sarıılarile kapla • 
kararnameleri kabul etmemek h~ bautı bugün bilhassa Fnın..~daki yarak, kemiklerinin çatırdwnı uhl 
SUndakı. A-·lannı tebaru·· .. ettirmek grevlerle meşgul olmakta ve Dala- dır. __ , __ ıa il t _L bl• Ankara, 2"1 (A. A.) - Hariciye ve- dir. 

'kili Şükrü Saracoğlu, hariciye vekl- Bu bQyük sulh eserinin ılzin yar
letinl deruhte etmesi münasebetlle dımınızla ayni dostluk ve imtizaç ha 
ISadabat paktım imza eden m.mıleket vası içinde bütün Balkan milletleri
tler hariciye nazırlanna qalıdakl tel Din nerine olarak fuılasız devam et 

_..... - d" h:~1-· • • h • Bir çok garp mneruneri kültürOn ..a VllAlle ... e .... 1U'BI'- ve 
tir. Umuml iş konfederasyonu vazi - ıer UAUmetının aricı siyasetine ma (milletinin eivanmel'tlltln• •• 

ti t tk.k ettikten 1 dolambaçlı yollardan bir taarruz temelini teşkil ecıen 100 kitaplık bir .u•L---- '-dret L--a.ıı..-a -nye 

grafı göndermiftlr: Urileceğine kanilm. 
Metaba Hariciye ftkllethıt deruhte eder

tan, ebeJlnSJD1Z'JD phmıda dolt ve 
müttefik devletin hük1lmetlnl aellm-

.flamak ve size sadık ve hdrmetklr 

Ebellm Şftkrfi Sancotlu 
Barldye vekili 

Ankara 

dostlujumun temlnabm teyit etmek Tnrklye Hariciye vekileti maka-
benim için derin bir memnunlJeU mımn ekselinsı tarafından deruhte 
muciptir. edildiğini 'lluş'ir ltitufklr telgrafını-

Feytzll suDı taynalmdan ilham za derin biT memnuniyetle muttali 

alan harici siyasetin direktifierlne a· oldumB · - b tl • 
5 

m·mt 

zimle bağlı kalarak ekselinsınıza ar 
zetmek iste?rim ki, bu haricı siyase
tin unsurlarından birini Saadabat 
Paktını imza edrn devletler arasın -
da müesses sıkı teşriki mesaide ara
yacağım ve sulhun hizmetine konu -
lan eserimizin kendine has olan itl -
matlı dostluk havasının içinde ilele
bet devam edeceğine katiyen kani -
im. 

Sizhı şahs! yardımınız bu sahada 
bana çok kıymetli olacaktır. 

Şükrü Saracollu 

Hariciye Vekili 
Ankara 21 (A A.) - Hariciye ve

kili Şükrü Saracoğlu, Balkan An -
tantı mem!eketleri hariciye nazırla
nna göndPrdi~ tel21'8f 'R Komnon, 
Metaksas ve Stoyadinoviçten aşağı -
dakf cevaplan almıştır: 

Jl!bellns Ştlkrü Sara~oilu 

Hariciye Vekili 

Ankakrkalı: 

Bu anda aldığ:m, telgraflannda 
hhar olunan hbclyattan dolayı ek -
sellnsımza hararetle teJe}dtür ede -
rlm. 

EkselAnmmm yeni yaksek ma -
'kam1anna geldikleri anda memleke
tim hakkında teyit olunan samimi 
dostluk hissiyatı iki memleketimiz 
:arasında me\rcut ananevi müteyem
ımen ve sıkı dostluk i~lıı olduğu gibi 
:Balkan Antantı memleketlerini bir
birine bağlayan çözülmez bağlar i
ıçin de yeni bir bühran tefkil eder. 

Yübek vazifenizde muvaffakıye -
iln1z ve un vatanınızın itilhı husus-
1annda en bararetll temennilerde bu 
lwıurken Jijbek htırmet ve adık 
dostluk lıiatyatımm bbulün(i ek -
• 1An1mmm nea ederim. 

u munase e e sıze en a ı 

tebriklerimi ve yüksek vazifenizde 
muvaffak olmanız için en halisane 
temennilerimi ve şahsi muhabbetle
rimi arzetmek benim için bıiyük bir 
sevinçtir. 

Ayni zamanda size şunu temin 
etm2k isterim ki, iki dost ve müt
tefik milletlerimizin hissiyatına pek 
mesut bir tarzda tevafuk eden iü
matlı dostluktan mülhem teşriki me
saiyi ekselansınız ile de idame et
mekle pek bahtiyar olacağım. 

Stoyadinoviç 
Başvekil ve hariciye nazın 

Ankara, 27 (A.A.) - Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlunun telgrafla -
rma Afganistan. Irak ve İran harici
ye nazırlan aşağıdaki cevapları gön
dermiperdir: 
Türkiye Cumhuriyeti hariciye vekili 

Ankara 
Zatı samilerinin Türkiye Cümhu

riyeü Hariciye Vekileti makamı ce
liline intisaplannı müş'ir telgrafian 
vasıl olarak bu dostunuzun fevkala
de meserretini mucip oldu. Tebrikl
tı samimane ve ihtiramatı halisane
mi zatı devletlerine takdim ederim. 

Eskidenberi iki kardeı Afgan ve 
Türk milleijerinin bu bariz kardeş -
1ik ve dostluğu Sidabat misakile 
dört memleketi birleştirm~ir. :Bu 
vahdetin ilanihaye payidar olmasını 
diler, dost ve kardeş necip Türk mil
letinin saadetini temenni ederim. 

Faiz Mohammed 
EbelAns Ştıkrft Sa.racoğlu 

Hariciye vekill 
Ankara 

Hariciye Vekllllğlni deruhde et -
meniz mü&asebetile en samimi teb
riklerimi arzetmekle büyük bir mem 
nuniyet duymaktayım. 

Irak ile Cümhuriyet bl1kdmett a-

Y EZ i D 
REFiK HALiD 

ye e 1 tonra ame e lll- mevzuu bahsolduğunu ileri stirrnt:k- seri yapmağa çalıpnışlardır. Fakat ~- au _,, - A.... •"" 
nıfım mukavemet etmek hususun - ted" --L) -'-' •L• -n. •lrmi •L• -ır. bu listeleri yapanlar dahna kendi -- 1 ,...,... .... • ....., " aaa •-
dald azmini izhar etmele davet et- Gazeteler, Daladier ile, Bonnet'nin phst kültür ve zevklerinin tesiri al· ce dNll ltlr h8,.ok ve kurtal'ICI 
miştir.,, her taraftan hücuma maruz kaldığı-. tında kalmtpardır. Onun lçln bu U... ae,.daa muharehesi bumna. ,al 

Mitingin sonunda bbul edilen bir nı ve komünist ajanlannm Bonnet'- am Ttlrk tarlJıbala delil. bfltfla AJ 
takrirde Parla mıntakuı itçilerinin nin kellesini istediklerini, çı.inkü, Al- telerin hiç biri tam sayılamaL 7., lttlttba ellwa tarihiala ,.aroytı-
karamameleri protesto etmek mak- manya ile mukarenet siyasetinderı Yalnız şurası muhakkaktır ld prp __ ... 

ve İspanya lhtillfının rüyP.t tarzın- kültürünün temelini tesldl edm bir ftla& ~ ita vatandq lıayat..
sadile ayın 30 cu çar'81Dba günü ya· 1tatb M~hir safer kmnmamlf el-
pılmasma karar verilen 2'l saatlik u- dan memnun olmadıklannı kaydedi- takım pheserler vardır Bunların .., .. -•-- La--'- Ln..o.a.. .n..1a 

yorlar ve Marksizm ile yahudilit!in . ,, ...... u uaua uu~- uu 
muml greve iştirak edeceklerini res- hükfuneti devirmek için elele ver- bir çoğunu dilimize çevirip aençJere •• 88,.ak Asker, Blyflk K........-
men taahhüt ettikleri kaydedilmek- diklerini ilive evlivorlar. verebilmelidir. ... olarak anar ve milleti ba 1'6 

tedir. Ba.,vekil DalaJiye Türk genci yabancı bir dil bilme- 7tlk saferin utuuım -an _... 
Den ·.z ifçilerinin tez.alaüratı bir nutuk VflTdi ğe ihtiyaç duymadan kültürünün te- aa dlkeeeli heykellerle ebedi,.a 
Brest, 27 (A.A.) - Deniz endüs - p ri 27 <A A ) u k'l D 1 .. _ .... _..._ -....-&. al-- b".:- L& o, 

