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AMERIKADAN NOTI..AR s 

Ameri a 
irrk ... 'AJ:? 

Yazan: Belkis Halim 

Fakirlik her yerde fenadır am
ma, Amerikadaki fakirlik hep

sinden daha fena, hepsinden daha çe
kilmez şey ... Bir çok ~erlerde fakir 
belki mahrumiyetinin farkında hile 
değildir, öyle doğmuştur, öyle bii
yümiiştiir. Etrafındn fakirlikten baş
ka bir şey görmemiştir. Dünyayı da 

Çocuklar İçin 
Oyun Bahçeleri 

Açılacak 
~--

Bir Heyet. Bah~elerin 

Ziraat Kurumu 
Eti Narhtan Fazlaya 

Vermeye Başlamış 

Deniz ticaretiİçin Korsika Adası 
Umum Müdürlük Nerededir? 

Kuruluyor 

Deniz Müsteşarhijının 

Laijvı Mevzuubahis 

S - ltcılyanların Fransız· 
lardan istediği f(orsika adası 
hakkznda biraz malümat ve • 
rir misiniz? 

öyle zanneder. Bir şey istemez: .iste- yerlerini Tesbit Ediyor 
mesini bHmez. Fnknt, Amerikada ö:r-
1 d w•ı E 1 · d S lt H ·.3: Mektep yaşına basmamış çocuklar 

Kasaplar, Kurumun 

Getirerek Piyasaya 
Anadoludan Bol Hayvan 

istiyorlar 

C - Korsika Akdenizin garp kıs
mında ve İtalya sahilleri karşısın • 
da Fransaya ait bir adadır. Korsika 
Napolyonun vatanı olması ve sakin· 
leri arasında Vandeta denilen kan 
gütme davaları gibi garip adetleri ile 
şöhret bulmuştur. Genişliği sekiz bin 
kilometre mur&.bbaıdır. Arazisi dağ
lıktır. 

e egı ... v crın e u an nnunın 

yüzme havuzlarını gölgede bırııktı- ı Ç~~ çocuk bahç:lerinin tesis edi~me
ran binlerce liralık yüzme hanızfa- sı yolunda Partt kaza kongrelerınde 
n kendi tan·arclerilc gdcn misafir- bildirilen dilekler Vali ve belediye 
ı:ri yürütmemek için bahçelerinde reisi Liıtfi Kırdar tarafından nazarı 
hususi tayynre meydanları, yahut itibara alınmış ve tetkikata başlan -
kapısına kndar hususi tren yolları, mı..<ttır. Bu iş için verilen listeler be
bususi hayvnnat bahçeleri olanlann lediye reis muavini Rauf Demirtaş;ı 
yanında, Inkirlcrin fakirliklerini, 1 havale edilmiştir. Rauf Demirtaş, be
mahrumiyetlerini duymamalarma raberinde Eminönü kaymakamı, mi
imkan yok ... Etraf pnra rcken bin mar Tevfik ve kaza maarif memuru 
bir şeyle doluyken, ceplerin boşluğu bulunduğu halde, Eminönü kazası 
laha çok hissediliyor. dahilinde bu işe yarıyacak arsa ve 

Nazım Olmasmı 
Deniz Müsteşan Sadullah Güne

yin münhal mebusluklardan birine 
namzet gösterilmesi üzerine, bu 

Cümleye olnn diiğün hayrnın der- bahçelerde tetkiklerde bulunmuştur. 
ler. Fakat Amerikada ö)le değil.. Verilen liste, bu tetkikata gore tadil 

Bir kısım düğün ynparkcn, günde olunmuştur. 
binlerce doları hiçe saynrken, heri Heyet, dün de Fatih ve Beyoğlun
tarafta bir kısmının karnı bclkemi~i- da meşgul olmuştur. Bu arada Be
ne yapı~ıyor. şiktaş, Eyüp, Üsküdar ve Sarıyer ka-

Bir çok memleketlerde belki fokir- zalarında da tetkikat yapılacaktır. 
lerin aknr suyu yoktur. Fnkat ".Re- Bu tetkikler neticesinde hazırlana _ 
nim., dediği bir testisi vardn-. Çeş- cak olan liste valiye verilecektir. Ço
meden tasıdığt, yahut kuyudnn çek- cok bahçeleri için şimdiden 50 bin 
tiği suyu kendi testisinden diikcrck liral k bir tahsisat temin edilmiştir. 
istedi~i zamanda, istedi-;.i saatte kul
lanabilir. Amerikadakinin belki a
kar suyu vardır. Fnkat elini y1kıya
bilmesi irin otuz kırk kişilik sua 
beklemesi lazım.. Çiinkii Amerika
nın bir çok şehirlerindeki fnkir m:t
balleleriııdc C\ den bozulma aparb
.nanlarında, otuz kırk hatta daha faz
la klşiye bir apteshane ve bir mııshLl< 
var •. Tabii her ~rntak odasında nyn 

bir banyo odası olan evler de var .. 
Fafcat benim halısettiğim halk, on
'aft ancak bizim gibi sinemada giirü
ypr ... 

Bir çok yerlerde fakirin parası 

yoksa bnvası, güneşi vardır ... Sıkıldı 
mı. kend'sini şöyle bir kırlnra atıve
rir .. Eksik kalan gıdasını, vitaminini 
n&\ rt ile -güneşle- tamnmlamağa uğ-

raşır. 

Ameri1mdnki fnkir, gftne~ ginni
yen dnr sokaklı izbe evlerde gece, 
gündüz ışıkln oturur. Durmadan et
raftaki fahr'knlnrın ,.e geçen otomo
billerin gazlerini yutar .. Her zaman 
dumana hoğulmtL~ gibi sisli gôrüncn 
Ameriknn şehirlerinde temiz hava 
alabilmek ıiçin kırlara gitmek lazım .. 
Saatlerce uzaktaki kırlara açılahil

mek, güneşte yuvarlanabilmek irin 
otomobil la7.ım .. O da fakirde yok_ 

. Talebenin Temizliği 

Hakkında Bir Tamim 
Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar, 

şehrin temizliği hakkında belediye 
teşkilatına yaptığı tamim sırasında 

İstanbul maarif teşkilatına da ?yni 
iş üzerinde bir taminı göndermiştir. 
Lô.tfi Kırdar, ilk ve orta mektepler
de tahsilde bulunan talebe miktarı-
nın 100 bini tecavüz ettiğini, temiz
lik menıumu bi.itün talebeye telkin 
edildiği takdirde şehir için büyük bir 
kazanç temin edilmiş olacağını beyan 
etmiş ve maarif teşkilatının bu ga
ye ile faaliyete geçmesini istemiştir. 

Bu tamim üzerine dün İstanbul bi
rinci mekt '-'">inde ilk mektep başmu
allimlerinin iştirakile bir toplantı ya 
pılmıştır. Bu toplanhda maarif mü
dürü Tevfik Kut, valinin tamimini 
muallimlere okumuş ve talebenin 
mektep içinde ve dışında temizliğe 

ve intizama riayet etmesi yolunda 
sıkı tenbihler verilmesi lüzumunu 
bildirmiştir. 

Maarif idaresi bu mevzu üzerinde, 
bütün mekteplere gönderilmek üzere 
bir tamim de hazırlamıştır. 

Zehirli Gaz Konferanslan 

Et piyasasına nazım olarak çalış
mak üzere işe başlıyan ziraat kuru
mu, henüz Anadoludan hayvan ge
tiıtmemiş ve bir haftadanberi şeh

rimizden topladığı koyunları mez
bahada kestirerek piyasaya çıkart· 

mıya başlamıştır. Fakat, kurum, 
kestirdiği hayvanlan, İstanbuldan 
aldığı için perakendeci kasaplara 
belediyenin koyduğu narhtan fazla 
fiyatla satmıya mecbur kalmış, bu 
da bazı şikayetlere yol acmıştır. 

Dün yaptığımız temaslar, ziraat 

kurumunun doğrudan doğruya Ana

doludan mal getirmesi lazım geldi-

ği ve bu takdirde piyasa için tam 

manasiyle nazım rolü oynıyabile

ceği ve fiyat rekabeti de yapılabi
leceği merkezindedir. Hemen bütün 
kasaplar bu fikirdedir. Mezbahada 
Kemal Gücbel, ziraat kurumunun 
satışları hakkında diyor ki: 

- Belediye, et fi:vatını perakende 38, 
toptan 31 kuruş olarak tesblt ebnlştlr. 

Halhuki, 7Jnıat kurumu memurl:ın, ev
velki gün narha riayet etmiyerek toptan 
a"garl 33, l\zamt 35 kuruştan perakende
ci esna!a et satblıır. 33 kunışa mezbııha
ıfa alınan et, dükk~nlara 35 kuru$a mal 
olur. 1 - 2 kuruş ta lcyıığı ve fire mas
rafı aynlırı;a 36 - 37 kuruşa çıkar. Bu 
vatlyette perakendeci kasap, efl narh fi
yatı olan 36 knruc:a vermiye mecbur ka
lır ki. bunun da doğru o?madıı'tı meydım
dadır. Kurumun eti narhtan fazlRya sat
masına sebep, 1stanbuldan hayvan ıılmas:ı 
ve bu hrıyvnnll'ln satış flyabndan !azlaya 
mal etmesidir. 

Kurumun piyasayı\ n~r.rm olabflmesl 
için, dn!!rudan doğruya Anııdoludan ve 
mOstahsillerden f.,tanbulun ihtiyacını kar 
şılıyacak derecede hayvan getirtinesi :lt
zımdır. Bunu dıı perakendecnere toptan 
ve perakende istediği fiyata satabilir. O 
zaman, hem mOstah<0il, hem binlerce kişi
yi geçindiren İstanbul kasapları, hem de 
halk himaye edilmiş olur. 

Yok<:a, esnafla beraber alc'h!tı mah, ma
liyet !!yatından bir fkl kuruş eksiğine 

vermesi, birçok az sı>rmayeU ufak ticaret 
erbabım mahvedebiltr. Perakende satış 

narhı 36 kuruşken İstanbulun yevmiye 
et ihtiyacı olıın 4000 koyuna karşı ancak 
bir !ki yfü: koyun kesmek ve bunu da 
narhtan iki 0.c kuruş eksik fiyata sat
makla nAzımlık vazifesi görülmüş ol-
maz._ 

Kasaplar, ziraat kurumunun bu- müsteşarlığın kaldınJacağı hakkın
gü.nkü çalışma tarzlarından za:rar da bazı haberler duyulmıya başla
gördüklerini belediyeye ve diğer a- mıstır. Esasen Denizbankın teessü
Lakadarlara bildi:rmiye karar ver- sü~den sonra işleri azalan bu müs
mişlerdir. tesarlığın yerine, Deniz ticaret u

BELEDiYEDE: 

vilayet Sıhhat 

Meclisi Toplanıyor 
Vilayet sıhhat meclisi onumüz

deki salı günü öğleden evvel vali mu
avini Hüdainin riyasetinde toplana
rak şehirdeki grip vaziyetini tetkik 
edecektir. 

İstanbulda grip, nezle ve benzeri 
hastalıklar gün geçtikçe Ç'>ğalmak:ta
dır. Hükumet doktorları, kendi mın
takaları dahilindeki hastalık vaziye
tini tesbit ederek sıhhat müdürlüğü
ne vermişlerdir. Yalnız grip, ihbarı 
mecburi hastalıklardan olmadığı için 
raporda kati bir nisbet tayin edile
memiş, fakat hastalığın bir seyir ta
kip ettiği kaydedilmiştir. Diğer ta
raftan maarif sıhhat müfettişleri ce 
mekteplerde yaptıkları on günlük 
sıhhi teftişleri neticesini maarif mü
dürlüğüne bildirmişlerdir. Bu netice
ye göre hastalık umumi olmakla be
raber nisbet, talebe arasında yüzde 
30 - 40 arasında tehalüf etmektedir. 
Sıhhat meclisi bu raporlan ve u

mumi vaziyeti tetkik ettikten sonra 
hastalığı önlemek için icap eden ted
birleri alacak. lüzum görülürse mek-

' tPp1erle bı>r"h .. r sinema ve tiyatr0lar 
da bir kaç gün tatil edilecekti.r. 

mumi müdürlüğü teşkil olunması ve 
müstesarlık islerinin bu umumi mü 
dürlük tarafındnn tedvir edilmesi 
düşünülmekte idi. Yakında meclise 
verilecek olan İktısat Vekaleti teş
kilat layiha projesinin bu esası da 
ihtiva edeceği anlaşılmaktadır. 

Deniz Ticaret Müdürü 
Geçen hafta Ankaraya giden de

niz ticaret müdürü ve limanJar u
mumi müdürü Müfit Necdet Deniz, 
dün sabah dönmüştfır. 

Trabzonda Sis Düdüğü 
Denizbank Trabzonda bir sis dü

düğü tesisine karar vermiştir. 

Serseri Mayinler 
Karadenfzde. Bojtaza yakm bir 

yerde olan Elmas tabiye mevkiin
den 3 mil aC'ıkta veni bit' mavin gö
rülmii<ıtiir. Daha evvel Sile civarın
da sahilde rröriilen büviik torpilin 
imhası için dün bir müfreze gönde
rilmistir. 

Adalar Tarifesinde 
Değişiklil< 

Denizbank son defa. Adalara mah 
sus kıs tarifesini, halkın ihtiyaclan 
nı göz öniinde bulundurarak tadil 
etmistir. Buna göre köprüden 20,15 
tP kalkan posta 20.45 e almmıc;tır. 
tiUVllKHlHHlcHl ::rou IJU" l · ~1---1- .. n 1 ~ 

de kalkan vapur da 18,50 de kalka-

caktır. 

Pazar ırtınl<'rl son vapur 20.45 o
larak tesbit olunmustur. 18,45 te 
kalkan posta 19,15, 17,20 de kalkan 
posta da 17 ,30 a alınmışhr. 

Büyükadadan son vapur hergün-

Korsikaya en evvel Finikeliler yer 
leşmişlerdir. Sonra Romalıların eli -
ne geçmiştir. Fransa bu adayı 1 768 
de Cenevizlilerden para ile satın al· 
m.ışhr. Fransız ihtilali ve Napolyon 
zamanında bu ada bir müddet İngiliz 
ler tarafından işgal edilmisse de. 
1815 de tekrar Fransızların eline geç 
ti. O zamandan beri Fransanın bir e
yaleti olarak idare edilmektedir. A.· 
halisinin ekserjyeti italyanca konu -
şur. Vilayet merkezi garp sahillerin
de Ajaksiodur Bütün adanın nüfusu 
300 bin kadardır. 

* S - Yeni Vekiller hakkın· 
da bize biraz malUmat 
misiniz? 

verir 

C - Yeni !ktısat vekili B. Hüsnü 
Çakır 1892 de Hopada doğdu. 1912 
de mülkiye mektebini bitirdi. İlk gün 
lerde ticaretle meşgul oldu. Tirebo -
lu, Giresun, Bayburt kaymakamlık -
lannda bulunduktan sonra bir müd
det mülkiye müfettişliği Gaziantep 
ve Ordu valiliğini yaptı. Tokat vali· 
liğine tayin edildiği sırada istila ede
rek sırasile Şeker inhisar idaresi kon 
trol şefi, müdürü, umum rnüdürii ol
du. İnhisarların tevhiclinden sonra 
İnhisarlar Umum müdürliiğü vazife
sini y.:ı.parken İzmir mebusluğuna da 
ha sonra Parti İdare heyetine seçildi. 

Yeni Maarif Vekili Hasan Ali Yü 
cel 1897 dl! İstanbulda doğdu. Vefa 
sultanısınae v~ ·- ...... ,,,1u ıı. -··· -

Ekonomi Heyeti 
Pazartesiye Toplanacak 
Belediye ekonomi müşavir heyeti 

pazartesi günü tekrar toplanarak ha
vayici zaruriye fiyatları hakkındaki 
tetkiklerine devam edecektir. Heyet 
havayici zaruriyeden ouğday ve un 
fiyatları üzerinde yapılmakta olan 
tetkikat hakkındaki raporu da o gün 
gözden geçirecektir. 

kü .eibidir. 
Yılbaşı münasebetiyle, her Cu

martesi günü 24 20 de Köprüden 
kaldırılan vapur yalnız bu akşam 
3 de kalkacak ve Kadıköy, Haydar
paşa ve bütün Adalara uğnyacak-

muallim mektebi Jle Darülfunun E
debiyat şubesinde yüksek tahsilini 
bitirdi. İzmir muallim mektebi , J{u
leli lisesi. İstanbul Erkek lisesi ede -
biyat ve felsefe muallimliklerinde, 
orta tedrisat umum müdürlüğünde, 
Terbiye Enstitüsü mfıdürlüğünde _b~ 
lundu. Orta tedrisat umum müduru 
iken 1935 de İzmirden mebus seçildi. 

* 
Bizdeki fakirin parası yoktur. Fa

kat evinin önünde yem'ş ağacı, ar
ka$ında zerzevat bahçesi vardır. Et 
alamaz, fakat bahçesinde yetiştirdiği 
zerzevat, ağacındaki meyveyi yiye
rek hiç olmazsa nebati gıdaya taraf
tar olan doktorların tavsiyesine gö
re hareket etmiş olur.. Amernrnda 
öyle değil .- Nefes almaya yerleri 
yok ki, bahçeleri olusn .. Taze zene
vat ateş pahası. Et ondan da bdcr •. 
Dayansın konserve .. 

Maarif idaresi ilk mekteplere ze
hirligazlar hakkında bir tamim gön
dermiştir. Bu tamime göre, nic;ana 
kadar her ilk me-ktepte zehirli gaz
lardan korunma çareleri hakkında 

dörder konferans verilecektır. Bu 
konferanslar ya zehirli gaz kurslan
na devam etmiş muallimler tarafın
dan, yahut hariçten tedarik edile
cek ehliyetli zevat tarafınd::ın verile
cektir. Konferanslara talebe velileri 

HAZIRA KONAN MARTILAR: tır. 

S - Ecnebi mekteplerin a
caret kısımları üe orta kısım
larının birinci sınıflarına 1ıtl 
zırlayan ihzari sınıflarda o .. 
kunulduğunu gösterir bir ve
sika veya tasdikname üe orta 
mektep mezuniyet imtihanı ' 
na girilebilir mi? 

Burada ç(ip tenekeleri zerzevat, 
meyve kabuklan yerine bos konser
ve kutularile doldurulur. Konserve 
fabrikalan sanki onlar için çalısıyor. 

Fakirtlk her yerde fena ammn .•• 
Herkesin hnkkı olnn havaya .. Güne
§e hile hakkı olmıynn fakirlik hı.:p
sinden fena .... Göz görmeyince t•öniil 
katlanır derler.. Fakat Amerikatla 
görmemeğe imkôn yok. 

Onun için gönlün katlanması da 
r.:or._ 

Yeni ve Eski Fransız 
Sefirleri 

Dün İstanbulcla beklenmiş olan 
.mütekait Fransız sefiri M . Ponsot, 
Ankaradan hareketinden evvel hafif 
bir gripe tutulmu. tur: 

Fransız sefirinin halefi önümüzde 
ki ayın ortalarına doğru TürkivE'' 
muvasalat etmiş olacaktır. Yeni Fran 
sız sefiri, İstanbulda bir iki gün kal
dıktan sonra Ankaraya gidecek, ve 
itimatnamesini Türkiye Cümlıurreisi 
ne takdim edecektir. 

""""""''~""""'"' .1 ""' 
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O .. • b 0 h d 0 ~ gun annenıze ır e ı- i 
~ ye vererek onu sevindiriniz. ~ 
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de iştirak edecektir. 

MOTEFERRIK : 

Y llbaşı Piyangosu 

Bu Gece Çekiliyor 
Bu akşam yılbaşı piyangosu Tepe

başındaki Asri sinemada çekilec~k

tir. Biiyiik ikramiye 500 bin lira -
dır. İkramiye kazanan numaralar 
Beyoğlu postanesi binası üzerinde 
yeniden yapılmış olan 5 kilovatlık 
yardımcı radyo istasyonu vasıtasile 
halka neşreclilecektir. 

Devlet Sermayesi 
ile Kurulan 

Müesseselerin Devri 
Devlet sermayesi ile kurulan iktı

sadi müesseselerin teftış ve muraka
besine ait kanun yarından itibaren 
meriyete girecektir. Bu kanun mu
cibince, milli bankaların idaresinde 
bulunan şirketler, pazartesi günün -
den itibaren, idarelerini devretmiye 
başlıyacaklardır. 

lzmir Valisi Geldi 
İzmir valisi, Fazlı Güleç, dün sa

bahki ekspresls Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Pazar günü İzmir bele
diye reisi doktor Behçet Uz ile birlik
te İzm.ire gidecektir. 

