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ihtilafları Ne Vaziyette 1 
Altı Büyük Devlet Arasında 

Bir Harp Gemisi Yarışı 
Şiddetle Hüküm Sürmektedir 

Gazetenin 
Rol ti 

1 Amerika Japonyaya 
Bir Nota Verdi 

-<>--
[Ahmet Emin YALMAN] 

B irkaç gün evvel beşinci 
sayfamızda dikkate de

~er bir yazı vardı. Kolombiya 
Gazetecilik Mektebi Dekanı 
Carl Ackerman'ın kaleminden 
çıkan bu yazı, bugünkü gazete
nin maruz bulunduğu davayı i
ki cepheli olarak ortaya koyu
yordu. 

Bir taraftan gazetenin, itimada la
yik bir hale gelmk ve hürriyetine 
sahip kalmak için kendi kendini na
sıl ıslah etmesi icap ettiğini anlatı
yordu. Diğer taraftan da gazetenin 
büyük hizmetleri olduğunu ileri sü
rüyor, gazete hakkında bir hüküm 
verirken bunlann gözönünde tutul-

Tanıılln1rrrtnt• ........ 0 

gazetecilik filımı, Sc1.ydığı hizmetler 
arasında, en ziy~de gazetenin mura
kabe rolü üzerinde duruyordu. 

Diyordu ki: "Gazete, demokrasi
nin, halita en yakın vazife gören va
sıtasıdır. Hoşnutsuzluk uyandıran 

sebepleri ve yolsuzlukları diğer mu
rakabe teşkilatından evvel duyar. 
En büyük hizmeti de bu gibi yolsuz
luklan ortaya koymak ve düzelme
sine yol açmaktır ·n 

Kolombiya Gazetecilik Mekte
bini kurmak ve mesleğin se

viyesini yükseltmek maksadile mil
yonlarca dolar vakfeden, idealist ga
zeteci Pulitzer, ayni düşüncenin sev
kile diğer bir vakıf kurmuştur: Umu
mi hayattaki yolsuzlukları en iyi a
rayan, tahkik eden, yayan ve düzel-

mesnie yoJ açan gazeteler arasında 
tevzi edilecek senelik mükafatlara 
ait bir vakıf ... 

Demek ki. Pulitzer. tıpkı futbol 
şampiyonluğuna. koşu şampiyonlu

ğuna mükafatlar ayrıldığı gibi; u
mumi hayattaki yolsuzluklan araş

tırmı a. yaymıya ve düzeltmiye ait 
hizm •tler bakımından gazeteler ara
llnd bir yarış açmış ve bu yarışın 
~amr iyonlanna mükafatlar verilıne-
si iç n bir vakıf kurmuştur. 

G ızetecilik Mektebi Dekanının se
neli t raporunda söylendiğine göre, 
bu sene Amerikada yolsuzluk hak
kın la neşriyatta bulunan gazeteler
deıı on yedisi Pulitzer mükafatına 
layik görülmüştür. 

lngiltere 300 Bin Ton, Amerika 337 Bin, Japonya 
94 Bin, Fransa 180 Bin, ltalya 109, Almanya 

115 Bin Ton Harp Gemisi Yaptırıyorlar 

lngiltereni11"Repulse,, harp kruvaz.örü. 

Londra. 6 <Hususi) - Deniz silah 
larının tonaj miktarını tahdit eden 
Vaşington ve Londra anlaşmalarının 
artık hükmü kalmamış demektir. 
Bugün Ingiltere, Amerika, Fransa, 
Fransa, Japonya. ltalya ve Alman -

ya arasında müthiş bir deniz silahı 
yarışı hüküm sürüyor. Bu yüzden 
Japonya ile Ingiltere ve Amerika a
rasında ciddi ihtilaflar baş göster
miş bulunuyor. 

{Devamı 9 uncuda7 

Asiler Şiddetli Bir 
Taarruz Daha Yaptı 
İngiliz ve Fransız Donanmaları 
Bakar Adalarını Abloka Edecek 

Barcelona, 6 ( A.A.) - Teruel'in 
şımal cephesinde asiler, Cümhuriyet 
çilerin Siugra mıntakasına hulul 
ve nüfuz etmelerine mani olmak için 
Panerudo mıntakasında bir taarruz 
hareketi yapmışlardır. 

Asilerin, bir gün devam eden çe-

tin bir muharebeden sonra işga:l et
miş olduklar~ Panerudo, Mont Al
ban 'in cenubu şarkisindedir. 

Madrit, 6 (A.A.) - Zalamea mın
takasında Estremadure cephesinde 
taarruza geçen Frankist kuvvetler, 

[Devamı 10 uncuda} 

Dünkü Futbol Maçları 

Galatasaray- Yugoslav 
Maçı Berabere Bitti 

Carı Ackerman'ın senelik rapo
runda verilen bu malumat, gazete
nin demokrasideki en esaslı rolünü 
gözönünde canlandırıyor: Bir mem
leketin murakabe teşkilatı içinde ga
zeteden beklenen en büyük hizmet 
Umumi menfaat ölçülerine uymıyan 
hareket leri ortava vurmak ve düzel- j 
rnesıne yol açmaktır. 1, 
G qzetenin bu rolünü kendi re-

ıimımiz bakımından mütalea 
edelim: Az zamanda çok iş başarmak 
icin toplu calı~mak ihtivacını duyan 
bir kısım memleketlerde keyfi bir 
diktatörlük kurulmuş, demokrasi 
ınüesseselerile beraber münakaşa 
hürriyeti tatil edilmiştir. Hüktimet~ 
le halk arasındaki münasebet. ilP ta
J'a.flı konuşma, anlaşma ve kanaat e-

[Devamı 4 üncüde/ 

w kalecisi muhakkak bir gole ledakar 
" bir yatııla mani oluyor 

[Qibıkü ' spor hareketlerinin taf ailab altıncı sayf amızdaCLr] 

JAPONYA MEMNUN 
Yeni Hariciye Nazırı 

Blöfe Kuvvet Verecekmiş 
Fransız Gazetelerine Göre, Orduda Yapılan Tasfiye Hitlerin 
Maksadını Teminden Uzaktır. Amerikaya Göre Hitler, Son 

Hed~selerde Musto~ini'n~n Tesir ve t azyjkiyle Hareket Etmiştir 

Paris, 6 <Radyo) - Alınanyadaki 
son hadiseler, gazete sütunlarında 

ve siyasi mahfellerde ehemmiyetle 
tahlil ve tefsir edilivor. Hitlerin. ka-
binede yaptığı değişmelerden orduda 
büyük kumandanlar arasında yaptığı 
geniş mikyasta tasfiyelerden sonra 
yeni hadiselere intizar etmek lazım

! dır. Bu son hadiseleri iki sebep üze
rinde toplamak mümkündür 

1 - Ordunun Nazi Partisınden 

hoşnut olmaması . 

2 - İktısadi darlığın önüne gecil

memesi yüzünden halk arasında hoş
nutsuzluk ve gerginlik. 

İyi haber alan mahfellerin kanaa
tine göre. kumandanJar arasmda ya
pılan tasfiye ordunun hoşnutsuzlu
ğunu giderecek bir tedbir sayıla

maz. Ergec veni hadiseler vukua tre
lecektir. Ordunun başına geçirilen 

veni kumandanlardan bazılçı.rı da 
.ı~az1 ~altısının ordu uzerirıdekı ta-
hakkümünü çekememektedirler. 

Petit Parisien gazetesine göre. son 
değişmelere rağmen Alman ordusu 

Japonlar Yeni Bir 
Zafer Kazanmış 

--o--

Çin Ordusu Panik Halinde 
Ricat Ediyormuş 

Japonya Büyük Erkamharbiye 
Reisi Mareşal Kanyin 

[Tafsilat 3 üncü sayfada] 

Karadenizde 
Ve Egede 
Yine Fırtına 

Evvelki geceyarısı birdenbire şid
detlenen poyraz rtizgan ile beraber 
şiddetli yağmur baş!amış ve sabaha 
kadar devam etmiştir. Rüzgarın şid
detinden dün sabah köprli açılama· 
mıştır. 

Karadenizde ve Egede fırtına de
vam · etmektedir. Büyükderede birL 
ken gemilerin sayısı da artmaktadİıı. 
Fırtınanın şimdilik bir kazaya sebe.. 
biyet vermediği anlaşılmaktadır. 

uazileşmiş sayılamaz. Gazete mütale
, _..;.ılflll!l!ı'" __._....._ asına şöyle devam ediyor: 

"Ayni şeyler diplomasi için söyle
nemez. Çünkü Hariciye Nezareti da
ha şiddetli bir muameleye maruz kal 
mıştır. Ateşin Von Ribbentrop. Al· 

___.:._,,.,;...,......,. manyanın harici siyasetini blöf ve 

Yeni Alman Hariciye Nazın 
Von Ribbentrop 

mistik hareketler istikametindP da
ha ileri götürmekten geri durmıya-

caktır. 

Bunun icin Berlinin bir sertlik dev 
resme girmesini beklemek lazımdır. 
Bu vaziyet karşısında her zamandan 
ziyade İngiltere ile her an ve her sa
hada mütesanit bulunmak bizim için 
bir mecburiyet hükmüne girmistir. 
Garbin iki demokratik memleketi, 
kendileri üzerine gittikçe artarak ya 

pılacak olan tazyiklere mukavemet 
edebilmek için sarsılmaz siyasi esas
lara ve süratle inkişaf eden ve heı-
kesçe yertilmez telakki edilecek olan 

...sıc:ı\roY"i irt1'lVPt1Prl ıı> nPl"I İ 7P V P tutva • 
kuvvetlerine istinat edebilmelidir ~ 
ler . ., 

Ayni mesele hakkında Matin'iD 
[Devamı 9 uncuda/ 

Milli Ekonomi Vekaleti 
• 
IktıSat ve Ziraat 

V ekiletleri Birleşecek· 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Şehnmızin alakadar mahtıllerınde 
kuvvetle dolaşan haberlere göre, ya 
kında Iktısat ve Ziraat Vekaletleri 
teşkilatlarında esaslı değişiklik!er bek 

, lenmektedir. Bugün ayn ayrı iki Ve. 
kalet üzerinde toplanmış olan Iktısat 
ve Ziraat işlerinin b•rleştirilmesi bir 

zaman meselesi haline gelmiştir. 
Söylendiğine göre, birleşecek iki 

Vekiı.let, "Milli ekonomı Bakanlığı" 
ismini alacak ve muhtelif müsteşarlık 
!ara ayrılacaktır. Bugünkü teşkilatta 
Iktısat Vekiıletine bağlı bulunan ma 
den. sanayi ve iş daireleri sanayi mi.is 
teşarlığl namı altında toplanacaktır. 

Şimal Kutbundaki Alimler 

Heyeti Taşıyan Ada 
cenuba doğru kayıyor 
Rasat ~erkezleri Şimdilik Bir 
Fırtına ihtimali Kaydetmiyorlar 

Prl . Papanin 

Londra, 6 (A.A) - 4 Şubat günü 
Moskova saatine göre öğle zamanın
dan 5 Şubat akşamına kadar "Kutbu 
Şimali,. istasyonu ile "Mourm~metz., 
gemisinin kara ile telsiz telgraf mu· 
haberesi kesilmiştir. Manyetik şid· 

detli bir fırtına bu arızaya sebep ol
muştur. 

5 Şubat akşamı muhaberat tekrar 
tesis edilmiş ve Moskovada Şimal 

Kutbu istasyonundan yeni telgraf 
haberleri alınabilmiştir. 

İstasyon şimdi 74 derece 3 dakika 
arzı şimalide ve l 6 derece 30 dakika 
tuluJıarbide bulnnmaktadır. 

Moskova. 6 ıA .A) - Merkezi me
teoroloji enstitüsünün son bültenle
rinden biri. Groenland denizi mınta
kasında yeni bir fırtına ihtimali mev 
cut olmadığını . bu sebepten rlolavı 
şimdilik Papenin grupunun ani tehli 
kelere maruz bulunmadığını bildır-

[Devamı 3 üncü.de] 



Yazan: 
·~li Haydar Mithat 

1 
[Tercilme ve iktibas 

halda mahfuzdur,] 
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MALİYEDE: Temizlik için Yeni Kararlar 

• 

7 - 2 - 938 

r····················-·····-·····················: 
i Ankaradan i 
~ Telefon ve Telgrafla i ......... ..... .• : 
Menemenci oğlu 

Cenevreye 
Gidecek 

iki Taraflı Bir Oyun 
Küçük Sanayide 
Çırak Buhranı 
Baş gösterdi 

Ankara, 6 (TAN) - Hariciye Ve. 
kileti Umumi Katibi Numan Rifa.t 
Menemencioğlunun Hatay intihap 
nizanuıamesin::ıe yapılacak değişiklik 

ler için toplanacak komisyona işti

rak etmek üzere şubat sonlarında Ce 
nevrcye hareket edeceği haber veril
mektedir. 

No. 69 

B ugün Umumi Harbe ait tür
lu türliı batılar neşredilmiş

tir. Harp iptidasında bilmediğimiz 
birtakım hakikatler, tarihin malı ol 
muştur. Geriye doğru bakmak, 
hadiseleri bugün bildiklerimizin 
yardımile muhakeme etmek mum
kündür. 

Cavit Beyle muhaberesini evvel
ce anlattığım, eski lngiliz Bahri
ye Nazırı B. Churchill, dört ciltlik 
hatıralarında (dörduncü cilt, sahi
fe 421) bu ittifak teklifinden bah
sediyor. Diyor ki: 

"Cavit Beyden bir mektup al
dım. ittihat ve Terakki namına In
giltereye ittifak teklif ediyordu. 
Derhal Hariciye Nazın Sir Ed
ward Grey'i buldum. Mektupta 
yazılanları kendisine bildirdim. 
Fakat Türkiye Italya ile harp ha
linde bulunuyordu. Düşünulecek 

diğer bir takım siyasi noktalar 
vardı. Evvelce kendi kanaatime 
gore yazdıgım mektuba yeni bir 
§eY ilave etmeme müsaade edil
medi.,, 

Dernek ki Italya harbinden son
ra musait zeminler hazırlıyarak 

ve üstüne düşüp çalışarak Ingil
tere ile bir anlaşmaya varmak im
kanı belki de vardı. 

S ovyetlcr 1914 - 1917 se
nelerine ait gizli vesikala

n neşretmişlerdir. Poincare'nin 
hatıralarında da harbin gizli tarihi 
ne ait diğer mühim noktalar var
dır. 

Benim hatıralarım sırf şahsi su
rette gördüğüm, bildigirn hallere 
ve hadiselere aittir. Siyasi vesi
kaların yardımile harbin içyüzünü 
aydınlatmağa çalışmak gibi bir 

..,.. , . , . 
olursam hatıraların çerçevesinden 
çıkm'ış olurum. 

ve bu ordu bizim emrimize hazır 
bulundurulacaktır. Bu kuvvet ica
bında Bulgarlara, icabında bizim
le beraber Avusturyara karşı kul
lanılacaktır. Bizimle anlaşmak ta
hakkuk edince Alman zabitleri or
dudan çıkarılacaktır. 

Enver Paşanın mukabil şartları 
şunlardır: Garbi Trakyanın ada
larla beraber, Türklere iadesi, 
Balkan hukümetlerınden emin ol
mak için beş ila on senelik teda
fui bir ittüak yapılması ... .. 
E nvE;r Paşa bunlı:ırı general 

Leontiev'e anlatırken u
mumt hallerin saf ve açık bir 
manzarasını Türk menfaatleri ba
kımından çizmiş ve çok sakin ve 
teveccühliı bir lisan kullanmıştır. 

Generalin bir sualine cevap ola
rak Enver Paşa şu sozleri soyle
miştir: "Almanların intikamına 

maruz kalacağımızı pek aıa bili
riz. Fakat Türkiye bundan kork
maz. Hatta Almanya galip gelse 
bile arada müşterek hudut yok
tur. Almanların bize zarar verme
si müşküldür. Deniz sevkiyatına 

karşı da ne yolda müdafaa lazım 
geldiğini harp sahnelerinde oğren
miş bulunuyoruz.,, 

General Leontiev'e kati bir ka
naat gelmiştir ki bu anlaşma işine 
bir netice vermek mümkündür. 
Enver, başkumandan vekili oldu
ğundan buttin kuvvetler elinde
dir. 

B u telgraftan çıkan mana 
şudur ki Enver Paşa, 

o zaman tutulan hakiki si
yaset hakkında Ruslan yanlış 

bir iz üzerine sevketmek istemiş 
ve buna muvaffak olmuştur. 

~ 

şunu gösteriyor: Ruslar, mühim 
ümitler vererek bizi oyalamak ve 
hakiki maksatlarını örtmek iste
mişlerdir. Yani ortada iki taraf
lı bir oyun devam edip gitmiştir. 

[Arkası var] 

Küçük sanayi erbabı ticaret odası
na müracaat ederek, defterdarlığın 

bir kararından şikayet etmişlerdir. 

Muamele ve istihlii.k vergileri hak
kındaki kanuna gore, dokuzdan fazla 
işçi çalıştıran müesseseler, bu vergi
lere tabi tutulacaklardır. Defterdar
lığın, çırakları da hesaba katarak kil· 
çük sanayi müesseselerini de vergi
ye tabi tutması bu şikayete yol açmış 
tır. Bir kısım küçük sanayiciler bu 
vaziyet karşısında çıraklarına yol 
vermek mecburiyetinde kalmışlardır 
ki, bu da küçük sanayide çırak buh
ranı diye bir buhranın doğmasına se
bebiyet vermiştir. 