8 5 · - oaşve ı a a • melini atabilmelidir. ,,__.unu. aura -- uu -. 
trisi amelesinden dört bin kişi iş o- dier, saat 20 de bir nutuk irad etmiş- kendisine en itil~ ve btittba lab-
dasında toplanarak kararnameleri tir. Kültür bakanlığı, hazırlamakta ot- metleııial ldiyea mflkifat olarak 
protesto etmişler ve bundan sonra B. Daladier önce 24 teşrinfsanide dulu liste ile, bu hUSUleta- fikir .~- ancak Türk ulusunun ı:önlftnil ye 
ihtilal marşları söyliyerek şehrin so Çemberlayn ve Lord Halifakxın yatımıza bir nevı rehberlik edebı r. .evıisini almııtır. 0 sevdlii ve 
kaklarından geçmişlerdir Kitapçıların perakende ve da~nık 

· Fransız hükumeti ile müşterek mü - &• gökler kadar engin vRrlığını ui· --------be---..oll!-.. ~~ daf stılhu t hki · · · neşriyat yapmalnnna mani olur. En runa verdı" ıı.: mı"llet tarafından ·-rasındaki mtinase tlerin mumtaz aa ve ıı rn ıçın en emın 5 • .-
i vasıtalar meseleıerini tetkik "ttikleri büyük ihtiyaçlarımızı ilk safta tat - k 

selefiniz tarafından çizilen ananev min etmek imkAnı hasıl olur. vilmekle kendini bayatın en yü • 
dostluk içinde ve Sadabat paktını bir sırada, Pariste simgl ve aşağı Sen sek saadetlerine ermiı sayıyor. 
imzalıyan memleketlerin sıkı teşriki eyaletlerinde birdenbire grevlerin Çocuk VP- genç okuyor ve okumak Türk milletinin ona sundutu !tt!T• 

mesaisi ile inkişaf ederek memle - ve fabrika işgallerinin patlak verdi- istiyor, ona eser yetiştirmeliyiz. gi, mukaddes bir aile mirası ııfbl 
ketlerimiz fçin yeni bir refah ve te- ğini hatırlatmıştır nesilden nesile kıymet ve kudsl• 
rakki devresi açacağı kanaatile bir- Bundan sonra 25 teşrinisanide Belçika, Ademi Müdahale yeti artarak sonsuzluklara bdar 
likte izhar olunan asil duygulara iş- Fransız - Alman müşterek beyanna - Komitesinden Çekiliyor yaşıyacak ve Mustafa Kema1 adı 
tirak ediyorum. mesinin yakında imza edileceği ilin ıelece""e dox.ra en par)ak Umit -"· Brüksel, 27 (A.A.) - Belçikanm 5 5 ı; .. 

Bu siyasette sizin şabst yardımı - olunduğunu ve bunun derhal umutni neşlerile aydınlanarak giden Tttrk 
tali ademi müdahale komitesinden 

nızın hepimiz tarafından takip olu - grev tehdidi ile Karşılandığını söyle- milletinin biitUn tarihinde hurta· 
nan büyük eserde başarılar elde et- yen başvekıl demiştir ki: çekileceği sal~hiye.ttar bi~ menba - .. 

1 
ve waratıeı atlYtlK ATA .ay 

.tarafından .teyıt edılmaktedir. ._ ,, - ..,. 
mekliğimize imk~n vereceğine ka - Niçin, 1936 danberi bırbirini t a1np rak daima artan bir coşkunlukla 

niim. eden bütün basvekiller tarafından münhasıran pıırlAmentoya ait bir anılacaktır.) Diyen babamın iözle-
Tevfik Elsaveydi kanunsuzluğu il!n edilen bu işgaller haktır. rini hAla işitiyor gibiyim. Babam 

Irak hariciye nazın niçin? Yalnız en mütevazi vatandaş - benden "Ok bahtlı bir 1nsan oldu. 
B Dalad1er hi~umet kararname - , 

Ekselans SiikTti Saraeoğlu lan mutazamr eden bu umumi grev Atanın ölümünü görmedi. Yıkı .. 
Hariciyd vekili neden? ne diye umumi hizmetleri terinin sosyal karunlan ilga etmedi- lan benlik, yok olan varlığın kar-

Ankan huriyet kanunlanna tecavüz etme - ğini söyliyerek n'!ltkuna şöyle devam §lbğıdır. Acılıyım, ikisini bir dell 
EkselAnsınızın telgrafını büyük felce uğratacak bir el birliği ile cum etmiştir. kaybettim. Müsterihim, onlar an-

bir memnuniyetle aldım. İki memle- leri için memurlara müracaat olunu- Ne zaman paralı izni kaldırdık, ne da yalnız kalmadılar. 
ketimizi birbirine bağlayan sağlam yor? Hangi sebeble salı ve ç3rsamba zaman ücretleri azaltmak istedik, ne 
dostluğun Sadabat Paktı sayesinde giinlerl sabahın uat dördünden ak - zaman haftada kırk saati artırdık? 
tesis olunan sıkı tepiıd mesai ile şamın saat yedi!ir.e k .ldar bütün tren Yalnız bütün seleflerimin tasavwr 
kuvvetleneceğine ve Ankarayı son zi leri yollarda ve otomobilleri garaj - ettiği gibi Fransanın ildısadt zaruret 
yaretim esnasında tanımakla derin larda durdurmalan için şimendifer- terine ve milli müdafaa ihtiyaçlann 
bir intıba a1tınd::ı kalmış olduğum cilere emirler veriliyor? Bütün bun- da tevfikan haftada 40 saatlik tatbi
ekselansıntzın şnhsında , sulhun biz- lar için bahane, hükumet karama - katını yumuşatmak mevzuu bahistir. 
metine konulan bu muazzam eserin melerine karşı protestoda bulun ·- B. Oalad!er umumi grevin haki -

lngiliz • Fransız 
Görüşmeleri 

(BQ.ftarafı 1 incide} 

itlmad ve dostluk havas içinde payi- maktır.,, katinde mesleki mahiyette hiç bir hakika Almanyamn önümüuleld iD'• 
dar olabilmesi hususunda en faal un Karama!nelerln llğvı veya tasvibi matalibi tazammun etmediğini te - baharda yeni bir proje tevdi edf'C9' 
surlardan birini bulac:\ğıma kaniim. ni 30 birincikanundan evvel kararlaş min ederek demiştir ki: ği anlaşılıyor. Almanya 'ihndlld al-
Keza, mufahham hüktimdanm tara - tırmak yalnız mıllet \lekillerine ait, Bu grevl~rin ne maddi ne manevt man kara ve hava kuvvetlerinin r 
fından çizilen İran harici siyasetinin tir. hiç bir meşru sebebi yok~ur. Umumi zami derece olduğunun lndört devıet11• _ . . tarafından kabulünü ve giltere JV 
idamesinde yardımınızın benim için Fransanın zarurl olan kalkınma hurrıyetler hıç kimse tarafından teh Fr b d . b 1 ,..,, 

kı 1 b - h lard biri 1 hdi d clz b rik · ·nA 1 d" ed"l k edi Dik · l ""k ansanın u ereceyı u unc-.,. en ymet i ur an an o aca- ce n en n ve ece sız ı asa . ıt ı meme t r. tatör u ten kadar silahlanabileceklerinm tanııt' 
ğuıa kanaatim vardır. mı sürükleneceğı yoksa enerjisi ile !' veya faşistlikten, bazı kimseler söy- masım teklif edecek ve buna mukr 

Mmaffer Aa1am dünyadaki ~ref ve itibannı tekrar lemiye yeltendik1eri gibi bahsetmek bil kendisine müstemlekeler veril-
lran hariciye nazın elde edeceği hususunu tayin etmek gülünç bir tasniden ibarettir ,, mesinl istiyecektir. 