... 
.... -

, 
Halık akını devam ettiği için, Boğaziçi, Köprü ve civarı ve diğer sa

hiller avlanan balıkçılarla doludur. Dün foto muhabirimizin tcsbite mu
vaffak olduğu şu resme bakınız: Balık bolluğundıın insanların istifadesi
ni kıskanan bir martı, balıkçının dün ayazda titreye titreye dakikalarca 
bekledikten sonra oltasına takıp çektiği avı kendi midesine indirmek is
temis ve balıkçının üstüne atılınııı, aTI kapmış ve havalanmıştır. 

POLiSTE: 

Parçalanan Arabanın 

Esrarı Çözülemedi 
Maslak yolundaki otomobil kazası 

tahkikatına dün de devam edilmiş ve 
nihayet hadise günü otomobili ida
re eden Agop bulunmuştur. Agop, 
Beyoğlu Emniyet amirliğinde verdi
ği ifadede otomobilde kendismden 
başka kimse olmadığını söylemekte, 
araba içindeki kadın iskarpininin ki
me ait olduğunu da bilmediğini ila
ve etmektedir. Diğer taraftan bir şa
yi.aya göre, avukat Celal, otomobilin 
sigortalı olduğu Anadolu şirketine 

müracaat ederek kendilerinden hiç
bir para istemiyeceğini ve sigorta 
mukavelenamesinin feshini istemiş
tir. Zabıta tahkkata devam etmekte
dir. 

C - Ecnebi mektepte okumuş o .. 
lanlar hususi tahsil görmüş sayıtıı' 
ve imtihana kabul edilirler. 

Bu meseleler hakkında daha faZl' 
malumat istc~seniz, İstanbul kı11~! 
direktörlüğünün mektepler der~....
adile neşrettiği ve beş kuruşa satılııtı 
broşürü okuyunuz. 

Bir Deniz Kazası 
İçinde Sabahattin, Kaşif oğiu Meh

met ve Rifat oğlu Mehmet adında üç 
kişi bulunan bir balıkçı motörü su
larm cereyanı ile Marmara açıkları
na sürüklenmiş ve batmıştır. İ~inde
kiler o sırada oradan geçen hir va
pur tarafından kurtarılmışlardır. 

Eroin Bu!undu 
Galatada şüpheli bir halde dolaş

makta olan Fehmi yakalanıp cepleri 
arandığında bir paket eroin bulun -
muştur. 

*Üsküdarda Akarca sokağında o
turan Mehmet sokakta giderken düş
mesi neticesinde başından ağırca ya
ralanmış, Nümue hastanesine kaldı
nlmıştır. 

c::======================="~ 

HAV~ 1 TAKViM ve 

31 tlkkanun 1938 
CUMARTESi 

, ____ , __ .....,.,.............. uW ~ 

12 inci ay Gün: 31 Kasım: 5
4 

Arabt 1357 Rumi: ıs54 
Zilkade: 8 Birlncik~nun ıs 
Glineş: 7.25 Öğle: 12.1

6 

İkindi: 14.36 - Akşam: 16.
4

: 
Yatsı: 18,28 - f mslik: 5,3 

YURTT;-~~~ VAZl;Efl 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan ~; 

nan malumata göre hava yur ttn. poğıı v-
111e 

Cenubu Şarki Anadoluda kapalı ve rııfş, 
zıt yağışlı, diğer blilgelerde yağışlı geÇ. de 

- q U~p 
ruzgılrlar Cenup ve Doğu b" gr şı-
Garbl istikametten hafif, TnıkYad3 et
maiden, diğer yerlerde Cenubi isUl<ıuı:et' 
ten orta kuvvette, Ege denizinde ıcuV\ 
lice esmiştir. 

1 
ı4 

Dün fstanbulda hava kapalı gec:f11 :l,ııı
saat zarfındaki yağış ın metre mura 111-
na bıraktığı su miktarı 3,6 kilogrıırn -t~eP 
rak ölc;Ulmüş, riizgflr Sim:ıll şı.ırl< ı:;ıı.ııt 
saniyede 4 - 6 metre hızla e!mll~tır. ~ idi· 
14 te hava tazyiki 751,0 milimetre 

1 
~ede 

SOhunet en yüksek günc~tc 25.5. r._5 :ıc:ıY' 
8,8 ve en düşilk 3,4 santigrat olarak , 
dcdilmiştir. 
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[BUGüN 1 
Suriye lstiklCiff 

'Tehlikede mi? 
Yazan: Omer Rıza DOCRU L 

İran· Fransa 
Münasebatı 

Kesildi 
S uriye Başvekili Cemil Mal'dam 

Beyin Pariste beş ayı tecavüz 
eden ikametten sonra memleketine 
eli boş dönmesi üzerine Suriyeuin 
hlühim hadiselerle karşılanacağını 

ıtaten tahmin ediyorduk. Bu hadise-
ler cok geçmeden kendini iöster- Paris 30 (A. A.) - Reuter muba -
rn. t' birinin öğrendigınv• e göre, Fransa ile ış 1r. 

1936 da Fransa hük11meti Suriye İran arasında.ıti diplomatik münase -
tnümessillcrilc bir muahede imzala- betler ınkıtaa uğramıştır. 

Suriye Hükômeti Hatay 
Devletinden 200 bin liralık 

Istıkraz Akdediyor 

Vuslat Yine mi ••• 

Eh! itim ne derse desin; toğum• 
mn gönlünde sessizce yatan bir arsı. 
lan var. O da günün birinde 
hizmetinin zirvesi olan mebusluia 
eri§lllektir. Bu temenniyi meşm gö 
memek ve bu gıptayı haklı bulm 
mak kabil midir? 

nnştı. Bu muahede ile 1939 da Fran- İran elçisi B. Spahbudi, bu sabah 
aanın Suriye mandasına son verile- hariciye nazırına, İran ile Fransa a
cek, Suriye istiklali tanılacak ve Su- rasmdaki diplomatik münasebetle -
riye Fransanın müttefiki "olacaJdı. rin inkıtaa uğradığını resmen bildir
-Sur' yenin büttln beklediği, ba mu- miştir. 

ahedenin Fransa tarafından tasdiki MalO.m olduğu veçhlle btr sene f!V 

idi. Bu sayede Suriye az çok mukad- vel Iranın Paris elçisi İran şahım is
deratına sahip olacak ve bu ınu1'ad- tihdaf eden bir kelime oyununu muh 
derata Suriyenin milli emellerine uy- tevi bir Fransız mecmuasını hariciye 
gun bir istikamet verecekti. nezareti nezdinde protesto etmişti. 

Antakya, 30 (Hatan Ajansı) -
Hatay Başvekili Hatay ajansı mümes 
silini kabul ederek hükftmetin yeni 
sene başından iübaren başaracağı ik
tısadi projelerden bahsetmiş ve §U 

sözleri söylemi§tir: 
"Yakında, köylümüzü Aşar yükün

den kurtarılacaktır. Bu yüzden hisıl 
olacak irat farkı bazı vergiler\e te
lafi edilecektir. 50 - 60 kilometre tu
tan yolları yaptırarak bayındırlık i§
lerine ehemmiyet vereceğiz. Antak

yada, harap mezarlıklar üzerinde ye
ni binalar yaptıracağız. İskenderun 
ve Kırıkhanda, ihtiyacı ltarşılamak 
için mektepler yaptıracağız. İsken -

derun limanının ıslahını ve modern 
bir hale konmasını bir Türk şirketine 
vereceğiz. Bundan başka hükUınet, 

medeni kanunu kabul edecektir.,; 
Hatay Hariciye Müsteşarı Besim 

Naci, Suriye Bankası anlaşması hak
kında şunları söylemiştir: 

"Suriye Bankası anlaşması gelecek 
nisan ortalarında son bulacaktır. Ye
niden bu anlapna ile iştigal edilmesi 
muhtemeldir. Hatayda (Hatay İş A
nonim Şirketi) adı verilen (200."°0) 
Türk lirası sermayeli halis bir Hatay 
şirketi teşekkül etmiştir.,, 

Hariciye Müsteşarı, fU phsi reyi
ni de illve etmiştir: 

"Bankaların ve umum büyük tica
ret müesseselerinin Hatay sermayeli 
olması lehindeyim. Bu suretle mem
leketin menfaatleri yabancı ellere 
geçmemiı olur.,, 

Hatay kabinesi Antakya ve İsken-

derun şehirlerinde Atatürk için bi
rer heykel dikil.u;lesini kararlaştır

mıştır. 

Adliye Bakanlığı, ceza kanunu ile 
ceza usulü muhakeme kanunlarını 

tasdike iktiran etmek üzere meclise 
tevdi etmi§tir. 

• 
Suriye cümhuriyetinin Hatay dev

letinden 200.0µ0 Suriye lirası istik

raz istediği anlaşılmaktadır. HiikU-

met reisi, bu talebi Maliye Nazın B. 

Cemal Bakiye tetkik edilmek ve mu-

kavel~ sureti hazırlanmak üzere ha
vale etmiştir. Maliye Bakanlığının i

ki komşu arasındaki dostluk bağları
nı takviye etmiş, bu istikrazı verme
yi kabul etmiştir. 

kadar şerefli bir hizmet olamaz. 
Lakin her birerlerimizin gön·· 

rimizde yatmakta olan bu arsl 
ne kadar cevherli olursa o'ls1ııll 
bunlann adedi pek çok olm 
karşı mebus kürsülerinin sayısı ~ 

resiz olarak pek mahduttur. Onn. 
için aröniillerbnizde yattığım 5;;yı..,; 

diğimiz bütiin bu arslanlar her 
bus intihabında az çok bir lştiha tt.f 
uyanırlar ve muratlanna nail o 
mayınca tekrar gönüllere çekilir ve, 
beslenirler. 

Bunlann adma "Umft,, diyebilirhı: 
işte böyle "Umit,, besl'yenlerden MC 
zahn başından geçen bir vakayı -... 
tattılar. Hoşça bir şey. Size naklede!i 
yün: 

Fakat muahedenin imzası ve S11- Bu kelime oyunu o zaman Tahran 
riye halkının istiklale kavuşmak zev- saraym4a fena btr tesir bırakmıştı. 
kini tatması ile yeni bir takım en- İyi haber alan mahfellere göre şiın
gellerin ortaya çıkıp Suriyelileri ra- di münasebetlerin kesı1ınesi için ileri 
hatns etmeğe başlaman Adeta bir ol- sürülen sebeplerde ayni mahiyette -
du. Bir kere Fransa, muahedeyi tas- dir. Son zamanlarda gazetelerde çık
dik hususmıda, son derece mütered- mış olan bazı makaleler Tahranda 
dit davrandı ve nihayet iyan. meellsi pek fena bir şekı1de karşılanmıştır. 

hariciye eııdlmeni muahedenlu tas- şikayeti mucip olan gazeteler meya
dikiıil tavsiye edenııfyecefini 'bfldircll. nmda istihza ad edilemiyecek olan 
Arada muahedeyi tadil eden ve Fran· kelime oyununu ihtiva eden mizah 
saya yeni imtiyazlar veren zeyiller mecmuası da bulunmaktadırı 
mtlnkere edildi ve bunlarla asıl mu- ·,---o----
alaedenfn lmrtanlması için ~bşıldı. 
Pakat bu tedbirler de. kAr etınedl. 
ÇibıJdl Fransa dahiDnde, Smiyeye ia
tı1dil Tel'ell maahedeye d'llpnan, Su
riyeyi tam mAnasD.e bir Fransız mthı 
temıekesl olarak kullanmak istiyen 
11nsurlar kuv veffiydi. 

Çinliler 
Kantonei 
Yüriyecekler 

Roma Görüşmelerinde 
Italya - Fransa işi 
Konuşulmıyacak 

Son defa mı, bundan evvelkiler-
de mi, hGIAsa bir mebus intihabın 
kendisinin de "GGzide,, ler arasma ispanayda 

Gönüllü 
Kalmadı 

- bulunacatmı pek kuvvetli uman 

Vaıamiya, 30 (A.A.) - C'ç mot5r
-mnr "A ep OJ'tI ıns 'a.relleı ao nt 
yay~ bombardıman ederek yüz kadar 
bnmba atmış, henüz miktan maliım 
olmıyan telefata ve hasarata sebebl
;yet vermiştir. 

zat, seçilmemiı oldutmıu atreuunr 
ve bunmı tabii neticesi olarak ta ~ 
ra bir tlmltslzllie dtlpnftt. 

Evde Prtl teselliye ulraşımşla: 
ama pek .ınirB olduimıu a:t>ıereJıt 

yanma nramamıılar. ~ • 
Eğlemhı diye pımıofon fahnak 

tem.işler, ~ plak pliba sWl 
Bu mısurlann kuvveti, Surlye baş

Yekilinin Pariste beş aydan fula 
bir zaman kaldığı halde bir ı, başa-
1'8Dlamasmdan ve bir neticeye vara· 
nıamasmdan anlaphyordu. 

Nihayet Daladler htikftmetinin Su
riye meselesini yeniden tetkike ka· 
l'ar verdiği anlaşılıyor. Bu yeni kaTa
l'a göre, Fransa Ayan, mebusan, ordu 
ve devlet ş6rasını temsil eden bir he
yet Surive:ve aiderek Suriyelilerle 
_._..., ,..1- -, - ~w - -r<C'•d._ ~lltıŞ• 

gul 41M.eak ve bir rapor hazırhyarak 
Sariye meselesinin yeni bir anlaş
nıaya bağlanmasmı tavsiye edecek-

(BOf& 1 incide) 
Cha!mberlaJn Te Lord Hali&Qc'111 

Şunldng 30 (A. A.) _ Çin gazete- Romada ikametleri programının e
lerinin bildirdiğine göre, cenubi Çin sas hatlan çizı1.miştir. İngiliz nazır
deki milli kuvvetler kumandanlığı., lan 11 Sonkanunda öğleden sonra 
halen, Kvantung eyaletinde gizli tu- Romaya muvasalat edecekler ve 
tulan bir yerde bulunmakta ve Kan- akşam Venedik sarayında şerefleri
tona yapılaca!t geniş bir taarruzu ha ne verilecek olan ziyafette hazır 
zırlamaktadır. Japonlar, Kontonun bulunacaklardır. 

etrafında istihk!mlar a maktadır. Zi afeti bir k 
.ra:pdti'utt, oırtô e 
bozmuşlar ve bütün köprüleri ber • 
hava etmişlerdir. 

tir. M. Daladier'nin bu karan benUz, Du··nyanın En Çok 
teeyyüt etmemekle beraber böyle 

nazırlar öğle ye
meğini sarayda yiyecekler ve aksam 
operada verilecek bir gala müsa
meresinde hazır bulunacaklardır. 

13 Sonkanunda nazırlar, Papayı 

ziyaret edecekler ve öf!le yeme~ni 
Papalık nezdindeki İngiliz Elcili~n 
de yiyeceklerdir. Aksam, fnmltere 
sefarethanesinde şereflerine bir zi
yafet verilecektir. 

bir karal verilmişse, 1938 muahede
sinin artık Fransaca taDJnmadığına 
hükmetmek icap eder. 

Halbuki bu muahede, Suriyeliler 
tarafından yapılan büyük bir müca· 
delenin, Fransız emperyalizmi ile 
Suriye halkı arasmda kopan uzun 
'bir didişmenin neticesiydi. 

Bu uğurda bir çok Suriyelner can 
't'ermiş, ıürgiinlerde siiritnmflş, veya 
.aindanlarda çürüınil§til. Yalnız Fnn-
11zlardan ve yalnız Fransanın men
faatlerlnt gözeten bir heyetin Suriye 
llıeselesiyle meşgııl olmasından Fran
aa h6kametine tavsiyelerde lnılun
IDasuıdan vanlacak neticenin Surive 
halkım tatmin edeeeiini sannı~k, 
safdillik ve budalalık olar. 

Suriyelilerin Fransa htikömetl ta
-J"afından verilen karan, sükQt ve tes
lbniyet ile karşıl~yacaklan, daha 
fbndiden anlaşılmaktadır: 

Belki Suriyenin bu yilzden yeni ve 
ltıühim hadiselere sahne olması l;ek
lenir. Suriye milliyetperverliğini tat· 
lrün etmiyerek Suriyelileri milstem
leke halkı seviyesine dfisUren hare
let ve tedbirlerirt mukavemt•t ile 
hrşııanmasını, gavet tabii görmek 
~ap eder. Bugün frak, ve Mısır gibi 

•uceden Suriye gibi mandaya tabi 
olan yerler hürriyet ve istikUI icin-
4e yasarken ve buradaki milletler 
:aıı·m emellerini gercekleştirmek için 
ar kuvvetler le ilerlerken Fransa

g llr0 vc,•e bir mfistemlt>'ke hayatı 
at ak istemesi her halde umul-

ıva k blr harekettir. 
Fr nsa tarafından tutulan siymıe-t, 
·ı tl rin vicdan ve şuurunu pzen 

' -;et olacaksa, her halde Fran
"leri de bu devirde 'bu siya: 

··krnivccee"ni ve tutunamtya
ı b"li 1 r Onnn irin henliz feev· 

e 'v n bu haberleri ihtiyat kay 
kal"'\ılaınakta devam ediyormı. 

Ydbaşı Ana 
Günümüzdür 
O gün annenize bir laedi

~· vererek ona seointlirinis. 

Kazanan Kadını 

Mahkemeye VerDcli 
Chicago, 30 (A.A.) -Dünyanın en 

çok para kazanan kadını olduğu söy
lenen sinema yıldızı ve eski patinaj 
şampiyonu Sonja Henie ile "20 inci 
asır film corporation,, şirketi ıı ,ey
hinde üç milyon dolarlık bir zarar ve 
ziyan davası açılmıştır. 

Davacı, eski vodvil aktörü Fred 
Valton'dur. Mumaileyh Sonja Henie
nin baş rolü oynadığı "İnce buz., is
mindeki filmin mizanseni için kendi 
eseriden istifade edildiğini iddia et
mektedir. 

Almanya 1 nglltere ile 
Silah Yarııı Yapıyor 

Berlinı 30 (A.A.) - Alman hük11-
meti geçenlerde İngiliz hükumetine 
yaptığı tebligatta on sekiz haziran 
1935 İngiliz - Alman deniz anlaşma
sının ve keza 17 temmuz 1937 proto
kolunun kendisine verdiği h:ıkları 

kullanmak istediğini bildirmiş ve İn
gilterenin tahtelbahirleri derecesin
de tahtelbahir yapmak istediğini an
latmıştı. 

İngiliz bahriye amirallı~na men
sup delegeler bugün Berliıre gelmiş
lerdir. Bunlar, mezkör tebligattan 
çıkan meseleleri salahiyettar Alman 
makamatile tetkik edeceklerdir. 

Çekler Polonya Notasına 
Cevap Verdiler 

Prag, 30 (A.A.)- Polonyanın Prag 
sefiri Casimir Papce, Çek Hariciye 
nezaretine 27 ilkkinunda Polonya -
Çek hududunda kiin Michalkov'da 
vukubulan hadiseyi protesto eden şid 
detli bir nota tevdi etmiştir. 

Hariciye Nezareti namına, cevap 
veren Çek orta elçisi Krno. Çek hü
kfunetinin Silezyaya gönderil~n polis 
başmüfettişinin raporunu alır alm 
1izım gelen tedbirleri ittihaz edece
lini beyJm etmiftir. 

İngiliz nazırları 14 Sonkanunda 
öğle zamanı Romadan hareket ede
ceklerdir. 

DalaJier'nin seyahati 
Fransız gazetelerinden Jour ile 

Epok'a 1?Öre İtalyanın hedefi yeni 
bir Münib konferansı yanmak ve 
Fransa ile Almanyanın da Roma 
mülakatına iştirakini temin etmek
ti. Fakat buna imkan hasıl olmadı. 

M. Daladye Korsikayı ziyaret et
tiği zaman Azaksiyovu da ziyaret 
edecek, daha sonra Bostia'ya uğn
yacaktır. 

Cibutiye gönderilen Senegal as
kerleri bugün Marsilyaya muvasa
lat edecek ve yann Cibutiye doğru 
hareket edecektir. Askerler tam teç 
hizatlı olacaklardır. 

Roma gazeteleri Fransanm bu 
askeri hazırlıklarını "beyhude bir 
tahrik,, saymakta ve İtalyan askeri 
yürüdüğü takdirde hiçbir Fransız --Mebus Seçimi Bugün 

Saat 9 da Baılıyor 
Münhal 13 mebusluk için bugün 

seçim yapılacaktır. İstanbul mebus 
seçimi teftiş heyeti, dün akşam top
lanarak son hazırlıkları gözden ge
çirmiştir. 

Merhum Halil Etemden inhilil e -
den bir mebusluk için bugün saat 9 
dan 12 ye kadar Üniversite konfe -
rans salonunda seçim yapılacaktır. 