Şikayetçiler, dertlerini aynca İk
tısat Vekaletine de bildirmiye karar 
vermişlerdir. 

Sebze Hali için Vergi 
Sebze halindeki kabzımalların ka 

zanç vergisinden dolayı ortaya çıkan 
ihtlinf halledilmiş, kabzımalların le· 
hine olarak neticelenmişti. Yeni şek
le göre, halde yer sahibi olanlar, iş
gal ettikleri yerin gayri safi iradı Ü· 

zerinden kazanç vergisi verecekler
dir. Fakat, halde, yerler iki kısım
dır. Kabzımallar, halin üst katında 
belediyeden yazıhane kiralıyorlar. 
Asıl halin alt katında mal satıyorlar. 
Burada ise, belediye, kap başına bir 
kira almaktadır. Şimdi, aşağı katı, 

belediye ardiye olarak kullandığı ve 
kiraya verdiği için, bu kata ait ver
ginin de belediye tarafından öden
mesi llizırn gelmektedir. Belediye, bu 
vaziyete itiraz etmektedir. 

ADLİYE: 

Mübaşirlerin 12 Bin 

Lirası Ne Olacak 1 

Hataylı bir heyetin de ayni iş için 
Cenevreye gideceği ihtimallerinden 
bahsedilmektedir. 

Petrol ve Benzin 
Ankara, 6 (TAN) - Belediyelerin 

petrol ve benzinden aldıkları istihlak 
vergisinin kaldırılması için Iktısat Ve 
kiileti ile Dahiliye Vekaleti arasınd\1-
temaslara başlandığı haber verilmek 
tedir. Bu temaslar müsbet netice ve-

1 rir ve vergi kaldırılırsa petrol ve ben 
z.in fiyatları ucuzlıyacaktır. 

Bugün bile kasap etini keser, müsteriden aldığı parayı hu yağlı eliyle 
tutar, paranın gerisini de yine bu etli elleriyle verir. Bu sebepten çanta· 
larımız ve ceplerimiz, et ve yağ kokar. Tatlıcılar da tıpkı böyledir. Bele· 
diyenin yeni kararına göre artık bundan sonra bu münasebetsizlik te or
tadan kalkacaktır. 

BELEDiYE: 

Gıda Maddesi Satılan 
Dükkinlarda Temizlik 

Mektepler Sergisi 
Ankara, 6 (TAN) - KültUr Bakan 

lığı, kız enstitüleri ile bölge sanat O

kullarının başard!klan işleri hükumet 
merkezinde halka göstermek ıçin bir 
sergi açmıya karar vermiştir. Sergi 
mayıs ayı içinde Sergievi sal-onların
da açılacaktır. Bakanlık bu mektep
lerin arzu edildiği bir şekilde sergiye 
iştiraklerini temin için şimdiden ha. 
zırlıklara başlamış ve mekteplere de 
lazım gelen talimatı vermiştir. Mek. 
tepler sergiye gönderecekleri eşyalan 
mart sonuna kadar Ankaraya gönder 
miş bulunacaklardır. Serginin açılma 
sı tarihine kadar olan zaman zarfın. 
da Bakanlık bu eşyanın yerleştirilme 
sile meşgul olacaktır. Türk gençliği_ 
nin el sanatlarının tUrlü branşları Ü• 

zerindeki başarısını belirtecek olan 
bu sergi, ayni zamanda Baknnlığm 

programlı çalışmasını gösteren bir e. 
ser olacaktır. 

• Memlekette: 
Icin~Ye · Iedhirler __ ,-_____ -~-~--- Vll 

Yenilen ve içilen her türlü madde- ve binalarla dükkanların sahip eri 
leri yapmak ve satmak ve yahut de- bu gibi yerlerde yangınlara karşı 
po etmek için açılan yerlerin bu mak her türlü vasıta ve tertipleri bulun
satla kullanılmıya elverişli olup ol- durmıya mecburdurlar. 

Klübü Kapat ~dı 

Fakat harbin başlarındaki ha
diseleri yakından tanımam ve he
yecanla takip etmem itibarile 
Rus vesikaları ve Poincare'nin 
hatıraları benim üzerimde derin 
bir tesir bıraktı. Büyük bir alaka 
ile tekrar tekrar okudum. Söz sı
rası gelmişken çok mühim bazı 
noktaları bu sütunlarda tekrar et
mekten kendimi alamıyorum. Aşa
ğıda bahsedeceğim gibi, en mü
him nokta, Almanların Ruslarla 
ayrı sulh yapmak maksadile Istan
bulun Ruslara terkini teklif et
meleridir ki Poincare buna Von 
Jagow'un vasıta olduğunu söylü
yor. 

rı;iİRDE: 

=11ll,1Jrep9rcmürefffttr.:Sag}B}NLi'IJ!~ 
ev.velce tebligat memurluğu yapan 
mübaşirlere veriliyordu. Bundan 
iki sene evvel adliye encümeninde 
alınan bir kararla, bu paraların yal
nız tebligat yapanlara değil, bütün 
mübaşirlere birden verilmesi isten -
miş, fakat Adliye Vekaleti bu karara 
itiraz etmiştir. O zarnandanberi bu 
mesele hallolunamadığı için bermu
tat alınan paralar, adliyenin kasasın 
da saklanmaktadır. Bu suretle biri
ken paraların yekunu on iki bin li
rayı bulmuştur. Mübaşirler Vekale
te miıracaat ederek bu paranın ara
lannda muştereken taksimini iste • 
mişlerdir. Halen Istanbul adliyesin , 
de 80 i bilfiil tebligat yapmak üze
re, 181 mubaşir çalışmaktadır. 

madığı ve muhittindckiler için bir öz- Kağıt ve bez parçalarile fınnlarda 
rü bulunup bulunmadığı hakkında kullanılan ot, talaş, tahta parçası, ça
fenni ve idari bakımlardan tetkikler 1ı ve saire gibi kolayca parlıyan ve 
yapılacak, bu tetkiklerden müspet tutuşan şeyleri, her nerede olursa ol
netice alınırsa kendilerine ruhsatiye sun, toplu olarnk bulunduranlar ay
verilecek, aksi halde böyle yerler ka- rıca belediyeye haber verecekler, 
patılacaktır. bunlar mütehassısın lüzum göstere-

Erzrum, (TAN) - Hakspor klO
bü, mıntaka başkanlığı tarafından gö 
rülen lüzum üzerine feshedilmiştir. 
Bayburtta kayak müsabakaları yapa 
rak Gümfü;hane ve Trabzona gide • 
cek sporculan tespit etmek üzere 
mıntaka heyeti bu hafta içinde topla
narak karar verecektir. 

R usynnın Istanbul sefiri 
Gier in Sazanof'a 9 ağus

tos 1914 tarihile çektiği telgrafta 
(Gizli vesikalar, numara 650), 
Rusya ile bir ittifak akdine dair 
Enver Paşa ile Rus ataşemiliteri 
Leontiev arasında geçen sözler hak
kında dikkate değer tafsilat var
dır. Hatırda tutulması lazım ge
len nokta şudur ki Almanya ile as
keri ittifak 31 temmuzda, yani 
bundan bir hafta, on gün evvel im
zalanmıştı: 

"Enver Paşanın Rusya ile itti
fak akti hakkındaki fikri değiş
memi§tir. Hı.ikümetin şiddetli iti
razına rağmen fikrini knbul ettire
ceğine tam kanaati vardır. Zira 
askeri kuvvet elindedir. Tahmin 
ve tasavvur edildiği gibi, ittifakı 

müselles devletlcrile Turkiye ara
sında bir ittüak yoktur. Enver, 
Alman ve Avusturya sefirlerinin 
tazyiki altında olduğunu itiraf e
diyor. Bulgarlar da bugünlerde ba
zı tekliflerde bulundular. Mesele 
ne zaman ciddi bir renk ve şekil 
alırsa o zaman milli menfaatleri 
temin edecek bir yol tutulacaktır. 

E nver Paşa tutulacak yolu 
şöyle hülasa etti: 

"Kafkas cephesinde bulunan 
kuvvetlerin hepsi geri çekilecek
tir. Türkiye, Rusyaya karşı besle
diği barış maksatlarını bu suretle 
ortaya koymuş olacaktır. Sonra 
Trakdaya bir ordu hazırlanacak 

Bir Kız Çocuğu 

Yanarak Öldü 
Izmlr, (TAN) - Kemalpaşa kaza 

sının Soğukpınar mahallesinde, Mus 
tafamn 6 aylık kızı Cennet, uşüme -
mesi için ocak başında bırakıldığı 
bir sırada, sıçrıyan kıvılcımlarla 
yanmış, feci feryatlar içinde ölmüş 
tiır. Annesi Döndü hakkında dikkat 
sizlik suçundan takibat icra edilmek 
tedlr. 

Zeytin Kuraları Açılacak 
Izmir, (TAN) - Ziraat Vekaleti 

bu sene Izmir ve Aydın vilayetlerin· 
de zeytin budama kursları açılması
na ehemmiyet vermektedir. Izmirin 
muhtelif 16 yerinde kurslar açılmış 
tır. Bu kurslar martın 15 ine kadar 
ve 15 gün sürecektir. 

72 Bin Lira Gümrük 
Reami Alınacak 

Izmir (TAN) - Muvakkat kabul 
suretile memlekete ithal edildikten 
sonra ihraç edilmiş gibi gösterilerek 

dahilde kulla.nılan çuvallardan dolayı 
tacir Bensiyon Elbeı.er ile Santugalin 
dazdan 72 bin ~a gUmrük resmi alın 
ması hakkındaki karar temyiz mah
kemesinde tudik edllmiftir. 

Turıutluda Lekelihumma 
Turgutlu, (TAN) - Burada leke

lihumma ha.atalığı görUlmUşt.Ur. Bele 
diye hastalığa karşı sıkı tedbirler al 
mlftu'., 

---o--

Yal Fiyatlan Yükseldi 
Yağların pahalılığı devam ediyor. 

Piyasaya getirilmekte olan yemeklik 

zeytinyağlarının bir kısmı dün 42 -
50 kuruş arasında satılmıştır. Süsam 
yağlarının da fiyatları 47,50 kuruşa 

yükselmiştir. 

Bu gibi yerlerde çalışan i§çflerden ccği hususi tertibatı yaptıracaklar

her onu için birer tane lavabo ve i- dır. Ancak bu kabil maddeler kıs -
çinde yirmi veya daha az işçi çalışan men veya tamamen ahşap olan bina 
yerler için bir, yirmiden fazlası için ve dükkanlarda katiyen bulundurul
her yirmide bir olmak üzere apde- mıyacaktır. 

-" """""""""~'"""" """'"""""""'~ 
i~~~~:~J 

sane yapılacaktır. Sayfiyelerde, en yakın itfaiye me-

* Sirkeci yolcu salonu bu sabahtan iti 
baren açılmış olacaktır, 

İS DAİRESİ: 

Kadro Genişliyor 
J.stanbul Iş Dairesi, hazirandan iti 

baren kadrosunu genişletecektir. Bu 
gUn dairenin bütün kadrosu 20 kişL 
dir. Yalnız 6 müfettiş vardır. Halbuki 
iş Dairesine yapılan ihba.rlan takip 
için dahi 6 mUfettiş kafi gelmemek
tedir. lş Dairesinin esaslı vazifesi ise, 
lş yerlerini kendiliğin.den kontrol et. 
mektir. Bu, kadro darlığından mUm
kUn olamamaktadır. Haziranda kad
ro genişletilerek, Iş Daireleri da.imt 
bir kontrol altına alınacak, i§ yapan 
la iş veren arasındaki mUnasebetler 
daha esaslı uekilde tetkik edilecek. 
tir. 

GELENLER.GİDENLER: 

Üniversite Rektörü 

Londraya Gidiyor 
* Uluslar Kurumuna muzaheret 

cemiyeti konseyinin Londrada yapa
cağı toplantıya iştirak etmek üzere 
konseyin Türkiyedeki umumi katibi 
bulunan Universite Rektöril Cemil 
Bilsel, bu akşam Londraya gidecek. 
tir. * Birkaç gündenberl ıehrimizde 
bulunan SUmerbank Umumi MüdürU 
Nurullah Esat ile muavini Halit Ci. 
velck dün akşnm Ankaraya gitmiş. 
lerdir. 

Kasap, bakkal, tavukçu, balıkçı gL murluğuna haber vermeden önce a
hi dükkanlarda işçi adedi ne olursa çıkta ot, çöp, bez, kağıt ve saire yak
olsun behemehal birer lavabo bulun mak yasaktır. 
ması mecburi olduğu gibi bu kabil Fakat şehir dahilinde buna hiç mü 
düı&ar.larda satış yapanların para a- saade edilmiyecektir. 
lıp vermeleri yasaktır. SelUlozdan mamul maddeler ya.. 

Bunun için b 'ralarda ya para için 
ayrı birer kimse bulunacak, yahut sa 
tıcı, satış işini bitirip elini lavaboda 
yıkadıktan sonra para işile uğraşabi
lecektir. Her nevi yenilecek, içilecek 
maddeleri yapan ve satan dükkanlar
da mutlaka şehir suyu bulunacak, 
ve bundan gayri su kullanılmıyacak
tır. 

Henüz terkos tesisatı geçmiyen so
kaklarda mevcut bu kabil yerlerde 
içi, bir fen heyetince kontrol edilmiş 
olan su ile dolu depolar bulunduru
lacaktır. Bu gibi yerlerde yatıp kalk 
mak yasaktır. 

Yenilecek, içilecek maddeler hiç
bir dUkklnda hiçbir kimse tarafın
dan el ile alınıp kabaklğıda. konu
lamıyacaktır. Bunlar satılan madde
lere göre, birer münasip vasıta ile tu 
tulacaktır. 

Y anaınlara Kartı Tedbirler 
Belediye, şehri ve şehirlileri yan

gınlara karşı korumak üzere bir ta
limatname ve bunu yeni belediye za 
bıtası talimatnamesine katmıştır. Bu 
talimatnameye göre, oehirdeki bü -
tün reamt, husus! daireler müessese 

pılan yerlerde bu kabil maddeler top 
lu olarak bulundurulmıyacak, ma
halle aralarında ve sık ahşap binala
rın bulunduğu her yerde hava fişe
ği, yanan mehtap gibi şeyler yakıl
rnıyacaktır. 

Binalann açık pencereleri önünde 
veya taraçalarında mangal yakmak, 
balık ve et kızartmak, yemek ve sa-
ire pişirmek yasaktır. 

Yangınların sirayet ve intişarları
nı kolaylaştıran maddeleri işliyen 

fabrika, imalathane, marangozhane, 
ve buna benzer müesseselerin tama
men kagir, kapılan aralıksız demir 
ve pencereleri de kapaklı olmak mec 
buridir. 

Değirmenler için 

* Bir milddettenberi şehrimizde 
bulunan lktısat Vekrueti B~mUfet. 

tişi HUsnU Yaman Ankaraya dönmüş 
tUr. HUımU Yaman, burada kaldığı 

müddetçe lktısat Veklletine bağlı da 
irelerin bir araya toplanmaları işi ile 
meşgul olmuştur. 

Belediye, değirmenler hakkında 
bazı kararlar vermiştir. Bu kararla
ra gore, değirmenler, belediye sıhhat 
ve fen heyetleri tarafından tasdik e
dilecek planlara göre yapılacaktır. 

Mevcut değirmenlerin her tarafı ka
gir olmak üzere ıslah ettirilmeleri 
muvafık görülmüştür. Bu arada de
ğirmenlerin her tarafı bol gündüz ı
şığı ile aydınlatılacak ve kafi dere
cede hava temizleme tertibatını ha
vi olacaktır. Değirmenlerde tozun ö
nüne geçecek tertibat yapılacak ve 
bütün süprüntü ve saire gibi fazlalık 
lar hususi kaplar içinde toplanacak
tır 

, 

* Bir kııım garyimubadiller cemiyetin 
feshini iıtemeie karar verm'ılerdir, Cünkil 
cemiyetin kcndılerine hiç faydası yokmuı, * Deniz mliesseselerinin yeni yıl tarıfe 
terini tespit edecek komisyon bugundcn ıti 
baren çalışmalarına başlıyacaktrr, 

1 TAKViM ve HAVA 1 
7 Şubat 1938 

PAZARTESi 

2 inci ay 
Arabi: ı356 

Gün: 28 Kaaım: 92 
Rumi: 1354 

Z lhicce: 6 Ikinctklnun: 25 
Guneş: 7,06 - Oile: 12,28 
ikindi: 15,ı4 - Akıam: ı7,30 
Yatsı: 19,04 - imsak: 5,26 

YURTTA HAVA V AZlYETI 
Yurdun cenup doğusu, orta Ancı.dolu 

ve Karadeniz kıyılarında hava kapalı ve 
yağı5lı, diğer mıntakalarda kapalı geçmit 
tır, Rıizcirlar doiu ve cenup dolusunda, 
cenubi; diğer mmtaklarda ıimalı ıstıka 
metten kuvvetlice esmiştir, lstanbulda ha 
va kapalı ve kısmen yağı;ılı geçml;ıtir, Yir 
mi dort saat zarfındaki yaiışın metre ma 
rabbama bıraktıiı ıu mıktarı bir kılocram 
dır, Siın4l1İ prki istikametinden devamlı 
esen rüzgarın hızı ııanıyede dort, be:ı met 
reye kadar çıkmıştır, Saat 14 te hava taz 
ylki 767 milimetre idi, Suhunet en çok 8 
ve en az 5,3 sant grat olarak kaydedil 
ml:ıtir, 

"""' YU R TI AŞ : """" 
~ Bayramda ke•eceğimiz ~ 
~ kurbanların para6ile yüzler- t 
t ce kanatlı Türk genci yetip- ~ 
~ tirebiliriz. ~ 
,...,~,..,,,.....,,.,~~" 
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43 Bin Tonluk 

Zırhhlara Doğru 
Omer Rıza DOGRU L 

1 ngiltere, Fransa ve Amerika 
Birleşik Cümhuriyetleri bil· 

ki\mctleri deniz teslihatına dair 
Japonyaya birer nota ver • 
nıişlerdir. Notalar kullanılan 

cliplomatik lisan bakımından 

az çok farklı olmakla beraber 
nıcal bakımından biribirinin adeta 
tıpkısıdır. Bu üç devlet, Japonya• 
nın deniz inşaatında, azami had o
larak tespit olunan hacmi aşıp aş· 
ınadığını anlamak ve aşmadığına 
dair teminat almak istiyorlar. Ja. 
ponya bu teminatı verirse, mesele 
yok. Vermezse notalan veren dev
letler de bu yolda inşaata başlıya. 
caklardır. Şayet Japonya, azami 
haddi aşan zırhlılar yaptığını itiraf 
ederse o zaman iki taraf arasında 

bir takım konuşmalara zemin ha· 
%Ulana bilecektir. 