JEFRIKA No. 13 

gibi ilıtlyatlı ve yumuşak adımlarla kayıp gidiyor
lar? Zira çölün ruhu çok fazla gürültü ve hürmet
sizlik istemiyor; kutsiliğini bozanlan cezalandırma
·la hazır bir hali var. Onun içindir ki develerin sır
tı bu korkuyla kamburlaşmıştır sanıyorum; sanki 
geviş getirmiyorlar, çölün boşluğunda dönen o kor.. 
kunç ruhu tıeskin için tehlil halindedirler ve dişle
riyle tesbih çekiyorlar! 

gelmif, somurtmuı yatıyor. Seraplar, belki de ara 
sıra zihninden geçen hatıraların akisleridir, suyla 
olan aşkının rüyalan! 

Niçin uyupmamışlar? 

lalıtn dedllfm ....... adı lıaam'. Kendlshıden 
..-malt t.tedillm - laıdar 90k 197 ftl'- l'akat yQ.. 
dilden beDl Jd bana biç te do)arucu cevap ftl'llılye-
cek. Hem neye JUV! Bir kaç aate nrmaz, ham
mının •lzmdan btwln lll'larm 9&zlild61fln(i göre
celfm. Ve asıl mnhtmt ArjanUnU ZellJl 1.ellha o
larak bulacalım. 

Biraz IOm'a yanmdayn, içinde olacağ'ımm zanne
diyoruz. Halbuki çoktan o hayal gölün(l geçmiş, 

ril;yalı köyil aşını§, buğulu söğütleri çiğnemif, hiç 
birine kavupnadan -ne bir avuç su, ne bir tutam 
ot, ne bir tek çadır- boşluktayız. 

Çöle ve onun ruhuna aldırmıyan yalnız otomo
bildir. Borusuyla yuha çağırıyor, motörünün hanl
tıaıyla gülüyor, su deposunun dumanını tüttürerek, 
ne zaman ölçüsü ne sıcak korkusu, uçup gidiyor ..• 
Ve bu hakaret çölün hain ruhunu -bir ihtilal gf
bl- alıklafbnYor! 

Denizin işi gücü tuvalet, titizlik, cilve, kriz, pma
nklık! Mercanlar onun, inciler onun. .. Nehirleri o 
içer, rüzglrlarla o alt üst olur! Billur bacaklannın 
arası yosunlu ve mikroplu bir engindir. Balıklar ~j,. 
le nedir?Mikrollkopsuz seyredilen hüveynat değil ml? 
Deniz neyi yutmaz? Süprüntü veya çiçek, hepsini ... 
Deniz, mütemadiyen değişen, didipn, didikliyen, 
deliren, sonra, birden, dermansız döşeğine diifen bir 
huysuz gilzellik, bir fikirsiz dişiliktir. 
Güneı batarken, deniz onun bir allık kutusu gibi 

önünde açar, silrünür, boyanır. Ay, sanki, aynasını 
tutar, deniz ona bakarak telli pullu suvare elbise
lerini ıtyer. Rüzgarlar, cildinde erkek elleri gibi 
c:lolapr, bu temalarla isterik vücudü ara vermeden 
tıkırdar. G6110nde sonsuz bir tehvet helecanı ka· 
banp inmektedir. Agutuna her atılana sanlır. çe
ker. derlnlllfne gömmek der-esinde hırs, kanma· 
muhk g&rterlr. 

Palmlr 7olunda aJMdl.,_, ~ pnyo
rm. 

Serap, otomobllfn leadmdan IOlll'a ~ eıı-
cest olmUf; dehpti ve ıatınblJllUI. itte 76z adım 
ötemizde durgun, sazlıklı ve bm1flık bir au ;ratatı
brfıld kıyımıda auluboya Japon ..ıamplarmda ol
duğu gibi biraz köksGz ve havai, 16j(lda andm 
nazlı ve narin ağaçlar- arkuında, henüz uyanma
JDlf bir köy var. Bir köy ld mümkün olclutu kadar 
suya yanafDUI, su içine yürümilf, suya temel at-

JD11; hayır! Sudan hasıl olmUf, au bir kör ;yetlftir
mif. Kenarlarmda kendi bndlne tOten sigara du
manı hafiflillnde ve teneke huniye d6ldllea ı.nztn 
mavllllinde bir bulu be'JaoDu dıöailJGır. 

Jfte serap dedikleri buymU§! Hiç olmıyanı çok gi
bi gösteren bir fizik oyunu.. Şayet bava topraktan 
daha l1CÜ, yahut toprak havadan daha serin ola
bllaeydl yaptığımız yolda, çöl sahnesi film yerine 
projektör ~ttirilmiş bir sinema perdesi gibi sa
dece Jwnqtırıcı ışıktan ibaret şekilsiz ve bekletici 

bir ff11, bir azap olacaktL 
MHmaflh serapların çoğu birlbirine benziyor: 

4yn1 soluk mavi, kırışıksız sulara saplanmıı kök
.nz ve teme1aiz gibi duran korular ve kulübeler .. Bi
ri bitiyor, biri başlıyor. Sanki tabiatın eli peysaj id
manı yapıyor. Çöl bir karton ... Çarçabuk çiziyor, 
bir kaç 1Astik dari>esile, hemen, siliniyor; bir türlü 
canlı, baklkt hale 80kamıJ'or, yeniden ba§lıyor .. Ni
ba;yet cannnm llkıyor. 

NJçtn c1ne1er çölde ıı.na beflDda ~ 

IMlfilndüm Jd bir kaç yüz kilometre prbımızda 
Akdeniz var; sOnelll, ılık tıı Akdenbl ... Buna ina
namıyacağım pllyor... Nlslerf ve Napolllerile o 
ellmbQfl6 deniz! Sahillerinde muzlar ballanıyor, ka
ranflll• katmerleniyor. Bağnnda kelebekler yel· 
kenden kanatlariyle çll'pınıyor; aceleci kanncalar 
pervaneden ayaldariyle tepiniyor. Akdeniz, nemli 
bir lflk lçtncle ••. Bin çefit lenet, renk, rayiha içinde! 

Burada ile yalnız bir renk, bir tad var: Çöl O 
dalml bir lmdk içindedir .Rayiha istemlyor:Orucunun 
bozUlmaın.ndan korkuyor. Renk sevmiyor: Manevi
;yata çevtrdlil gözleri maddiyatla avunmasın diye. 
Lezzete dOpnan: IODUDda susatacaltnı biliyor! 

Çölle denbde huylan uyupmamıt iki ahbap, .,.. 
but, yıldız barıpklılı hasıl olaınamıt kan koca ha
li yar. Çöl .Geaiııe ldmnüt. bqmı alm1§, buralara 

Deniz b6yle bir kadındır. 
Çölün bedevi ve rüyalı ruhu, bin bir belde karşı· 

sında bel büküp kalçalarını sallıyan o kafeşantan 
kızile nasıl U)'UIUl'? Çöl istiyor ki denizi bir dişi 
ceylb gibi pefine taksın; gündüz yanyana otlasın· 
lar, ıece befbap uyusunlar. Ne boya, ne kokain, 
ne zina.. 
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Soğanlı Çiçekler 
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Holandadan 
tHIDKAVIE 
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kurdun Komşusunu Yemediğini Gördük 
~akat Biz Bu Yakadan da ibret Almadık, En Vahşi 

Bir Mütehassıs 
Getirildi 

&as anayurdu Türkiye olan bir 
çok soğanlı nebatlar, ve çiçekler Ho
landadan yurdumuza ithal ediliyor. 
Holanda soğanları kısa bir zaman 
içinde iklim ve topraklarımıza uy ~ 
sallaşarak yavaş yavaş kuvvetten 
düştükleri için, her sene Holanda ve 
sair dış memleketlerden memleketi
mize ehemmiyetli miktarda muhte
lif çiçek soğanı getirilmektedir. Ho
landa soğanlarının bozulmasının ve 
beraberinde gelmiş olan bazı nebat 
hastalıklarının da memlekete yayıl
masının önüne geçmek için tedbir a
lınması düşünülmüştür. Holanda so
ğanları hususi ziraat şartlarına tabi 
tutularak yetiştirildiği için bu şart
lara göre yurdumuzda da ayni ev
safta soğan yetiştirilmesi takarrür 
etmiştir. Bu işle meşgul olmak üze
re Ziraat Vekaleti tarafından Holan
d adan bir soğan mütehassısı getiril -
miştir. Mütehassıs, muhtelif mınta
kalarda tetkiklere başlamıştır. So -
ğan yetiştirilmesine müsait olan mm 
takalar tesbit edilir edilmez en mü-