Bu mebusluk için Parti namzedi 
emekli general Kazım Karab~kirdir. 

* Ankara, 30 (TAN Muhabirin-
den) - Yarm (bugün) seçilecek o
lan yeni mebuslarm bir kısmının 
tahlifleıi Meclisin Pazartesi ~ 
toplantısında yapılacaktır. 

tedbirinin bunun önüne geçemiye
ceğini yazmaktadırlar. 

Fransanın Tunus Umumi Valisi 
vazifesi başına dönmek üzere Paris
ten hareket etmiştir. 

Paris, 30 (A.A.) - SalAhiyettar 
mahafil, B. Mussolini'nin çok nazik 
bir vaziyette olduğunu, çünkü Fran 
sanın azmi karşısında mutalebatmı 

gibi geri dönmek te prestij kaybet
mek demek olacağını beyan etmek
tedirler. 

Bu ma1ıafil, B. Mussollni'nliı 
Fransa ile tekrar müzakerata giri
şilmesini teshil maksadile İspanya 
meselesinde daha az itilifgirizane 
davranacağını ve o zaman bu mü
zakerelerden memnuniyete şayan 

bir netice ümit edilebileceğini tah
min etmektedirler. 

* Lonra,30 (Hususi )-İtalyanın şarki 
Afrikada vazife sahibi olan general
lerinden Terruci 'nin bugün vazife ba 
şına dönmek üzere ltalyarian hare
ket ettiği bildirilmektedir. 

Maktu Vergiye 

Bağlanacak 

Müesseseler 
Ankara, 30 (Tan muhabirinden)

Yeniden bazı müesseselerin maktu 
muamele vergisine tabi tutulması 

Madridin dün saat 5.30 dald bom
bardıman neticesinde bir çok kişi öl
müş ve yaralanmıştır. 

Bir hülıômet Jutroyeri 
batınlJı 

Londra, 30 (A.A.) - Cebelütta
nkta tamir edildikten sonra buradan 
hareket eden hükdmetçi İspanyol Jo
ze Luis Diez destroyeri bu sabah 
Frankist Canarias kruvazörü ile Ceu
ta sahil bataryalan tarafından bom
b&rdıman edilmiştir. Joze Luis Diez 
destroüeri, burnu ile Frankist Jüpi
ter torpil gemisine çarpmış ve bu ge
miyi batırmış ise de biraz sonra ken
disi de sahilden elli metree uzakta 
karaya oturmuştur. Destroyerde bom 
bardımandan yeri ölü, on bir yaralı 
vardır. 

ispanya hülılimetinJe 
it.iç gönüllü lıalmadı 

Madrit, 30 (A.A.) - Ecnebı gönül
lülerin geri alınmasını kontrola me
mur enternasyonal komisyon merkez 
ordusu mıntakalarındaki gönüllüle -
rin geri alınmasını kontrol etmiş ve 
Madrit hastanesinde yatan dokuz ya
ralıdan başka kimsenin kalmadı~nı 
tesbit eylemiştir. Bunlar da iyi olur 
olmaz gideceklerdir. 

hakkında Maliye Vekaleti alakadar- y • N f 
lara gönderdiği bir tebliğde şöyle enı a ıa 

nakten fU pdaymıf: 
--Vuslat yine mi kaldı güzel başka 

bahlre 
Buma lşlth l§ltmez kalkmış, hldii 

nah pllkı alıp parça parça etmiş! leıt 

Macaristan 
Yugoslav 
Yaklaşması 
Belgrat, 30 (A.A.) - Gazeteİeı\ 

Macar - Yugoslav münasebetleri ha1I 
kında İtalyan matbuatının nikbin 
makalelerini uzun uzadıya mevzuu
bahis etmektedir. "Novostı,, gazetesi 
ezcümle diyor ki: 

"İtalya Hariciye nuın Kont Cia• 
nonun Budape§teye yaptığı son H'! 
yahat Yugoslavya için büyük bir e
hemmiyeti haizdir. Kont Cianonq • teşebbüsü her halde yakında müs1* 
neticeler verecektir. İtalyan Hariciye 
nazırının Yugoslavyaya yapacağı zi. 
yareti bekliyoruz. 

Yarı resmi Novosti gazetesi yazı• 
yoa: 

"Kont Ciano'nun sonkAnun ortala
rına doğru Yugoslavyaya yapacağı 

seyahat "İtalya, Macaristan ve Yu
goslavya arasında sıkı bir teşriki m& 

sai bloku, vücude getirilmesine mao 
tuf olan Macar - Yugoslav itiltiıma 
imzasını çabuklaştıracaktır. 

demektedir: T • 1 • 
"Muharrik kuvveti beş beygiri geç aytn en 1 

miyen sınai müesseselerden yıllık Ankara, 30 (TAN Muhabirin-
maktu muamele vergisine bağlan - den) - Nafıa müsteşarlığına demir 
ınaları muvafık görülenler bir tebliğ yollan idaresi tarife ticaret dairesi ----

KISA HABERLER 

ile bildirilmişti. Bazı vilayetlerde Reisi Naki veya İstanbul Elektrik Parls - Harldye Nazın B. Bonnet, dttil 
mezkur umumi tebliğde sayılanlar - İdaresi Müdürü Kadrinin tayinleri akıam Türkiye Büyük Elçisi B. Suad ~ 
d b k mi h 1 1 t bil vaz'ı kabul etmiş ve kendisiyle an aş a ta r ane er e o omo mevzuu bahistir. müddet görOmüıtür. 
yapı, ölçek, soda ve çamaşır suyu i- * • 
mal eden müesseselerin de maktu 
vergiye bağlandıkları anlaşılmış ve 
yapılan tetkikat neticesinde bu mü
e8seselerle beraber kokudan taşır tor 
bası imal eden müesseselerin de top 
tan yıllık vergiye bağlanması muva
fık görülmüştür. Bu müesseselerden 
şimdiye kadar beyanname usulüne 
göre vergilerini ödemiş olanlar 1 kl
nunuevvel 1938 tarihinden itibaren 
senei maliye nihayetine kadar olan 
altı aylık müddete ait vergilerinin 
evvelki talimat dairesinde resen tak
dir komisyonlarının takdir edeceği 

matrah üzerinden maktuiyete bağ -
lanması ve bunlardan maktuiyete 
bağlananların adedlle matrah mik • 
tarlaruım bildirilmesi, ve bu Ulllumt 
tebUjden evvel maktulyete bailan
IDlf olanlarm ballle ipkul 1cap eder. 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden)
Üçüncü umumi müfettişlik nafıa mü
şaviri Asını Günç Erzurum nafıa 

müdürlüğüne, İstanbul posta müdü
rü iken görülen lüzum üzerine veka
let emrine alınan Yusuf Arü Bursa 
posta müdürlüğüne, üçüncü sınıf ad
li hlkiınliğinden müstafa Kadri Gü 
vespoğlu posta idaresi başmüfettişli
ğine tayin edilmi lerdir. 

Yeni Belediye Reisleri 
Ankara, 30 (Tan munabırinden)

Tokat Belediye Reisliğine Remzi 
Tapaçın, Tekirdağ belediye reisliği
ne Muhterem Pekelin intihapları 

Ankara, 30 (TAN Muhabirinden) _... 
Ziraat Bankası M U mü vlrl Fazıl Kar. 
kut Ziraat Ve Aleti BalJJllilşavirllğlne ta .. 
yin edilmiftlr. 

• Sivas (~AN) - Dlvrlk demfryolu ~ 
zerinde iki direzln ç rpışmış demfr7olu: 
müfetti terinden Rlf t ay ğından ha1lf. 
surette yaralalUnl§tır. 

• 

hakkında ait olduldan belediye mec- tir. Mum eyb Amerlk da Orta 
l,tslertnee ittihaz olunan kararlar V• mOltecllert hakkında b r sert ıton'r~ı--. 

ldlleı' &yettnee tasdik «ll1mifttr. = :...1:ı m ey_.dı:ekt:lf.. 
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Gün erk Gaze e 
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TAN'ın hedefi: Hıber· 

de, fikirde, herıetde 

temiz, dDrOst. samimi 
olmak, karlln oazcteıl 

olmıya çalıımaktır. 

ACONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

Kr. J Sene 2800 Kr. 

" 6 Ay 1500 ,. 

" 3 Ay 800 " 

1400 
750 
400 
150 ,. 1 Ay 300 ,, 
tılletlcrarası posta 1ttlhndına dahil 
ımıyan memleketler !cin abone 
edeli mOddet sıraslyle 30. 16 9. 

3.5 liradır. Abone bedeli peslndlr 
Adres de lştırmck 25 kunıstur 

Cevnp !çın mektuplnr 10 kurus
ıık ııııl IH'ıvrı::I l!'ı7ımdır 

~ .................... . i GONON MESELELERi l ................................ 

rı 

Gazetclerimzde gün geçmiyor ki 
yakın uznk viHiyetlerimizde 

bir otobüs ''eya bir kamyon devril -
diğine dair bir havadis okumuş ol -
nıayalım; bazı yurddaşlarımızın sa -
katlandıklarını, hatta kurban gittik
lerini öğrenerek yüreklerimiz sızln -
manuş olsun. 

Pek sık bir surette birbirini ko -
valayan bu fnciaların acaba sebebi 
nedir? 

Anadolu muhabirlerimizden bazı 
larınm verdikleri mali'ımata ve yurd 
da seyahatler veren gazetemiz mu -
harrirlerindne çoğunun gözle gördiik 
leri hadiselere göre, bilhassa otobüs
lerde bu acıkh kazaların başlıca se -
hebi bir, bir buçuk tonluk şasiler ü -
zerine geniş, biiyük, yüksek kariiseri 
kondurulması, otobiisler iizerine de 
fazla yolcu eşyası yığılmak suretiyle 
sipsivri bir hale getirile:rek muvaze
nenin pek tehlikeli hale solmlmnsı -
dır. 

Fazla yolcu almak, çok yük taşı -
mnk suretiyle ziyade para kazanmak 
hırsından tevelliit eden bu feci aki -
betlcrden otobüs sahip ve şoförleri 

ilk saftn " jJk.]1lesul 1dhi a;;.,,:; .. :~-1-
.. .., ..... \'eya ctaha ziyade şehirler a-

ra ında işleycu btt nakliye vasıtaları 

nm muka) yet oldukları belediyeler 
daha mı nz mcsnldiirlcr ncaba? 

Şüphesiz ki hnyır. O lıalde? •. O 
halde bu gibi ııhvale göz yuman bele
diyelerin otobüsten vergi ve saire al
maları itibarile, fazla para knzan • 
nıak için otobüse tahammiilünden 
>:iyndc yük v.a yolcu yflklcyen oto -
hüs sahip ve şoförlerinden ne farkı 
kalır? 

Turhal bcleöıycsf, civar vı15yefle· 
te işleyen otobüsciilerden halkı kur -
tarmak için kendi hesabına üç, dört 
hıükemrnel araba getirtmiş, halkı 
hcnı thlikeden, hem de :rekabetsizlik 
ftizfinden halkın soyulmasından 
k-tırtarm.ıştır. Fakat Elaziğ ile lUalat
rn arasında i lcyen öyle otobü ler 
'ar ki bunlarla insan değil, ahatuvar 
ta kesimlik hayvan bile taşımnk ca 

~ görülemez. 

Eıaziğ - 1\falntyn otobilslcrfnin bu 
laziyetlerinden başka bir de rekabe
e düşmeleri, ve hu rekabet dolayisi

• fnzln yolcu ve yük alara]{ mnsrnf • 
Jl'lnı kapamıya, hatta fazla kazan -
i:t:ra kalkışmalnn vardır ki işte bn 
/ıi faciaların belli, başlı sebebi bu
fln kendini açıkca gösterir. 

l!:Jaziğ ile M.alatya arasındn]ri o
thtısıerin yalmz (otuz yedi buçuk 
J}>lışa) yolcu taşımakta olduklarını 
ıırll!rnek reknbctin ne raddelere ka-

ti Ocri gittiğine sarih bir delil ol -
rf'· nıı? Otoblist'iilerin sabahları E
l ~ çarşısında sabahın şcfak vak -

tfl (l\Ialaty::ıya otuz yedi buçuk 
Jltışa) diye bağrısrnaları. Malnh'a

d da ayni halin devamı acnbn hu .şe
h1tı- belediyelerinin hiç te nıi kulak 
lt llıı çarpmıyor? 

baha bir knç giln evvel ark viln

J11.'tinıizden birinde yine böyle bir 
1!11 olmn tu; iyice tetkik ve tahkik 
e ek olursn şüphesizdir ki hunun 
Jlıh:ıının da küçük şasiler üzerine 
b ti){ karoseri yerleştirilmesi, hun-

i/ dn fazla yiik ve yolcu alınmasın
ı! 0lduğu göriiliir. 

~ıısıra yüreklerimizde yarnlnr a
ti btı gibi facinlnnn öniine geçmek 

theJediyelerlmlzin pek esn h su-ı 

t harekete geçnıclcrl çok nrzu e-
tlt. d" 

ır şy ır. 

- - ----
TAN 5 .. 

ôrasınd G .. nü 

er ekliyor 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertcı 

T AN gnzetesi yıl bası giiniinün 
,f) ~ Ana günli olarak kabulünü rn 

berkesin nnncsine o gün bir hcdi~ c 
vermesini teklif ediyor. Yerinde bir 
teklif. Fedakarlık ve feragatin en 
biiyük mümes ili olan anaya hür -
met, damarlarında insan kanı kay
nayan her ferdin en yliksek borcu
dur. Anayn olnn hiirmetimizi, ev
gimizi, bağblıi:'lmızı, kiiçiik bir he -
diye ile ifade edemeyiz. Ananın 

hakkı. annlık hakkı o kadar büyük 
bir haktır ki, daha insnnlık hu hak
kı ödememiştir. l\ledeni A\nıpada, 
Amcrikadn lıayııhn grift dönemeç -
lerindc, ihtiyar anaların azab \ e ız
tırabı bütlin insanlığın ) iiz karası 
dır. Medeni rıile karı kocadan iba -
rettir. Güzel. Ya ana? Bu kliçük yu 
vanın kurulmasında en bii) ük amil 
olan ananın yeri neresidir? l\1edcıı1 
Avrupa bu sualin cevabını ,·erme -
miştir. İhtil arlığın en çok siikfın \'C 

huzura muhtaç oldui:'ll bir de\irde 
yuvadan harice atıl::ın, azap v2 ıztı

rnp içinde süriinen, ne fcrdin, ne 
de\ Jetin hirnnycsine nınzlınr olma
yan ananın, ihtiyar nnalnrın gözya
şı, medeniyet makinesinin yağıdır. 

Bu memleketlerde ihtiyarları himn
ye için açılan "İhtiyar evleri,, ihtiyn 
cın ~iizde beşine bile cevap 'erme -
yen bir sahtekarlıktan başka birşcy 
değildir. Bu çarenin zaafıdır ki, me· 
deni memleketlerde en çok konu -
şulan mevzulardan biri de ihtiyar -
lık sigortasıdır. 

K. ültür bakanlığı tarafın
dan Maarif Şurasının 

toplanmaya çağ'rılarağını ga • 
zeteJerde okuduk. Herkes bu 
toplantıda neler görüşüleceği
ni merak etmektedir }{ültür 
bakanlığı tnrafından Şuranın 
rniizakere mevzuları hakkın -
da gazetelere malfımat veril
memiş olduğundan hiç bir şey 
bilmiyoruz. Burada Şfıra hak 
kındaki dileklerimizi yazaca -
ğız. 

Maarif şurası, Maarü kongre • 
si demektir. Her kongre gi

bi maarif şurası da fevkalade bir 
toplantı karakteri gösterecektir 
Çünkü böyle bir kongrede müzake 
re edilecek olan bahisler her gün
kü, mutad meseleler olamaz. Kül
tür Bakanlığı maarif şurasına yal
nız büyük maarif memurlarını de
ğil ilk okul öğretmenlerine kadar 
en küçük vazifelerin mümesilleri
ni de çağlrarak bu toplantıya de
mokratik bir mahiyet veriyor ki 
bu da ayrlca dikkat edilecek ve 
çok beğenilecek bir şeydir: Elve -
rir ki bütün üyeler, herhangi resm! 
titrin, taşıyıcısı değil, memuriyeti 
her ne olursa olsun, sosyoloji, pisi
koloji ve pedagoji kültürünü tem 
sil eden insanlar, yani okul müte
hassısları olsunlar. Yoksa demok . 
rntik seçimin manası kalmaz .• 

imdi soralım: Maarif şura • 
;ında görüşülecek fevka -

lôde meseleler neler olabilir? Bu 
meseleleri tabiatiyle ikiye ayırabi 
liriz: 

1) Terbiye gayesine, ideallerine 
ait olan mes""leler. 

2) Terbiye tekniğine, terbiye u 
sullerine ait olanlar.~-~~~~-~--

Once, gayeler, idealler hakkın -
daki fikrimizi söyliyelim, sonra 
teknik üzeri:ıe düşüncemizi söyli
yeceğiz. 

Türk yurdu için terbiyenin gaye 
si, terbiyenin idealleri uzun uza
dıya araştırmalardan, inceleme -
lerden sonra kşefedilecek bir meç 
hul, bir muamma değildir. Bu be
dahet açıklılığını ve parlaklığını gös 
teren bir şeydir. Türkiye cümhu
riyetinin altı umdesi vardır. 

Yazan • • .................. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

• 

Türk okullannı Kem istleştirmek için önce 
binalardan başlamak lazımdır 

Biz bunu kısaca "Kemalizm,, di 
ye anlatıyoruz. Bu umdeler terbi
yemizin de umdeleridir. Bunlar 
mesela ilk okul programının başın 
da açıktan a~ığa söylenmiş, umu
mi ve milli terbiyemizin gayeleri 
olarak tesbit edilmiştir. Ancak 
m.-...ı.. -1 ••• u~ ı...u.r, n ııa..P~'> a.,. ... 
letçi... Olacaktır, demekle bunu 
yapmak bir ~ey değildir. Bir gaye 
ye varmak için bir çok tabii ve za
ruri §artlar kurmak gerektir ki a
sıl pedagoji meselesi de budur. 

Bence Türk okullarını Kemalist 
}eştirmek için önce binalarından 

başlamalı. Bizim istediğimiz ilk 
orta, lise, yüksek okul binaları her 
hangi sağlam, sıhhi 'binalar değ" 
halkçılık, laiklik, inkılfıpçılık ha
yatına uygun ve ruhunu besleyen 

binalar olacaktır. llU sozıerl sl5y -

lerken İstanbul Öğretmen okulu

nun acıklı halini düşünüyorum. 

1909 da ıslah edildikten sonra 

Türkiye terbiye hayatında çok mü 

him ve inkıliipçı vazifeler oynamış 
olan lJu ukul utuz-yıı tçıntıc tS.m 
on dört bina değiştirmiştir 

Bilmem saymıya lüzum var mı: 
Çarşambadaki Eski konak, Cağa -
loğlundaki lisan mektebi, Senjo -
zef binası, Kadıköy nümune mek
tebi, Bezmialem lisesi, Duyunu u
mumiye binası, ilfıh. -

Halbuki biz İstanbul Oğret -
men okulunu köhne bina -

lardan köhn~ binalara taşımak işi 
n1 değil, ona Kemalizm ideolojisi-

Göre hmet Ak.f 
B ir başka sanatkanm1:?Jn du

yup yazamadığı bir zaman
da, bize bir İstiklfil marşı tanzim 
ederek o ulu günlerin hatırasını 

bırakan Mehmet Aküe gençliğin 
gösterdiği sevgi ve saygı takdire 
değer. Nitcldm, ben de bunun için, 
Akifin, yurdumuza döndükten son
ra hasta ve bakımsız olduğunu, hi
mayesi yolunda kimsenin bir te
şebbüse girişmiye cesaret edeme -
diğini gördüğüm zaman, fena hal
de üzülmüş, onun yardımına koş
m1ya karar vermiştir. 

Nihayet Prenses Eminenin onu 
yattığı hnstaneden alarak MlSlr 
apartmanınn götürdüğünü söyledi 
Müsterih oldum. 

Bugün, ölümü arkasından siitun 
sütun yazılar yazan kalem sahip
lerinin, o zaman, bakımsız bir hal
de haftalar, aylar geçiren Aküle 
neden meşgul olmadıklarını sor -
mak istiyorum. 
"Kadrini senki musallada bilip ey 

Baki, 
Durup el bağlıyalar kar§tna yaran 

•af saf,, 

• 
A kifin sanat!, çocukluğwn-

danberi, beni enterese et -
miş değildir. Bunun için kimsenin 
kimseye itap etmiye hakkı yoktur. 
Zevkten sual olunmaz, sanatkar A
kif bana bir şey söylemiyor. 