Deniz inşaatı 1936 senesinin son 
gününe kadar iki muahedeye bağ· 
lı idi. Biri 1922 de beş devlet ara
sında yapılan Vaşington, ikincisi 
1930 da yapılan Londra muahedesi 
idi. Bu iki muahede deniz inşaatını 
tespit ve tahdit ediyordu. Bu iki 
rnuahedenin müddeti 1937 senesi
nin ilk giinü son bulmuş ve ortada 
Japonyanın deniz inşaatını tahdit 
edecek birşey kalmamıştı. Japonya 
Milletler' Cemiyetinden ayrılmış 
ve 1936 da yapılan Londra deniz 
nıuahedesine iştirak etmemiş oldu
ğu için teslihatı hakkında yabancı 
devletlere malfımat vermek mecbu 
riyetinde değildir. Bu yüzden Ja
ponyanın 43 bin tonluk harp zırh
lıları inşa ettiğine dair yayılan şa
yialar, diğer deniz devletlerini me
raka düşürüyor ve bunlar Japon· 
yanın endişeleri yatıştıracak bir 
söz söylcmcıoini bekliyorlardı. 

J aponyanın hu yolda bir söz 
söylememesi endişeleri art

lıedesini imzalıyan devletıe'rı liılll· 
kül bir vaziyete düşürüyordu. 
Japonyanın yeni büyük zırhlılar 

inşa ettiğine dair ortalıkta dönen 
Şayialar doğru ise bu devletlerin 
toplanarak yeni vaziyete göre ted
bir almaları, yahut Japonya kru
\razörlerinin ayısını arttırmış bu
lunuyorsa onların hu vaziyete göre 
kruvazörlerini arthrmalan gcrek
leşi~·ordu. 

Üç de\1letin en nihayet araların· 
da vaziyeti miizakere ettikten son
.ta Japonyaya birer nota vererek 
teminat istemelerinin hikmeti bu
dur. 

Japonyanın Uzak Şark suların
da bakim olmak istediği ve bu ha
kimiyetini sa~lamlamak için deniz 
inşaatını ileri götürmiye çalıştığı 
§Üphe götürmez. 

Fakat Japonyanın alakadar 
devletlere beklediği temi

h~tı .vereceğini tahmin etmek, çok 
g~çtür. Çiinki.i Japonyaya böyle 
hır mecburiyeti yiikliyecek hiçbir 
ln~churiyet yoktur. Japonyanm te
bıınat vermemesi diğer devletlerin 
43.ooo tonluk gemiler inşasına baş 
lamaları demek olacaktır. Bilhas
•a Amerikanın, Biiyük Okyanus
:~ki menfaatleri dolayısiyle herbi-

ı 17 mil •on Sierline (yani 110 mil 
Yon Tiirk lirasından d.aha fazlaya) 
~al olacak bu gemileri insaya .gi
~seeeğine muhakkak naz~riyle 
akınak icap eder. 
Son notanın olsa olsa yeni va-

tı.sın me ı · . . ' . 
1 su ı.:retını .Japonvaya yiik-
ent k · · · cav e tc~ ha!Şka hir işe yaramıya-
~nı soyliyebiliriz. 

ruNANiST AN: ----Hrisostomos'a 

tie kel Dikiliycr 
Ati nadan bild iriliyor: ' 

eş s m trepoliti Hrisostemos ile 
te rart~n Evyenıyoş Yerdanu'dan mü 
E>o t kl,ı.; heyet, Izmir Metrepoliti HrL 
oı: emos namına Kavala'da dikilecek 
ttlı n heykelın mukavelesinJ irnza.18-
t'tnışlardu·. Bu iş için Kavala ve civa
la ~~ beş yıldanbcri iane toplanmak
dis I<iı. Heykeli heykeltraş Dimitriya-

Yapacaktrr. 

TAN 

Uzak Şark: 

Japon Ordusu Bir 
Zafer Daha Kazanmış, 1 

Çinliler Panik Vermiş 
1 

Şanghay, 6 (A.A.) - Ja. 
ırr~~!!..~_iii!iii~-~~~--;;;;;;;;;;iiii_!!__!!._~~!l!...!l!...~~~,i pon ordusu namına söz söylemi. 

ltalya Yüksek · ye salahiyettar olan bir zat, Peng-
pou'nın şimal ve garbine doğru ileri 

faşist Konseyi hareketine devam etmekte olan kı
taatın gayri muntazam bir surette ri
cat etmekte ve artık hiçbir mukave
met göstermemekte olan Çinlileri a
ğır zayiata uğratmak suretile Fang
Chan mıntakasında kati bir zafer eı-1 
de etmiş olduklarını beyan etmiştir. 

' Hongkong, 6 (A.A.) - Başvekil ve 
Maliye Nazın Doktor Kung ile tanın
mış banker ve ekonomist Pohen. tay
yare ile Hankeodan buraya gelmiş-

Toplanıyor 
Roma, 6 ( A.A.) - 3 martta topla - 1 

nacak olan yüksek faşist konseyi ruz
namesinde aşağıdaki meseleler var
dır: ı - Enternasyonal vaziyet hak
kında rapor, 2 - Parti ve gençlik 
teşkilatı hakkında . rapor, 3 - Mali 

Sinema Dünyasında Bir Neticesi 

Gaıbo Povel 
ve ekonomik vaziyet hakkında ra;
por, 4 - Dahili vaziyet ile nüfus si
yaseti hakkında rapor, 5 - Bir fasi s1 
korporasyon meclisi kurulması etra
fındaki ihzari faaliyet hakkında ra- _I 

lerdir. Bu ziyaretin hedefi belli de- Amcrik a•laki sinema ~·ıldı 7.lan aT"a<o;ında en i~·ilerini seçmek Ü?.ere vapı-
ğildir. lan bir ankette meşhur İsveçli yıldız Greta Garho birinciliği. erkek yıl-

t-~-·--------~------;;;;;;;;jiiiiiii~_ 
INGILTERE: 

Hankeu. 6 (A.A.) - Kuomintan- dızlardan Vilyam Povel de ü~üncülüğünü kazanmış, şu erkek güzeli de· 
gm dördüncü milli kongresi 29 mart 1 nilen Klark Gabi ise onunculuğu almıştır. 

ta Vuçang'ta toplanacaktır. Vaziyet :::--= ================== === ====== 
!eni mümessil gösterilmesine müsa- LEHİSTAN: 
ıt olmadığından, kongreye evvelki 
l 1933 kongresinin delegeleri iştirak 
edecektir 

Çin endifedeymiş 
Hankeu, 6 IA,.A.) . - Röyter bildi

riyor: Almanyadaki değişiklikler, 

Çinliler arasında büyük bir endişe 

Macaristan 
Kral Naibi 
Lehi standa 

1 SOVYETLER: 

Rusya dan 
ltalyaya 
Bir Protesto 

3 --

fi.EK 
Çocuklarımız Ne 

Olmak istiyorlar 7 
[Yazan: B. Felek] 

Bundan bir hafta, on gün kadar 

evvel Ulus gazetesi 170 kadar kız ve 

l
ı13rkek talebe nezdinde yaptığı bir 

anketin neticesini yazıyordu. 

1 

Gerçi bu anket, iştirak edenlerin 

adedi pek az olduğu için kanaat e

ı 

dinmiye kafi bir delil teşkil etme

mekte ise de yine haylice şayanı 

dikkattir. 

Tasnif edilen neticelere göre kız

ların umumiyet denecek kadar bü-

yük bir kısmı muallim olmak isü. 
yor, erkeklerin de yine o kadan za
bit oll)layı tercih ediyorlar. 

Her iki meslek te memleket için 

en faydab :e hayırlı birer ocak ol· 

duğuna göre gençleri bu intihapla· 

nndan dolayı tebrik etmemek elden 

gelmez. Ancak çocuklanm.ızı bu in
tihaba sevkeden amilleri de tetkik 

etmeden bırakmak doğru olmaz. 

Bide kadın, erkek gibi çalışmıya 

başladı başlıyalı tahsilini bitirmek 

üzere olan genç kızlarm erkekler gi. 

bi birer meslek tayini yoluna gitme

leri tabii görülüyor. Ben herşeydea 

evvel aile ocağınm kadına yüklediği 

mühim ve ağır vazifelerle kadınııa 

hayatta seçmek istediği meslek meş
galesinin ne dereceye kadar kabili 

telü olduğunu derin derin tetkika 

Milyonlarca 
Gaz Maskesi 
Depo Edilmiş hasıl etmiştir. 

Londra, 6 ( A.A.) _ Dahiliyenin Fon Ribbentrop'un antikomünist 
Krakovi, 6 (A.A.) - Macar Kral 

Naibi Amiral Horthy, Mareşal Pil
sudsky'nin mezanna bir çelenk koy
duktan sonra Krakovi Başpiskoposu 
tarafından kabul edilmiş ve sonra Ha 
riciye Nazırı B. Beck ile birlikte şeh
ri ziyaret etmiştir. 

Moskova, 6 (A.A) - Tass 
şayan görmekle beraber bugün btt 

Ajansı 
bahsi açmayıp gençleri bu meslekleri 

parlarnento müsteşan Gloffery Lloyd 
paktın bani ve elebaşısı olduğu. hal
buki Fon Ribbentrop'un hem Çine 

dün akşam Birmingham'da söyle - karşı sempatisi mevcut ve hem de an 

diği nutukta, halen memleketin muh laşmazlığın halli teşebbüsünde faal 
telif yerlerinde 26 milyon gaz mas- bir rol oynamış bulunduğu kaydedil
kesi depo edilmiş olduğunu. bunun mektedir. 
O milyonunun Londra bölgesinde Fon Blomberge gelince, onun da 
bulunduğunu ve bu işe mahsus ınb- Çine karşı derin bir sempatisi mev~ 

cuttu. 
rikaların haftada 650 bin maske yap 

--·~ A------ _,,, .. :,_, __ :_,: h ! l ..J:-• .:...-.:-

Bir Hava Tecrübesi 
Londra, 6 (A.A.) - Murekkep. 

yani büyük tayyare üzerine konul

muş diğer küçük bir tayyareden mü

teşekkil bir tayyare olan ve Atlan

tik servisine mahsus bulunan Ma

yo deniz tayyaresi bugün Rocher

ter' de yaptığı uçuş esnasında üstte
ki tayyareyi muvaifakıyel!c bırak· 

mıştır. 

---u---
CENEVRE 

. Yine Bir Hadise mi? 
Cenevre, 6 (AA) - Beynelmilel 

mesai bürosu idare meclisi, tanzim 

komisyonunun Nicolas Andrew'in 

Sovyet Rusya patronlar mümessili 
sıfatile murahhas olarak tayininin 
sulh muahedenamesinde derpiş ediL 
miş olan ahkama muvafık ·:>larak ya
pılmış olup olmadığmı tayin etmesi 

için beynelmilel daimi adalet diva
nına müracaat edilmesi hakkında pat 
ronlar ıtruh,,nun vapmış olduğu ta
lebe müteallik teklülerini kabul et
miştir. 

Uzak Şarlra Dair: 

• v Q v .,) L./"'\ ' 1 /"'\ ; 

Ayan Seçimlnda 

Hükumet Kazanıyor 
Belgrad, 6 ( A.A. ) - Sabahleyin 

memleketin her tarafında ayan inti. 
habatı başlamıştır. Avala Ajansı, B. 
Stoyadinoviç'in hükfımet fırkasının 
büyük bir ekseriyet kazanacağını tah 
min etmektedir. 

!ntiharı edilecek ayan azasının sa.. 
yısı 23 tür. ' ~ ! 

Muhalefet partilerinin yalnız ile lis 
teleri vardır. Bunlardan Save eyale
tinde ve sahilinde asılan iki tanesi 
Matçek gnıpuna aittir. Bir tanesi de 
Tuna eyaletinde asılmıştır, 

--o---

AMERIKA: 

Yeni Bir Tedbir Aldı 
H:onoloulou, 6 (A.A.) - Vaşingto

nun salahiyettar bir membaınd.m 

bildirildiğine göre, Amerika bahriye 
nezareti, Guan adasma 15 tayyare
den mürekkep bir filo gönderecek -
tir. Bu halde bu ada, Amerikanın 
Pasifikteki ileri mevzü olacaktır 

Matbuat mümessilleri tarafından 
şerefine tertip edilmiş olan bir kabul 
resmini müteakıp Amiral, şu beyanat 
ta bulunmustur· 

" 
muş olduğu anda Macarıstan, uğra
mış olduğu haksızlıklara, felaketlere 
rağmen, kendisini Polonyaya dalıni 

surette bağlıyan menfaatleri unut -
mamıştır. 

Macaristanın istikbalde de her za
man olduğu gibi hareket edeceğine 
kati surette kani bulunmaktayım.,, 

Çekoslovak Başvekili 
Varşova, 6 IA.A.) - B . Hotza, B. 

Moiciciki ile birlikte hususi trenle 
Krakoviyden hareket etmiştir. Saat 
15.20 de Bialovcieya müteveccihen 
Varşovadan geçecektir. Biçbir mera
sim mutasavver değildir . 

bildiriyor: 
Öğrenildiğine göre Sovyetler Bir

liği hükiımeti İtalyadaki sefirini Mi
lan mahkemesi tarafından 20/ 1 tari-
hinde verilen karara itiraz etmiye 
memur etmiştir. 

Bu karar mucibince Banca Di Ro
manın Milano şubesindeki bütün 
Sovyet mevduatJ haciz altına alın

mıştır. Bu hüküm Ansalde ismindeki 
t+rıln~""' .ç~.,.._--• .._ ___ ç ... _ ,.ı...,_ C'---:v-4....: 

caret mümessilliği aleyhinde yapı

lan takibat için bir garanti teşkil et
mek üzere verilmiştir. 

Sovyet sefiri, Sovyet - İtalyan 
muahedesine ve hukuku düvele mu
gayir olan bu kararın iptalini istiye
cek ve gaynkanuni olan bu hareket 
dolayısiyle Sovyetler Birliğinin uğ
radığı zarann mesuliyetini İtalyan 
hükumetine yüitletecektir. 

Sovyetler • Eatonya 
Tallen, 6 < A.A.) - Sovyetler Bir

liği ile Estonya arasında yeni tica
ret muahedeleri imzası için yapılan 
görüşmeler bir netice vermemiş ve 
inkıtaa uğramıştır. 

Şimal Kutbunda iT ALYA: 

Alimler 
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mektedir. Bununla beraber dört Söv 

Romanın Son Kararı 

diğerlerine tercih etmedeki maddi 

ve manevi amilleri tetkik .etmiye ça-

lışacağım. -

Gerçek son zamanlarda genç kız,. 

Iarda muallim olmak, delikanhlarcl• 

da zabit olmak arzu ve hevesi çojal. 
rnıştır. 

Bunun herşeyden evvel roJıt • 
nepıerı vardır. Ve her iki cinste de 

sebepler biribirinin aynidir. EVTelA 
bu iki mesleğin ikisi de şerefli ve o

toriter meslektir. Çocuk herşeydea 

evvel bunu düşünür. İkincisi bn iki 
meslek emin birer maişet yoludur

lar. Bu ikinci amil çocuklardan ziya. 
de ailelerini alakadar eder. Meslekte 

dürüst ve muntazam çalışanlann ter• 
fileri ve istikballeri muttarit kanun

lara ve terfi devrelerine bağlıdır. Bu 

devrelere nazaran hesabını yapanlar, 

umulmadık bir mani olmazsa şu ta
dar yıl sonra şu kadar yüz lira para 

alıp nisbeten genç bir yaşta müref

fehçe bir hayata kavuşur ümidinde
dirler. 