Yazan: Katlierine Mansfield 1 

Mahluklardık, Hep Birbirimizi Boğuyorduk 
ba a ~~~t Hamit ağa benden da
Pları ç goz ve atik davrandı ve bu f 

0 llnı dağıttı. • f'~. 
İlıeri~~şa~ Karataş mandırasının ' "f' 

Celiy ekı sarp kayalıklarda ge
bera~rduk. Tehlike ummamakla 
hiı.ıt· er emniyetimi temin için 
leı-~ noktalara gözcü ye nöbetçi-
a l koymuştum. 

h ulund ~ 
()<:ı2d • ugum kayalıkların gerisi 
SıJuıaagına dayandığı ve yanlan 
~ i .lnıYacak derecede dik oldu
&ör~~_tı Çevrilmek ihtimalini pek 
den b~Y.<f ~durn. Gece nöbetçilerim
dllrı ırının attığı ilk silahla uy:m
~atu \re Yattığım yerden fırladım. 
l<'aıta~da Y~i beş çeteci vardı. 
liğe 1• hepsı de her cihetçe çeteci
larciı ayık, cesur ve açıkgöz adam
l'iJnd' k~en .. etrafımı dinlerken ile
lliya: 1 ~o~cü koşarak geldi, iki 
kayaı e~ boluğünün bulunduğumuz 
s<iyıe~?a doğru tırmandıklarını 
ğanltl 1

• Gelen bölüğün Hamit a
d<:ığdu ta~~~na ait olduğu içime 
bir 1 .. f Bolukleri derhal şiddetli 
§ı.ladı u enk ve bomba ateşi ile kar
hass rn. Ateşimin şiddeti ve bil
kay~~ıktıkları bayırın dik ve çok 
dllltı olması, bölükleri bulun
Yet :.rı. Yerde durdurdu. Bu vazi
etu. lzun lehimize iki saat devam 
ltıit _teş fasılalarında binbaşı Ha
llrtt~anı~ .efradın cesaretler~ni 
iliği .ak ıçın atmayı adet edın
Yerekllatalarını ve ismımı söyli
Yord savurduğu küfürlerini işiti-

A.. um. 
te~ s:er, kayalıkları siper edine
ltarşısıtaz ilerliyor, fakat ateşimiz 
da b1J;tıda hazan geriliyor, hazan 
ltaıı,, Unduğu yerde uzun müddet 
~~.ordu. 

kumandanının da benim halime 
gülmesini ve bu delik deşik elbi
seleri görüp te bunlara mı saatler
ce ateş ettiniz demesini istemem. 

Dedikten sonra yüzünü Bulga
ristan tarafına çevirmiş ve güle
rek: 

- Ulan İstoyan gavuru. Seni 
elime geçirdiğim vakit derinden 
tulum çıkarıp gayda diye Bulgar
lara üfletmezsem bana da Koca 
Hamit demesinler. 
Demiş ve bir hayli gülmüş. 
Kurt komşusunu yemiyor, 

fakat biz insanlar yiyoruz! •• 

1 stirahat için çekildiğim P& 
rim Balkamnda Kartalka-

yada bir gün, tabiatın insan diye 
yarattığı bizlere yaman bir ibret 
dersi olacak bir vaka ile karşılaş
tıın. O sırada vaziyetimiz biraz sı
kışıktı. Daha doğrusu binbaşı Ha
mit ağa ile karşılaşmaktan çekini
yor ve köylere pek inemioyrduk. 
Bu sebeple vücudüm ve çamaşırla
rım pek kirlenmişti. Oturduğum 

karakaçanların yazlık kulübeleri
ne iki saat uzaklıkta bulunan (Kar-

•aat l.lsı:erneye başlıyalı tam altı 
'~ uştu. Çetecilerim çok yo
SŞtu, assa cephanemiz a
ll)azn1 "e bomt>alarırn12: biç .kal

hıç nı~· M:üsademeyi uzatmakta 
lnen, k tıa 'le maksat yoktu. He
titrnecı aranını verdim. Ateşi kes
~~<iu en Çetecileriıni birer birer 
ciiııı. rn, asker elbiselerini giydir
tli de 11.karttığım çeteci elbiseleri
~ k alpaklariyle beraber, uzak
llıe'\rz~:Yalar üzerinde ve arasında 
ıı.eceıc ~lrnış adamlar gibi görü
lere k hır Vaziyette ayn ayn yer-
hirer 

0
Yduntum. Efradımı birer talkaya) deresine inmek ve çama-

llı1Jz kateş kestirerek bulunduğu- şırlarımı yuduktan sonra yıkan-
ÇıJtarın a~alığın arkasındaki tepeye mak ve 0 sırada biraz da balık av-
at k d aga başladım. Ve yarını sa- lıyarak eğlenmek istedim. O gün 
O~aı:d:. seyrek ateşle bölükleri de yakınımızda bulunan bir köyün 

O kahyasına, yarın bir kaç kişi de-
l'atlık ağarmadan evvel efra- re başına ineceğiz biraz yiyinti ha-

diktim. Ne görsem ·beğenirsiniz? .. 
Üç tane yumak yumak enik. Ya
ni köpek yavrusu. Güçücük kulak
larını dikmişler, kıvır kıvır tüyler 
arasında birer boncuk gibi parlı
yan mavi gözlerini çevirmişler be
ni seyrediyorlardı. Biribirinden se
vimli ve güzel olan bu maskarala
ra su serperek eğlendim. Elimi kal
dırdıkça ürküp sıçrayışlarına, ıs

lanan tüylerini yalayışlarına ve a
ra sıra kızıp diş gösterişlerine bir 
hayli güldüm. 

Yemekte kuzu çevirmesinin ke
miklerini sıyırırken aklıma geldi. 

Kahyalara gördüğüm enik1erden 
bahsettim. Şaşırdılar ve mandıra
larında hiç enikli kancık bulun
madığını söylediler. Yemekten 
sonra dereyi geçtik ve yavruları 
gördüğüm yere geldik. Kendileri
ne yaklaştığımızdan hoşlanmıyan 
minikler tabanları kaldırdılar ve 
biraz ileride bulunan büyük bir 
kayanın altındaki kovuğa girip 
saklandılar. (Devamı var) 

sait olan bir mıntakada 
muhtelif çiçek soğanları 
mesine başlanacaktır. 

tohumdan 
yetiştir il-

Devlet tarafından kurulmuş olan 

tohum ıslah istasyonlarının ancak 

hububat tohumlarile meşgul olabile

ceği ve diğer sebze tohumlarının ıs

lahı veya yeni cinslerin yetiştiril -

mesi için teşkilatının kifayet edemi

yeceği anlaşılmıştır. Ziraat Vekfile
ti, gittikçe dejenere olmağa başlı -
yan sebze tohumlarının ıslahı ve ih
tiyacın yurt içinden temin ve teda
riki için bir sebze tohumu istihsal 
çiftliği kurulmasını esas itibaril~ mu 
vafık bulmuştur. Bu çiftliğin iklim 
ve arazi itibarile müsait fenni şcırt

ları havi bir yerde tesisi için tetkik
ler yapılacaktır. 

Evvelce Bakırköyde Ziraat Vekile -
tince istimlak edilmiş olan Ayma
ma çiftliğinin bu işe elverişli olup ol
madığı araştırılacaktır. Bu çiftlikte 
halen Yeşilköy Tohum Islah istas -
yonu tarafından tecrübe tarlaları 

yapılmıştır. Ayrıca bin dönümlük 
bir yerine de bağ fidanlığı kurulma
sı için hazırlıklara başlanmıştır. Bu
rada sulama işlerinin de tanzimi ile 
geniş fidanlıklar tesis olunı:tcaktır. 