Akifin vatanperverliğine gelin -
ce: 

Bunu da herkes gibi anlamıyo -
rum. Akü, ancak din bayrağt altın
da ve bu gün kendimizi kurtarmak 

ı······~~~~~······· 

fŞükU/ e Nihal 
·~······················ 

için tek dayancımız olan mi!liyet 
fikirlerinden büsbütün ayrı, İslam 
camiası içinde bir vatancılığa kıy
met veriyordu. İşte isbatı: 

"Türk Arapsız yaşamaz, kim 
ki yaşar, der, delidir." 

Lakin, işte biz Arapsız yaşıyo
ruz. Daha şerefli, daha sağlam, 

daha başımız göklerde olarnk ve 
bütün dünyaya gösterdik ki, biz, 
deli değiliz! Pek akıllı, pek ne yap
tığını bilir insanlarız. 

Diyorlar ki: 
"Akü bir şark çocuğudur, han

gimiz değiliz ki!" 

"Akif bir dinci değildi, belki de 
Akif Türk ahlakının son diregi ol
duğu için dine sarılmıştı.,,' 

Hepimiz şark çocuğuyuz ve he
pimiz Müslümanız, elbette .. Lakin 
hiçbirimiz çürümüş bir direğe yas
lanacak kadar taassubun esiri de
ğiliz! 

Son asırlnrda dinin saptığı 
hu raf eli yolları, bizi sürük

lediği örümcekli, haşaratlı labirent
leri gördükten sonra artık kurtu
luş yolunu yalnız dinde aramıya
cak kadar aklımız başımıza geldi. 
Halbuki Akü, bizim başımıza ha
la dini musallat etmek istiyor; bizi 
asırlarca medeniyet dünyasından 

uzaklaştıran, hakiki veçhesini kay
betmiş bir cepheye dayanıyordu. 

Akü bizi bıraktı, gitti. Lakin, 
bütün bırakıp gidenler gibi, o da 
dünyaya gözlerini kapayacağı za -
man, bu güzel toprağın sonsuz has 
retini çekti. Bütün bırakıp gi:Jcnler 
gibi, o da geriye dönmek, koynun
da beslendiği milletin topra.:,Ttnda 
gömülmek için çırpındı. 

Bu bahsi görüşürken etraftaki
ler, bana: 

"Fikirlerinde tek kalıyorsun.,, 
dediler. Zarar yok, dedim. Benim 
vicdanımı yaratan, Tevfik Fikret
tir. !istediği kadar Safahat şairi, 
ona: 

"Protestanlara zan.ırocluk eden!,, 
Diye küfretsin' 
Fikret, bana: 

"Hak bellediğin bir yola yalnız 
ı!ideceksin!,, 

Demişti; ben de bütün ömrümde 
böyle olmıya çalıştım, başka türlü 
vapmıya hayatın değeri var mı? 

A kifte de kıymet verdiğim 
taraf, işte budur. İster ko

yu dinci, skoliistik düşünceli bir 
adam olsun, ister dünya medeniye 
tini hiçe sayacak kadar gözleri şark 
gölgelerile büyülenmiş bulunsun, 
ister bize "deli!,, desin; Akü. dön
medi. Paraya, mevkie yaltaklan -
madı. Vicdanına hıyanet etmedi; 
gururunu çiğnemedi, insan kaldL 
Hak bellediği yola yalnız gitti. 

Bu, doğru bulduğu yola yalnız 
sapan baş önünde hürmetle eğil -
miye mecburum. 

le ahenkli modern bir bina yaptır
mak vazüesini yapmalıyız . 

Böyle Kemalist okul binaları 
yalnız taş ve aydınlık olmakla kal 
maz, ortasında büyük bir konfe -
rans salonu ile büyük demir, tahta 
ve modeltıj stelyeleri, bahçesinde 
mutlaka tecrübe tarlaları, spor sa
balan, yüzmt! havuzu taşır. De -
mokrasi ve halkçılık umdelerine 
göre Fizikhancsinde, kimynhane -
sinde her şahsın tecrübe yapma -
sına mahsus ve uygun yerler bu -
Iunur. 

Bina ve gövde için söylediğim 

bu şeyleri, ahHik, sanat ve ilim ter 
biyesine de t<>tbik edebilirsiniz. Ben 
bugünkü pedagoji konsepsiyonu -
na göre sahnesiz okulları dilsiz, 
radyosuz okulları sağır ve daktilo
suz, matbaasız okulları elsiz ve ya 
zısız vücutlar olarak anlıyorum. 

Halbuki, ne tiyatro, ne radyo, ne 
de daktilo ve matbaa bizim okul -
lanmız için ders ve hayat mater~ -
yeli olmamış bazı okulların lük Ü 

verinde kalmıştır!.. • 

Eğer tarih Türk tarih kurum_ ' 
nun yaptığı gibi Avrupalı ve hl -
ristiyan mnntlğı ile değil, hürri -
yet, ilim ve Türk mantığı ile yeni 
baştan elenir ve incelenirse görü -
lür ki Türk milletinin en büyük 
karakteri yapıcılığıdır. 

Gökalp Ziyanın Türk medeniye

ti tarihinde uzun uzadıya bahis ve 

isbat ettiği üzere· Türkler devlet -

çiliği hep adalet yapıcılığı ve müsa 

vat yapıcılığı olarak anlamışlardır. 

Türk mimarlığının bugün şnhamet 

o;afhaları da bunu gösterir. 

•• 
O yle is~ geniş çapta ziraate, 

sanate demire, tecrübeye, 
sosyal organiznsyona, yardımlnş -

maya, danışmaya yer vermeyen bir 

okul, soruyorum nasıl milli olabi

lir? Bir Türk köylüsüne uzun u

zadıya parlak projelerden bahset

tiğiniz zaman alacağınız cevap mut 

laka şu olacaktır: ''Yap da göre -
yim!,, İşte okulların ıslahında ko

valıyacağımız ahltıki ve milli düs

tur budur: Yapıcılık ve yaratıcı -
lık. 

Türkiye yapıcı ve yaratıcı şah 

siyetlere muhtaçtır. Atatürk bu 

yüksek milli vasıflan taşıdığı için 

Türkiyeyi yükseltti. İsmet İnönü-

Bize gelince, anaya hürmet Türk 
an'anelerinde kök tutmuştur. Yal -
nız mnli kudreti yerinde olan değil, 
üç beş kuru~ kazanan dahi anasına 
bakmayı kendine en büyiik berç sa
yar. Fakat hayatın her giinkü de -
i:rişmcleri, harplerin arkaya bırak -
tJğı yoksuzluklnr, içtimai zanıret -
lcr, bizde de tesirini göstermeğe 

ha lamıştır. Biitün temiz arzulnrınn 
rağmen, zaruret l üzünden anıılan
na bakamı) anlan gözöniine getirir
sek, anaya ve analık hakkına karşı, 
yapacağımız vnzifeler olduğunu ı;o 
rürüz. 

Yılbaşı günü analara hediyeler 
''erelim. Güzel bir Jıürmet nişanesi.. 
Fert olarak bunu şevkle, minnetle, 
hntta azlığı knrsısında kiiçiilerek 
l apahm. Fakat hu yoksul ihtiyar -
lara karşı de\ let olarak, daha ihti .... 
yaç bacayı a mndan, bir hayat si .. 
gortası, bir ihtiyarlık sigortası ku-. 
ramaz mıyız? 

1938 son nefesini çekiyor. Fakat 
1939 s~nc i, Tiirk milleti ihtiynrla
nnn, yılbaşı hediyesi olarak böyle 
bir sigorta hediye edemez mi? 

Medeniyet yolunda ne seri, ve ne 
yerinde bir karar vermls, Türk ana
sına ne yüksek bir borç ödemiş olu-,i 

nün şahsına karşı bütün Türk mil- _r_u_z_. ------~~ ...... ~~~~ 
letinJı bir ve bütün olarak göster

diği sevgi ve saygının bir sebebi de 

yeni Cümhur başkanımızın tecrü -

belerle sabit olan yapıcılık ve ya -

ratıcılık kudretine karşı olduğu in 

kar edilebilir mi? .• 

Türkiye yepyeni bir devlet 
kurdu, yepyeni bir ziraat, 

endüstri ve yepyeni bir sosyete ha 
yatı yaratmakta devam ediyor. 
Yepyeni bir pedagoji ile yepyeni 
bir okul organizasyonu yaratmak 
yerindedir. Fevkalade bir toplantı 
olan maarif şurasından beklediği -
miz hizmet iste bu yepyeni mese -
leleri halletmek olacaktır. 

Bir çok muvaffakıyetler dileye -
lim. 

Yozgatta Bir Ta~e e, 
ArkadaşEnı Ö d .. rd·· 
Yozgat, (TAN) - Talebelerden Sa 

lim oğlu Hüseyin, arkadaşı K:ıraka

tip oğullarından Şükrü oğlu Muzaf

ferle askerlik talimi yaparken elin

de bulunan av tüfeği birdenbire ateş 

almış, çıkan kurşun, Muzafferin ba

şına isabet etmiş ve çocuğu (ildür
müştür. 

Meşhut suçlar mahkemesi, IIüseyi
ni bir sene hapse mahküm etmiş, 

339 doğumlu olduğu için cezasını ya
rıya indirmiş, tüfek sahibi Mnhmedi 
de iki lira para cezasına mahkum ey
lemiştir. 

Bulgaristandaki 
Baytari 

Heyetimiz Döndü 
Bulgaristanla bir baytari mukave

le akdi için Sofyaya giden heyetin1lıı 
dönmüştür. 

Heyetimize riyaset eden dol..-toı 

Sabri Okutman Sofyndan hareketin
den evvel, Bulgar gazetelerine şu be
yanatta bulunmuştur: 
"- Pliinlı ve sistematik çalışma

lar neticesinde Türkiyede hayvan 
bakıcılığı inkişaf etmiştir. Hayvan 
mahsulatı üzerinde dahili ihtiyaçla
rımızı temin ettikten başka ıhrnca1 

ta yapabiliyoruz. Suriye, Sovyetler 
Birliği, Yunanistan Irak. Malta ve 
Filistin hayvan mahsulatımız için iyi 
pazarlardır.,, 

Sabri Okutman mernleket"mizde 
hayvan ıslahatı işlerinin bılhcssa 
m iktar bakımından oldu!u k dar ka
lite bakımından da muvaffak1 etlJ 
neticeler vcrd" • ni kaydeder J.< bu • 
gün son istatistiklere na 'aran Tür
kiyede: 20 milyon koyun. 7 m lyım 
sığır, l O milvon keci. 2 5 m ·ıvo'l at, 
24 milyon ktlmes havvanı ve ,.,50 bin 
deve bulunduğunu söylemıştir. 
l'Jr'.1"-~~"l'Jll""' 

~ ~ 
~ Yll şı An -.. .. .. -

i n -~ O gün annenize bir hecli- , 
ye vererek onu sevindiriniz. 

.... """'"""'~ ._ ,.,, "'~"' 
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7 iraat Kongresi Dün 
_alışmalarını Bitirdi 

(Başı 1 ncide) J ..-...-.-.~.......-./ Kongremiz, ele aldığı bütün mev -

lann isabetinden bahsederek, köy 1 Milli Şef İn zular üzerinden, değerli k~:arla~a 
ve köylü mevzuuna verilen ehem- varmış bulunuyor. Bunlar, şuphesız 

miyeti şükranla kaydettiler. Cüm- Büyük Kongreye ~?rk köylüsü~ün Türk çi:_t_çis.inin bü 
huriyet rejiminin bu sahadaki has- • • tun, meselelerı demek ~egıldı~. ~a -
sasiyetini bilhassa tebarüz ettirdi- lltıfatları kat bunlar bu meselelerı, daha ıyı, da 
ler. ha sıralı ele alıp daha hızla başarmak 

Ankara 30 IA. A.) - Birinci köy ı·· uml 1 ollar f' 
hh 1 d b . · d d' k" icin uz u o an ana Y , ana ı-

:Mura as ar an ın e ı ı. ve ziraat kalkınma kongresi tarafın- • ' 
- "Biz saltanat devrinde de köy kirler. 

dan çekilmiş olan telgrafa reisicurn- Arkdaşlar, 
ve kö'-'lÜ mevzuunun düşünüldüğü- h ı· t ı· ·· ·· • d k' ı do··rt gu··n 

J ur sme nunu asagı a ı te yazısı Siz bu kararlarınızla ve 
nü gördük. O zaman da bizi düşün- ile rnukahele l'fmis,lcrdir.· f k 1· 

~ dür, en büyük intizar a at en ateş ı 
müyor değillerdi. Fakat dfüıündük- Celal Bayar k 

1 bir sarılışla geçen müna aşa arımızla 
leri kövlüden birşey daha almak, Başvekil ve bı·rı'ncı· Ko··y ve zı·raat T k ill ·ı 

istisnasız bütün ür m etinin, mı -
köyü biraz dalıa teklif altına koy- kalkınma kongresı' umumı· reı'sı· 1 k let ve vatan mesele erindeki seri av 
makh. Halbuki bugünkü rejimde ANKARA 
düc;ünülen yaziyet tamamen bunun 
aksinedir. Bilakis, "köylüye daha 
ne verebiliriz, köyü nasıl kalkındı

nrız?,. mevzuları üzerinde düsü
nüldüğünü. calışıld1ğını gCirüvoruz. 
Saltanat hep almayı dfü;ünüyordu, 
Cümhurivet hep vermeyi, yükselt-
meyi dfü:üni.iyor. 

Saltr nat devrinde köylü şehirde 

garip bir mahluk gibi seyredilirdi. 
Halbuki bugün suratla köylü, cift
ci, çoban, saylav. vekil l-ıep bir ca
tının altında, bir sandalyede yan
yana ve karmakarısık oturuyoruz.,, 

l nönünün evindeyiz 

Bir baska köy murahhası da şutı. 

lan söyledi: 

"- Eskiden köy de, köylü de kim
sentin ~.:;:lına gelmezdi. Anrıdoluda 

imar denildi mi vilayetler hatıra 

getirilir, birkaç şehirde bir iki kal
dırım tamiri ve derme çatma bir 
köorü in.,asiyle bu mühim isin ba
sanlclığı sanılırdı. Bugün, milli da
vala.rda kövlü ile c:ehirlinin. köyle 
sehrin farkı kalmamıştır. Köy de 
sehir kadar önemle göz önünde bu
lundurulmakta, vatanın her karıs 

rayış, irade ve karar veriş kudretini. 
C: Birinci köy ve ziraat kalkınma bir kere daha isbat etmiş oldunuz. 

kongr~sinin hakkımda gösterdiği ''Bu milletin, her köyünde bir baş 
yüksek ve sa!'Tlimi hisleri bildiren tel vekil oturduğunu bilmeli., diyen mil
grafınızdan cok mütehassis oldum. li şef, İnönü, rıe doğru söylemiştir. 

Cümhuriyet ilk gününden beri Hayır arkadaşlar, 
köylülerin yükünü azaltmayı ve on- İnönü bunu söyliyeli. sekiz yıl ol-
lann refahını artırmayı gözönünde du. Atatürkün yaktığı ve onun, fası
tutmuştur. Daima halk arasında ge- lasız besleyip yakmakta olduğu ısık, 
çen hayatımız ve müşahedelerimiz, bu memleketin her köyünü simdi, 
milletimizin büyük kitlesi ciftçileri- vatan ve millet meseleleri karşısın -
mizin geçim s':tviyelcrini yiikseltmek da yılmadan, gözünü kırpmadan, en 
için daha geniş ve ameli tedbirler al feragatli en is&.betli kararlan. bir 
mak lüzumun.ı tebarüz ettirmekte - tek ağız gibi, bir tek hamlede vere -

J.-. cek başlan doldurmustur. 
\3irinci köy ve ziraat kongresini, Siz, Türk kôylüsünü, Türk çift -

bi rük bir milli meseleyi ortaya koy çisini şerefle liyakatle temsil eden 
mak için hayırlı bir teşebbüs adde - kardeşler, siz. bugün bunun burada, 
diyorum. Sizi ve Cümhuriyet hüku - en parlak deJilini verdiniz. 
metini bu kıymetli teşebbüsten do - Verdiğimiz kararları ilan ettiğimiz 
layı tebrik ederim. Kongre azalan - köy ve ziraat kalkınma davamızı, ne 
na selfım ve sevgi!erimin iblağ buy - 'kimseye hoş görünmek ne de gün 
rulmasını rica ederim. öldürmek için vermiş bulunuyoruz. 

Reisicürnhur Yine İnönünün sözlerile, "Yüksek, 
İsmet İnönii medeni. ileri rr.illet olarak var olmak 

Meclis Reisinin cevabı ve daima üstün daima daha ileri mil 
Ankara 30 (A. A.) - Büyük Millet let olarak var kalmak,, için Türkiye

Meclisi Reisi Abdülhalik Renda Zi- nin böyle hareket etmeğe mecbur ol 
raat kongresi tarafından çekilmiş duğuna inanıyoruz. Israr ve SP.batla. 
olan telgrafa şu suretle mukabele bıkmadan, yılmadan doğru hedefe gi 
.)tmişlerdir: deceğiz. 

Celal Baya1 Büyük milli davamız 

Azi'Z arkndaRlarım, 

Almanya 
Memelide 
iltihak Edecek 

Londra, 30 (A.A.) - Alınan mese
leleri hakkında iyi malumat almak
ta o!an mahafil, Memel'in ikincika
nun bidayetinde Almanyaya ilhak e
dileceğinin çok muhtemel olduğu mü 
taleasındadır. 

Çok iyi bir Alman membaından a- _ 
lınan malumata göre, Memel dıeti i
kincikanun ayındaki içtimaı esnasın
da ilhak lehinde karar verecek ve 
Almanyada Litvanyanın Memelln Al 
man ha ı.r_ının kendi mukadderatları
na sahip olmak haklarını tanımama-
sı halinde vaziyet alacaktır. 

İyi malumat almakta olan maha
fil, bu ilhak hadisesinin içtinabı na
kabiJ olduğu ve İngilterenn satlede
ceği faaliyetin diplomasi çerçevesi 
haricine çıkmıyacağı fikrindedir. Ma
amafih Almanyanın yeni darbesi ta
hakkuk ettiği takdirde İngilterenin 
Alman İktısat Nazırı Dr. Funkun 
Londra seyahatinden sarfınazar et
mesi muhtemeldir. Bu seyaho.t, Dr. 
Sshacht'ın seyahati esnasında karar
laştırılmıştır ve gayesi, mült")Ciler 
meselesinin halli halinde, İngihere i
le Almanya arasında bir ticari ademi 
tecavüz misakı akdi için müzakere
ler icra etmek idi. 

milli dava diye ele almış bulunuyo -
ruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Köylerinize, yerlerinize tam güven 

le dönünüz, ve deyiniz ki: 
Atatürkün "Milletin makus talii -

ni yendi., diye taziz ettiği onun en 
büyük fikir ve muvaffakıyet arkada 
şı büyük milli' kahraman. milli şef ve 
cümhur reisi İnönünün ağzından, 
partimizin Büyük Kurultayında şun
ları dınledik: 

İnönü " hepimizin, kıymetli alaka 
mız .. dedi... "Milletin en ehemmiyet
siz zannolunacak şikayetlerine kadar 
vukuf sahibi olmak, ve milletin en 
pahalı ve en güç sayılacak dilekleri
ne kadar tedbir bulmaya çalışmak -
tır ... 

toprağına ayni kıymet ve ayni e
hem vet verilm~ktedir. Sehirli de, 
'kövlü de hepimiz, Milli Sefimiz İs
. mM İnôıM"nım emrinde gönüllü 
nefet).eriz. Elele, kQlkola ve başba
sa calısıp hizmet edeceğiz.,, 

Söz alan köv murahh:ıslanndan 

biri de su dikkate değer mevzua 
tema~ etti: 

- "'.Burnda verilen kararların 
~~ıt üzerinde kalmasını istemiyo
ruz. Biz bunun böyle olmıyaca1Tma 
mten inanmış bulunuvoruz. Bizi bu 
inana sevkeden en büyük sebep te 
'kövümtizden !!e1divimiz zaman bü
yüklerimizin burada sövlemive ha
zırlandığımız dertlerimizi biz söy
lemederı sezmiş ve o dertlerin d<?r
manlanm aramıs, bulrrıus olduğunu 
görmekliğimizdir. Artık rierdimizin 

Birinci Köy ve Zi aat Kalkınma 
Kongresi Başkam 

ANKARA 
Birinci Köy ve Ziraat Kongresi ve 

Üyelerinin izhar ettikleri samimi his 
siyata teşekktir eder, muvaffakıyet 

temennisiyle saygılarımı sunarım. 
M. M. Reisi 

M. A. Renda 

İnönü, Rumanya 

Elçisini Kabul Etti 
Ankara, 30 (A.A.) - Ankaradaki 

Rumanya orta elçiliği bir kanunusa
niden itibaren büyük elciliğe çıkan
lacağından Rumanya orta eldsi Bay 
Telemaque'ın vazifesi mezkur tarih

te nihavet bulmaktadır. 