Avukatlık. doktorluk, mühendis

lik, kimyagerlik gibi serbest meslek

lere gelince bunlarda hayatım bol 
bol kazananlar olduğu kadar muvaf-Etrafında Fikirler 

yet aliminin iızerinde bulunduğu fak olamayıp maişet sıkıntısına uğ· 
buz parçası, Danimarka Boğazına ka Roma, 6 (A.A.) - B. Virginio ramış olanlar da çoktur. Bu ihtimal. 
dar Groenland'ın Şark kıyılarını ta- Gayda tarafından Giornale d 'Italia 

dir ki; senelerdenberi mütemadiyen 

eskilerin "endişei ferda,, dedikleri 
ki~ ~den Kutup sulan . cereyanının gazetesinde yazılan bir yazıda. Ital
tesır~nde hızlı bir sevir ile cenubu yanın Akdenizde '<orsan! ğ ·h t 
g8:1"bıye doğru inmektedir. Grupu ha j verilmesi için Ingiltere ı ı::.::a: :varının ne olacağından tasalananla· 

"?il 1btuzdada~ı .. bu su cereyanları tesı- yapılan tekliflere iltihakı, Italyanın rın bu~nkü çocukları bizde muvaf
rı a ın a gıttıkçe Groenland kıyıla- mülhem olrluğu müsalemet ve teşn- fakı:vet1eri daha ziyade tesadiüe ve 
rına yaklaşmaktadır. Papanin grupu. kJ mesai ruhuna bir delil olarak gos 
hal~.n Lometre ve diğer taraftan Nor terilmektedir. 
veç ın Jan Moayen Adasına da 450 Muh · d ' k "• 
kilometre mesafededir. Kaşifler. o- arrır ıyor ı. 
turma çadırını, yataklarını ve müte- "Italyanın bu hareketinin bi1tiin 
addit tilki derisi küreklerini de kur- kıyınetile tavkiye edileceğıni ümıt c
tarmıya muvaffak olduklarından, diyoruz Bahusus ki, Akdenizde ta· 
sıfırdan aşağı ı o ile 20 arasında ta- arruza uğrıyan vapurlar Italyan ve 
havvül eden soğuktan. rüzgarlardan Alman vapurları olduğu zaman bu 

bir takım hususi şart ve münasebet. 

Jere bağlı olan serbest meslekleri hı· 

rakıp hususi şartlardan ziyade terfi 

ve terakkisi şahsi liyakate ve kanu.n.i 

derecelere bağlı olan zahitıik ve mu

allimliği tercih etmektedir. 

ı ve knrdAn oldukça iyi bir surette kadar çabuk ve tatmin edici bir tarz 

Maarif kadromuz bir muallim Si• 

kıntısı geçirir ve İngiltere ıribi de\r
letler bile ordusuna zabit bulmak 

için çareler düşünürken genclerimi~
de gördüğiimüz hu temaviil ve tercih 

bizi sevindirecek mahivetteıfir. 

... ..., .. ,..,., .... ~llllıilıı.:. 
Mareşal Şang • Kay· Şek Çin ordu'arını tensik etmiye, yeniden 
tU1ker toplamıya ~alışıyor. Resimde yeni tevkil edilen bir Çin 

kıtcuının cepheye gönderildiği görülüyor. 

kendilerini koruyabılmektedir. da cevap verilmesi olmadığı Lon -
Radyo istasyonları ile gönderdik- drada ve Pariste gözönüne alınmak 

leri haberler. kaşiflerin maneviyat- icap eder . ., 
lannın çok iyi bır halde bulunduğu

nu göstermektedir. Fedorov, karısına ALMANYA .· 
çektiği telgrafta di:vor ki: 

'Merak etme. iyiyim. yakında ge
ı leceı!im. Vn?.lPrinrlPn önPrim ... 

YURTTAŞ; r..~ 
Yarının büyük tehlikele

rini kurbansız atlatabilmek 

kurbanlarımızı Hava 
Kurumuna verelim. 

Hakaret Meselesi 
Berlin; 6 <A.A> - Berliner Post 

gazetesi Paristeki Alman aleyhtan 
sergiden tekrar bahsederek, Frans12 
hükfunetinin, Almanyanın isteği ü
zerine, sergiden Almanya için haka
ret addettiği şeyleri kaldırmakta te
reddüt etmemiş olduğunu memnuni
yetle müşahede ve tespit eylemekte
d; 

Hariciye Vekilimiz 

Peştede Görüştü 
Budapeşte, 6 ( A.A.) - Türkiye 

Hariciye Vekili Rüştü Aras. dün ö~
leden sonra Başvekil Daranyi'yı zı

yaret etmiştir. 

Başvekil, bu ziyareti Hariciye ı:ıa 

zırının daimi vekili baron Gabriel 
Apar ile bi!'Hkte kabul etmiştir. 

.. 
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rada yeni kurula 
Şe · r tiyatrosunun ilk 

uvaff akiyetli hamlesi 

Şehir Tiyatrosu'IPa oynanacak eserleri tetkik eden 
heyet azaLan birarada 

r.4nkaradan: 

yıllar var ki, Ankarada ti-
yntro ihtiyacı en zaruri gı

da ihtiyaçları kadar içten gelen bir 
istekle ele alınıyordu. Ankaranm 
münevver halkı hakiki ve devamlı 
bir tiyatronun bir an evvel kurul
masını o kndar heyecan ve sara
hatle istiyordu ki, gönüller bunu 
bir hamlede başarmak dileğine uy 
dular. Parti ve Belediyenin elele 
kurduklan "Şehir Tiyatrosu,, iki 
haftadanberi gözle görülür, elle 
tutulur bir varlıktır. 

"Afacan,. ln başlıyan, "Alev,, 1 
ele alan genç Şehir tiyatrosu bir
kaç gün önce de bize "Aşk uyu
maz,, ı seyrettirdi. 

Bu üçüncü piyesi görenlerin duy 
duklan zevk, yalnız ince bir eseri 
tatmaktan nlınan bir hazdan de
ğil, fnkat bir dnvanın muvaffakı
yetini müjdeliyen ilk haberin yay
dığı inşirah havasından geliyordu. 

"Afacan,, güzel bir başlangıçtı. 
"Alev,, de Raşit Rızanın büyük sa
natine hayran olduk. Fakat "Aşk 
--.---- L:- ---•1..nlo ..l"\1,J •• 

Evet, eser eskidir. Fransız ti
yatrosunun en esprili iki üs 

tadının bu zarif eseri, Fransadrı. 

bilmem kaç yüzüncü temsilini id
rak etmiştir. Memleketimizde de 
en uzun ömürlü eserler arasında 
olmasına rağmen bugün hala genç 
liğini ve zindeliğini kaybetmemiş
tir. 
Aşk uyumazı hemen her mUnev 

verimiz bilir, hakkında çok yazıL 
mış ve söylenmiştir. 

Biz bütün bunlara yeni şeklinde
ki edebi dilin güzelliğine, temizliği 
ne ve zarafetine işaret etmekten 
başka bir şey ilave etmiyeceğiz. 

Eserin Ankaradaki bu temsiline 
gelince, bunun, üzerinde durula
cak bir hadise olduğuna şüphe yok 
tur. 

Evvela, piyesi seyredenlerin müt 
tefik olduklan ilk güzel nokta 
•'Şehir Tiyatrosu,. sahnesinde ko. 
nuşulan türkçenin şive ve telaf -
fuzudur. 

Kelimeler ne güzel söyleniyor, 
cümleler ne ahenkli ve yerinde 
tonlarla sıralanıyordu. Güzel dili
mizin tatlı ahenginin zevkine var
dık. Ankara Şehir Tiyatrosu hiç
bir şey yapamasaydı bile yalnız bu 
başarisile övülmiye hak kazanır
dı. 

Aşk uyumazın hiç te mürek-
kep olmıyan mevzuu biri

birini kovalıyan esprilerin bütün 
nüanslarını bize yudum yudum tat 
tıran temiz teUiffuz, piyesin en ye
ni bir talihi oldu. 

!kinci mühim nokta da t.emsil-
deki muvazene ve ahcnkü. Kimse 
tulllat yapmayı, meline bir tek söz 
ilave etmeyi hatırına getirmedi. Mü 
balagalı ne bir şahıs, ne bir hareket 
yoktu. Fakat birinci perde açılır
ken dudaklarda beliren tebessüm, 
dalga dalga kahkahalaştı ve son 
pt?rdcnin topladığı sürekli alkışla
ra hız verdi. 

Tiplerin hepsi ayni kuvvette, ay-
ni canlılıkla dolaştı ve piyes, zi
hin ve göz bir yere takılmadan a
kıp gitti. 

Artistleri blribirine bağlıyan a
henk her sahnede kendini göste
riyord u. Ankara Şehir tiyatrosu bu 
piyesi ustaca oynadı. 

R aşit Rızanın başardığı ese
re el veren şahıslardan ay

n ayn bahsetmeyi de bir borç bi
leceğiz. Aşk uyumazın, bu temsi. 
linde başta "Şadi,, yi anmak la
zım .. Geçen yıl Ahmet Nurinin ha. 
tırası için "Sekizinci,, oynandı. 

"Şadi,, o vnkit Ankara halkının 

pek hesaplı, hele hiç te bol olmı
yan alkışını her meslektaşına nasip 
olmıyan bir ölçüde toplamıştı. Et
rafını alan halkevi amatörleri ara
sında "Sekizinci,, yi yüklenmiş ve 
muvaffakıyet şahikasına kolayca 
iletmişti. 

"Aşk uyumnz,, daki "Bahri,, o
nun en güzel rollerinden birisiydi. 
Kendisi istediği kadar, şişmalıyalı
denbcri eskisi gibi oynamadığını i.d 
dia etsin. Biz onu bu kadar kuv
vetli hiç görmemiştik. Üçüncü per 
denin sonundn hatıralarla dolu eş
yayı birer birer süzdükten sonraki 
yıkılışı, dünyanın herhangi bir sah 
nesinde halkı hayran alkışlarla coş 
turacak kadar mükemmeldi. An
kara seyircileri de sanatin bu in
celiğini bütün kıvraklığı ile sez-
~~.ı-...ı-: ı•:c_ ...... ~ --ı-.-a ••. ~_...,1 ... 
tılnr. "Şadi,, (Tiroide) bir runun 
bütün gülünçlüğünü olduğu gibi 
yaşatan her hareketile kahkahalar 
uyandırıyordu. Güldürmek için gı 
dıklamadnn başka çareler olduğu
na bu rolün bu temsilini şahit bi
lelim. "Şadi,, yi bu rolünde tahlll 
etmek için bir makale yetişmez. 

Halbuki muvaffakıyet yoluna sı

ralanan diğer sanatkarlar da ken
di haklarını ve sırnlaruu bekliyor
lar. 

Aşk uyumazın ikinci kahra -
manı da muhakkak ki, "Fe

riha,, idi. Bu genç artistin 
kısa üç adımda ulaştığı yeri 

gözünüzle görmedinizse hesapla 

tahmin edemezsiniz. Ser içinde ye

tişen nadide bir çiçek muhitini ve 

toprağını bulunca nasıl hayret ve

rici bir inkişaf bulursa "Feriha,, 

da Ankara Şehir Tiyatrosunda böy 

lece bambaşka bir eleman oldu. 
Bu intıbaım o kadar samimidir ki, 

kendisine kulis arasında "tanınmı
yacak hale gelmişsiniz,, diye koca 

man bir de pot kırdım. O potu ta
mir için söylemiyorum. Fakat "Fe

riha,, böyle çalışır ve bu hızla iler 

}emekte devam ederse milli sahne

miz çok yakında tam miınnsile bü

yük ölçüde bir kadın sanatkar ka

zanacaktır. 

Bu yolda inkişaf eden bir başka 
sanatkanmız da "Afacan,, ın kah
ramanı küçük Nezahattir. Onun 
sahneye ilk çıktığı amatör günle
rinin hatırasile "Küçük,, dediğime 
bakmayın. "Nezahat,, te İstanbul 
Şehir Tiyatrosundakinden başka 
türlü bir hamle ile ilerliyor. 
Ercüment Behzat amca rolünde ne 
orijinal bir tip yarattı. Onu asıl 
"Kör,, de göreceğiz. Şaziye, rolünü 
kendisinden beklenen ustalıkla ya
şattı. "Huseyin Kemal,, işini bilen, 
rolüne yakışan sevimli bir haşan 
gösterdi. 

"Yaşar,, Recai Efendiyi, piyesin 
adapte olduğunu unutturacak ka
dar yerli bir ruhla canlandırdı. 

Dürnev, Prenses rolünü bence bi
'raz daha ağır oynıyabilirdi. Fakat 
bu sanatkar da parlak bir yarına 
namzettir. Bütün diğerleri de 

TAN 7 - 2 - 938 
BAŞMAKALEDEN MABA'.l' 

Gazetenin 
Rolu 
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sasınn değil, bir taraflı emir ve tel
kin üzerine dayanmaktadır. 

Türkiye toplu, verimli ve ras. 
yoncl bir gidiş

0

; halkın kanaatine ve 
iradesine dayanan, demokrasiye kıy
met veren ve münaknşa hürriyetini 
hassasiyetle koruyan yegane memle-

,.. 
SiNEMA TARiHiNE BiR ZAFER DAHA Y AZILIYO 

Fransa edebiyatında devir yaratan bir eser ... Amerika filim sanayünc 

zafer tacı giydiren bir film: 

T 0 R K Ç E 

o $iLAH 
BU AKŞAM SAKARYA SiNEMASINDA 

Yerler tamamile satılmaktadır ... Telefon: 41341 

kettir. Atatürk rejimi, umumi men- l •'••••••l.!!!!•IB'll!!!ID•••mmmm•a•ı•••••••••••••••••am~mı•ll!l•ıl faati yegane ölçü tanımak, her va-
tandaşa müsavi hak ve fırsat ver
mek ve milli bir siyaseti müspet ve §'U 

urlu bir birliğe istinat ettirerek yü
rütmek bakımından insanlık tarihin
de tamamile yeni bir çığır açmıştır. 

Böyle bir gidiş içinde gaztenin 
çok mühim ve çok nazile bir rolü 
vnrdır. Gazete, umumi gidişe ayak 
uydurrnıya ve umumi alakalan boş 
yere dağıtmamıya dikkat etmiye 
mecburdur. Bu çerçeve içinde de 
ancak rejimin murakabeye ait teşki
lat ve teçhizatının ~ynlık tanımaz 
bir parçası gibi vazüe görür ve u
mumi menfaate ait prensiplerin ko
runmasına bekçilik eder. 

Bu ÇAUŞA.. 'IBA nkşamı dahi 

MELEK 
SIN EM ASI 

CHARLES 

BOYER 'nin 
Bu seno FRANSADA, FRA.NSIZC A olarn.k l\DOJIELE l\IORGAN 

Oe beraber çoviTdiği HENRI BEUNSTEIN'in 6Sel'i 

B A 
· Hiç şüphe yok ki, murakabe namındaki EN B'CJYOK ve YEGANE FlLMl takdim edecek-tir. Çar-

maksadı için memleketin tür- çamba akşamı için biletler şimdiden satılmaktadır. 
lü türlü teşkilfıtı vardır. Fakat gaze- •••••••••••••••••••••••••••te bunlardan ayrı ve başka bir şey 
değildir. Umumi mekanizmanın en 
çabuk harekete gelen, bir hadiseyi 
saati saatine gören ve merasime ta
bi olmaması dolayısile halka en ya
kın olan kısmıdır. 

Gazeteyi, rejimin murakabe teşki
latından ayrı bir şey diye göstermI- 1 

ye çalışanlar ve: 'Aman, devlet o
toritesi bozulur. Yolsuzluk örtbas e
dilsin.,, diyenler ve müphem bir ha
va yaratmıya çalışanlar; takım ta
kım hususi menfaat sahipleridir. 

Hiç böyle bir menfaati olmadan: 
"Bir yolsuzluğu görmek icin gazete
ye mi muhtacız? diye düşUncn ve 

Pek yakında: İstanbul afakında ve bilhassa 

Ü M E R SINEMASI 
Uzerinde kopacak kahkaha 

fırtınasına tnhammill 

edebilmek i çiıi 

KUVVETLi OLUNUZ 
FERNA.NDEL 

~ 

ve RAlMU'nun .~ .. 

SPOR KRALLA 
ortaya memurluk namına bir izzeti ..... Fransız filmi; mevsimin en eğlenceli eseri olacaktır. 

, 

1 
nefis meselesi çıkaran memurlara ~--•••m••••••••••••••••••••••-.. 
da tesadüf edilir. Bunların eski re
jimlere mahsus bir zihniyetle dii§Un-

Bugünkü program: 
ISTANJıUL RADYOSU: 

OGLE NESRIYATI: 
Saat 12,30 Pliika Tiırk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Pl.lkla Türk musikisi, 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 Son 

AKSAM NESRIYATI: 

Saat 17,00 inkılap dersi: Universitedcn 
naklen Mahmut Esat tarafından 18,30 
Çocuklara masal: Bayan Nine tarafından 
19,00 Bayan Inci: Şan piyano ve keman 
refakatile, 19,30 Memleket şarkıları: Ma 
latyalı Fahri tarafından, 19,55 Borsa ha 
berleri, 20,00 Rifat ve arkadaşları tara 
fmdan Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,30 Hava raporu, 20,33 Omcr Rıza tara 
fmdan arapça söylev, 20,45 Belma ve ar 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halli 
şarkıları (Saat ayan), 21,15 Fasıl saz 
heyeti, okuyanJar; Ibrahim Ali, Küçük 
Safiye, Kanun Muammer. klll.rinet Ham 
di, Ut Cevdet Kozan. Tanbur Salahat 
tin, keman Cevdet, 21,50 Radyo fonik 
temsil: stüdyo orkestrası refakatilc 
(Louise), 21,45 Ajans haberleri, 23,00 
PUUda sololar, opera ve operet parçala 
rı, 23,20 son haberler ve ertesi günün 
programı, 23,30 Son, 

ANKARA RADYOSU 

OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plik nC$ri 
yatı, 12,50-13,13 Plik: Turk musikısi, 
ve halk şarkıları, 13,15-13,30 Dahili ve 
harici haberler, 

AKSAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30-18,35 Plak neşriyatı, 18,35 
-19,00 lngilizcc ders: Azime ipek, 19,00 
-19,30 Ttlrk musikisi ve halk şarkıları 

düklerine ve Atatürk rejiminin ma
nasını kavramadıklarına hükmet-. 