NEKADAR ViTAMiN LAZIM? hıııd ~ını1 tek kolla ve evvelce zırlayın diye haber gönderdim ve 
ltıa.h ~. l'llUz bir yolla müsademe ertesi günü yanıma voyvodalarımı 
at s a 

111
den uzaklaştırdun. Bir sa- ve çetecilerimden bazılarını aldım 

O:tı.ra }{ 't ~ b . di En yeni araştırmaların netice- dalann kimyaca terkibine göre Soltınd a.~ı .aganın ta urunun ve ın m. lerine göre beş tül'li.i vitaminden onlann vücudumuza yarıyacak bir 
h11ıu a ve uç hın metre uzağında Kartalkaya deresi güze11ik itiba- insanlara bir günde lüzumlu mik- şekle gelmesini temin edecek vi-
ll'ıış ııuyordurn. Çetecilerim uzan- rile tabiatın kendisi idi. Dibindeki tarlar şunlardır: taminler başka başkadır. 
de ~~ZİYette dinleniyorlardı. Ben çakıl ve kumları gümüş kırıntıları A vitamininden: Çocuklara Sonra, vitaminlerin baztları 
\>e tabUrbinirn ile Hamit ağanın gibi daima pırıldayan bu dere iki 2500, büyüklere 3.000, gebe ve birbirinin aksi tesir yaparlar: 1\-fe 

U'"'· 1 1 h 1 emzikli bayanlara 4.200 ölçii. lA A 't · J "t k' ·· "t · lii:torct • .. nun __ hareketlerini seyre- yan arında sıra anan ve asret i se a vı amın o e ı uç vı anu • 
l ,,._ G b' 1 · · k kl Bı vitamininden: (ller defasın- · k · ·d Öt k'J d a~ .... d ....,ıı. . uneş doğmuştu. karşıı- çiftler gibi biri ır erını uca a- nın a sıne gı er. e ı er en az 

.,., a da tekrarlamamak icin, 1>undan ön 
de b· ateşın kesilmesini her hal- yan yemyeşil körpe çınarlarla s::ın- ceki sırayla) 450 _ 400 _ 450. olup da hundan cok olursa zarar 
t....,..... ır Çeteci oyunu sanan bölük , ki suyu okşuyormu~ gibi dallarını büyür. Şeker hastalığı olanlal"da 
"'Q.,,and 1 Y B' vitamininden: 600 - 600 • da A vitamini B, ve C vitaminle- · 

Y anımda yürüyordu ... ~~kışım 
göz kenarından gonlume a

kıtırcasına "Üşüdüm,, dedi. Geçti, 
serindi. Eve döndük. 

Yemek odasında iki kişilik ma
sa, o kadar mükemel, o kadar duy 
guyla kurulmuştu ki, onda ge
nişliğine rağmen bir üçüncüye yer 
yoktu. 

Fazla değil tam iki kişinin yü
rek yüreğe, baş başa verecekleri 
bir masaydı. Kar gibi beyaz örtü
leri berrak elmastraş bardak su
rahi ve gümüş takımları pırıl pı
rıl pınldatan ışık, yüreğime se
vinç verdi. Kendisini hakikaten 
seviyordum. Fakat bu gece aklı 

başka yerde gibiydi. Postacıyı sa
bırsızlıkla bekliyordu. 

Kolumu aldı. "Yemek gelince-
ye kadar taraçayn çıkalım,, 

dedi. Balkona yan yana yaslandık. 
Kıyılan süngü yapraklı kak.i.ısler
le bezenmiş yol, balkonun alhn
dan ağararak geçiyor, ve biraz ö
tede ay ışığında ışıldayan denize 
iniyordu. Kulağı yam başımdaydı. 
Kulaktan ziyade bir çiçeğe benzi
yordu. Ona ilkönce bir ilkbahar 
akşamı rastlamıştım. Çiçekleri ye 
ni açılmağa başlıyan bahçelerde 
konuşan insan sesleri kulağa ne 
tatlı geliyordu. Yeni yanan ı~ık 1 ar 
leylaki havada, inciler gibi parlı
yordu. Uzun tüllerle örtülü pen
cerenin ardından şarkı söyliyen 
uzun boylu kadın oydu ... 

sokakta otomobilin yanından 
geçen süylün endam kadın 

yine oydu. O zaman yirmi dört 
yaşındaydım. O ahenktar gövdesi
ni bir koltuk sandalyesıne akıtı
verip te bana, "Yanıyorum, bir 
portakal ver,, dediği zaman, bir 
timsahın bağrında bile ~izli olay
dı, elimi daldırır, portakalı ora
dan almağa kalkışırdım. 

Balkonda eğilirken, iki kanadım 
olaydı, uçardım ... ,, diye bir şarkı 
mırıldanıyordu. Kendisine "Nere
ye uçardın?,, diye sordum. Başıy
la işaret ederek "şuracığa, sokak 
köşesine,, dedi. "Neden bu kadar 
yakına?,, dedim. "Postacıyı mek
tup için beklerdim!., dedi. İşte '"am 
o sırada sokak köşesinden postacı 
gözüktü. "Mektup var mı?,, diye 
sordu. Mektup yoktu. 

lU ileri :~arı bölüklerini bir tür- sarkıtan salkım söğütlerin altın- 600. rinin avni tesirini yanar. Onun i-
lnuı el . ureıniyorlardı. Koyduğu- da cilveli kıvrıntılar yapar ve tat- C vitamininden: 8UO - 300 - çin yukarıdaki cetvelde esas hem 
dillen bıse ve kalpaklara mütema- 1ı şırıltılarla akardı. Dere bu hali- 2000. gıda)arın kimyaca terkibi bakı - yine şarkısına devam etn, aur-
tllt f ateş ediyorlardı. Orada ar- le tıpkı köy düğünlerinde iki sıra D vitamininden: 750 - 200 • mından rnüvazene, hem de sağlık du. Bana döndü, adımı andı. Se 
tnaz:zla durmadım. Çiin.'ltü dura- dizilmiş ve yeşiller giyinmiş kızla- 1000. hali esastır. sinde bir keman ötüşünün tath-
itrıt h

1

~· Aldatığımı anlayınca bu rın önünden nazlı nazlı geçen, arası Çocuklarla bi.iyükler ve t?ehe Bundan başka, vitaminler ye. lığı vardı. "Ne o?,, dedim. "Hiç 
ınb yahut emzikli bayanların ihtiyaç- diğimiz yemcklerll_! hepsinde ay-

1 
d b' · d l heıı.. aşı bizi kovalıyacak ve ra sağa ve sola dönerek ve eğile- ni cekilde bulunmazlar. Bazıhınn- bir şey, gön üm en ır sevgı a -

'\l de lan arasındaki farkla,. her vita • .., t• ded" F k t bilmem ciı .... 1 .. canımızı yakacaktı. Efra- rek sevdiklerine ayrılık puseleri da tam teşekkül etmis halde bu - gası geç ı,, ı. a a 
"' su · minin insanların hiiyiimesine. ya- ı · d d • ·1 fak + Sin.,. tünrnelerle bir sırtın geri- veren mavilere bürünmü§ ince bel- lunurlar, o vakit vücudumu., on- neden söz erın e egı • a. se-
"attırn 1 h l d '!!> şamasma, ha .. talıklara mukavt>met l k 11 kt h' .. l"k "'k sinde bir vedalaşma hali vardı. darı u Ve koşar adımlarla ora- li köy ge inlerini atır atır ı. .ou etmesine te~iri a:vn olmasmdan an u anma a ıc l{Uc u <:" -

zakı mez. Yemeklerin bazılarında da Biraz durdu, yine "Seni mesut et-l'itıden "Aa~ırn. Demirhisarı üze- şirin derenin bir tarafında koyun ileri gelir. Cocuk hem büviir, hem henüz tam olamamış, iptidai ~ekil- tim mi, mesut oldun mu?,, diye 
,_ lıbut " d ğı b ' d' ~ t rafında ke"i mandırala yacar, hüyümiiş adam valnız ya -
'\a" "'a- uş a na ve ır ve ıger a :r - "' de bulunurlar. Onları bizim kara- sordu. "Mesut mu? Mesut mu? ı :r "- •11an 1 y 'd .. fil' şar. gehe ve emzikli kadın da iki arı ... a . .sonra da Perim Balkan,. rı vardı. Yayı maga gı en sur e- ciğerimiz kimvaca tamamlar, vü- Gökte melekler beni bu kadar me-., g tt hayat besler. trıa ..... 