Bugün ,bu milletin bizzat kendisi 
olan Atatürkün bu millete bıraktığı 

en büvük hazne. sapan arkasındaki 
köylüde keşfettiği. üstün tekamül 
kudreti. ic:tiy:ıkı ve bunu kıymetlen
dirmek için kurduğu Türk rejimi, 
Türk jnkllap rejimi. Türk cümhuri -
vetidir. En hızla, şahikasına ermek 
istediğimiz bütün milli davalarımız
da olduğu gibi. köy ve ziraat kalkın
ma davamızda da bugün tüken
mez varlık önündeyiz. 

Müebbet Önder, 19 yıl evvel, 
Ankaraya ilk ayak bastığı uğurlu 

günde, bizi topladılar. mukaddes bir 
dcı.v"auıu sereıı.crıi6'lui aa .. ~u.ı •. o ... 

dava, bizim r~fahımız, bizim yüksel
memiz ve bütün hükumet kuvvetle
rinin bizim için on beş yıldır durma
dan snrf"ettiği mesaiyi, hızlandırmak, 
planlaştırmak. ve kati neticeyi, bi -
zimle elele tezlendirmek davasıdır. 

Büyük milletimizin, dünyanın dai
ma en büyük ve en üstün kararları -
na sahne, eşsiz meclisinde. cümhuri -
vetin yurdun E.'fendi!'li ilan ettiği köy 
lüler saylavlarla, hükiimet adanılan 
ile diz dize oturduk, dertlerimizi dök 
tük, ulusal kararlrırı verdik. 

t. d<>rmanı haz1rlanmıstır. İlacı verile 
Rum~nya orta elçisi Reisicümhur 

Ismet Inönü tarafından kabul edile-
cektir. Kararlarımızın süratle tınt

rek vedada bulunmuştur. 
bikini i<ıtiyortız. Eğer bu kararlara ............... .....------------lazım gelen ehemmiveti vermez ve 
kalk•ruıma davasında alına:n tPdb\'r 
)Pri tatbik etmezse vebali Ziraat 
'Vekilinin boynuna olsun.,, 

rek nereden geldiklerini sormuş ve 
her birine ayrı ayn iltifat etmiştir. 

İnönü kongrenin mesaisinden çok 
memnun olmuştur. 

Sarfına mecbur kalacağımız hiç 
bir emek, varacağımız neticeden da
ha büyük olmayacaktır. 

Çetin olduğunu biliyoruz, fakat yıl 
mıyoruz ve İnönünün sözlerini, inan 
la tekrar ediyoruz: 

Milli ideale ulaşmak için zaruri gö 
rülmüş hic bi.; hareket "milli şuuru
muzun haricine çıkacak kadar muğ
lak ve milletimizin tırmanıp ta tepe
sine erişemeyeceği kadar sarp değil-
rlir . ., 
Üstün, örnek Türkiye 

Kardeşlerim, 

Daima muvaHakıyete doğru 

Bu dertler derindir, bu günden ya
rına onarılabilecek şeyler değil, fa -
kat. ciimhuriyet ve onun kurucusu o
lan Cümhuriyet halk partisi, eli
ne aldığı bu büyük davayı da büyük 
başarılan gibi, duramadan hızla ba
şaracağına şüphemiz yoktur. Cüm -
huriy~t ileri attığı her bir adımını 
geriye almadı ve mutlaka muvaffa -
kıyete götürdü. Bu davayı da muvaf
fakıyete erdireceğine şüphemiz yok
tur. 

Bir başka murahhas ta va1ilerin. 
lkılymakamlann nahiye müdürleri
;n_2:ı salahiyetlerini ist1ma l etmedik-

1erini. rnesulivet hudutların! kendi 
3tendi1erne dara1ttıklannı, bu vazi
'Yette de hicbir şev yanamadıklnn
•nı, kövlüniin miiraC'natlerinin seme 
resiz kaldığını sövledi: 

- Kövlü bawurac:ak vPr bulamı
yordu. Buviın kövlüye eşiğini ac:m-

• dırabileceği bir kapı, her derdini 
pervasızca s(1vlivebi1ec-P(ti bir has 
göstcrilnıis bulunuvor. Bu kapı 7i
raat Ve'kaletinin kanısı. hu bas Zi
raat Vekilinin hasıdır. Ve ne mes'-
uduz ki bütün baslar, nahiye mü-
düründen valive ziraat memurun
dan vekile kadar hPrkec; bi7.imle 
mesgul olmıya söz vermiş bulunu
yor. 

Biz artık devlet kapısmda dertle 
rimizi cekinmeden söyliyeceğiz. Zi
raat Vekaletinüı kapısının eşimni 

a ndıT'abileceğiz ve diklerimizi. is
tivehilP<'eliiz ... 

İnönünün kongre azalarına gönder 
miş olduğu telgraf bütün mümessil -
lere tatlı bir heyecan vermiştir. Bil -
hassa köylüler İnönünün resmini a -
lıp evlerinde bir hatıra olmak üzere 
saklamak arzusunu gösterdiğinden 
Ziraat Vekaleti yarın (bugün) çıka -
cak olan Ulak gazetesine ilave sure
tile İnönünün telgrafı ile bir resmini 
kcıyarak neşre<lecektir. 

Kongre Ulak gazetesinin her on 
beş günde bir neşredilmesini kabul 
etmiştir. 

Yarın akşam Halkevinde yedi yüz 
murahhasa büyük bir ziyafet verile
cek ve saat 10,30 da bir resmi kabul 
yapılacaktır. 

Kongre azalarının ekseriyeti bu 
ziyafete iştirak edeceklerdir. Kon -
gre havası gerek murahhaslar, gerek 
Ankara muhiti üzerinde fevkalade 
müsait bir tesir uyand1rmıs, murah -
haslar ayrı ayrı Ziraat Vekili Faik 
Kurdoğlunu tebrik ederek muvaffa
kıvctler dilemişlerdir. 

Basvekilini'!:, burada. bu kürsüde 
"Köy. ve ziraat kalkınma davası, bü
tün milli davalanmızm temelidir" 
sözünü. güzel bir söz söylemiş olmak 
için demedi. Bı:. istikamette. ısrarla, 
sebatla, dikkatle, bilgi ile ve elele 
aşk ile yılmadan yürüyeceğiz keli -
melerini, güzel }?ir cümle söylemiş 

olmak için. bir araya dizmiş değilim. 
Bu hakikatin. ta kendisidir. Cünkü 
bilivoruz ki münevver, müreffeh. 
sıhhatli köyİü demek harici tehlike -
lere karşı mukavemeti mutlak bir va 
tan, içtimai salgınlara karşı muafi -
yeti olan bir vurt. emici bir pazar. 
yüksek kaliteli ham madde ve yiye
cek, bol, aranılan ihraç malları çeşi
di ve d0viz, buhranlara karsı vıJmaz 
bir endüstri varlığı. zengin ve güler 
yüzlü bir bütct:!, büyük ve şuurlu bir 
demokrasi kitlesi. keyfiyet ve kemi
yet itibarile artan bir nüfus. ve niha
yet en şen ve fakat en az mühimmi 

Köylerinize, evlerinize, baş şehrin 
size candan gösterdiği sıcak sevgiyi 
götürün. Siz t11rihi sırtmda taşıyan 

kahramanlarsmız. En yüce bir nesil
siniz. En refahlı. en devamlı en ileri 
yaşayışa en süratle ermek için , en üs
tün vasıflara maliksiniz. Sizi bu ya
şayışa bir an evvel yetiştirmek cüm
huriyet hükümetimizin hem kararı 

hem borcudur. 
Hepinize hayırlı yolculuklar dile -

rim. Söylediklerimizin, çalışmaları -
mızın, müsbet hesaplarını. yine siz -
lere verebHmek, her ziraat vekilinin 
en büyük ihtirası ve üzerinde dura -
cağı i~ vazifesı olacaktır. 

Sayın üyeler 
Köy ve ziraat kalkınma kongresi 

nin kapanmış olduğunu beyan ede -
rim. 

Yaşasın Cümhuriyet, 
şef İnönü. 

yaşasın milli 

/nönünün iltilatlan 

Cümhurreisimiz İsmet fnönii Mec
lise geldivi zaman köylü hatiplerin 
kürsiideki beyanatını dikkatle dinle
ınis ve kongr~ bittikten sonra bütün 
mümessilleri birer birer kabul ede -

Ziraat Vekilinin nutku 

Ankara 30 (A. A.) - Birinci köy 
ve Ziraat kal!<ınma kongresini kapar 
ken Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu a
şağıdaki nutku söylemiştir: 

"Şef, birinci köy ve ziraat kalkın -
ma kongresinin sayın üyeleri: 

olmayan. bütün iyi vasıfları, günden ~""",."""'~""""'~ 
güne daha büyük bir suretle yükse - ~ yılbaşı Ana 
len bir ordu demektir. Bir cümle ile ~ 
üstün bir köy ve ziraat kalkınması ':;ı Gu··n··mu··zdu··r \ 
üstün ve örn~k Türkiye id2alinin te- !'.' U 
mel davasıdır. ~ O gün annenize bir hedi-

Bunun içindir ki köy ve ziraat kal ~ ye vererek onu sevindiriniz. 
kınına d:.tvasını, ayni zamanda ana ~ 

Mebusan İstanbul İntihabı 
Teftiş Heyetinden : 

Halil Ethemden münhal İstanbul Saylavlığı için C. H. 

Partisi tarafından emekli general Kazım Karabekirin nam-

Devalar Kaynağı 

U-.u ~fı· 
&r 

WAHL • lYERSHARP 

1 #-------..ı 

Tam ellnlz• uy
sun y a p ı 1 m ı t 

oldulu tealrlnl ve
rir. • • ltt• kablll 
ayar ucunun en 
bOyOk falda••: mo
r•kkebln alutını ve 
ucun ayarını tan• 
zlm için ucundaki 
kQçQk vidayı yuka
rıya veya •t•i•Y• 
oynatmak k&fldlr. 
Hazinesi tef fa f 
- Fazla mOrekk•P 1 
a 1 m a kablllyetı -

1 dayanıklı ve t•kll W 
zariftir. 
Aynı t•klld• kendi 
kendin• dolan yeni 

kalemler 

Toplantılar, davetler : 

Yarın saat 14 te Beyoğlu Halltevlnde 
Macaristandan gelmiş olan doktor Yakoş 
tarafından .okçuluk Tarihi» mevzulu bir 
konferans verilecektir. ---

AGARAN 
SAÇLARA 

KUMRAL ve SiY AH 
renkte sıhhi saç boyalarıdır 

İNGİLİZ KANZUK ECZAN 

BEYOGLU - tSTANBU~ 

----

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizn1 
Nevralii. kırıkhk ve bütün ağrılarınızı ~~rhal ~ 
- icabında qünde 3 kaıe ahnabıhr. -. 
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T UZLU 

HİK AYE 
su 

Yazan: D. T. 
N amık, arkadaşlarının en ya

ramazıydı. Dalgınlann ce
ketlerine tebeşirle gülünç yazılar 
yazar, arkalarına iğne ile, kağıt 

kuyruklar yapıştırırdı. Korlum ço
cukların sıra gözlerine kedileri hap 
sederek güzelce uyutup sindirir, 
dersin ortasında kendine gelen hay 
vanların sıra kapaklarını itmesile, 
yerinden iki karış havaya sıçrıyan 
bu korkakların haline gülmekten 
çocukları katıhırdı. Herkes, ders 
ortasında katıla katıla gülmekten 
yaşaran gözlerini elinin tersile si
lerken, kedi iki tarafa sall::t~a sal
lana sınıfın kapısına doğru y0lla
nır, öğretmen derse başlamak için 
çocukların susmasını beklerdi. Na
mık, bu sırada hiç gülmez, dimdik, 
olan şeylerden haberi yokmuş gi
bi bön bön, etrafına pakınırd1. Öğ
retmen, bütün bunları yapanın Na
mık olduğunu bilmiyor değildi. A
ma, hiç onun bu yaramazlıkların
dan haberi yokmuş gibi, davranı
yor, onu iş üzerinde yakalamak için 
her şeye katlanıyordu. 

* Y ine bir gündü. Çocuklar öğ- \ 
leden önceki son dersten çık 

mışlardı. Yemeğe gideceklerdi. Na
mık. bir gölge gibi arkadaslnrmın 
arı:ısınclan süzüldü. Doğruca hiç 
kimseye görünmeden yemek ye
nl"n salona gitti. Hademelerin 'lnu 
ammasından. yakayı ele vermek

ten hiç te korkmuyordu. Kc>ndisı
nin 9 arkaclaşile beraber yemek 
yr>diği masan•n başına geçti. Bü -
yıık bir külaha doldurduğu tuzu 
su clo' u sürahinin içine boşalttı. Gü 
zd çalkadı. Yine kimseye görün
maden dı~an çıktı. Çocukların a
ra ma P.arıştı. Pek az sonra da ye
mek zi i caımı~tı. Büti.in çocuklar 
yemeğe girdiler. Namık ne en son
raya kalmış . ne de herkesten once 
masaya oturmuştu. İçinden !nskıs 
gülüyor, bakalım bu ala deniz su
yu kimin midesine inecek dıye dü
şiiniivordu. Yemekler dağılmıya, 

çocuklar yemeğe başlamıştı. 

* B u sırada sınıflarının öğret -
meni de onların masasına 

doğru yürüyordu. Hademeye bir 
iskemle getirmesini emretti. Ye -
meğini getirtti. Sofranın başına o
turdu. O da onlarla beraber yı.:me
ğini yemeğe başladı. Namık hıç de 
öğretmenin gelip onlarla b<>raber 
yemek yiyeceğini aklına '{etir;ne
misti. O. öğretmenini çok ~ever -
di. Kendilerine pek çok şeylt)r öğ
reten bir insana sap gibi suyt: içir
ınenin pek fena bir şey olduğunu 
da biliyordu. kalbi küt küt atmıya 
başlamıştı. Sonra kendi ke11dine. 
bu kadar kosup yorulmuş. susamış 
çocuk varken, herkesten önce öğ
retmen suya sarılacak değil ya! de
di. Nasıl olsa. ondan önce birı dav 
ranacak. Namıqın da böylece is
tediği olacak, yine herkes gülmek
ten kırılacaktı ama, işler hiç de o
nun düsi.indiiğü gibi olmadı Su -
:rahiye ilk elini atan öğretmen ol
muştu. 

* 
Namık. bir aralık öne do,qru 

atılacak. öğretmene. ıçme

yiniz efendim, onun içine hir kü -
lah tuz doldurdum, diyecek oldu, 
ama, o. bu isi yaptığının bil inmesi
bi de istemivordu. Çünkü hıçbir 

vakit yaptığı bir yaramazlığın mey 
dana çıkmasını arzu etmezdi. Ne 
yapsam da öğretmenin tuzlu suyı 

içmesini önlesem diye düşünlırken 
öğretmen bardağı dudaklarına öeğ 

dirmişti ama o, ötedenbcri, her me
deni ve sıhhatini düşünen insan 
gibi, suyu yudum yudum içerdi, 
ilk yudumu içmesile yüzünün bu
ruşması da bir oldu. Çocuklar, hiç 
bir şeyin farkına varmamışlardı. 

Yalnız Namık, kıpkırmızı kesil -
mişti. 

Öğretmen, bu anda. bütün ço
cukları süzmüş, bu i.şi de Kamığın 
yaptığını anlamıştı. Fakat, o, ço
cuğun bu muzipliği kendi.:;i için 
yapmadığını da anlamamış değil
di. Hiç kızmadı. Bir şey olmamış 
gibi bardağı önüne koydu. Sonra 
Namığın önünden bardağmı aldı. 

Ağzına kadar sura hideki tuzlu su
ile doldurdu. Ona uzattı. Yemek or 
tasında su icmek iyidir, Haydı ai, 
iç bakalım! dedi. 

* N amık. di.isünmeden dol11 bar 
dağı aldı. İçmemesiııin çok 

yanlış bir şey olacağını biliyordu. 
İçmezse hem foyasını mcytiana 
.rnymuş, hem de böylece kendisi-

ne layık görmediği şap gibi suyu 
öğretmenine layık görmüş gibi ola
caktı. Hiçbir şeyden haberi yok -
muş gibi bardağı ağzına götürdü. 
Bir yudum içti. O da öğretmeninin 
yaptığı gibi tekrar önüne koydu. 
Öğretmen, onu bir yudumla hıra -
kır mı hiç! İç diyorum sana'. So
nuna kadar iç! dedi. 
Namık, her yudumda yüzünü 

buruşturarak, midesi kavrularak, 
öğürerek, kusacak gibi olarak ko
ca bardak suyu içti. Çocuklar ma
karaları koyuvermiş gülüyorlardı 

ama, hala bir şey anlamamışlardı. 
Namık, adamakıllı bozulmuş. utan
mıştı. Midesi de fena halde bu -
Ianmıya başlamıştı. Müsaade isti
yerek kalktı. Bahçeye çıktı. 
Öğretmen, hademeye masadaki 

suyu değiştirtirken, çocuklara, Na 
mık. bu sefer de kazdığı kuyuya 
kendi düştü, dedi. O gün. yaramaz 
çocuk. adamak•llı bir mide rahat
sızlığı geçirdi. Fakat, bu ona gü
zel bir ders olmustu. Bir daha böy
le münasebetsizlikler yapmıya töv
be etti. 

Bu resimlere bir de ters taraflarından bakın ! 
Bakalım ne göreceksiniz ! 

İnsanlar ötedenberi, baş1arma gelen herhangi bir şeyi iyiye, yahut 
fenaya yormıya alışmışlardır. Hfila sağ elinin kaşınması ve yahut sol gö
zünün seyirmesine mana verenler vardır. 

Bir zamanlar, yukardaki sağ resimlerde gördüğünüz piliçleri, önle
rine atılan yemi iştiha ile yemesi; arıya, karıncaya. aslana, uçan güver
cine rastlanması, göz seyirmesi, aksırık duyulması hep iyiliğe hamledilir
rniş. Halbuki, eski Romalılara göre kedye, maymuna, tilkiye raslamak, 
ayağın eşiğe çarpması, elbisenin iskemleye takılması, piliçlerin önleri
ne atılan yeme aldırış etmemeleri, işlerin fena gideceğine delalet eder
miş. Ne tuhaf değil mi 

® 

En Güzel 
Hikayeyi 
Kim Yazdı? 

Bu sütunda, 24 kanunuevvel ta
rihli sayımızdaki resimli hikaye
yi en güzel yazan Kudret Erenin 
yazısını okuyorsunuz. Eğer siz de 
yazınızın birinciliği kazanarak her 
kes tarafından gazetede okunması
nı istiyorsanız, bu sayfanın altın
daki yazısız resimli hikayeyi dile
diğiniz gibi yazarak bize gönderin! 

• 
Korkak Müşteri 

Yazan : K udret Eren 
Bay Tekin, gazinoda, masanın 

önündeki iki koltuktan birine im -

rulmuş, kucağına çocuğunu almış

tı. İki elile tuttuğu gazetesl'1i bir 
çarşaf gibi açmış okuyordu. Bir a
ralık, onun masasına doğru bir 
müşteri ilerledi. Bu, dalgınlığı, 

korkaklığı, miyopluğu ile tanılan 

biriydi. Ona sırık Ali derlerdi. Mü
saadenizle bayım. diye masadaki i
kinci koltuğa sopa yutmuş gıbi, 

dimdik oturdu. Garsona bir çay 
ısmarladı. Sigarasını yaktı. Gaze
teyi kendisine çevrik duran tara
fından okumıya başladı. Bir du
varın arkasında saklananlar gibi 
gazete ile babası arasında büzül
müş, kalmış olan çocuğum küçük 
Alyın, farkında bile değildi. 

Onun ara sıra gazetenin iıst ke
narından taşan saçlarını gfüüyor, 
fakat çok miyop ve biraz da dalgın 

olduğu için bu saçları T~kinin sa
kalları zannediyordu. Gözünün i
liştiği ba'ıka bir havadise henüz 
gözü ilişmişti ki, Cırrt, diye ma
kasla kesilen bir kağıt sesi du
yuldu. Gazete adamın dizlerine düş 
rnüş. çocuk birdenbire gökten in
miş gibi belirivermiııti. Ne-ye uğra
dığını bilemiyen sırık Ali. büyük 
bir çığlık atarak, bilardo taşı gibi 
havaya sıçradı. Oturduğu l\:anape 
kırılmış, masadaki çay, ağzındaki 
sigara yere düşmüştü. Demınricn -
beri olanların farkında olmıyan B. 
Tekin, bu da nereden çıkh. buna 
da ne oluyor dercesine zavallıya 

bön bön bakıyor, küçük yaramaz. 
sanki hiç bir şey yapma::nış gibi, 
babasının kucağında dimdik du~ 

ruyordu. 