Atatürk rejimi, vatandaşların hak
kına tecnvüz edildiğine, kendilerine 
müsavi fırsat verilmediğine, "Milli 
tüccar,, prensipi haricine çıkılarak 

umumi menfaatlerin, hususi menfa
ate feda edildiğine, kanun ve nizam
lann muattal bırakıldığına ait malfi
mat nereden gelirse gelsin, bunları 
alfıka ile, hassnsiyetle karşılar. Ken
di mütehassıs teftiş teşkilatının yar
dımile tetkikten geçirir. Meydana çı
kan hakikati örtbas etmiye hiçbir 
meyli ve ihtiyacı olamaz. Çünkü bü
tün gayesi, umumi menfaati koru
mak için her imkan ve çareye baş
vurmaktır. 

(Makbule Çakar ve arkada~ları), 19,30 
-19,45 Saat ayarı ve arapça neşriyat 

19,45-20,15 Türk musikisi ve halk pr 
_.,."lııt+-~.....,__ ......... ._..r xonuı;mr.sı; Vildan Aşil 

T ahkik neticesinde bir gazete
nin "umumi menfaate bekçi

lik ediyorum,. iddiasile garazkarlık 
ettiği, şantaj yaptığı, ortayı velvele
ye vererek satış temin etmeyi dü
şündüğü sabit olursa, gazete, kendi
sine emanet edilen büyük kuvveti 
suiistimal etmiş demektir. En ağır 
cezalara layik olur. 

Gazete bekçi rolünü yaparken, 
haklı çıkarsa ve acı hakikatin, söy
lediklerinden kat kat fazla olduğu 

anlaşılırsa gazetenin beklediği yega
ne mükiı.f at umumi menfaatin ko
runduğunu ve yolsuzluk sebepleri
nin ortadan kalktığını görmekten i-

cnnla başla işlerini zevk bilerek 
yaptılar. -~ 

1 

Aşk uyumazla artık haber ve
rebiliriz, memlekette yeni 

hususiyetleri ile, ilk filizlerini ve
ren ananesile bir sahne daha doğ
muştur. Bu yeni çocuk iyi bakılır 
ve iyi imkanlar bulursa çabuk ser
pilecek ve kendi kendinin malı o
lacaktır. Ben bu yazılan hazırlar
ken, onlar dört gün sonraya yeni 
bir piyes hazırlıyorlar: "Kör,. ... 

Böyle yepyeni bir müessesenin, 
biribirine henüz alışmıya bile va
kit bulamamış elemanlarla her haf 
ta yeni bir piyes ortaya atabilmesi 
ve bu piyesleri nihayet her vakit ve 
her yerde bulunabilecek teferrüa
ta ait küçük kusurları olsa bile bü
yük bir intizamla başarabilmesi 

bir zaferdir. Bu zaferin sırrı ne
dir? Onu da yalnız Raşit Rıza bili
yor ve günalu boynuna.. Bana da 
söylemiyor. 

Türkçe S ·· zlü · Büyük Şark Filmi 
Bayramda i P E K Sinemasında_. 

A R Z U ve K A N B E R 
._. TÜRKÇE söıLü ŞARK FiLMi •r-• 
barettir. 

Bir gazetecinin yazı şeklinde ya
rattığı eserin ancak birkaç saatlik 
bir ömrü vardır. Gazeteye yazı yaz
mak, buz üzerine yazmak gibi bir 
şeydir. Dünyanın her yerinde hakiki 
ve idealist bir gazetecinin en büyük 
mfınevi zevki, eserinin ömürsüz ol
duğunu, en küçük hatasının göze 
çarptı~'IDI, hizmetinin birkaç saatte u. 
nutulduğunu bile bile çalışmaktır. 

Hakiki gazetecilik böyle bir temel 
üzerinde kurulmuştur. 

Bu ruhta bir idealist gazeteciliğe 
her demokrat memleket şiddetle 

muhtaçtır. Bizdeki ihtiyaç daha faz
ladır. Çünkü bir tnraftan rejim de
vrunlı surette yaratıcı ve faal bir 
safhadadır, diğer taraftan başka 

memleketlerin umumi hayatındaki 

türlü türlü teşkilat ·ve vasıtalar biz
de henüz kökleşmemiştir. Gazetenin 
umumi hayatta mühim rol ve vnzi
feleri vardır. 

Bu bakımdan gazetenin rolünü 
berrak bir hale koymak, her türlü 
yanlış telllkkileri günü gününe tas

Tramvay vatmanlarından birinin 
oğlunun verdiği ifadeye göre cihan 
sergisinde teşhir edilen posta pulla. 
rının sahte olduğunu haber vermiştir. 

SHERLOK HOLMES'in 
Bu işi ele aldığı işidilmiştir. Işittiy 

ğimizc nazaran SllERLOK HOl.J\Il~S 
Dr. Watson ile beraber Paris'i terk 
etmiştir. 

Bayramda TÜRK sinemasında 

Fransız Tiyatrosunda · 
8 Şubat salı akşamı 21 de Viyana 

konservatuvarından 

YUN AN ŞANTOZU 

SPERANZA PRINGO 
nun Yegane Resitali 

Programda: l\IA.NON, TOSCA, 
BOHEME, BUTTERFLY v. s. 

v. s .... Biletler tiyatro gişesinde 

satılmaJctadır. 

hih etmek ve gazetecilik faaliyetleri --------------
etrafında bir vehim ve tereddüt ha- lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

vası birikmesine meydan bırakma- ;~~;ffi K O M E D 1 K 1 S M l 
mak, memleketimiz için daima göz- l ' Saat 20,30 da. 
önünde tutulacak, mühim bir dava- ı ını 1 ; SÖZÜN KISASI 
dır. llI1ll 4 Perde Komedi 

J\hmet Emin YALMAN 

20,30-21,00 Plakla dans musikisi, 21,00 
-21,15 Ajans haberleri, 21,15-21,55 
Stlidyo sıılon orkestrası, 1 - Moussorw 
ky: in der Krim, 2 - Massenet: Me 
nuett, 3 - Peul lincke: Lonclo fist, 4 -
Çaykovski: Andante Cnntabile, 21 ,55-
22,00 Yarfmki program ve istiklal Marıı 

* Gilııün Prognıın Ozil: 

SENFONİLER 
20.25 Viynmı: Max Schönberr'in ida

resinde Senfoni. 
HAFİF KONSERLER 

• 6.45 Parls Kolonyal: Plfık konseri. 
7.10 Bcrlln kıs:ı dalgası: Hafif musiki 
(8.15: Devamı) 12 Berlin kısa dalgası: 
Orkestra konseri. 13 Berlln kısa dalga
sı: Hafif musiki (14.15: Devamı) 13.10 
Bükreş: Plllk konseri (14.30: Devamı) 
15.15 Berlln kısa dalgası: Konser santl. 
16.30 Bcrlin kısa dıılg~: Bando muzikn. 
17.45 Berlln kısa dalgası: Hafit musiki 
18 Bükreş: Plfık konseri. 18.30 Berlin kı
sa dalgası: Halk musikisi (18.50: Eğ
lenceli konser) 20.10 Bükreş: Hafif mu
siki. 21.15 Peşte: Çigan orkcstraı:ı. 21.15 
Pe5te: Çigan orkestrası, 21,15 Bilkreı: 

P!Cık konseri. 22.15 Prng: Orkestra ve 
viyolonsel konseri. 22.40 Peşte: Opera 
orkestrası, kemrın. 22.45 Bükres: Hafif 
konser nakli. 

ODA MUSİKİSİ 
19.15 Bükrcs: Moznrt'ın oda eserlerin , 

den konser. 
RESİTALLER 

10.45 Berlln kısa dalgası: Viyana şar-
kılan (11: Ask şarkıları) 17.45 Peşte: Pi
yrıno konseri. 19.15 Berlin kısa dalgası: 
Solist konseri. (Tenor) 19.40 Peşte: Pi
yano refnkntllc:ı şnrkılar. 20.15 Prog: 
Halk şarkıları. 21.40 Bukrcş: Piynno ı 

Keman (Bccthovcn'in eserlerinden) 
DANS 1\IUSildSİ 

23.20: Viyana. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER 

HAFTA iÇiNDE: * Profesör Hamit Nafiz, sah günü sS 
at 18,30 da Beyoğlu halkevinde "AnadolO 
nan jeolojik teşekkülü,, mevzulu bir korl 
f erans verecektir, 

YURTTA$; .. 
Gök, milletlerin korun

masına en çok ehemmiyet 
verdikleri bir sınırdır. Biz 
de kurban sürülerinden tay
yare lilolan çıkarmalıyız. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--0---
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ııeyde temiz, dürUst, samlmf olmak, 
kariln gazetesi olmıya çalışmaktır. 

-<>-
ABONE BEDELİ 

TUrklye Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 • 6 Ay 1500 J) 

400 • 3 • 800 • 
150 • 1 • 300 • 

Millctlerarası posta ittihadına dahil oı
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
ğiştirmek 25 kuruştur. Cevap için mek
tuplara 10 kuruşluk pul ilavesi lfmmdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Çocuğum Ne Olsun? 
[Yazan: M. Zekeriya] 

Babaların çoğunun endişesi bu
dur. Çocuk liseyi bitirmek üzere ise 
aileyi bir düşünce alır: Çocuğum ne 
olsun? Doktor olsa uzun bir tahsile 
ihtiyaç var. Mühendis olsa Avrupa
ya göndermek lazım. Muharrir veya 
edip olsa, kazancı olmıyan bir mes
lek ve saire ... 

Bütün bu düşünce ve endişeler 

içinde fikri ahnmıyan, mütaleası so
rulmıyan biri vardır: Çocuk 

Yine bu araştırmalar esnasında 

nazarı dikkate alınmıyan yalnız bir 
nokta vardır: Çocuğun istidat ve ka
biliyeti. 

Evvelce kızlarımıza koca seçmek 
ve bulmak hakkını analığın ve baba
lığın en mukaddes hak ve vaı:ifesi o
larak tanırdık. Ona müstakbel bayat 
arkadaşını beğenip almak hakkını 
vermezdik. 

Şimdi de çocuklarınunn tahsil ve 
meslefini tayin hakkını onlara bı
rakmıyoruz. 

Üniversiteye gelen talebeler ara
sında yaptığımız bir anket, talebele
rin ekseriyetle ya aileleri tarafından 
tayin edilen veyahut ailelerini taklit 
ederek tayin ettikleri meslekleri ter
cih ettiklerini göstermiştir. 

* Bunan ne kadar yanlış bir yol ol-
dupnu anlatmak için size büyük a
d~lao~ h•vatlanndan birkaç misal 

·~Meşhur İngiliz edibi Kipling'in ba
bası Hindistanda bir istasyon şefi ve 
bir ziraatçi idi. Oğlunu da bu iki 
meslek için yetiştirmek istiyordu. 
Fakat Kipling mukavemet etti. Ta
bii bir sevk ile bir gün kendisini bir 
gazete idarehanesinde buldu. Ondan 
sonra, babasının bütün ısrarlarına 
rağmen, mesleği taayyün etmiş oldu. 

Fransız Romancısı Balzak babası
nın ısrarı üzerine bir noterin yanın
da çalışmıya başladı ve babasının ga
Yesi oğlunun noter olduğunu gör
nıekti. Onu, çok zevk e temayül 
duyduğu edebiyattan /oğutmak için 
elinden geleni yaptı. Parasız bıraktı. 
Fakat o yine mesleğini bulmakta te
l'eddüt etmedi. -· li 

Geçende ölen meşhur Çekoslovak 
Cümhurreisi Masarik bir demir
cinin yanında çırak olarak çalıştırıl
dı. Fakat bir ~Un bıktı ve dükkanın 
kapısına şu yazıyı yazarak kendi 
nıesleiini aramıya çıktı: "Arkadaş
lar, Allahaısmarladık, bir daha de
nıirci Yanında çalışmıyacağım ve bir 
daha elinıi yakmıyacağım.,, 

.Pad:revski'nin babası bir çiftçi 
ldı. Oglu için çiftçilikten başka mes
lek düşünmemişti. Fakat annesi ve 
hocaları, onu babasından gizlice hi
tnaye ettiler. Bu sayede çok sevdiği 
~usikiye sarılabildi ve bugün bildi
feuniı deha yetişti. 

Bugiin Çin ordusunun başında bu
lunan ve Çin vahdetini vücude geti· 
:ren Çang • Kay - Şek babası tarafın
dan bir tüccarın yanma satıcı olarak 
konmuştu. Babası onu bir tüccar yap 
~ak istiyordu. Fakat Çang-Kay-Şek 
hır gün dükkandan ve evden kaçtı. 
kendi kendini yetiştirdi. Askeri aka
demiye girerek büyük bir kuman
dan yetişti 

Stalini ailesi papaz yapmak isti· 
Yorlardı. Onu bir papaz mektebine 
Vermişlerdi. Ailesinin hayali onu bir 
g(in Tiflis rahibi görmekti. Fakat ih
til" 1 • a cı faaliyetinden dolayı papaz 
lllektebinden kovuldu ve bu savede 
onu bugUnkU mevkie kadar yüksel
ten Yolu keşfetti. 

* IIiilasa ailenin arzusu ekseriyetle 
focuğu yanlış yola sevkedebilir. Ana 

T:A N 

Balık Servetimiz 
Ne Şekilde 
• 
imha 

G eçen makalede (TAN: 
26 - 1 - Çarf3.II1ha) de

nizlerimizden, balrklarımız
dan bahsettim. Bugün avcıh
ğıpuzm kötü taraflarını izaha 
çalıtacağım. Mevzua girme
den birkaç sözle balıkların 
hicret kaidelerini, balıkçılığı· 
mızın etki tarzını da anlata
yım ki, dava her yandan ay
dınlansın : 

Balıklar ekseriyetle sahil suları
nı takip ederek yol alırlar. 

Sefer kaideleri: Düşmandan sakın. 
mak; yem peşini bırakmamaktır. 

Karadenizden evvela kılıçlar, lü
ferler; müteakıben izmaritler, is
tavritler, daha sonra palamutlar, 
uskumrular, hamsiler akmıya baş
lar. Hicret tarihleri de hiç şaş

maz; her balık kendi m(?vsiminde 
yol alır .• 

Eski balıkçılarımız iki sınıftı
lar: Mahalli avcılar, seyyar avcı

lar. 
Mahalli avcılar: (Dalyan) cılar, 

(Voli) cilerdi. Dalyanlar malfun ... 

Geçit yerlerine sabit ve taksim.at
lı ağlar kurulur, ak.an balıklar dal
yanın havuz kısmında birikir. Sa
bah akşam veyahut gire~ balığın 
cinsine, mikdarına göre (şire) edi
lir; toplanmış balıklar alınır. 

(Voli) ye gelince; Boğazın Ru
meli ve Anadolu yakalannda ka
nala yakın, dibi temiz ve balık uğ
rağı yerler vardır. Bu aralarda 
(Iğrıp), (Manyat) tabir edilen bü-
yük ve torbalı ağlarla denizin mu
ayyen bir kısmını kuşatırlar; ağın 
1ıpt_ HrJ. l(nln,...An~ 'lc'>'r"Yn ,.,.,lrf:\"l"i't" ..,u ua e gore uaıyanıara : 'ıntı-

zar avı" ve volilere "tesadüf aVl" 
dersek, daha vazıh bir ünvan ver
miş oluruz. 

S eyyar avcılar ise ufak ağcı 
ve alamanacılar, sepetçiler, 

voltacılardı... Ufak ağcılar; ığrıp 
ve manyat ağlarının işliyemiyecek 
leri &rızalı yerlere ağ uzatmak ve
ya fena sularda ağ yeldirmek, 
yahut ta kıyılarda ve anzalı yer
lerde dolaşan balıkları çevirmek 
suretile balık avlarlar. Voltacılar 
da ağ ile tutulamıyan veya ağlara 
vurmıyan balıkları tutarlar. "Vol. 
tacı!,, deyip geçmeyiniz. Şehrimizi 

balıksız bırakmıyan, bilhassa en 
nadide. en neİıs balıklarJa mide 
şenlendirmemize 'medar olan avcı. 
lar asıl onlardır. 

Gırgırcıların, bombacıların işkenceleri karşısında nesli tüken
mek tehlikesinde bulunan· balıklarımızdan bir küme 

Gemlik, Bandırma, Erdek körfez
lerine kadar her sınıf esnafın ve 
balıkçıların yüzlerini güldürürdü. 