1 

ıın. Muvakkat bir za- rin kuzuları ve oğlakları derenin .1 b 1 v • cuda yanyacak şekle koyar. Bir sut edemezlerdi!,, dedim. Ve de-
., ıçın k d' · f l' 'k' d k' d 1 d k Gösterı en u sayı ar ııgır ış vitaminin Y. ed;~imiz Y. emekte tam sı11..1 en ımı aa ıyet saha- ı ı yanın a ı ar çayır ar a oşu- . t'k "' dig~im gı'bi idi de. Yine yemek o-~arı k görrniyen, cımnas · veya ı-uor yap veva ek,.ik şekilde, oluşunun hü-

llir çe ilrniş gibi gösterdim. şunyor, oynaşıyor ve karşılıklı me- mıyan insanlar iç-indir. Bedenin yük farkı vardır. Karaciğer iyi dasına döndük . Masanın üzcrinde-
tatafa ay sonra Bozdağından bizim leşiyorlardı. her türlü hareketleri, ağır is gö- işlemez. vitamini tamarnhvamaz- ki gazeteyi alıp okumaya daldı. 
lardı. 0geI:n Bulgarlar anlatmış- Derenin tenha bir yerinde ve rerek kuvvet sarf etmesi vitamin sa vücudun ihtiyacı da eksik ka- Biraz sonra "Şu gazetenin ic;inde 
ad"ti \r g~n binbaşı Hamit ağa yüksek bir kayanın dibinde ihtiyacını da az ~ok artırır. Iır. Demek ki yukarıdaki sayılar hiç bir şey yok. Topu topu bir ze-
'l'a.barı eçhıle kızmış ve köpürmüş. büyük bir havuz kadar geniş ve de- Bir de bu vitamin ökiileri gı- karaciğerleri yolunda işliyen kim- birleme davası , ya bir adam. karı-
düş ....... casını çekip efradın önüne rin bir koycuk buldum. Soyundum dalannı albümin, yağ, şeker ve seler içindir. sını öldürdü veyahut öldürmedi 

"'u~ ve d ı b k .:ıı ü ne Bu yazıdaki sayıla-r, şüphesiz, O degyilse mutlaka kocasını öldü· te .. k"'ttı1ı· .. i . Yirmi dakikada bizun' ve yıkanmaya koyuldum. Kuşla- ma en er a ımınuan m vaze -
• "' - ı· t • k k l ·ı · · t yalnız nazaridir. Bunu okudvnuz- ren bir kadından bahsedilir. Dün-,_ g ll'lız k 1 kl rın sevinçli cıvıltılarını, dağ kum- 1 suret e yıyere a orı ennı a- b' 

t'\el'ldi1e . aya ı arı tutmuş. mam temin edenler içindir. Bu gı- sa, bir fikir edindikten sonra. ır yanın her tarafında milyonlarca ğutnuz tını aldatmak için koydu- rularının keyifli huhularını dinle- da müvazenesini daha önce uzun tarafa atarsınız, vitamin işine me- sözler tel ve telsizle nakledilir. 
llakıarı ~ulga:r elbiseleri ile kal- yerek sabunlanırken derenin kar- uzadıya yazdıiım i<;in, ta bit, te.k- raklı iseniz yazıyı saklarstnız. İnsanlar bunları neye okurlar?,, 
l'isi b 

0Planrnış. zabitlerden bl- şı kenarındaki bodur çalıların di- rar etmiyeceğim. Yağ, şeker, a1 • Pratik cihetine, her gün ihtiya- diye şikayetler etti. 
U "'lb· b"' · d 0 ht' ac bakımın '"tmı• olan vı"taminleri hangı' "'e - V b """'sı'n· "' ıselerin alaya götürül- binde bir kıpırtı sezinledim. Ma- umın ve ma en ı ıy ı - "' "' " Yine düşünekoydu. e aşını 