KORKU 
Bay Osman, gazinoda oturmuş 

gazete okuyordu. Arkadaşı Bay 
Tan, cahil olduğundan gazete dın
lemiye çok meraklıydı. 

Onun karşısına geçerek bir is -
kemleye oturdu, gözlerini ona çe
virdi. Havadis dinliyordu. 

Bay Osmanın oğlu kucağında o
turmuştu. Önünü gazete örttü
ğünden görünmüyordu. Baba5ıının 
kucağında raha edemeyince sıçra
dı. Bunu Bay Osmanın arkadası 

gördü. Neye uğradığını bilemiyen 
Bay Tan, birdenbire kabus gür
müş gibi oldu. Gözüne i.nanmadı. 
Ödü kopmuş gibi haykırarak is -
kemleden düştü. 

Sonradan işin iç yüzünü anla -
J')'\u: ıım.a.. olan da olmuştu. 

Sacit Akman 
Adana Birinci orta ok1ll 

Çocuk Sayfamıı:da 

Hediye Kazananlar 
Yarınki Nüshamızda 

Netredilecektir. 

• .................. İllEllıa..a. • 

- o EGLE NCELI 
OYUNLAR 

Burada gördiiğiiniiz yirm: t-<,,.e sim parçasını ayn ayrı kesin! Gere
ken şekilde biı le~tirerek bütiin r~.':> mi meydana getirmiye çalışın! Bu ifi 
8 da.kikada yapabilirseniz zekı bir cocuksunuz. demektir. 

Bu Adam Diyor ki: 

Şu, üstümdeki 36 kutulu karey
le 12 ( X) işaretini görüyorsunuz. 
Bu 12 işaretten her birini dilediği
niz bir kutuya koyun! Şu şartla ki: 
Yukardan aşağı ve soldan sağa her 
sırada iki (X) işaretinden fazla i
şaret bulunmıyacaktır. 

Altımdaki atın eksık çizgilerini 
tamaı~ılayın! 

Burada 49 noktanın kalemi Kal
dırmadan nasıl birleştirilebılece -
ğini görüyorsunuz. ArkadaşlJnnız 
acaba bunu yapabilirler mi ı-ii? 

XXXXlıCX 
xxxxxx 

PORTAKAL OYUN U 
Her oyuncu iki kşık alır. Sol e

lindeki kaşığa bir portakal koyar. 
Başla kumandao,;ile herkes. sağ e
lindeki kaşığı silah gibi kulhna -
rak karşısındaki oyuncunun p•>rta-

kalını yere düşürmiye çalışır. Biöy 
yandan da kendi portakalının düş 
memesine gayret eder. Portakalı 

düşenler, oyundan çıkarlar. En 
sonraya kalan birinci sayılı/. 
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BİLMECE 
BULMACA 

1 - Şu beş yelkenlinin - geçtik
leri yollar biribirini kesmemek şar
tile - kendi harfleri le gösterı lmış 
olan limanlara gitmesi lazım Bu 
şartı gözönünde bulundurarnk her 
birinin geçec~ği yolu kurşun ka-

7 8 
-- -----

1 
4 2 

lemle çiziniz! 
2 - Bahçıvan Bayan Ayşe ile 

kızının nerede olduklarını sıze so
ruyor. Bulunuz bakalım! 

3 - Bu şeklin dışmda kalan 12 
sayıdan her birini boş kutulardan 
birine koyıJnuz! Şu şartla ki, sol
dan sağa, yukardan aşağı ve çap
razlama her sıradaki sayılnrın mec 
muu 20 edecektir. 

Bu bilmeceleri halledenlerden 25 kişiye 
muhtelif hediyeler vereceğiz. 
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rll ~iediye Reisi, 
r.rde B~şarılan Yeni 
işleri Anlatıyor 

KOLINOS :Utı!~~'! 
latan XoHnom adllfJdlc 

Dil MACUNU 
dQnyada mil
yonlarca sıe

vat seve seve 
kullanırlar. TQ 

pQn muhteviyatı tebl1 edllmlı olduğundan u=n nıOddetle lhtcyacınızı tenıhı eder. 
BQyük tüpü 40, küçük jiipü 22i kur.qtur. 

Fuar Sahasında Bu Yıl Yeniden 

Yüzlerce Pavyon Kuruluyor 
Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu llCinları 

Geçen ıeneki lzmiT fuarının neli.s bir gece mamaraa 

Harp Akademisi için 3600 kilo 
Koyun etinin açık eksiltmesi 2-1-
939 Pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede Amirlik Satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 1440 lira ilk teminatı 
108 liradır. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

"438,, "9187,. 

lr 
Levazım Amirliğine bağlı mües-

sesat için 25500 kilo çubuk ve 
25500 kilo kesme makarna ve 6250 
kilo tel, 6250 kilo arpa şehriyesi
nin kapalı zarfla eksiltmesinde tek 
lif edilen fiyat vekaletçe pahalı gö 
rüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 
2-1-939 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım im.ir
liği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 

.J.2052 lira 30 kuruş ilk teıninatı 
903 lira 92 kuruştur. Şartname ve 

elki gün şehrimize gelea İz- 420 bin metre murabbalık bir sa
Belediye Reisi Doktor Behçet hayı iş~al eden ve Türk mühendis
dün Türkoiısi ziyaret etmiştir. lerlmiz tarafından hazırlanan bu 

çet Uz, bu arada gazetecilerle de ge~ park içindeki her türlü spor Kordon) üzerinde yapılacaktır. Bu 
hasbihalde bulunmuş ve İzmir ve l ~ltür eserleri ve hayvanat bah- t 1 500 bin liraya mal olacaktır. Ve 

_ve ~a: işleri hakkında şun- çe~~ e güzel bir müessese halini al- ~:aatına bu sene başlanacaktır. 
soylemıştır: ıaktadır. İstanbulda Fuara ait bazı işleri-

Sevgili Reisicümhurumuz İs- Yeni yapılan ifler mizi gördüm. İyi temaslar yaptım. 
İnönüne İzmirlilerin saygı ve Günlük şehir işleri muntazam ve İstanbuldan Fuara bu sene yerfi ve 
ürlerini arzettim ve Kurulta- yolunda gidiyor. Büdcemiz denktir. abancı birçok firmalar daha çok 

fevkalade toplant1:5~a İzmi:den Her sene 150 bin lirasını ve~iğimiz iştirak edecektir. Pazar günü vapur
arkadaşlanmla ıştırak ettım. istikraz borcundan başka kımseye la İzmire dönüyorum.,, 

k muhtere:m. Ba~~kilimiz c: borcumuz yoktur. Yapt~~ız ~~r F Sahasında Yeni 
Bayara şehır ışlenmız ve İzmır nıflarla yeni imar işlenmızi yurut- uar 
rnasyonal Fuanndan geçen se- miye ve büdcemizi arttırmıya çalı- p nlar Kuruluyor 

alınan iyi neticeler ile 1939 se- şıyoruz. İdaremizde olan havagazın avyo 
· Fuan çalışma hazırlıklan hak- da yeniden ıslahat yapıyoruz. Altı ay İzmir, (TM)-939 İzmir entemasyo 

a mufassal malumat arzettim. evvel başladığımız ve tzmirln bütün nal fuan hazırlıktan süratle ilerle
sene minnettan bulunduğumuz motörlü vasıtalarını içinde toplıya- mektedir. 

himaye ve yardımlarını bu cak 30 bin metre murabbalık bir sa- Fuar sahası, btı sene hayvanat bab 
eıaftel/ tfedeceklerini vaat buyur ha işgal eden, bazı yerleri iki bazı çesine doğru genişletilecek, buralar· 
öylü c yerleri üç katlı betonarme ve bu da yeni pavyonlar kurulacaktır. Fu· 

fj imar ifleri asnn her türlü icaplarına cevap ve- ara iştirak edecek küçük firmalar, 
hurlyetin meydana getirdiği recek iki sene sonra da belediyeye dasa ziyade bu mmtakada yer alacak 
lzmir iktısaden h gün bird otobüsleri ile beraber 300 bin Ura Iardır. 
lruvvetlenmekte ve nüfusu art varidat temin edebilecek garaj san- Memleketin her tarafındaki ticaret 
dıF. İzmir her sene 20 Ağus- tral işi bir hayli ilerlemiştir. odaları bu seneki fuara daha geniş 
20 Eylt1le kadar devam eden 150 yataklı çocuk hastanesi inşa- mikyasta iştirak edeceklerdir. Tür-

bir davanın imtihamnı verir. atı oldukça ilerledi. Bu hastane her kiye Ticaret odalan pavyonu, yur • 
yüz binlerce yurttaş ve dış- hangi bir ihtiyaç karşısında istikbal dun zirai ve ekonomik durumunu 

gelen binlerce müdekkik ara- de daha başka kat ve pavyonlar ila- canlandırabilecek şekilde olacaktır. 
lar ibu imtihamn mümeyyizle- ve edilebilecek şekilde geniş bir bah Fuar için hükumetçe vaadedllen 
• Sizlerin de bu mümeyyizler çe içinde kurulmaktadır. yardımların mali sene başından ev-

İzmirlilere önümüzdeki - yeni otel kuruluyor vel yapılması temin olunmuştur. 
fuarmda şeref vermenizi rica Otel İzm.irin çok mühim ve Acil 939 fuarında, sergi sarayının yan-
ğim. • Ben şimdiden ıdze kati bir davasıdır. İzmir diğer şehirleri- s1 ikmal edilecektir. Mütehassıs mi

imanla temin edeyim ki İZmir mize nisbeten daha ucuzdur. Çok gü mar Gotye, sarayın maketini hazır. 
sene bu imtihanı daha parlak zel ve kullanışlı ucuz bir otel yapa- lamıştır. 

......... .__tir. rak İzmirin hayatı umumiyesinde Bu seneki fuar, eğlence baln1D1n-
Enternaıyonal laar bir değişiklik yapmak istiyoruz. En dan da çok zengin olacaktır. Alman-

;.Lmırin iktısadi kalkınmesmda ternasyonal Fuar günlerinde ve di· yaya muhtelif eğlence vasıtalan si
ihim bir 8mll olan ve seneden se- ğer zamanlarda içten ve dıştan ge- pariş edilmiş, büyük bir sirkin geti

e ~ternasyonal karakterini sür- leceklerin huzurlarını temin vazı- rilmesine de teşebbüs edilmiştir. 

nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile bera
ber belli saatte komisyona gelme
leri. (454) (9402) ... . 

Ordu hastaneleri için 240 çift er-
kek çorabı 3-1:939 salı günü saat 
14.30 da Tophanede İstanbul le -
vazım !mirliği satmalma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 72 lira, teminatı 10 
lira 80 kuruştur. Nütnunesl ko
misyonda görülür. fsteklilerln ka
nuni vesikalarile belli saatte ko
misyona gelmeleri. (455) (9430) ,,.. 

2500 kı1o salça 3-1-939 salı gü
nü saat 14 de Tophanede levazım 
lmirliği satmalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(456) (9431) 

* Orta okullar için kimya Aletleri 
ve eczası ile tabiiye takım ve fi
zik ders aletlerinden ikişer takını 
alınmak üzere açık eksiltmesi 14-1-
939 cumartesi günü saat 11 de Top
hanede lstanbul levazım amirliği 

satınalma komisyonunda yapılacak 
tır. Hepsinin tahmin bedeli 3500 
lira, ilk teminatı 262 lira 50 kuruş
tur. Şartname ve şekilleri komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte ko 
misyoM gelmeleri. (457) (9432) 

* Süvari Binicilik okulu için 300 
metre mikabı kum 5-1-939 perşem
be günü saat 14.30 da Tophanede 
levazım imirliği satınalma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 360 lira 
teminatı 54 liradır. İsteklilenn ka
nuni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(460) (9489) 

* 2,600 adet muhtelif kuvvette 
Osraın, Tungsram, Filips, markalı 
elektrik ampulü 6-1-939 cuma gü
nü aats 14 de Tophanede İtasnbul 
Levazım amirliği satınalma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. İs
teldilerin teminatlarile beraber bel 
li saatte komisyona gelmeleri. 

(463) (9536) 

* 250 adet çelik somyalı karyola 
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OTO ELEKTRİK 
Taksim Kıtla geçidi No. 21. 

Her nevi muayene, tecrübe ve tamir 
Muvaıkkaıt Meşher: Taksim Ceylan han No. 25 

Netriyat alemimizin en faydalı ve en lüzumlu kitaplarmd~ 
her bekirm, her evlinin mutlaka okuması lazım olan ve milli 

kütüphanemizde mühim bir bofluiu dolduran 

FENNi, iÇTiMAi ve PSiKOLOJiK BiR ESER 
. Dr. z. z. nin 

BEKARLIK ve EVLİLİK 
Bilgisi ve ·Öğütleri 

~ıktı. Herkesin konuşacağı ve kütüphanesinde evlAdlan lç';11 ~aklı
yacağı bir eserdir. Bekar gençleri, bütün evlileri yak~dan ilgilendi
ren bu eser içinde (Evlenme nevileri, evlenmeme masturbasyon, tena 
sül organlan; vazifeleri, zührevi hastalıklar, yaş ve evlenme,. 5!11"" 
hat ve evlenme evlenmede küfüvlük, evlenmede aşk, nişan, nikah, 
zifaf balayı evlilik hayatı, kıskançlıklar, evini yıkan ve yükselten 

kadın, vm· in kadını evinin kocası, kadın çalışmalı mı? Koit ve ko-
'e ' d- -itte hijienik tedbirler, ay başlan ve ~zukluklan, .çoc~ uşurme 

ve düşürtme, gebelik ve tedbirleri, doguın ve tedbırlen, çocuk. ve 
aile adet kesimi ve kadında buhran yaşlan, akamet ve kudretslZ -
lik) 'gibi her şahsın sıhhat ve hayatı, aile bünyesinin zindeliği, sell
meti ve ahengi için bilinmesi lüzumlu olan şeyler vardır. Fiatı 5 

kuruştur. 

KANAAT KiTABEVi 

Bir Türk Muhasip · Muavini ~ranıyo: 
Büyük bir Ucarethane, muhasebe usulü ~eba~isile Almanca ve 

ya Fransızca bilen bir memur alacaktır. Talıplenn; referans ve 
tekliflerini kendi el yazılarile yazılmış bir mektupla P. &. (2276 
AA) adresine bildirmeleri, ve yukardaki şartlan haiz olmayanların 
müracaat etmemeleri rica olunur. 

d 

Bayanlara mahsus elmash ve pırlantalı S 1 N G E ~ saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradır. 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GABANTıı..tnİB -
Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gönderilir. • 
S t N G E R SAAT MAÖAZALARI - İstanbul EminönO.. Tel: ztHt; 

iÇKiSiZ AiLE SAZI 

• 

inkişaf ettiren Fuarın 939 sene- fesi bu işimizi çek acele meydana Bu sene, Almanya, İngiltere, İtal· 
hazırlıklanna hemen 'başlanmış- getirmemizi icbar etmektedir. Mu- ya, Yunanistan, Filistin, !randan baş 
l'uar bu şene de bir çok yenilik- vaffak olduğumuz zaman İzınirln ka Rumanya, frak, Afgan, Yugoslav

ıe açılacaktır. Şimdiden birçok büyük bir noksanına cevap verilmiş ya, Çekoslovakya, Mısır ve Fransa
li ve yabancı müfteriler yer al- olacaktır. Otel, İzmirin en güzel nm da fuarda birer pavyon inşa et-

16-1-939 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım amir
liği satmalma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 6500 lira, ilk temi
natı 487 lira 50 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesika -
larile beraber teklif mektuplarım 

ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (462) (9535) 

Dinlemek isteyen bayan ve bayların pazar gündtızlerDe 
salı akşamlan Dördüncü Vakıf Han Borsa Kıraat1ıaned
ne teşrifleri. KEMANİ SADİ idaresindeki saz heyetiyle 
birlikte bayan MUALLA ve yeni bir yıldız Bayan 

tadır. yeri olan Atatilrk Bulvan (Birinci tireceklerl tahmin olunmaktadır. 

Yaşıma uygun bir muhakeme De anlamıştım ki, 
Zelihanm beni isteyişmde, insanlar arasındaki o kar
fllıklı ezelden ısın ş, o tipini buluş kadar tesadufün 
ikimizi başbaşa bir çöle ve dağa düşürmesinin de te
*1 olmu§tur. Yadırgadığımız bu yerde biribirimize 
medeniyet akrabası olmuştuk, başkalanndan uzak 
d muş kaç göçlu akraba çocukları gibi de sevişiyor
duk Fakat bu dar muhıtten dünya genişliğine atıldı
lıınız l!JD benım için eski mevk"imi korumak imkan
llZ ola&ktL Onunla ve onu göz erine kestireceklerle 
arışmıya ne servetim, ne benliğim müsaitti. Aralık 

'117.-.!llMPft'I ~en bir kıskançlık nobetile kavrularak, sinirli 
'9 ğuıtı yaşıyacaktım. Zelihanın iyi yüreğinden ni
hayet bir şey bekliyebilirdim: acımak._ 

nortlerle geçirdiği bir gece eğlencesinin sonun
da, Yalnızca beklediğim yatak odama girecek, ha
tırımı IOl'acak, nabzımı tutacak ve alnımdan öpecek. 
IOyun!11l)'a dairesine gidecekti. Soyunduğunu seyre
deınJYe°'*tun. yabancı busesi dokunmuş omuzlannı 
=.. yabana ha e dolu. o zümrüt vy kehr bar hal-
kalı gözlerlid.: ecektim. Yemek istedikleri ba-
-1derf çi :hak renk bağrına hapsederek e-

TEFRiKA No. 45 
rlten acayip nebatlara benzettljtm bu gözleri, onla
rın içinde yeniden erimek fırsatını gözliyecektim. 

Vücudunun bir çukuru, bir tümseği bir luıl'l§Jk
hlı, aevişmelerimizden zihnime hAk olmuı bir tavrı, 
bir edası, bir bakış ve bir hıleylfl aldıma geldikçe 
haykırmak, ağlamak, sokaklarıi ujramak, derdini aç
mak gibi her apkm yaptılı çılgınlıkJan yapmaktan 
kendimi alıkoyamıyacaktım. 

Insan sevdiği kadından ayrılınca sade bir tek çeh 
renin hayalini götürmez. Onun, biri herkesin blldijl, 
öbürü yalnız Apkmm seyredebildiği iki phsiyeU var
dır ve en çok hasret çektireni de o lkbıcisidtr. Çok 
defa sevişmeler arasında kendi kendime 10rmUfUJD
dur: 

- Dem1n IOkaJı:ta beraber bulundulam rahat, 
durgun, muntazam yilzlft aelu kadm flmdl fil, çehreal 
karmakanflk, vahşi, bırab, hırçın kadın ımdır'l 

Fakat Zelihamn sadece her lı:admcfat her maş11-
kada bulunan bu iki benlilfnden mi ~aktmıT (). 
nmı bir üçüncft phsiyetf. var: fikir, zekl, ruh kud
ntL. Güzel' bapnın içi de güzel, 1i1ze1 gölsQnibı lçJn. 
6tkl de dııeU 

Zelihanm bu üçüzlü benliğinden yarın mahrum 
kalmak ne güç olacak! Ayrılmadığım halde rolü'Jl ne
dir? Aşk bahçesinde yabancılarm çiçek ve yemış dev 
şirmelerini uzaktan gözetlemek... O, artık, benim 
yükselemediğim bir yayladır yamaçlan, pmarları, 
çimenleri, karlı tepeleri ve kuytu gölgelikleri yaban
cıların zevkini sürdükleri gezinti yerleri olmuştur. 

Tantal'in işkencesi, kalan ömrümün rüznamesi 
olacak. 

Bu işkenceden sıynlmak lçfn baş vuracağım tek 
kurtuluş yolunu da biliyorum: Şakağıma kurşundan 
bir vize mühürü ve üstüne kırmızı mürekkepli bir 
okunmaz imza ... 