Akın, tabii revişini takip etti

ği için İstanbulun balıksız 
kaldığı hiç vaki olmamıştır. Bul
garistana, Romanyaya, Sırbistana, 
Yunanistana taze ve tuzlu balık ih 
racatımız da dikkate şayan bir de
recede bulunuyordu. Büyük kırgın 
lan istisna edersek, mazi kayıtla
rında şimdiki gibi motörler dolu
su balığın denize atıldı2:ını ve bü
ı;un ou~aı.ıç ı ve ıvıanmna uanKÇr-
larının elleri böğürlerinde mah
rum ve muhtaç bir halde kaldık-
1arını göremeyiz. 
Uğursuz harptenberi eski, ze

min ve mekana uygun balıkçılığa 
ilave olarak soysuz bir bombacı
lık türedi. Bir de (gırgır) cılık ta
ammüm etti. Balıkçılığın refahı, a
hengi bozuldu. Balıklar da, balık
çılık ta kepaze oldu. Çünkü: 

(Bomba) cılık, deniz avcılığının 
en tahripkar şeklidir. Sebebi de 
şu: Bomba ile ancak kıyı ve sığ su 
larda gezinen balıklar avlanılabi
lir. Halbuki, bir kısım balıklar sığ 
sulara yemlenmek ve yumurtaları-

mezat yerine bile nakledilmeden 
patlar ve kokarlar. Nitekim bu se
ne Boğaziçi kıyıları palamut leş

lerile dolmuş, her taraf pis pis kok 

mıya başlamıştı! 

Sonra, kıyılarda beslenerek su
larımıza toplanan sürüler bu yüz
den infisaha uğruyorlar; hayvan
lar korkudan deli gibi bir hal alı
yorlar. Kendilerini ya açıklara atı 
yor; yahut yollarını şaşırıp gerisin 
geri dönüyorlar. 

unuan şu ru::uce nasıı oıu~ 

yor: 
Bir iki kuşatılmak vartasmdan 

kurtulan palamutlar şuursuz bir 
halde gerisin geri dönünce marya 
sürülerine, uskumrulara tesadüf e
diyorlar; biribirine düşman bu 
muhtelif anasır arasında dehşetli 

bir cidal ve perişanlık başlıyor; 

darmadağın oluyorlar. Nihayet bü 

yük bir kısmı enginde kayboluyor; 

bir tutamı da zuhur eden ilk fır

tınada tıpkı bir çığ yuvarlanışı ma 
hiyetinde -1e karmakanşrk bir hal. 

de Boğaziçinden tekerlenip geçi

'yor. Ne dalyanlar, voliler, ne vol-

tacılar ve küçük ağcılar istifade e
demiyorlar. 

Bu sene (hamsi, istavrit, uskum. 
ru, palamut) ların çorba halinde 
kıyılara vuruşlarının sebebi işte 
budur. 

B oğaz ağzında, yani balık 
methalinde yapılan bu av_ 

cılığın mazarratını anlıyabilmek i
çin uzun uzadıya tetkikata lüzum 
yok. Şöyle basit bir misal davayı 
mükemmelen aydınlatabilir: 

Bir ağıl farzediniz ki, ke.pısmm 

önünde sürülerle kurt biriksin; 
meralardan süzülüp gelen koyun
lar bu manzara karşusnda ne o
lur? Hele korkunç bir hücuma da 
uğrarlarsa ne hal kesbederler? 

Miniminicik Karadeni2den bek
lediğimiı balıklar da ayni akıbete 

uğruyorlar. Yani herşeyden evvel 
ağılımıza çekip kendimize mal et
memiz icap eden balıkları ürkütüp 
gerisin geri püskürtüyoruz. İceri 
girenlerden de hayır göremiyoruz. 

Geçen makalede balıkların av
det seferlerini anlatırken yavru 
kümerlere dikkatinizi rica etmiş
tim. Düşman önünde balığın yav
rusu ne ise kendisi de ayni şey
dir. Torik, palamut sürülerile sa
rılmış uskumru alayından hayır 
beklemeyiniz. Birkaç hücumda kos 
koca kümeden ancak sayılabilecek 
nisbette az bir can kurtulur. Bu 
ciheti de hesnba katarsanız, geri
sin geri döndürülen palamutlar
dan diğer ufak cins ve daha fay
dalı balıkalnn görecekleri zararı 

tahmin, sizin için .sansar hücumu
na uğramış kümesinizin hesabını 
yapmak kadar kolaylaşır!. 

G ırgırlann verdikleri zarar, 
bundan da ibaret değildir. 

Çığ halinde yuvarlanan balığın 

peşine düşüyorlar, nefes alıp yer
leşmesine meydan vermiyorlar. Bi 
çare hayvan çılgına dönüyor. Ora
dan oraya başvuruyor. limit, 

Gemlik, Bandırma körfezlerini bu 
lamaz da Çanakkaleye doğru yol 
alırsa Akdenize kaçıyor. Artık o 
bizim elimizden kamilen çıkmış ba 
lık demektir. Avdetini beklemek 
çok beyhude bir intizar olur. 

Geçen sene balıkçılığı da bir 
başka türlü facia idi: Karadeniz
d en gelen torikler lehimize istika
uı ... ~ u\aı<ll\. hlla'laı e h nna yayn
mıştı; gırgırlar tepelerine bindiler. 
Diledikleri kadar tuttular. Ne ya. 
zık ki bir istifade edemedik. İtal
yanların, Yunanlıların ekmekleri
ne yağ ve bal sürdük. Güzelim ba
lıklarımızı yok pahasına alcfılar, 
memleketlerine taşıdılar. Onlann 
bulunmadıkları zamanlarda tutu
lan balığın satılamıyacağını bile 
bile gırgırcılar avı devam ettirdi
ler. Tuttukları balıkların çoğunu 

denize döktüler. Bu döküş şuursuz 
ca tutuştan daha çok muzırdı. Çün 
kü, denize dökülen ölmüş balıklar 
dibe çöküyorlar, dipte kokarak fol 

[Devamı 10 uncuda] 

Eski zamanda av mevsimi yak
laşınca dalyanlar kurulur; voli ka
yıkları hazırlanır; her voli kendi 
derecesine göre yirmiden yüz, yüz 
elliye kadar tayfa yazarak kadro
sunu tamamlardı. Seyyar ağcılar 
da birden on ikiye kadar yardımcı 
peyliyerek faaliyete geçerlerdi. 
Bu yüzden Boğaziçinin büyük bir 
kısım halkı, refaha kavuşurdu. 

Çoluk çocuklarını rahat rahat ge
çindirdikten başka kendilerine gö
re ev bark kuracak para bile ka
zanırlardı. Bu refah, yalnız Boğaz
içi halkına münhasır kalmazdı; ba 
lık akınını takiben (Kumkapı) dan 
(Gelibolu) ya; beri taraftan da A.. 
nadolu kıyısı ve Adalar Izmit 

nı bırakmak için yaklaşırlar. Bom 
ba patlayınca hem ana balık. hem 
bırakacağı yumurta mahvolduk
tan başka o mıntakada diğer cins 
balıklann yumurtaları, düşman
dan korunmak için kıyılara ve yo
sunlar arasın·a gizlenmiş birçok 
yavrular da mahvolur gider. Ni.. 
tekim bir aralık karagöz, levrek, 
kefal gibi balıklanmız hemen he
men münkariz olmak derecesine 
gelmişlerdi! 

Başkaları Bizi Nasd Görürler? 

baba bugiinkü cemiyetin adamıdır. 
Çocuk yarın için yetişmektedir. Biz 
onu eski tecrübelerimize ve bugünkü 
ideallerimize göre yetiştiririz. Onun 
için de ekseriya hataya düşeriz. 

Bugünkü terbiye sistemi, çocuğun 
mesleğini kabiliyet ve istidadına gö
re tayin etmeyi emreder. Bunun için 
de çocuğun istidat ve kabiliyetini ta
yin için senelerce tetkikler ve teteb
büler yapılır. Alınan neticeye göre 
onun istidat ve kabiliyetinin en zi
~·ade inkişaf edebileceği meslekte ye
tişmesine çalışılır. 

Ya çocuğumuza meslek seçme işi
ni kendisine bırakalım, yahut onun 
istidat ve kabiliyetlerini tayin edebi
lecek surette onun üzerinde tetkikat 
yapalım. 

Bereket versin hükumet tedbir 
aldı. Bu avcılık hakkındaki eski 
yasağı teyit etti. Fakat teessürle 
haber vereceğim ki, sahillerimi2de 
ha.Ia bombacılık eden muzır avcılar 
eksik değildir!. 

G elelim gırgırcılara: Bunlar 
da akış mevsimi henüz baş-

lamadan Karadenize çıkıyorlar. 
Havaların müsaadesine. reislerinin 
cesaretlerine göre Anadolu, Rume 
li yakalarında pek uzak yerlere ka 
dar uzanıyorlar. Yemlerini koru
yarak, havaya uyarak sahillerimi
ze yavaş yavaş sokulup birikmeye 
başlıyan balıklan karşılıyorlar. 
Rastgeldikleri sürüleri kuşatıyor
lar. Vakıa biraz balık tutuyorlar; 
tutuyorlar amma bu tarz avcılık
tan da şu netice hasıl oluyor: 

Evvela: tuttukları balık para et 
miyor. Çünkü, mevsim hasebile tu 
tulan ya henüz tekamül etmemiş 
yavru, yahut henüz çiroz halini ta 
mamile geçirememiş zayıf balık
lardır. Taze olarak ağız tadiyle ye
nilemez; yavan olur. Salamuraya 
gelmez; çabuk bozulur. Hele sıcak 
havada tutulan .balıklar cok kere 

B aşkalarının sizi sevip sevme-
diklerini anlamak istiyor 

musunuz? İşte cevabı buradadır. A 
şağıdaki sualler psikologlar tara
fından başkaları tarafından sevilip 
sevilmediğinizi ve dost tutup tuta
madığınızı meydana çıkarmak için 
tertip edilmiştir. Aşağıdaki sualle
ri okuyunuı ve vanlarına "evet . " 
veya "hayır,, diye kısaca cevapla-
rınızı yazınız. Sonra onuncu sayfa
yı açıp cevapları okuyunuz: 

1 - Fikirlerinizi açıkça ve sağı 
solu gözetmeksizin söyler misiniz? 

2 - En iyi üç arkadaşınızdan 
kendinizi üstün görür müsünüz? 

3 - Yalnız yemek yemesini se
ver misiniz? 

4 - Gazetelerin birinci sayfala
rındaki cinai hikayeleri okur mu
sunuz? 

5 - Kendi ümit ve hayalleriniz, 
meseleleriniz ve sukutu hayalleri
nizden bahseder misiniz? 

6 - Bu kabil küçük imtihanlar 
hoşunuza gider mi? 

7 - Sık sık borç para alır mısı
nıı? 

8 - Bir hadiseyi anlatırken te
ferruata girişir misiniz? 

9 - Misafirperverliğiniz masra
fı da mucip olsa esirgemez misi· 
niz? 

10 - Açık ve serbest konuştu
ğunuzdan dolayı övünür müsünüz? 

11 - Randevülerinizde çok bek
letir misiniz? 

12 - Çocuk sever misiniz? (Ken 
di çocuklarınızı değil). 

13 - Şaka sever misiniz? 

14 - Orta yaşlı adamların aşka 
tutulmasını gülünç bulur musu
nuz? 

15 - Yedi kişiden fazla kalaba
lıktan hoşlanmaz mısınız? 

16 - "Müthiş", "korkunç", "fa
cia" gibi kelimeleri çok kullanır 
mısınız? 

17 - Telefonda ve alışverişte si
nirlenir misiniz.? 

18 - Kitap, musiki ve spor hak
kında sizin gibi düşünmiyenleri kü 
çük görür müsünüz? 

19 - Söziinüzü tutar mısınız? 

20 - İşler fena gittiği zaman 
bedbin olur musunuz? 

21 - Sizin taliiniz fena iken ar
kadaşlarınızın muvaffakıyetine se
vinir misiniz? 

22 - Enteresan dedikodu yaptı-
ğınız vaki midir? · 

23 - Dostlarınızı, aile azanızı 
sık sık tenkit eder misiniz? 

PaiWoi 
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Hırcın 1 
~KÖŞE 

Dayakoterapi 
II 

[Yazan: Aka Gündüz] 
Benim okuduğum mekteplerde da

yak; tembelliğin, suçun, yaramazlı
ğın, terbiyesizliğin tedavisi için kul
lanılan bir ana usuldü. Hani humma
yı buzlu çarşafla, amipli dizanteriyi 
zeytinyağlı patlıcan dolmasiyle, müz
min apandisiti masajla profesörce te
davi usulleri var ya. Dayakoterapi 
de bunlar gibi birşeydi. 

Dayakoterapinin baş mütehassısla· 
rından birkaçını burada hayırla ya
dedeyim: 

Suyolcubaşı zade Rıza Paşa, mek· 
teplcr ikinci nazırı. 

Miralay Kalafat İbrahim Bey, Har 
biye Mektebi Dahilivc Miidürü. 
Gülbaş Halit Bey, Kuleli Dahiliye 

Müdür Muavini. 
Horoz, Dahiliye Kolağasısı. 

Miralay Zahit Bey, Tıbbiyei Şaha
ne l\lüdürü. 

Arnavut Şevket Bey, Baytar Mek
tebi Müdürü. 

Ciğerci Halit, Sülün Rıza, süvari 
Eşref Beyler, Baytar Mektebi Dahili· 
yecilerindcn. 
• Hiisaıncttin Bey Ebucehil, Edime 
1\lüdürü. 

Kekfn·iiz Mustafa Bey, Edirne Da· 
hiliyccisi ve Tarih Öğretmeni. 

Bunlar birkaç yiiz mütehassısın an
cak bir kaçıdır. Hepsini değil, yarısı
nı sa:vmıya kalksak bu gazetenin bü
tün sütunları yetmez. 

Amma şunu da inkar edemeyiz ki 
bu mütehassısların yetiştirdiği tale· 
benin hemen hepsi hayatta muvaf
fak olmuşlar, vatana millete çok hiz
metler etmişlerdir. Yakın tarih mey
dandadır. 

Rahmetli Rıza Paşanın öyle kaba
dayıca bir dayak atışı ve attırışı var
dı ki hiç güce gitmezdi. Pek afili ve 

iyi yürekliydi. Dayağına can atarlar
dı, çünkü dayağını yiyen tarttan kur 
tul urdu. 

Rahmetli Kalafat ömründe dayak 
yemediği ve hesaptan kitaptan mü
him derecede çakmadığı i~in sayı bil
mezdi. Odasına girmiyegör. İlk ter
l\pte on beş ımpa -yemek ~aşmaz bir 
adetti. Amma suçlusun, amma bir iş 
için girdin, on beş değneği yemeden 
muameleye başlanmazdı. Bir gün bir 
talebe iş için yanına girer, o sırada 
bir de dahiliye zabiti girmiş bulunur. 
İkisini beraber göriince talebeye on 
beş sopa attırır. Mektebin müdürü 
Şurup Servet Paşa pek yumuşak, ba
ba bir zattı. dayanamaz: 

- Kuzum İbrahim Bey! der. Bu e
fendinin hiçbir suçu yoktu. İş ıçın 
müracaat etti. Ne diye on beş sopa 
attırdın? 

Kalafat istifini bozmadan cevap 
verir: 

- İleride işlemesi muhtemel olan 
suçlarına mahsuben! O zaman yirmi 
beş sopa eksik vurdururum, takas o
luruz! 

Gülbaş! Halit Bey dayakla müte
rafik ve dayağın derecesiyle mebsu
ten mütezayit bir usulde küfür de e
derdi. 

Horoz'um pek kısaca boylu idi. E
linden düşürmediği uzun ayva değ

neğiyle şimdiki Pataşonun Patrik l'O

lünc çıkışını andırırdı. 
Tıbbiyenin önceki miidürü Rıza 

Paşanın kardeşi idi. Canına tak eden 
bir talebe tarafından apansızın vefat 
ettirilmişti. Yerine Fransızca öğret
meni Edirneli topçu miralayı Zahit 
Bey gelmişti. Zahit Bey, Çoban Meh
medin iki buçuk misli bir aslandı. 

Dayakçı idi amma bir hadiseden son
ra dayak atmıya tövbe etmişti. Hadi
se basittir: Bir gün Edirnede kışla
dan şehire gelirken yolunun üstüne 
yüklü ve huysuz bir katır dikilir. Çif 
te atmıya başlar. Yumuşak kalbli Za
hit Bey kızar, katırın sağrısına şöyle
ce, hafif tertipten bir yumruk vu
rur. Katır çöküverir ve öliinciye ka
dar iki arka ayağından kötürüm ka
lır. Ogiln bugün kimseyi bizzat döv
mez olmuştu. 

Arnavut Şe,•ket Beyle arkadaşlan 
dayakoterapiyi bir tarikat sayıp cez
hesine tutulmuşlardan idiler. Ne o
lursa olsun bir defo döverlerdi. Hiç 
olmazsa bir iki tokatcağız yapıştınr
lardı. Süliin Rıza hepsinden yaman
dı. Sonra Edirncdc ikinci Ordu 1\fü
şiri Arif Paşaya yaver olmuştu da 
paşaya atılan kurşunlara kurban ol· 
muştu. Süvari Eşref kısa boylu, ya
kışıklı, güzel, genç bir zahitti. Fakat 
tokatlan General Franconun torpil-

{ Deva.mı 7 incide 1 
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Galatasaray Takımı 
Dün Yugoslavlarla 

Golsüz Berabere Kaldı 
( YAZAN: EŞREF ŞEFiK ) 

tık maçlarında Pera takımım üç 
golle yendikleri için seyirciler üs
tünde pek kuvvetU birt~ tesirini 
bırakan Yugoslavların Galatasaraya 
nasıl bir oyun çıkarabileceklerini 
dünkü yazımda tetkik etmiştim. 