"'"' ı t d ·· • · y but a,. meklerde ve her türlü yemegı~ ·n ne 
-

ekJif et-ı·ş Hamı't a.ır.a·. lA şk lık 1 uf k an muvazenesız yıyen a v kaldırarak "Cinayet, kabahat, O ... , 6 um ya e ıya yapan ar en a kalan insanın vitamin ihtiyac1 de- kadar miktarında bulacağımıza ge ğlurn s· ı b · 1 d · 1 i işkille i ler b b k d b ı suç! suç! Neden insanlar merak s~· · ıraz evve enım şey er en pıre en r ve n r · ğlıfir ve müvazenesizliğin çe~idi- lince, onu ir aş a yazı a u ur-

~~~~· 

Veremliler verem hakkmd:ı her 
duyduklarına nasıl dikkat ederler
se, bunların da hepsi kendi gönül
lerinin hastalığı hakkındaki haber
leri okumağa merak ediyorlar. 
Muhakeme edilen maznun be1ki 
masumdur. Fakat samünin çoğu
na ne diyeceğiz. Asıl zehirleyici· 
ler onların arasındadır. Her gün 
kaç zehirleme vakası okuyoruz, 
düşün bir defa. Birbirini zehirle
miyen karı koca bulmak pek güç
tür. Zehirli olmıyan çay, kahve, 
şarap fincanlarını saymak, zehir
lileri saymaktan kolaydır. 
Bana kaç kere zehir sunmadılar? 

llk kocalarımın ikisi de beni ze
hirlemeğe kalkıştılar. İlki koca bir 
dozu birden sundu. İkincisi sanat
kardı. Ne içersem her gün onlara 
bir azıcık serperdi. Yavaş yavaş 
zehirlene zehirlene iki ay sonra 
başımdan ayak ve ellerimin par
mak uçlarına kadar zehirlenmiş
tim,, diye ilave etti. 

Ve şahadet parmağının kana 
batmış gibi sipsivri ucunu hava
da salladı. 

G eçmiş kocalarından bu ka· 
dar sakinane bahsetmesi, 

bilhassa bu gece bahsetmesi , hiç 
hoşuma gitmedi. Her nedense gön 
lümdeki sevgi bu akşam pek taş
kındı. kendisine konuşmağa haz1r
lanırken, hizmetçi kızını çağırrlı 

ve aparitifleri getirmesini emret· 
ti. 

Ben içimden "Ne yazık, onu ze
hlrlemeğe kalkışmışlar! Halbuki 
her yanına yanaşana, hayat. sev
gi, ışık , güzellik saçıyor. "Kime 
dokunursa, onu kendisine has c 
lan ışığıyla aydınlatıyordu,, diye 
düşünüyordum. 

"Ne düşünceye daldın? Bırak 
düşünceyi, bak sana aperitifini 
hazırladım., dedi. Uzun ipin
ce bardağı bana verdi. Mavj ,göz
leri bana o kadar mahmur mah
mur bakıyordu ki, renk olup o 
mavilikler içinde kaybolasım geli
yordu. Onun da elinde t:>ir bardak 
vardı. İpince sapını parmaklan a
rasında kıvırıyordu. 

Bana "Dinle, yemekten sonra 
postahaneye uğrayıp da bana mek
tup olup olmadığını sorar mısın? 
dedi. 'Hay! hay! ,, dedim. O derin 
gözlerine dalgın. yavaş yavaı:: bar 
dağımdaki likörü içiyordum. O da 
bana öyle dalgın bakıyordu ki.. 

Hey ilahım hey bana mı öyle 
ge)di. İçtiğim içki soğuktu acıydı .. 

1 ::O•uıu TAN 
= '::. • A 

s ilan ---
Gazetesi lllfOll~ 

::ı -
Fiyatları :: -----

--0-- = 
§ 1 inci sayfa santimi 400 § 
S2 250 S 
- 1 1 ' -= 3 200 = 
- 1 1 1 -E 4 , , , 100: 
§ iç sayfalarda , 60 E 
§Son sayfa , 40 § - -§Dikkat: E - ~ 5 1 - 1 santim: gazetenin ince 5 - -= yazısile 2 satırdır. : 
S 2 - İlanların fiyatı gazetenın : 
: tek sütunu üzerine hesap- 5 - -lanmıştır. -
E 3 - Kalın yazılar da gazetede : 
2 kapladığı yere göre santim· 5 
S: le ölçülür = 
~ -n111111111mın1111111111111rn111ı111 u:: _____ 111.;....!h.!9.l..u· ll'c:u:..--::ı..ı..ıw...ı. ........ _ _..,.,...ı-.-ı..~--'D.~ .,.;;,,.ı .. ı..tt~i l:u:u.n......u.LUJ.oe:_,1_---""----.....ı.._:ı.,'"' ıaimiz edip okuyorlar biliyor musun? 

..,.ıu.,,__~a.uw.._ __ ~----~------~--..:.....---=---~---=----~--~------~----~----~----~--__J 
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·sARLAR U. MÜDÜRLüGü iLANLARI 1 
! # 87 SENEI..İK MEVCUDİYETİ 

esnasında olduğu gibi daima iyi 
cins mallan her yerden müsait 

'.'!.':::'!.':~~m:ı••m•m••••••••-:••••--•••••••••••••••• 1 şartlar ve ucuz fiatlarla sat -
İşin l\lahiycti Keıü Bedeli % 7 ,5 teminatı Şartname Eksiltmenin 

Bedeli tekli saati 
Lr. Ka. Lr. Ku. Lr. Ku 

Istanbul Başmüdürlüğü binasının 1185 65 89 03 -· Pazarlık 14 
kaldırım tamiri 1şi 

Maltepe Enstitüsü memur evleri 831 27 62 34 5 Dçık 14,30 
bahçe divarlariyle kaldırım yapıl-

ması işi 

Bahariye tütün işleme evi iskele- 729 80 54 73 4 Açık 15 
si inşaatı. 

I - 9/Xl/938 tarllıinde ihale edilmiyen İstanbul BaşmüdürlüğU kaldınm tamiri işi, Maltepe EnstHnsn 
memur evleri etrafına dıvar ve parmaklık ve merdivenli üç bahçe kapısiyle kaldırım yaptınlnıa..ı ~ Ba
hariye tütün işleme evine yeniden yaptırılacak iskele inşaatı hlzalannda yazılı usullerle ayn ayrı eksilt· 
meye konmuştur. 

n - Keşif bedellerile muvakkat temhıatlan hizalannda gösterllmiştlr. 

ili - Eksiltme 1/XIl/938 tarihine rasthyan Perşembe günü hızalannda yazılı saatlerde Kabataşta le
vazım ve mübaynat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif şartname ve projeler yukanda yazılı bedellerle hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Maltepe Enstitütü Dıvarlan ve Bahariye İşleme evi eksiltmelerine iştirak etmek istiyenlerin !nhi
sarlar umum müdürlüğü inşaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

ma~a devam edecektir. 
Trençkotlanmız, Koverkort -

lanmız, Renxontlanmız ve Ga
bardinlerimiz biçim, cins, ve 
şıklık itibarile emsalsizdirler. 
Beyoğlu BAKER mağazalan 

TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaaaı - lıta.nbul 
Vl - İsteklilerin eksiltme icin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 S!'Üvenme mır.ı:ıl.ı:ırivl&> hirlild~ vuku Telefon: 24310 

Amasra Liman Riyasetinden : 
ttikle~ 

Amasra limanında seyrüseferin selametine engel teşkil e ~ad-
den dolayı ihracına teşebbüs olunan batik gemiler meyanında JJl ,,eı 
dema İstanbul limanının eski 153 senet bahri numarası ile . S~f~ote! 
Bay Sudi Ahmedin tasarrufunda iken bilahara Beyoğlu Beşıncı iŞ3ll!1 
ğinin 2.11.930 tarih ve 17284/1113 numaralı beyannamesiyle ~ sıV 
r::nıda Ceriye caddesinde 117 numaralı evde oturan Bayan ZellhaY3 

_....., r-· ,..e e;.·· 
mış olan Rize vapurunun imha edilmlyerek çıkarılabilen tekne fı Ş 
smı sahipleri tarihi ilandan itibaren 15 gün içinde çıkarma masrıı etP 
4180 lirayı ödeyerek almadıklan ve kaldırmadıkları takdirde ~31'~ 
vapur ve eşyası mahalli mal müdürlüğü marifetiyle sattısıtı ır 
bedelinin hazineye irat kaydettirileceği cihetle alakadarlaz:n evr}ıi)'&~ 
sarrufiyeleriyle birlikte mezkur müddet zarfında Amasra Lttn.an # 
tine ve 2829 No. lu kanunun 1 inci maddesine tevfikan davetıye 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. (8603). 

ılTURK HA VA KURUMl1 

i 

Büyük Piyangosu 
ikinci keılde: 11 BirincikSnun 938 ~edir. 

da adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (8356) ı * ,___ ______ \.. ~I 

1,.iZMIR PAMUK MENSUCATr-. 1 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle Muhammen 8. 

Cinsi mlldan 

Yassı ve yuvarlak 

kayış 

Beheri Tutan % '1,5 teminatı Eksiltmenin 

Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. , saati 1 T. A. Ş. TARAFINDAN 
Ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 

kazanmış olan mamulatımız 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... • . 

Yeni tertipten bir bilet alarall lıtirall etmey1 i:.: ı 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bah 1 

1575 metre 896.-(sif) 67 20 14 
37 X 68 san tırtıklı 
alminyon kağıt 200 kilo 2. 24 448-(sil) 3 36 14,30 

1 - Şartnamelerine ekli listede ebat ve miktan yazılı 1575 metre 
yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 san tırtıklı alüminyum kAğıdı şartna
'e ve nümımeleri mucibince ııyn ayn 3Çık eksı~tme usulü ile sa!ın alına
caktır. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminattan hizalarında gös
terilmiştir. 

m - Eksiltme 30-Xl-938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hlıala
nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesındeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen ~ubeden alınabi
leceği gıöi nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 
güvenme paralarlle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri 

fJAn olunur. ~8282" 

* I - fdaremf.zbı nakliyat fObesi için şartnamesi mucibince yaptı-
nlacak açtlt güverteli armalı ve tam teçhizatlı bir adet çektirme (tek
ne) 9/XI/938 tarihinde lhal~ edilemediğinden yeniden pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen beden 4!500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 li
radır. 

m - Eksiltme ~/Xll/938 tarlhlne raslayan pazartesi günü saat 