Daha fenası vardı: Olabilir ki, çoklan gibi bu 
haysiyet isyanını da yapamıyacaktım; Zelinin yanın
da, hürriyetini engelliyen bir miskin ihtiyar halinde, 
her ihanete razı, boynu bükük sürüklenecekUm. Nis
betsiz aşklar, yükselmekten fazla insanı alçaltmıya 

daha müsaittir. 
Arkadaşlarım nazarında turnayı gözünden wr

muı bir gönül ve servet avcısı mevkiine inmek de 
hopUn& gitmiyor. Benden bahsolunurken, Mısır 
~terinden dul kalmıı yqh kadınlarla evlenip 
antika pua kolebiyonu merakına düpm, eski met&o 
llblzlerle ded1kod11 salnamelerinde bir maya gir • 
~ek Sakarya ve Dumlupınardan sonra bana yakıt
DlNdı. Mm! varb;lı ölnıOf h1r khmeııfn delJJ, yur
dunda;. 8ftrı0nde bile bir gD.n bafUl1: önthıe efdlrecek 
bir banketine tabammm edemezten ben ~ bmm 
....... Wmı? Btlll ld....., elebatdarma teıtetl --

M E N Ş U R E Telefon: 22303 

raştırınıyordum. 
Bir damat, bir prens konsor rolünde kend.~1 rü

yamda görsem çırpınarak uyanmaklığım kabildi. 

Zeliha hem maddi, hem de güzelliği ıtibarile ma
nevi servetti. Bu çifte servet bana bir çifte endişe ~ 
lacaktı. Maddi srvetinden arlanacak, manevisinin, 
yani muhabbetinin bana karşı çoğalması hırsı v~ a
zalması korkusile de ara vermez helecanlar geçıre
cektim. 

Tek taraflı bir aşktan ruh temizliği ve sağlamlı
ğı ile çıkabilmek ne zor! 

Hayır! Böyle bir sona varmamak için başlangıç-
ta kendini kurtarmak 1Azun! • 

Onun içindir ki, fırtınalı gecenin sabahında Ze
lllıa, bavullarımın hazırlandığını oğrendl. odama 
ıeldl: 

- Demek gidiyorsunuz. 
Yenilmiş bir ses .. Gözlerinin altındaki siyah 

gölgelerle, yan kadın, ne kadar güzeldi ve yarın, 
ne derece güzel olacaktı! Onu ben görmiyece~ 

Göz pınarlarımın dolduğunu duyuyorum. 
Kendisine biitün korkularmıı, yannın endi şelerl 

nl, çekecelbn sıtmalan anlattım ve hayattan nasibi
ni alması lüzumunu tekrarladım. Projesinin bugün
kil siyasi vaziyet içinde başanlamıyacağuıı. bir mü
tait zaman beklemeilni, Sincardakjlere paraca yar .. 
dun etmesi1ü, kendi bı.pnı kurtanJlak lstiyen bir 
11içlu ppetDe allattim. 
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uş,olduğum yer 

ev 

't A N 

e a mıştım 

• 
• Hi metlere 

i tanbulda er a e yın 

in Kuruş 
Etmişti 

EHmdeki kalan son tahrip ~{::ılı
ı da bu eve kullanmak, içindc
crini tle havaya uçurduğum ar-

ı ıı a kavuşturmak maksa -
i rama daha yaptım ... Fa-

-.at .... U i.inciisü icin kalkamadım .. 
Y tt ~mı yer al kana boyanmıştı. 
B n de mec.alsiz, hareketsiz oldı1-
1mn yerde uzanmış kalmıştım. Sa~ 
ve solumdaki, gerimdeki arslan 
y-ırekli neferlerim, benim vurul • 
du~umu görünce artık korunmak
tan vaıı:geçmisler, diz çökmüş va
ziyette evin pencrelerini çok şid
detli bir ates sağanağına tutmuş
lardı. Solumda bulunan AfyonJ~a
rah · arlı Mahmut onbaŞl, gittikçe 
siddetlenen ateşimiz karşısında 

haydutların ateşi hafifletmeforin -
den istüade etmiş, beni kucakla -
dığı gibi ihtiyat takımın bulundu
ğu yere götürmüştü. Yaram çene
min altında ve ağırdı. Ilk bnkmı 
müfrczemin sıhhiye onbaşısı Ka· 
JI":l t~rafından yapılmıştı. Menli
ğe götürülmek üzere yatırıldığım 
sedyeyi kaldınrlarken dehşetli bfr 
patlama olmuş, bulunduğumuz 

sırtlar b "le, bir depreme gibi. ool 
lanmış, sarsılmıştı. 

Ben vurulduktan sonra, çok fe
dakar başçavuşum Konyalı Mus
tafa, benim kullanamadığım tah
rip kalıbını haydutların son sığı
naklarına sokulup koymuş. Bu ko
~a binayı, içinde yığılı bulunan 

k miktarda bomba, cephane ve r ı "haydut kafilesile beraber ha
valandırımştı. Menlik askeri hacı

tancsine getirildiğim zaman, köy
d tlamanın şiddetinden ka
sabadaki kış1a, hastane ve diğer 
büyük, h-ücük binalardaki pence
re camlarının olduğu gibi klnldık
lannı hayretle görmüştüm. 
·Hastanede yaramı muayen~ i-

le ağırlığını gören başhe

kim kaymakam Halit bey hemen 
Sclanik hastanesine gönderilmek
liğirne lü7.Um göstermiştL Beni çok 
seven arslan neferlerim scdiyemi 
bir araba hızıyla Demirhisar istas
yonuna getirmişler, döktükleri iç
ten göz yaşlan, sağlık duaları ile 
U~'Urlamıslardı beni. 

Ertesi grın Seliınikte, Hamidiye 
hastanesinin kücük odalanndan hi 

.ıdeydim. Bu küçük oda ömrü
ün tam sekiz ayını yutmuş, bn 
tiddet icinde sıhhatimde hissetti
n değişiklikler gerçekten beni 
rk'"tltmuştu. 

fnanırmısmız? .. Bu dermans1ı, 
?amaktan ümitsiz halimde de 
e vahsilik damarlarım lrnbar- , 
?tı. Hastanenin kaba döşeğinde 

... vermek korkusu benliğimi 

'1armış. akhmı rlağıtmıstı. 
Ayıplamazsınız beni değil mi, 

sayın okuyucularım?. Duygulanmı 

iyice anladınız arlık. Olümüme 
ıl<>"til, bir türlü ısınamadığım, ha
yatı11a alışamadığım her hangi bir 
şehirde öleceğime, kasvetli bir ~e
hir mezarlığına gömüleceğime öf
keleniyordum. 

ı..1...1.;:'.lt mukadderat nrtık be-
~ nim Rumelideki nasibimi 

kökünden koparıp atmıştı. Buna 
Serez mutasarrıfı Reşit, Selanik 
\•alisi HaS<ın Fehmi Paşaların, bfr
biri ardınca ettiğim şerefli hiz
m"'tleri ve son <Dcreimüslim) ki:iyü 
h; d ·sesini sı:ır:.ıya bildirmeleri se
bep olmuştu. 

Çünkü, o zamanın tumturaklı 
l"sar"Je aynen söyliycyirn: 

"T vali eden hidematı fedaka
ra!'le ve cansiperaneme mük<"tfo
t n karihai ilham sabihai hazreti 

· ariden bin kuruş maaşla tıh
e baş komiserlik riitbesi tevcih 
'nei sadakat ve ubudiyetim 

c;inci ri'tbeden bir kıta Mecidi 
l·"anı zi aniyle tezyin buyunılmuş 
e h ciel!'a hidematı fedakarnne

""e 1 t nbulda devamım da izhar 
bu t r-ulan nrzuyu şahane mukte
"5ırdan bulunmuş .. ,. 
Oıctuğu için hürriyetlmt e1clen 

evdi~Jm da!t!ara. 

Bulgar Sadık komiser 
kıya/ eti ile 

ormanlara, serbest hayata veda ile 
lstanbula gitmek, ister istemez 
şimdiden şehir hayatına alışın::ık 

mecburiyetinde kalmıştım. 

Hastanede geçirdiğim hayat be
ni oldukça oyalamıştı. Me.ğ'er be

ni ne kadar da çok ve içten se

venler varmış. Baş ucumdaki do
labın çekme ve gözleri Ethem, Re

şit, Ibrahim Paşalar gibi beni se

venlerden, bir çok silah arkadaşla
rımla müfrczemdeki kardeşlerim

den, hele Istanbulda görüşüp ta -
mştığım sırmalı, sırmasız beyler, 
paşalardan sık sık gelen hatır sor-

ma mektuplan, telgraflan ile dol
muı:;tu. 

Y
attıqım oda günlerin her sa

atinde beni· görmeğe ge
lenlerle dolup bosalıyordu. Vali 
rahmetli Hasan Fehmi Paşa, bile 
her gün yaveri jandarma yüzbaşı
sı Osman beyi gönderiyor, halimi, 
hatırımı sorduruyordu. Bu k::ıdar 
mı ya? .. Ya Balkanlardaki kirye 
ve gospodin dostlarım! .. Başlc:ırın

da. ölmediğime kimbilir ne kadar 
icerlcyip yeislenen Sandancski ol
mak üzere, Osmanlı toplulut:;runa 
katılışıma sinirlenip ateş püsküren 
bütün komitacılar da unutmamış
larmıs beni meğer. 

Azrailin biJe kıyamadığı <"'nnca
ğızımı aldırmak kasdiyle Selfiniğe 
gönderdikleri fedaileri. bir lırsa

tını bulup yanıma girmek icin 
hastanenin etrafında fırıl fırll dön
müsler de haberim bile olmamıs. 

O zamanın gözü acık, kulağı delik 
polis müdürü Niyazi beyin uya
nıklığı beni bu eli kanlıların yatı
racakları ebedi uykudan kurtar
mış. 

Haklarında beslediğim minnet 
ve şükranlarımı şuracıkta da yü
reğimden tasırdığım operatör Yan
yah Ali Rıza bey ve hekimlerden 
madam mora) nın dikkat ve ihti
mamları ile sıhhatim biraz iyileş-

mis, çarpılan çenem düzelmişti. 

Bir gün, Gazi Ethem Paşanm ev
velce Istanbuldan gönderdiği baş 
komiser elbisesini giyinmiş, nişa

nunı göğsi.lmc kılıcım1 belime tak
mış, çok sıkıldığım hastaneden çı
kıp kendimi Istanbul trenine at-
mıştım. (Devamı var) 

iHTİY ARLIKTA NEZLE 
Tabii, sizin için söylemiyorum. 

Kend:lsiyle birlikte ohırduğnnuz, 
büyük anneniz, biiyük babanız 
nezle olabilir. Bakınız ona çok 
ehemmiyet vermeLo;iniz, ihtiyar· 
lıkta nezl coddi biır hastalıktır. 
Herkes nezleye tutulın, nezleden 
ne olahili.r, derken sevgili ihtiya
n kavbedebili.rsiniz. Yazılanmda 
elbette dl!k.kat etmişsinizdir, böyle 
-böyle damdan diişcr gibi- acı 
söylnıek adetim olmadığı halde 
burada pek koyu söyledim, çünkü 
ihtiyar nczlsi ciddi. biır hastalık
tır. 

Sebebi de meydanda: İhtiyann 
nefes bonıları pek naziktir, soğu· 
ğa karşı kend:IJ.erini nıiiclnfaa ede
mezler, ufacık bir nezle nefes bo
rularına, oradan akciğere gC(er, 
ihtiyarın yüreği de yorgundur, ak· 
ciğerde küçücük bir hastalık olun· 
ca yürek dayanamaz. Bir nezle ih
tiyarlıkta -baş ağrısı gibi- bir 
bahane olabilir... IIer yıl, grip 
hastalığı bulunduğu zamanlarda, 
onun kurbanlan en çok ia1tiyarlar 
olur. Hekimler dikkat etmişlerdir: 
Altmışından sonra, nczled·en giden 
lr, başka hastalıkların hepsinden 
gidenlerden dalıa fazla olur. 

Ufacık bir nezle ilhtiynrın bur
nunu kaşındırır, sonra hafif bir 
iiksüriik gelir, bir parrn<"ık ta ateş 
ama, pek hafif. Biiyiik anneniz 
iç:ıı:ı bu kiiçiiciik hastalık pek cid
di bir hastalıktır. Kendisini he
men yatak odasında kapatınız. He
le jhtiyaçJan iç"n helfı,va gitmesi
ni biishiitiin yasak etmelisiniz. Alt 
mış yaşından sonra, kadın olsun, 
erkek olsun, bir k'mscnin gece sı· 
<'ak yatağından cıknrak -pence
resi kapalı olsa da- helU;va git
mesi biiyiik hir tehlikedir. 

Demek ki sevg"~i ihtiyarınızı ya 
tak odasında kapnthmz. Onn fa
nilesini mutlaka gi;y diriniz, alt
mışını gcçm ·~ olan kim<;e bn mev
simde viicudiinü fanilesindcn ayır· 
mamalıdır. Büyiik annenizin gi.in
lü henüz taze olup ta modaya ria
yet etmek istese de bu riayet 'ışini 
gelecek yaza bıraktınrsmız. Mut
laka fanile, Jıcm de kollu fanile ... 

Nezleli göğsüne, fanilcnin al-
..__.ı_ 

zerini pamukla örtmek iyi olur. 
Günde bir kac fincan ıhlamur, ta· 
bii, şekerli ... Yemeklerini de azal· 
tırsınız. Çorba, yumuşa·k şeyler. 
Mide yorulunca yiircği de daha 
ziyade yorulur. 

Yatağının yanına, kaynar stt 
içerisinde birkaç yaprak ökal"'p
tiis. Arada sırada onun kokusu da 
iyi gelir. 

Yatakta ~ıkıhr. yanındaki mhı· 
dere, kanapeye kalkmak isterse 
saıkın bırakmayınız. HeJc sıkıntı-

81 olursa, daha ziyade ehemmiyet 
veriniz. İhtivann sıkıntısı sadece 
bir. can sık1~tısı değildir. Giiğsiin
dc. nezle dediğiniz scyin altında 
ciddi bir hastalık vaTdrr da ondan 
yiireğ" yorulmushır. nefesi daralır 
ve bu hali kendisi bir can sıkıntı· 
sı snnTr. lVfinderin iizerine, pence
renin öniine oturur dn sokaktan 
geleni'. geçeni seyrederse can sı
kıntısı geçecek gibi gelir ... Sakın 
buna inanm:ıy:ıruz. hareket cd"'in
re yorınınluğu artar, can sıkıntısı 
zannettiği nefes sıkıntısı ziyade
le~lr. 

Onnn için sevgili ihtiynn yata
ğından çıkarmayınız. Yanında 
gazete okuyunuz. kitap okuyunuz, 
isterse çocuklui:runuzda sıU.e anlat· 
tığı masallan -nnutmadımzsa
kendisine tekrar ediniz. Fakat ya
taktan çıkarmayınız. 

Bulunduğunuz yerde, yahut o
rava yakın bir verele hekim var.;a 
on~un ·nezlesini · hekime muayene 
t'ttirmek s;rin için bii~·ük bir va
zifecH ... Belki hu nezlenin, azıcık 
öksiirüklii ve axıcık ateşli nezle
nin altınifa bir zatiirrie hast::ılıi?ı 
vardır. İhtiyarlıkta bn hastalık 
pek. pek hafif görüniiT, fakat pc-k 
ciddi b"lr hastalıktır. O kadar ha
fif alfı metleri olan bir hastalığın 
hu kadar ciddi olacağına insanın 
inanmıyacağı gelfr. 

Hck"lın onn muayene edince ne 
yapacağını bilir... Hekim hulun· 
nnyan yerde nezleli ihtiyarı yata
ğında sıkı sıkı muhafaza edini7., 
şansı var da yiirel:"i heniiz az c;ok 
kuvvetli ise iki iiç hafta içinde 
kurtulabilir. Fakat hareket eder

harckctl<-rJnin birini 

-· -_______ .......,. ____________ __ 
................. ! ............ ..,na~~ 

hrici Askeri 

30.00Cmetre tayyare kanat be- 1 
zi müteahit nam ve hesabına ka
palı zara eksiltmeye konulmuş
tur. Tahin bedeli 44290 R. mark
tır. İlk ~minatı 3232 R. marktır. 
İhalesi 1-1-939 salı günü saat 
15 de vkalet satınalma Ko. da 
yapılacdır. Şartnamesi her gün 
Ko. da örülür. İsteklilerin kanu
nun ta1 ettiği vesaikle birlikte 
ilk temıat ve teklif mektuplarını 
saat 14kadar Ankarada Ko. na 
vcrmeki. (670) (8658) 

* 10 toluk 6 adet dizel motör-
lü yol .lindiri kapalı zarfla yeni
den müakasaya konulmuştur. Mu
hamma bedeli 43200 lira ilk te
minatı l240 liradır. Eksiltmesi 
16-1-339 pazartesi günü saat 15 
de Arı».rada M. M. Vekaleti Sa
tınalmı Komisyonunda yapıla
caktır. ~artnamesi 216 kuruş mu
kabilitle alınabilir. İsteklilerin 

kanuna. yazılı vesikalarla ilk te
minat •e teklif mektuplarını iha
le saa1nden bir saat evvel Anka
rada l9ınisyona vermeleri. (668) 

(8656) 

lf.. 
Çankkalede Müstahkem Mevki 

için ypılacak bir iskele kapalı 

zarf uulile eksiltmeye konulmuş
tur. Thlesi 9-1-939 pazartesi gü
nü saıt 11 de Çanakkalede Müs-.. 
tahkeıı Mevki Satınalma Komis
yonunia yapılacaktır. Yaptırıla-

cak is-elenin keşu bedeli 40620 
lira U kuruştur. hk teminatı 3046 
lira fü kuruşutr. Bu inşaata aid hu 

susi :e:ıni şartname yapılacak is
kelentı fiat tahlili beton bölüklü 
iskele etüdü ilk keşif cetveli ve 
planı~. İstanbul Ankara Levazım 

amirlii satınalma komisyonunda 
ve Çaıakkale Mst. Mevki Satın
alına t<:omisyonunda görülür. İs-

teklil•rin 2490 sayılı kanunda ya
zılı ~sikalarla bu mikdar iskele 
işini nüteahhidin veya mühendi
sinin muvaffakiyetle yapmış ol

dukhrına dair vesika ve Nafıa 

Vekaetirun ehliyet ve müteahhit
lik V!sikalarile teminatı muvak
kate makbuzlarile veya banka 
mektıplannı ve teklif mektupla
nnı havi kapalı ve mühür
lü dan zarflar ihale günü olan 
9-1-9:9 Pazartesi günü saat 10 a 
kada"" Çanak.kalede Müstahkem 
Mevlli Satınalma Komisyonuna 
mak1uz mukabilinde teslim edil
melioir. Postada gecikme kabul 
edilnt~z. "716" "9238" 

J/I.. 
ı.ıso.ooo kilo odun satın alı-

nacaktır. Şartname Elazığ Tüm 
satınıılma komisyonunda görülür. 
Eksil!roe 16-1-939 pazartesi günü 
saat a de Elazığda Ko. da yapı

lacaktır. Eksiltme kapalı zarfla -
dır. İlk teminat 1509 liradır. 'l'ek
lif ıroktupları ihale saatinden en 
az bi: saat evvel komisyona veril
meliC:ir. (733) (9437) 

* Gaziantep birliklerinin ihtiyacı 
için tıukaveleye bağlanacak olan 
500.000 kilo arpa veya yulaf satın 
alınacaktır. Arpanın muhammen 
bedeli 28000 lira, yulafın 32450 
lirad'Jr. İhale 15-1-939 günü saat 
9 da yapılacağından isteklilerin 
mezkıir günde pey akçeleri veya 
banka mektuplan ile kanuni şekil
de tekemmül etmiş ve ticaret oda
sından rnusaddak vesikalarile bir
likte Gaziantep satınalma komis
yonu.na müracaatları, şartname ko
misyonda görülür. Teklif mektup
lan ihale saatinden en az bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(738) (9442) 

• Kor ihtiyacı için binek hayva -
nı satın alınacaktır. Hayvanların ir 
tüaı en az 144, göğüs çevresi en 
az 1,60 dan aşağı olmıyacak ve yaş 
lan 4 ten aşağı olmamak üzere 7 
yaşını geçmiyecek ve bilcümle i
lel ve emrazdan salim olacaktır. 
Hayvan satmıya talip olanlar her 
gün Çorluda Kolorduda teşekkül e
den hayvan satınalma komisyonu
na müracaatları. 