Galatasarayın maçtan evvel mağ
lubiyete mahkum bir kadro halinde 
tetkik edilmesinin doğru olmadığını 
kaydettiğim o yazıya. sarı kırmızıla
rın. Yugoslavlara karşı nasıl bir ta
dilatla çıkmaları lazım geldiğini de 
ilave etmiştim. 

...................................................... 
Resimler: 

Yukarıki resimlerde Gala
tasarayla Yugoslav takımı
nın dünkü maçından iki in
tıba görülüyor. Aşağıki re
sim de dün Heybelide yapı· 

lan kır koşusundan bir 
görünüştür. 

....................................................... 

Dün Taksim stadyomuhda yapılan 
maç, Yugoslav takımına dair maçtan 
evvel yürüttüğüm hükümelerde al
danmad ığırru gösterdi. Misafirler mo 
dası çoktan geçmiş bir futbolü şanslı 

tirip şüt çekmclt:rine fırsat verrniyc ı-
günlerinde ve rakipleri müsaadeli oy 

cek b_ir müdahale şeklini kale önün- ATLETiZM • nadığı takdirde kıymetlendirebilecek de hakim kıldı. • 

haldedirler. Fakat daha ötesini pek Galatasaraylılar mukabil hücum-
aramamalı... 1 d 

ann. a mu~vin hatlarına istinat e-
Ekseri hayli kısa çaııştıkıannaan demıyorlardı Muavınıer nucum eıe- l-Jo}ı b a I~ rJ o.. 

Dün Yapılan 
Kır Koşusu 

. Şilt Mac;farı: 

Anado:u 
Ortaköyü 
6 - 2 Yendi 
İstanbul Futbol Ajanlığı tarafın

dan tertip edilen şild maçlarına dün 
Fenerbahçe Stadında devam edilmiş 
tir. 

Birinci karşılaşma bu sene lig maç 
larına iştirak etmiyen Anadolu ile 
Ortaköy arasında yapıldı. Karşılaş

ma baştan başa Anadolunun hakimi
yeti altında geçti. Ve neticede Ana
dolu 6 -.- 2 gibi büyük bir farkla ga
lip geldi. 

İkinci oyun Fenerbahçe ile Ana
doluhisar arasında yapıldı. Feridu
nun hakemliği alt!nda yapılan bu 
maça Fenerliler, Hüsamettin, Lebip. 
Sedat - Reşat , Angelidis, Esat -
Fikret. Bülent. Ali Rıza, Niyazi, Na· 
ci şeklinde çıkmıştı. 

Yirmi dakkia kadar karşılıklı hü
cumlarla geçen oyun Niyazinin •ızak 
tan çektiği bir şütle yaptığı birinci 
golden sonra Fenerin hakimiyeti al
tına girdi. 35 inci dakikada Ali Rıza 
ikinci golü yaptı. Ve devre Fenerin 
2 - O galebesiyle nihayetlendi. 

u1ptjp.&1e1 ~~G8flaf-WrMl'tranrn),.yfilc. 
da Bülent takımının üçüncü sayısını 
yaptı. Son dakikalara kadar bu va
ziyet değişmedi ve maç Fenerlilerin 
3 - O galebesiyle neticelendi. 

rakip müdafaayı dağınık ve bozuk manlarını desteklemek şöyle dursun 
zamanlarda yakalıyamıyan Yugos - ayaklarına gelen toplan. kendilerin
lavlar dün Galatasarayın epey ağır den hayli açıkta olan rakiplerine kap 
ve hayli ahenksiz çalışan muavin hat 1 tırmıyacak kadar isabet dahi göste
tmı dahi şaşırtamadılar. Vakıa al- riyorlardı. 

dıklan toplan kaptırmadan ilerlete- Bu vaziyeti kavrıyan baZJ hücum
biliyorlardı. Fakat geçtikleri mua - cular geri oynıyan sol iç vasıtasile 
vinlerin tekrar yetişip önlerine çık- Yugoslavlann müdafaasını aşmıya 
malarını bertaraf edecek kadar de- uğraştılar. Muavin hattı ile hücum 
nndan kale ağzında daima kesif bir hattı arasında ekseri tevziat merkezi 
müdahale önünde kalıyorlardı. vazifesini üstüne alan sol iç. sağ içe 

Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 
edilen senelik kır koşularının üçün- ikinci 
cüsü dün Heybeliada ümidin fev. 

Küme: 
kinde güzel ve heyecanlı olmuştur. 
Bu müsabaka için lzmitten gelen Ak. 

Eğer. dünkü oyunda Galatasaray geçirdiği topların kaybolduğunu gör 
merkez muhacim yerinde arkadaşla- dükçe besliY,eceği tarafı ve oyun
nnı daha iyi tanımış, isabetli şütlü cuyu seçmek üzere hareketlerinde 
bir genç ve sağ iç yerinde daha akı- gecikmiye mecbur kalıyordu. 

yeşil Klübü atletleri şayanı dikkat 
bir muvaffakıyet gösterdikleri ~bi 
yarışı da güzel bir sayı elde ederek 
kazanmışlardır. Kır koşulannın en 
muvaffakıyetli atleti İbrahim yarış 
esnasında bir kaza neticesi ayağına 
basıldığından bir müddet duraklamı
ya mecbur kalmıştır. 

cı bir oyuncu olsaydı, haf hattının On beş dakika kadar bu minvalde 

z8fına rağmen Galatasarayın bir iki giden maçın çehresi, Yugoslavlar sol 
gol çıkarması imkansız değildi Şu-

açıklarile hücum teşebbüslerine baş
nu da itiraf etmeli ki, dünkü bera-

Müsabakaya Galatasaray, Fener
bahçe, Kasımpaşa. Akyeşil. Beyoğlu 
Halkevi, Beyoğluspor takımları işti

rak etmiştir. 
berlikte pek talihli ve en iyi günle
rinden biri olan Galatasaray kaleci
sinin büyük hissesi vardır. Yugos
lav sağ içinin iki vole şütünü her tür 
lü tahminin fevkinde bir isabetle tut
tu ... 

Maçın tafsilatı 

Pera - Esayan takımlarının oyna
dıklan maç 1-1 beraberlikle netice
lendikten sonra sahaya evvela Yu. 
goslavlar. onları müteakıp Galata -
saraylılar iştahsız ve yorgun adım
larla çıktılar. 

Hakem Adnan Akındı. 
Takımlann tertip şekilleri: 
Galatasaray: Sacit - Salim, Ad

nan - Musa, Turhan, Celal - Necdet, 
Süleyman, Bedii, Haşim, Bülent. 

Yugoslav takımı Peraya çıktığı 

kadrosundan bir müdafii değiştire -
rek muhafaza etmişti. Oyunun baş
langıcından itibaren beş dakika ka
dar, Yugoslavlar nısıf sahaya kadar 
olan meıo;afeyi üç ortasile indikten 
sonra. sağ açıklarım besliyerek Ga
latasarayı zorlamak istediler. Yugos 
lav sağ açığı Pera maçının tafsilatı 

arasında yazdığım gibi üç ortadan 
havli düşük oldı ğ'undan verilen pas 
ları ıyi kullanamamaları yüzünden 
hücumu tamamlıyamıyordu. 

Yugoslavların bu şekildeki hücum 
tecrübelerinde Galatasaray müdafii' 
Salimin sürati takımına çok faydalı 
tluyordu. İki cenahtan gelen tehlilm 
tere karşı vaktinde yetişen o seri mü 
tlafi il.!; ortanın toplan kıvamına ge-

layınca biraz Galatasaray aleyhine 

döner gibi oldu. Çünkü sol açık sağ 

açığa nazaran daha süratli ve daha 

becerikli idi. O taraftan açılan hü

cumları ise Salim yerinde çıkışları ve 

tereddütsüz iadelerile karşılıyordu. 

Sıfır sıfıra beraberlikle neticele -

nen bu birinci devrenin Galatasaray 

için en tehlikeli zamanı, Yugoslav 

Neticede Akyeşilden Galip 21.17 
dakikada birinci, Galtasaraydan İb
rahim ikinci, Galatasaraydan Sok
rat üçüncü olmuştur. 

Sayı hesabiyle Akyeşil 11 puvan
la birinci. Galatasaray 16 puvanla 
ikinci, Kasımpaşa 34 puvanla üçün
cü olmuşlardır. 

sağ içinin aşırma gelen bir pasa vole 

bir şiltle abandığı saniye oldu. Misa- Hususi 
fir takımın sağ için hakikaten güç bir 

Maçlar· 

vaziyette alabildiği topu pek mükem

mel bir oturtuşla kaleye vole olarak 

doğrultması ne kadra güzelse, Gala
tasaray kalecisinin de yay gibi ye -
rinden atılıp topun üstüne yapışması 
o kadar güzeldL 

I 

ikinci devre 

Barutgücü Takımı 

Yddızı 1 ·O Yendi 
Dün muhtelli sahalarda hususi 

maçlar yapılmıştır. Fenerbahçe Sta
dında Yavuz bahriyelileri ile Fener
bahçe B takımı karşı!aşmış ve kü. 
çük Fenerliler bu maçı 2 - O kazan-

Bu devreye Galatasaray takımı Bü mı~lardır. . 
lendi merkeze alarak çıktı. İlk beş Barutgücü sahasında Barutj?ücü A 
dakika iki taraf mütevazin oynadı. takımiyle Yıldızspor A takımları 
Bu devrede Galatasarayın sqğ mua- ı karşılaşmasını Barutgücü 5 - 1 ka
vini yerine çıkmış daha iyi kontrollü zanmıştır. Ayni klüplerin B takım
oynıyabiliyordu. ları maçını yine Barutgücü 5 - O 

Devrenin son on dakikasına kadar kazanmıştır. 
müsavi denebilecek halde giden o- Taksim Stadında Kurtulus ile Ga
yunun son on dakikasında Yugoslav- lataspor takım tarı karşılaşmış ve 
lar hayli zorladılar ve hakimiyeti te- tahminlerin hilafına Galatasporlular 
sis ettiler. Fakat Galatasaray müda- enerjik bir oyundan sonra kuvvetli 
faası ve kalecisi cansiperane bir O- rakipleri Kurtuluşu 2 - 1 yenmiş
yunla sıfır sıfıra beraberliği bozdur- lerdir. 
mamıya muvaffak oldular. İkinci oyun büyük maçtan evvel 

Netice, oyun başladığı şekilde Pera ile Esayan arasında yapılmış 

sıfır sıfıra berabere bitti. ve 1 - 1 beraberlikle neticelenmiştir. 

Lig Maçlarına Dün 

Devam Edildi 
Dün Şeref Stadında ikinci küme 

klüplerinin lig maçlarına devam e
dilmiştir. Birinci oyun Beylerbeyi -
Galatagençler Birliği B takımları a
rasında yapılmış ve Beylerbeyi 3-2 
galip gelmiştir. 

İkinci oyunu hakem Nurinin idare 
sinde Feneryılmaz - Altmordu klüp 
leri yaptılar. İlk devre 1 - 1 bera
berlikle bitti. İkinci devre ortalanna 
doğru bir korner atışından istifade 
eden Feneryılmaz~ılar bir gol daha 
yaparak maçı 2 - 1 üstünlükle bi
tirdiler. 

Üçüncü oyun Kasımpaşa ile Bey
lerbeyi arasında yapıldı. Ve ilk dev
re beraberlikle neticelendi. İkinci 
devre Kasımpaşalılar bir gol daha 
yaparak Beylerbeyini 2 - 1 mağlup 
ettiler. 

Son oyun Doğanspor ile Hilal takı
mı arasında yapılaca,ktı. Fakat Do
ğansporlular sahaya çıkmadılar ve 
Hilal hükmen galip geldi. 

ANKARADA: 

Ankaragücü Dün 

Mağlup Oldu 
Ankara. 6 (Tan muhabirinden ı -

Dün başlıvan şilt maçları AnkaragU. 
cü stadında llı.ıgün de devam etti. 

Harbive - Genclerbirliği maçı. Genç 
lerbirliı1in;n ekserivetle h::ıkinıivı>ti 

altmıfa cerevan --tmesine !"ağmen O.O 
hel"~hPrP hitti. 

Srra An k~ ral?iidi DPmirc::ırıkııvıı 

macrmı ıtelm;~ti Ovun b::ıslar bas'a
ma?. Ankarı:ıı:riicü muhacim1eri vazive 
te silratle h~kim olarak topu bir an. 
da Demirçankı:ıva kalesine süriikledL 
ler. Ve bir müddet icinde bu kale ö. 
nüne yerleşmjş gibi idiler. 

Fakat neticede Denıirça.nkayalılar 
4 _ 1 galip geldiler. 
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B ütün parası bir dolar sek
sen yedi sentti. Ve ... İşte 

hepsi de bu kadardı. Bu paranın 

altmış senti de ufak bakır para 
halinde idi. O bu paralan dişinden 
tırnağından artırarak biriktirmiş
ti. Bu paraları biriktire bilmek için 
bakkalla, kasapla, manavla az mı 
ç'ekişmiş, onların kendisine ha
sis demelerinden az mı yüzü kızar
mıştı?. Della paralarını üç defa 
saydı: Bir dolar seksen yedi sent .. 
Halbuki yarın da noeldi. 

Della için yapılacak tek bir şey 
kalıyordu: Koltuğa kapanmak ve 
uzun uzun ağlamak.. kana kana 
ağlamak.. Della da böyle yaptı. 

Esasen hayatım~z göz yaşından, 

iç çekmelerinden ve gülümseyiş

ten ibaret değil midir?. Marnafi 
hayatımızda rol oynayanlar daha 
ziyade göz yaşı ile iç çekmesidir. 
Dellanın yavaş yavaş göz yaşların
dan iç çekmeler.ne geçişin.den isti-
fade ederek evini gözden geçire
lim. Burası haftalığı sekiz dolar 
olan mobilyalı bir daire idi. Bura
sını tasvir etmek için hiç te zengin 
bir muhayyeleye ihtiyaç yokt'Ul'. E 
sasen "fakir., !iğin hüküm sürdüğü 
bir yerde "zengin" bir muhayyele
nin harekete gemesi imkaru yok-

tur. 

1 

-.c-ı. kadar tekorrmekrupr:irre 
gelmemiş olan bir posta kutusu 
vardı. Bunun yanında şimdiye ka
dar, hemen hemen, hiç bir faninin 
el sürmediği bir kapı çınğırağı du
ruyordu. Çınğırağın altında ~.üçü
cük bir kart göze çarpıyordu .• 
Kartta: "M - r Ceyms Dillingem 
Yung,. kelimeleri okunuyordu. 

Bu çok manalı "Dillingem,, keli-

mesi, sahibi haftada otuz dolar 
aldığı o refah devrinde bütün dün
yanın suratına fırlatılmış bir nara 
gibi idi. Halbuki şimdi haftalık 
yirmi dolara indiği şu zamanda 
"Dillingem,, kelimesini terkip eden 
bu harfler ezilmiş. bozulmuş ve 
tek bir "D., harfine inkılap etmek 
için çare düşünmeğe başlamışlar
dı •. Mamafi M-r Ceyms Dillingem 
Yung evine gelerek. okuyucuları
mıza Della ismi altında tanıttığı
mız kar1sı M - r Ceyrns Dillingem 
Yung'un sıcak kucağına atıldığı 

zaman derhal Cim haline, Cim 
şahsiyetine istihale ediyordu. 

Neyse bunları bir yana bıraka
lım. 

D ella bir haylı ağladıktan son
ra nihayet sükunet buldu. 

Aynanın karşısına geçerek kenı.li

sine biraz çeki düzen verdi. Daha 
sonra pencerenin yanına giderek, 
kurşuni bir avlunun kurşuni par
maklıkları üzerinde yatmakta o
lan kurşuni bir kediye hüzünle, 

kederle bakmıya başladı .. 

Yarm Noeldi Halbuki onun Ci
me hediye alabilecek. ancak bir 
dolar seksen yedi sent parası var
dı. O sırf bu hediyeyi alabilmek 
için. aylardanberi para biriktirmi
ye başlamıştı. Ve işte ancak bu 
kada.r para. toplıyabilmişti. Haftada 
yirmi dolardan ancak bu kadar ar 
tırabilmisti. Masraf. tahinin etti-

ğinden de fazla çıkmıştı. Bu, esa
sen her vakit böyle olmakta idi. 
Demek ki Cimin hediyesi için bir 
dolar seksen yedi sentten fazla 
para sarfedemiyecekti. Halbuki 
genç kadın kocasına alacağı nadi
de bir hediyeyi tahayyül ederek zıt 
kadar bahtiyar saatler geçirmişti.. 
Kocasına alacağı bu hediye, güzel. 
nadir. kıymetli, bir kelime ile sev
gili Cimine layık birşey olmalı,-.. 
dı. 

D ellanm odasında, iki pence
re arasında duvarda asılı 

bir ayna vardı. Sekiz dolarlık bir 
evdeki aynanın nasıl birşey oldu
ğunu ihtimal görmüşsünüzdür. İn 
san çok çevik ve çok zayıf bir a
dam olmak şartiyle, bir sıra.uzun
ca ve par lak hatlar içinde kendi 
hayalini gördüğü zaman şekil ve 
şemaili hakkında oldukça sarih bir 
fikir edinebilir .. 