14 de Kaba~ Levazım ve Mübayaat fUbeslndeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ~beden alı
nabilir. 

V - fstetmertıı pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
"V'enme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8535) 

* 

Vücut Kırgınlıkları Siyatik Ağrıları 

Baş ve 

Romatizmalar, 
Bel Ağrıları 

Kulun<ilar 
Aybaıı Sancıları 

EOKORiN 
llaşelerl almalcla bertaraf edilir. 

Lüzumunda günde 2 kate alınabilir. 

N E O K O R 1 N mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek kaşe 6 kuru9, 6 lılc ambalaj 30 kurut

Her eczanede bulunur. 
~~ ................................... ... 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Halil Lutfi Dördüncü, Gazetecilik 
ve NeJriyat T. L Ş. buıldığı ya-: TAN Matbaaaı 

1 KABOT BEZLERiNiN 
İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattınlmış olan yeni satış 

fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 
4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr 

595 " 
759 " 
726 il 

4 
5 
5 
8 
8 

.. 
,, 
" .. 
" 9 .. 

9 " 
~ 1 .. 

" " 75 " .. Değirmenli 90 " 

" " 8~ .. .. Geyikli 85 tt 

" " 75" 

" .. 
" " 
" • .. .. .. .. 

,. 
" 
" ,. 
,. 

731 • 
665 ,, 

,. Tayyareli 85 ,, ,. " ,. 675 ,. 

.. " 75 " ,. .. • 615 " 
,. Köpekli 85 ,. " " ,. 653 ,, 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
rıdaki satış fiyatlanmız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
müşteriye ai tir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4-- İs-

tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-

, ... ______ dadır. --------~ 

,---------------------, 
Kansızlık, kemik hasta.lıklan, dimağ yorgunluktan ile 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara kartı 

KUVVET ŞURUBU 

VITALIM 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet fUrubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet furubu vermekle onlan 
aağlam, gürbüz Ye net'eli yetittirininiz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYO~LU • ISTANBUL 

yarları arasına CJlrmlı olursunuz. f""' 

--------------------- ---~ 
1 

Levazım Amirliği Satın Harici Askeri 
Alma Komisyonu llSnları Kıtaat llSnlan 

Harp Akademisi için 100 adet be
yaz lake karyola 29-11-938 salı 
günü saat 15 te Tophanede Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 

1 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1300 lira, teminatı 

1

195 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

ı kanuni vesikalarile beraber belli sa-
atte komisyona gelmeleri. 

(369) (8475) 

* Topçu Okulu için tek ranzalı 50 
adet karyola 29-11-938 sah günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım ~mirliği satınalma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 650 lira, te
minatı 97 lira 50 kuruştur. Şartna -
mesi komisyonda görülür. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri 

(370) (8476) 

* 250 adet keçe belleme, 450 gebre, 
400 büyük ve küçük kıl yem torba
sı, 400 kıl kolan, 150 kayış yular 
başlığı, 100 ip yular sapı, 600 pay
bent, 300 ip yular başlığı 29-11-
938 salı günü saat 14 de Tophanede 
Levazım amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 1766 lira, ilk teminatı 132 lira 45 
kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(371) (8477) 

* Ölçme alayında mevcut 1200 adet 

----------------~.}~~ Beher metresine tahmin ed• 
5

(;1_ 
atı 60 kuruş olan 300,000 ila 4 f 
metre arka çantalığı ara bezi ~~ 
zarf usulile münakasaya konu ttl. 
tur. İhalesi 10 I. Kanun 938 c~ 
lesi günü saat 11 dedir. İlk te )l 
14550 liradır, evsaf ve şartnıııtı~ ~ 
Ura 50 kuruş mukabilinde :M. ~ ı,? 
satın alma Ko. dan alınır. EkSilı,ııı~ 
ye gireceklerin 2490 sayılı, kail ef. • 
2 ve 3 üncü maddelerinde göst~ 
len vesaikle teminat ve teklif ~ 
tuplannı ihale saatinden en ııJ ı/ 
saat evvel Ankarada M. M. 'V. s'55 
alma Ko. na vermeleri. (657)~ 

Cild unsuru olO~ 

B10CEL'i~ 
Tesiri şayanı hayrel 

olduğunu beyan 
MarcillS 

diyor: 

............................. , .......... . 
boş benzin tenekesi 30--11-938 çar 
şamba günü saat 14 de Tophanede 
Levazım amirliği satınalma komis -
yonunda pazarlıkla artırması yapı - 1 

Satıhk 

AY ••• BU SANCILAR ... _ 

AY ••• BU IZTffiABLAR ... ::. 

Bu rutubetli günlerde sancılaı 

tekrar başladı 

S 1 L K O 
sayesinde bu SANCI ve 

IZTIRABLARDAN kurtuldum. 

Size de tavsiyem: 

Bir defa SİLKO'yu tecrübe ediniz. 

Keçi Derisi 
T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

lacaktır. Tahmin bedeli 180 lira, te- Birkaç gün zarfında yüzü~dtil9 
minatı 27 liradır. Tenekeler Davut- küçük buruşuklukVınm ve çizgile <' 
paşnda Ölçme alayında görülebilir. kaybolmağa başladığını gördil111 ..ıı< 
İsteklilerin belli saatte komisyona birkaç hafta sonra 10 yaş daha tr" 
gelmeleri. (373) (8479) göründüm. (! * Biocel, büyük bir Viy:ına profeıj'd 

Nakliye Okulunda mevcut 2500 a- rünün keşfidir. Pembe renkteki -;,t' 
det boş benzin tenekesi 30-11-938 kalon kreminin terkibinde Biocel ~ 
çarşamba günü saat 14 de Tophane- dır. Her akşam yatmazdan evve~ 
de Levazım amirliği satınalma ko - kremi ve sabahlan da beyaz ren1' '1 
misyonunda pazarlıkla artırması ya- Tokalon kremini kullanınız. Btı f 
pılacaktır. Tahmin bedeli 225 lira, retle en esmer ve en sert bir cilde ıı~ 
teminatı 33 lira 75 kuruştur. Tene- bucak bir gençlik parlaklığı ve cJ ~ 
k~le.r o.r?aniyede Nakliye okulunda bir tazelik vererek yumuşatacalt 
gorü~ebılır. İsteklilerin belli saatte beyazlatacaktır. ..../ 
komısyona gelmeleri. (374) (8480) -* hanede Lv. Amirliği Satınalınll ~;o 

Askeri Tıbbiye Okulunda mevcut da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1s;ıt' 
4891 adet kitapla 8 çuval içinde mev lira 50 kuruş ilk temin:ıtl 1403 , , 
cut kitap parçalan 30-11-938 çar- 29 kuruştur. Şartnamesi Ko. da ~
şamba günü saat 14,30 da Tophane- rülebilir. İsteklilerin kanuni "'c!'~l· 
de Levaı:ım amirliği satınalma ko - lerile beraber belli saatte Ko. n~ j) 
misyonunda pazarlıkla satılacaktır. melerl. (376) (G:>5 
Hepsinin tahmin bedeli 50 lira temi- * 
natı yedi buçuk liradır. İsteklilerin Lv. Eşya ve teçhizat s~; 
belli saatte komisyona gelmeleri. ban için 2500 adet çu"~sS 

(375) (8481) pazarlıkla eksiltmesi 30.11· 
1 * Çarşamba günü saat 15 de 1';0 

90 bin kilo ıspanak, 28500 lahana hanede Lv. Amirliği Satınaıın.ıı O~~ 
70 bin kilo pırasa, yedi bin kilo ha- da yapılacaktır. Tahmin bedelı 1 ııt· 

Açık arttırmasının Topanede Necatibey caddesinde 416 No. lu depo- vuç 15 bin kilo kereviz 60 bin kilo lira ilk teminatı 76 lira 88 kurı.ıc:t ~ 
muzda 22.11.938 salı günü ·saat 14 de yapılacağı ilan olunan 25.000 ile kamebahar, 34 bin demet maydano- Şartname ve nümunesi Ko. da g~', 
40.000 adet arasındaki keçi derisi satışının 7.12.938 çarşamba günü saat zun pazarlıkla eksiltmesine ıstekli lebilir. İsteklilerin kanuni vesilcD 

1
, 

14 de tehir edilmiş olduğu ve arttırmanın mevcut §arlnamesindeki şart- çıkmadığından tekrar pazarlı~ 1.12. rile beraber belli saatte Ko. na ge 
lar mucibince yapılacağı ilim olunur. (8566) 938 perşembe günü saat 14 de Top - meleri. (377) (8552) 
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İKİNCİ TEŞRİN 

1938 

T A N E V 1 
İstanbul. Ankara Caddesi 102 

TELGRAF : TAN, ISTANBUL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 
DÖRDÜNCÜ YIL - No.1195 

5 KURUŞ GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

AŞKIN TEMiZi 
Aka Gündüzün en güzel ve en yeni romanıdır· 

530 aayfadır. Fiyatı 100 kuruftur. 

TA N Matbaası • lstanb"ul 

Atatürkün iki Yetim Kızı 

'Ebedi Şel, aürbünae gittikçe ciddile,en rcuadına devam ediyor Ebedi Şef, havalar kahramanı kızının Balkan turnesinden dönüşünü, hakiki bir baba ıevinci içinde bekliyor 

Havalar kahramarn Sabiha dönüıünde, Türk Hava Kurumu Reiıi Fuat Bulca tarafından, bütün hava mensuplan 
namına heyecanla ıtMnıwuyor 
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Atatürk, Sabiha Gökçenin yaklaıan tayyareıini 
dürbünle takip ediyor 

Büyük Atatürk, •~gili Olkünün ıevgili çocukluklannı baba iltilatlarile karıılıyoı Ebedi Şel, gözleri kudretine dürbünün maharetini de kaiarak kahraman kızının eevelanı peıinde 