Satın alınacak hayvanlar komis
yon tarafından" Öeğenilmesini mü
teakıp mallein tatbik edilmek üze
re bir hayvan hastanesine gönde
rilir. 24 saat mezkur hastanede ne
zaret ve müşahade altında hıra -
kıldıktan sonra aşı neticesi miisbet 

10 Kuruşa Bir Kitap 
Bugün 4 üncü Kitap Çı B. 

ATATÜRK°ON HAYATI 

Yazan: ZIYA ŞAKİR 

KABUliUNA ÇEKİLMİŞ 
ADAM 

Yazan: A. ÇEKOF 
Türkçeye çeviren: B. DE1U1Z 

- --~~ 

RİP WON WİNKLE 
Yüz Sene Uyuyan Adam 

Yazan: WAŞİNGTON 
Türkçeye çeviren: CE{T AT 

Ş.c1KİR 

MARKOPULO'nnn 
SERG'ÜZEŞTLERİ 

Yazan: CHARLES FİNGER 
Türkçeye çevren: 

ÖMER RİZA DOGRUL 

il şı e i 
<,;ocuklarınıza, sevdikle~i~i!'e vıreceğin}z en güz~l Ser:ıeba~ı he
diysi Cep Kitapları serısıdır. Jfir senchk abone ucrctı 8 lıra, al· 
tı aylık ücreti dört buçuk lira:::ır. Bir senelik abone olan1ara bi_r 
kütüphane hediye edilir. I\.üt_ 'llaneleri pek yakında abonelerı· 
mize takdim edeceğiz. 

Kitaplarımızı gazete bayii ve kitap~ılardan 
arayınız. Yeni İdarehanemiz: . 

Ankara caddesi: Reşidefendi hanında, birinci kattadu-. Mektup ve sıpa 
rişlerinizi ~u adrese gönderiniz. 

e • 
Halil Etem Eldem'dcn münhal İstanbul saylavlığı için 

31 1 inci kanun 1938 cumartesi günü intihap yapılacaktır. 

İstanbul şehri dahilinde bulunan Ad.ılar, Bakırköy, Be
şiktaş, Beyoğlu, Beykoz, Eminönü, Eyüp, Fatih, Sarıyer, Üs 
küdar, Kadıköy kazaları müntehibi sanilerinin o gün saat do 
kuzdan on ikiye ve on üçten on altıya kadar İstanbul Üniver 
sitesi konferans salonunu teşrifleri rica olunur. (B) (9520) 

MEŞHUR BEKİR TiCARETHANESi 
Yılbaşı için fevkalade leziz 

E L 
Yaptı, Fiyatı 120 Kuruş 

Lİ 
• 
1 

A 1 
Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy ---- • 

lstanbul Defterdarhğından : 
Senesi İhbarname Tarihi vergi Bir misl izam 

ceza 
Lira K. Lira K. 

935 1/28 29.3.938 12 00 12 00 
Fe .. iköyünde l!:lrmekçibaşı mahallesinde Boğazkesen soka)nda 112 

sayılı mahalde itriyatcı Samuelin işini terk ettiği ve ev adresinin de 
merJml bulunduğu anlaşılmakla namına 935 senesi için yukarda mıkta 
rı yazılı muamele vergisi t.arhedildiği ve ilan tarihinden itibaren on 
~ün zarfında bir itiraz vukubulmadığı takdirde verginin kesbi katiyet 
edeceği hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan il n olu-
nur. (9544) 

fi zuhür edenlerin parası derhal 
komisyon tarafından verilir. 

(740) (9487)° 

* Tümenin Hozat garnizonunda 
bulunan birliklerin ihtiyo.cı ıçın 

150.000 kilo arpa satın alınal!ak -
tır. Şartnamesi Elfızığda tüm sa
tınalma komisyonunda görülebilir. 
EJcsiltmesi 18-1-939 çarşambn gü
nü saat 11 de Elazığ Tüm satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarfla yapılacak
tır. İlk teminat 787 lira, 50 kuruş
tur. Teklif mektupları eksili:mc gü 
nü olan 18-1-939 çarşamba günü 
saat 10 a kadar komisyon r~ısli -
ğine verilmiş olacaktır. 

(742) (9538) 

* Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 20 kuruş 80 santim olan 
1.500.000 metre çamaşırlık bez ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur, thalesi 17-1-939 salı gümi sa-

radır. Evsaf ve sartnamesi 15 lmı 
60 kuruşa An karada Komisyondan 
alınır. Eksiltmeye girex!eklerın 

2490 sayılı kanunun 2 - 3 marlde -
lerindeki gfü,terilen vcsaik1e bir
likte teminat ve te!·Iif mektupla
rını ihale s.ıatindcn en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. s:>tınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(744) (9510) 

* Beher kilosuna tahmin edılen fı-
yatı 92 kuruş olan 25 000 k"lo sa

deyağ kapalı zarfla ek ıltmeye ko
nulmuştur. İhalesı 18-1-939 c r -
şamba günü saat 11 dedir. TIK te
minat 1725 liradır. Evsaf ve rt
namesi bedelsiz olarak M. 't>lci;. 
satınalma komisyonundarı · n r. 
Eksiltmeye gireceklerin 1€ ~O sa
yılı kanunun 2 - 3 cü maddderın
de gösterilen vesaiklc ilk teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saa -
tinden en az bir saat evvel Anka
rada M. M. V. satınalma kom:ryo-
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Adalar Hattı Kış Tarifesi Tadilcitı 

1 lkincikcinunun Birinci Gününden itibaren : 
Pazar günlerine mahsus tarifede köprüden 17.20 de kalkan Z18 

No. lu sefer 17.30 da, 18.45 de kalkan 220 No. lu sefer 19.15 de, 20.15 
de kalkan 222 No. lu sefer 20.45 de ve Büyükadadan 18,30 da kal
kan 219 No. lu sefer 18.50 de kalkacaktır. 

Pazardan başka günlere mahsus tarifede Köprliden 20.15 de 
kalkan 128 No. lu sefer 20.45 de ve Büyükadadan 18.15 de kal.kan 

125 No. lu sefer 18.50 da kalacaktır. 
Yeni tarifeler iskelelere asılmıştır. 

Y dbaşı Münasebetiyle ilave Gece Seferi 
1 - 31 birincikanun cumartesi gününü t~kip eden gece yan _ 

sından sonra yani ikincikanunun birinde mevcut Kadıköy Haydar
paşa seferlerine ilaveten Köprüden saat üçte bir vapur kalkacak ve 
Hnydarpaşa, Kadıköy, Kınalı, Burgaz, Heybeliadaya uğrayarak Bü 
yü.kadaya gidecektir. · 

2 - Buna mukabil o gece Köprüden Adalara tarife mucibince 
O 20 de kalkm:ısı icah eden 202 No. lu sı>fer vanılmıvacaktır. •: _____ _ 

TÜRKiYE 

ŞEKER FABRiKALARI 
Anonr m Ş~rketinden: 

Müessesemize Üçüncü Parti jolarak küp ve kristal ecnebi 1 

tekeri satın almacaktu. 5,. ~ ~i Bahçekapı Tathan 42 nu- ) 
maradan isteyenlere verilir. 

12. Son.kanun. 1939 Pertembe gOnfi saat onblre kadar teklif j ı 
mektuplan fartname esularma göre kabul edilecektir. -. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü llaıtları 
1 - idaremizin Paşabahçe Müskürat Farbrikasındaki derin kuyvya 

mevzu Sterling tulumbası için şartname, resim ve nümunesine uygun 
olmak üzere satın alınacak "45,, adet paslanmaz çelik. mil 45 adet p:ıs
lanmaz manşon ve "115,, adet bronz fosfor yataktan ibaret ceman 225 
parça yedek aksam pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli "2317.50,, lira ve 
muvakk<ıt teminatı "173.82,, liradır. 

rfı. - Eksiltme 2.1.939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 
da Kapataşta Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak İnhisarlar Umum Müdürlü~ 
Müskürat Fabrikalar Şubesinden alınabileceği gibi nümuneler ayni şu
bede ve resimleri de Levazım ve Mübayaat şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. M "9335 ,.. " 

Cinsi Mıktan Muhammen bedeli %7,5 te 

Düz beyaz aleıntn
yum kağıdı 

beheri tutan minatı 

Lira. K. Lira K. Lira K. 
250 kilo 1 70 Sif 425 - 31 88 

Eksiltme-
saati 

14 

Baskül (500 kiloluk) 5 det 300 __; 1500 - 112 50 14.30 
1 - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için 250 kilo 36X60 ~badın 

da düz beyaz aleminyum klğıdı ile Ç&maltı tuzlası için 500 kilo tartma 
kabiliyetinde 5 adet baskül şartnameleri mucibince ayn ayrı açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalannda 
gösterilmiştir. 

_ II!- - Eksiltme 20.1.939 tarı"hine raslayan cuma günü hizalannda 
gosterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

. rv --:- ş_az:ınamel.er paras~ olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabıleceğı gıbı Alemınyum kağıdı nüınuneleri de görülebilir. 

A V - ~siltm~ye iştirak etmek isteyenlerin düz beyaz aleminyum 
k~ğıdına ~ıt fennı teklü ve nümunelerini tetkik etmek üzere ihale gü
nun~en bır haft~ evveline kadar inhisarlar umu.."l'l müdürlüğü Tütün 
fab~_aı:U- şubesın: ve 5 basküle ait fiatsız teklif ve kataloğlan eksilt
me. gununden 5 gun evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesine verme
lerı \•e tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lazımdır. 

VI -::- İsteklilerin eksiltme için t,ııYin edilen gün ve saatlerde yüz
de 7,5 ~~~nme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmelerı ılan olunur. (9273) * 
Cinsi miktan Beheri Tutan %7,5 te- Eksiltme 

Lira K. minatı şekli saati 

ü:;t::":l:""-::J:'i:::--:;-:-:-;-:-~~--:-:-~~~~~L~a.K. 
Matkaplı daire deste- 1 adet - _ 650 _ 48 75_p_az_ar-:l-ık-14---resi 

Diki6trinli kola 2000 kQo - 35 700 _ 25 50 Açık 
1 ş 1 14.30 

- artname eri mucibince satın alınacak 1 adet Matkaplı daire 
~esteresi ile 2000 kilo Dikistrınli kola hizalarında yazılı usullerle ek-
sıltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hiza!armda 
gösterilmJşt r. 

111 - Eksiltme 16.1.939 tar.hine rastlayan pazartesi günü hızala
nnda ya.zılı saatlerde Kabataşta lev~ıın ve mübayaat şubesindeki A
lım komısyonunda yapılacaktlr. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubed 1-
b .1. en a ı na ır. 

V - Daire desteresi eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin fenni 
t. teki! ve kataloklarını ihale giinünden bir hafta evveline kadar İnhisar 
:!a:. Jı umum müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lazımdır. 

mt.vr - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz
.ıc ...... un>Aüvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel-

m le~ lan olunur. (9378) 

RAt>YOLININ MUCiZELERi 

DAİMİ SIHHAT, DAİMİ GÜZELLİ 
Rıdyolin Hem Ebedi Taraveti, 

Ebedi Sağhk ve Sağlamhğını 
Hem Dişlerin 
Temin Eder 

Ancak 
Tecavi ve Temizliği ihmale Bırakmamak, Dişleri Her Sabah ve ; 

Akşam, Her Yemekten Sonra Mutlaka Fırçalamak Lazımdır N 
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Amerikan ve Avrupa radvo cihazlarının bütün evsafını birlestiren yegane ra~ 

GENERAL ELECTRI 
( Birleşik 

V E R E S 

Amerika Mamulatı ) 

iYE SATI ş _.__ 

Satış yeri: 

GENERAL ELECTRİC MÜESSESESi 
Beyoğlu, istiklal Caddesi No. 28 de ve Acentelerimizde 

.. ımm ........................................................................................ . 

Vekaletinden: 
9 Şubat 939 perşembe günü saat 11 de Ankarada Nafia vekaleti 

binası içinde malzeme :mü4ürlüğü odasında toplanan malzeme eksilt
me komisyonunca 1440 lira muhammen bedelli telefon labratuvar mal 
zemesi kapalı zarf usulile tksiltmeye konmuştl.ır Eksiltme şartnamesi 
ve teferruatı bedelsiz olar~ vekalet malzeme müdürlüğünden alınma
lıdır. 

Muvakkat teminat 108 liradır. 
İsteklilerin teklif mekttı.plannı muvakkat teminat ve şartnamesin 

de yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. "5254) <9423) 

İktısat Vekaletinden: 
Vekaletimiz iç ticaret u.ınum müdürlüğü ihracat kontrolörlükıer 

için (Louis Schopper) marka (9) adet hektolitre aleti, (6) adet Etüv ale 
ti (3) adet kalbur makinesi ve (3) adet hassas terazi satın alınacağından 
22.12.938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Bu aletlerin muhammen bedeli (3114) ü~ bin yüz on dört lira 
olup muvakkat teminat parası (233) lira <55) kuruştur. 

2 - Açık eksiltme 9.1.939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü sa 
at onda vekalet levazım müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek ve teminat paralannı yatırmak 
üzere Ankarada levazım müdürlüğüne ve İstanbulda İktısat Vekaleti 
ihracat kontrölörlüğüne müracaatları ilin olunur. (5244) (9420) 

Şose lnıaatı ilanı 

Erzurum Vi16yetinden : 
1 - Trabzon - İran transit yolunun takriben 48 - 748 k 

uzunluğundaki (Şeyhbob - 1ran hududu) kısmının tesviye, su 

lat ve şose inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmışı 
Keşif bedeli (615,841) lira (88) kuruştur. 

2 - Eksiltme 23 İkirtcikanun Pazartesi günü ~aat (15) te E 

da transit yolu ikinci mıntaka Başmüdürlüğü odasında yapılac 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefern evrak (30) lira 

ruş mukabilinde Karakösede Nafıa müdürlüğünden ve Er2 
transit yolu ikinci mıntaka Başmüdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklUerin (28383.67) lir~ 
vakkat teminat vermeleri ve Erzurum Valiliğinden alınmış 
vesikası göstermeleri Ii.zımd~r. (~u vesikanın istihsali için eks 
yapılacağı günden en az sekız gun evvel bir istida ile isteklile 
zurum Valiliğine müracaatları. ve istidalarına en az bir kale 
yüz bin lira kıymetin~e. n~fıa ınş~atı Yaptığına dair işi yaptıra 
!erden alınmş vesika iliştırmelerı muktezidir. Bu müddet zar1 
sika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir.) 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 23 Kan 
Pazartesi günü saat 14 e kadar eksiltme komisyonu Reisliğine 
mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (9079) 

Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını i~fersen Fosfatin Necati yedir. Bahcekapı Salih Nec 
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diyip 9ecmeyin 
Aksırır, aKsırır, aKsırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 
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rı 
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ısrarla 

isteyiniz! 

... 

Aspfrln1n tesfrli ve hakikl olduğunu E13 markası garantl eder, 

Satınalırken dıfında ve tabletlerin üstünde 

EB markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

TÜRK TİCARETBANKASI A.Ş. 

ADEMİ İKTİDAR 
_ ;:-•:..ı. bir 

veıuş: ~~~~~nd~!~mtG E V Ş E K L 1 G i N E K A R Ş 1 

i~ O R M O B i N 
-...rTabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin)~-" 

,____ ,, 

RKETi HA YRiYEDEN: 
Yılbaşı münascbetile bu akşam yapılacak fevkalade 19eferler: 
1 - 24,15 te köpriiden Kavaklara kadar yapılmakta bulunan 
No. sefer gece yarısından sonra saat 3 te lcöprüden hareket ede· 
ir. 

--2 - 24,15 te Köprüden Üsküdar. Kuzguncuk, Beylerbey ve 
••t'clköyiine kadar 1 sefer ilave olunmuştur, 

3 - Gece yarısından sonra saatl de Çcngclköyündcn Bcy1crbe 

Baylar f 
OUnyaruii en saaıam 
Sıhhi lasttkleri olan 

Ç0/1-TEX~ 
'. 

Prezervatlflerlnl 

daima tercih ediniz. 

50 
Senedenberi yapılan · mil
yonlarca tecrübe ile dünya
da mevcut çocuk gıdalan-

nın en mükemmeli olduğu . tasdik 
edilmiştir. İsmine ~kkat: Taklidin-
den sakınınız. .-ez rn'm -. 

# Saç bakımı --• 1 Güzelliğin en birinci şartı. 

!Den~ Levazım Satınalma Komisyonu llGnları 1 
Marmara üssü bahri komutanlığı satınalma komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmin fiatı Tutarı İlk temfna12 
Kuruş Sa. Lira Lira K. 

Ekmek 530.000 9 86 52258 3862 90 
1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin yıllık fhtiyaçlanndan a 

lan yukarda miktarı yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapalı zarf usull
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 ikincikhıun 939 cuma giinü saat 16 da Izmi"'
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Ankara da Dz. Levazım şubesinden, Istar ... bu\ r S\

sımpaşada Dz. satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdaı ?.62 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirli edecek isteklilerin 2490 sayW. kaı 
tediği vesikalarla birlikte yukarda miktarı gösterilen ilk teminat mı 
buzlarını havi teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat ı 

veline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (9210) 

• Marmara Ossü bahri komutan1ığı satınalma komisyonundan:· 
Cinsi Kilosu Tahmini fiatı Tutan İlk temb 

rac:uzguncuk, Üskiidar ve köprüy2 bir sefer ilave olunmuştur. 
4 - Araba vapurunun mevcut seferlerinden başka Kabataştan 

üdara 22,45 te ve gece yansından sonra saat 1,30, 2.30 ve 3.30 
Üsküdardan Kabataşa 23 ve gece yarısından sonra saat 2, 3, ve 

ı seferler ilave olunmuştur. 

ı ' Kuruş Sa. Lira Lira 

ı Dcr.ildHı·yeavezzıühr.mevı~yee, Bke,İ·on:ıu f I Petrol Nizam il Ekmek 400.000 9 86 39440 2951 
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Kepekleri ve saç dökülmesini 
1 

1 - Komutanhk Deniz erlerinin yıllık ihtiyaçlarından yukarda ı 
Ingiliz sefareti, tramvay durak \ 1 tedavi eden tesiri mücerrep bir tarı yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksiltmeye 

im!!!!!!~~..,. yeri No. 26 ""' •, iİllmil•a•çt•ır•.•••••••••lllil nulmuştur. ~ -
• 2 - Eksiltmesi 6 !ldncikanun 939 cuma günü saat 14.30 da Izr 

--------------------------------- Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

Tas.ar~uf 1çin 
tenVlrannızaa ıcr.ırarn-[D-ampmu · ıtunanınız.. Osram ·GJ-arnpullannın ışı& 

· werımlerı sarf cuiklen _cereyana nisbetle harikuladedir, yani ucuz ziya 
,temin ederler. 

AMPULLARI 
AEG Türk.iye Vekilleri! 

Elektron 
fürl Anoni.; Elektrik Şirketi Umnmiyesi <_Tilrk Anonim Şirk.eti 

İSTAN BUL P. K.. 1449 lSTJ\NBUL P. K.. 1144 

• 

, 
TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası - lstanbul 

Telefon: 24310 

\.. ~ 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 

18) e kadar. Salı, Cumartesi (9,30 

dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 

Divanyolu No. 104 

Telefon: 21044 • ZZ398 

3 -- Şartnamesi, Ankarada Deniz Levazım Şubesinden, Istanl: 
Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonundan ve ko~ 
muzdan 198 kuruş mukabil;nde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
diği vesikalarla birlikte yukarda gösterilen ilk teminat makbuz 
banka mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline J 
Komisyon Başkanhğına vermeleri. (9211) 

Nafıa Vekaleti 

lstanbul Elektrik lıleri Umum Müdürlüğünden: 

MC~HiM İLAN 
Memur ve müs. hdeminimizin 1938 senesine aid "yeşil,, ren 

viyet varakalarmm 1 ikincikanun 1939 tarihinden itibaren iptal 
rek 1939 senesi için muteber olmak üzere ''kırmızı,, renkte varaJ 
değiştirileceğini UMUM MÜDÜRLÜÔÜMÜZ sayın müşterilerin 
eyler. Bu kartlann baş tarafında idarenin resmi unvanı olan 
NAFİA VEKALETİ İSTANBUL ELEKTRİK İŞLERİ UMUM 
DÜRLüCü,, yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte s 
meli ve hamilleri Polise haber verilmelidir. (9413) 

UMUM MÜDÜRLOI 

Maliye Vekaletinden 
1 - 31.Kanunuevvel.937 tarihinde ilan edildiği üzere eskins 

beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31. jıu
evvel 1938 akşamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31.Kanunuevvel.1938 ınn
na kadar bilumum. malsandıklan ile Cumhuriyet Merkez ve Zi ban 
kalanna müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kardınlan bu nevi paralar 2257 numaraı1anu -

nun sekizinci maddesi mucibince 1. Kanunusani. 1939 tarihind itiba· 

ren bir sene zarfında ancak malsandıklarına ve Cumhuriyet flerkcZ 

bankasına yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (4964) (880€ 

=============================================....-=:=::=:== 
Sahibi ve Neıriyat Müdürü: Halil Lutfi Dördncü. 

Gazetecilik ve Neıriyat T. L. ş. basıldığı ~r: 
1' AN Matbaası 
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