Muntazam vücutlu ve çevik ~ 
lan Della bu aynada kendini göre-
bilmek sanatına vakıftı. O, birden
bire pencereden ayrıldı ve ayna
nın önünde durdu. Gözleri bir kor 
gibi yanıyordu. Fakat yüzü bir an 
için pembeliğini kaybetti. Kadın 

süratli bir el hareketiyle başında
ki firketeleri çıkardı, uzun saçlan 
belindn aşağı dağılıverdi. 

Şimdi sırası gelmişken Ceyms 
Dillingem Yung'lann evinde iki 
kıymetli hazine bulunduğunu sL 
~ -;;mı-e~ı; ·cıme babasının baba
sından kalan bir altın saatti; diğe
ri ise Dellanın saçları idi. Dillin
gem'lerin evi karşısında bizzat bir 
kraliçe oturmuş olsaydı, onun bü
tün mücevheratını. bütün elmasla 
rını gölgede bırakmak için. Della
nm -kurutmak vesilesi!~ gttF.el 
saçlarını pencereden sarkıtması 

kafi gelirdi. 
Şayet Süleyman Peygamber 

Dillingem'lerin evinde kapıcı ol
,saydı da bütün hazinesini onların 
mahzeninde saklasaydı, ihtiyar 
peygamberin hasedinden bütün 
sakalını yolması için, Cimin za
man zaman saatini çıkarıp ona gös 
termesi kafi gelebilirdi 

Dellanın saçları bir yılan gibi 
kıvnlarak ve bir altın yığını gibi 
ışıldıyarak dalgalandılar. Bu saç• 
lar kadının diz kapaklanndan aşa
ğı iniyor, ve bir örtü gibi sırtını 
tamamen örtüyorlardı. Genç kadın 
saçlarım süratle tekrar topladL 
Bir an için. evet yalnız bir an için 
yüreğinde bir tereddüt yılanı baı 
kaldırdı ve iki damla gözyaşı eski
miş kırmızı halının üzerine dam
ladı. 

G enç kadın sırtında ayırl emne 
ceket, başında ayni esmer 

şapka olduğu halde etekliğini hı
şırdatarak kapıdan çıktı ve sokağa 
fırladı. Gözlerinde yine deminki 
pınltı vardı .. 

Della epey yol yürüdü ve ancak 
kapısında: "Saçlardan herşey yap• 
lır. M - m Soroni., lavhası bulu· 
nan bir binanın önünde durdu. Bü 
tün cesaretini topltyarak ikinci ka 
ta kadar tırmandı. Madam çok be-
yaz ve çok soğuktu; "Soroni.. is-
miyle tam bir tezat teşkil ediyor
du. 

Della içeri girer ı:!irmez: 
. - Benim saclarımı satın alır mı· 

sınız? diye sordu: 
- Evet. ben sac satın ahnm. 

Şapkanızı çıkarınız da saçlanruzı 

göreyim .. 
Altından bir şelale Dellanın o

muzlarından aşağı döküldü. 
Madam. tecrübeli elleriyle saç

ları tartaklıyarak: 

- Yirmi dolar veririm. dedi. 
- Haydi çabuk veriniz!. 

(Arkası yarın) 
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İZNİKTE: BAHTINDA: KÖYCÜLÜK: 

Et Ucuzladı, 
Sıkıntılı Vaziyet 
Tamamen Kalktı 

Bazı Köylerde Zahire 
Sıkıntısı Çekiliyor 

İznik (TAN) - Yeni Orman ka
nununun meriyet mevkü.ne girmesi
le beraber Davar sahipleri hayvanla 
nnı pek ucuz satmıya başlamışlar, 

bundan kasaplar istüade etmiştir. 
Koyun eti 35, keçi ve sığır etleri 20 

İhtikarın Önüne Geçmek Üzere Yeni 
Tedbirler Alınması Bekleniyor 

Bartın, (TAN) - Geçen sene mm ı sularında batan Ertuğrul harp gemL 
kuruşa satılırken, 20 gün kadar ko- takamızda mahsul kafi derecede ye sinin şehit mürettebatı için Japon -
~ eti pek nadir bulunmuştur. Bu- tişmemiş, köylül~r şimd~ye ~adar yada dikilen abidenin açılması mü _ 
nun, hayvan fiyatlarının yükselme- ambar ?1evc~tlanle kendilerim ida- nasebetile hazırlanan madalya, kitap 
sinden ileri geldiği anlaşılmıştır. re et~şle:~· Fak~t son haftalar- ve havlulardan ikişer tanesi Barıına 

Şimdi buhran bitmiştir. Koyun eti da zahire ihtıyacı hissolunmağa baş gönderilmiştir. Bunlar, o faciayı at
~(}, keçi 20, sığır eti 25 kuruşa satı- lamıştır. latmış olan ve şimdi Bartmda ya -
iıyor. Zahire tedariki için mağazalara şıyan Ahmet Erkiş ile Ali Ozkayaya 

Atatürk Heykeli Dikilecek başvuran köylülerin sayısı gittikçe merasimle verilecektir. 
artıyor. Şimdiki halde perakende 

İznik (TAN) - Belediyenin ve mısırın kilosu peşin para peş kuru- BOZÖYÜKTE: 
köylerin teşebbüsiyle burada Cüm- şa satılmaktadır. Fakat, köylülerden 
hurlyet alanında Atatürkün heykeli bir çoğunun parası yoktur. Bu yüz 
dikilmesine karar verilmiştir. Bu den biribirlerine kefil olarak, ve pa
heykelin, Gemliktekinin ayni olacağı rası yazın ödenmek. üzere iki misli 
zannedilmeketdir. fiyatla veresiye mısır topluyorlar. 

"Cihanağzı.. Köyünde 

Lekelihumma Görüldü 
*İznik (TAN) - Hükumet dokto- Bunu tedarik edemedikleri için ye_ Bozöyük (TAN) - Dodurga nahi-

ru Mustafa Fehmi Derman, Gençler mek üzere paspal ve kepek alanlar .. 
d vardır. yesine bağlı Cihanağzı köyunde leke 

Birliği salonunda faydalı bir sağlık a ihü h taıı • k ..+no Bil 
P . d f l "kta da stok 1 ınma as gı çı mı~..u. • e. konferansı vermiştir. ıyasamız a az a mı r 

mısır bulunmadır.. için, civar iskele cik Sıhhat Müdürü Saffet Üney bura * İznik (TAN) - Esnaftan Ahmet &• 

Sa 
. 

1 
. hı . lerden ve Istanbuldan kepek getirtil ya gelmiş, hükCtmet doktoru ve bir 

rgunun evıne gece eyın rsız gır ektedi 
miş, 4 teneke zeytinyağı çalmıştır. m r. 
'.Ayni mahallede başka bir evden de Çiftçilerimiz kışın en şiddetli ay
on beş gün evvel 2 teneke yağ çalan larını geçirmiş olmakla beraber, ye
hırsızlar henüz bulunamamıştır. ni mahsulün idraki zamanı çok u -

GİRESUNDA: 

Güzel Bir Temsil 

zaktır. ihtikara karşı tedbir alınma
sı bekleniyor. 

Ertuğnıl Yatına Japonyadan 

"Bartın" rcfikimizde okuduğumu
za göre, elli yıl kadar evvel Japon 

sıhhat memuru ile birlikte o köye git 
miştir. Cihanağzmda 12 köylünU le
kelihümmaya tutulduğu görülerek 

icap eden tedbirler alınmıştır. Sıhhl 

heyet, köyde 13 gün kalmış, hastalık 
başka yere sirayet etmeden bastırıl
mış, kimse ölmemiştir. Sıhhat Veka 
leti Mücadele mütehassısı Dr. Nuri 
de Bu köye gitmiştir. 

Köy Kalkınma 
Hareketinde 
Muhtarın Rolü 
Atatürkün açtığı çığır durmadan 

yürüyor. "Bu memleketin hakiki sa
hibi, efendisi, hakikaten müstahsil 
olan köylüdür." diyen Büyük şef, son 
tarihi nutkunda da köy kalkınmasın 
dan ehemmiyetle bahsetti ve en kü
çük noktalarına kadar köy işlerinde
ki alakasını bir kere daha gösterdi. 
Köy davası gib zamana, paraya ve 
vasıtaya şiddetle muhtaç bulunan bü 
yük ve geniş reforma hareketini bir 
hamlede başarmak elbette mümkün 
olamazdı. Bununla beraber bu yolda 
atılan adımlar kuvvetlidir. Burada 
bir misal olmak üzere köy idareleri 
hakkında alınan tedbirlerden kısaca 
bahsedeceğim. 

Türkiyede nüfusu 150 den yukarı 
bulunan köyler köy kanunu tatbik 
ederler. Köy kanununun 97 madeye 
sığan hükümleri içinde koca bir iş ale 
mi vardır. Bu alemin içine gireme
miş olanlar onun nasıl işlediğini an
lıyamazlar. Maamafih, iyi bir idareci, 
zeki bir muallimin Türk köyünde mu 
vaffak olamaması ihtimali pek azdır. 
Fakat idareciler veya muallimler ne 
kadar bilgili ve başarıcı olursa olsun 
lar verecekleri emir ve direktifleri bi 
lerek tatbik edebilecek köy adamla
rına mühtaÇtırlar. İşte bu sebepten 
dolayıdır ki, köy kalkınmasında ilk 
önce dikkate alınacak şey iyi bir köy 
idaresi kurmaktır. Köy, idaresi ise 
muhtarla birlikte dört veya daha faz 
la azadan toplanan ihtiyar meclisidir. 
Kôylerlınlzde bilgili ve nüfuzlu muhtar 

bulmak bugün için en mühim bir mese
ledir. Muhtar köy halkından seçilir. Köy 
halkı ise ancak kendi mesleki bilgilerin
den başka bir şeye akıl erdiremez. Hü
kümctln emirlerini nldıktnn sonra onlnrı 
köyde tatbık edecek, halka vaktinde teb
liğ edecek, bunlardan beklenen işleri ba
şaracak, temlzl.lk, bayındırlık, sağlık .. işle
rinde önayak olacak, salmaları yolunda 
d~l':ıUıcnk ve imece 1f1erinJ düzene koya-

AYDINDA: 

Umumi Meclis Yeni 

lçtimalarına Başladı 

Aydın (TAN) - Umumi Meclis, 
Vali Oroemir'in başkanlığı altında top 
!anarak müzakerelere başlamıştır. 

Vali nutkunda, 936 büt .çesinin 
yüzde 95 tatbik olunduğunu 937 tah 
silatının çok şayanı memnuniyet bu
lunduğunu kaydetmiştir. 

Meclis asbaşkanlığına Etem Men
dres (Aydın), sekreterliklerine avu
kat Sami Kutluğ (Nazilli) ve Dr. 
Hayri Akın (Aydın) seçilmişlerdir. 

Şehir Meclisi de Belediye Reisi 
Nafiz Karabudağın başkanlığı altın
da Şubat ·devresi toplantılarına baş-
lamıştır. 

Yeni Hapiaane lnpab 
' Aydın, (TAN) - 82 bin küsur li-

raya çıkacak olan 500 kişilik asri ha
pishanenin inşası. eksiltmeye konul
muştur. İnşaat 938 mali yılında bit
miş olacaktır. * Aydın (TAN) - Müddetleri 
bittiği için Halkevi komiteleri inti
habatı yakında yenilenecektir. 20 
Şubat Halkevleri açılma yıldönü

münün hararetle tesidi için şimdi
den hazırlıklara başlanılmıştır. 

tarlar, hükfunetin köye karşı samimi 
aliikasmı gördükçe kendi nefislerine 
itimatları artmış, köy işlerine daha 
sıkı sarılmışlardır. l\fuhtar, devletin 
köyde bir miiınessilidir. Kanun ve 
emirleri köylüye tebliğ veya izah e
decek mevkidedir. Bu itibarla köy 
kalkınması hareketinde en başta dü
şiinümesi lazımgelen bir unsurdur. 
Köylerimizin çoğunda istenilen mufı. 

NAZİLLİDE: 

Pazar Yeri için Yeni 

Yer Ayrddı 
Nazilli (TAN) - Son tahrirde 

13500 olan nufusumuz iki binden 
fazla artmıştır. Bu tezayüt ve basma 
fabrikasının yarattığı hayat ve hare 
ket belediye işlerine de tesir etmiş
tir. Bu yıl bütçenin artacağı umulu
yor. Şimdiye kadar perşembe günle 
ri çarşı içinde kurulan pazar esasen 
kalabalık olurken büsbütün mahşer 
halini almıştır. Bu sebeple Belediye 
pazar yeri olarak 7 Eyllıl okulu 
karşısındaki yedi bin metre murab
baı genişliğinde iki arsayı tahsis et
miştir. Burada yenilecek maddelerin 
toz almıyacak şekilde, üstleri kapalı 
ve yüksek yerlerde satılmaları temin 
olunmuştur. 

* Nazilli, (TAN) - Kasabamıza 

bağlı Kuyucak kamunu Pamukova 
Gençler Birliği gösteri kolu azası 

"Devrim yolcuları" piyesini muvaf

fakıyetle oynamışlardır. 

Bir Senede lzmire 
Giden Vapurlar 

İzmir, (TAN) - Ticaret odasının 

bir istatistiğine göre, 1937 senesin

de limanımıza 964 vapur girip çık
mıştır. Bunların safi tonilatosu 1 
milyon 260 bin 696 dır. Aynca 31845 

tonilatoluk 933 motör ve 19144 to

nilatoluk 512 yelkenli girip çıkmış

tır. Bunlardan 351 vapur, 588 mo

tör ve 512 yelkenli Türk malıdır. 

Eski Foçada Bir Memur 
Boğuldu 

Giresun, (TAN) - Halkevi temsil 
.golu gençleri, fındık ihracat kontro
lörü Mehmet Ali Çamlıcanın yazdığı 
"Yalnız bir kelime" isimli eseri tem
sil etmişlerdir. Gençlerin şimdiye 

kadar oynadıkları eserler içinde en 
ziyade bunda muvaffak oldukları gö 
-. ülıun~ıcu, 

----...w...,,._ __ .....,_~· .-.ak davahrJO -ı.--L ...1-.C...-l--< .._.___ 
cak, hulasa köy için en faydalı i§leri ya-

--- ---lt't .. -. .. 
bmılnrrn seçinıJe değil, ta~iııle olması 

hakkında düşünceler vardır. 

,Luııuı 1 "ın"l'IJ - !'{amuslu bir me-
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srvl\STA: 

Evlenmeler Artıyor 
Sivas, (TAN) - 937 senesinde Si

vas Belediyesi 167 çiftin nikahlannı 
kıymıştır. Kanunusani 38 de de ye
.qi çüt evlenmişlerdir. 

Kıt, Oldukça Şiddetli 
Sivas, (TAN) - Son haftaya Ka

dar nisbeten iyi giden havalar boz
muş, Sivasın meşhur şiddetli soğuk

lan başlamıştır. Bu yüzden bazı dük 
kanlar açılmamaktadır. 

pacak olan adam, yani köy muhtarı, her 
halde bugün parmakla bile gösterilcmlye
cck kadar nzdır. 

İşte, bütün bu zorluktan yakından 
bilen hükumetin köy idarelerini kuv
vetlendirme yolunda mühim tedbir
leri vardır. Mesela, Trakyanın dört 
vilayeti ile 22 kazasında açılan ve 
10 - 15 gün süren muhtar kursları 
bu yolda atılan adırnlann en hayırlı
sı olmuştur. Bu kurslarda idareciler
le Tanm, Kültür, Sağlık, Veteriner, 
tapu, nüfus direktörleri, hakimler ve 
doktorlar ders vermişler, muhtarlara 
pratik yollardan köy işlerini öğret
mişlerdir. 

mur olarak tanınan eski Foça Mali

ye tahsildarı Fatin Taşkın iki gün 
kaybolmuş, scnra cesedi denizde bu. 
lunmuştur. Cesette kurşun yarala
n da görülmüştür. Tahkikata baş
lamıştır. 

Zonguldakta 

* Sivas (TAN) - Senelerdenberi 
aranılan şaki Kazı, Suşehri jandar
ması tarafından yakalanmıştır. 

rençlerinin muvaffakıyetle temsil ettikleri "Yalnız bir 
kelime" piyesinden bir sahne 

Bu kurslann faydası çoktur. l\lek
tep görmüş veya görmemiş olsun, 
hepsi de azçok tecrübeli olan muh-

Köy halkının her vakit kendilerine 
iş görebilecek adamı seçemedikleri 
düşünülürse, köy muhtarının tayinle 
yapılması fikri kuvvetli görülür. Fa
kat bu tarzın şimdiki köy kanunu i
le hukuki bakımdan tearuz edeceği 
meydandadır. Şimdiki seçim usulü
nün mahzuru varsa da, bunu orta
dan kaldırmak her vakit mümkün
dür. Her seçim devresinde köy muh
tarını sıkı bir kursa tabi tutmalıdır. 
Bu suretle her seçimde başka başka 
kimseler muhtar olsa bile bu tarz, 
köye fazla bilgili adam kazandırmış 
olacaktır. Hülasa, köy idarelerinin ıs
lahı bahsinde muhtar yetiştirme işi 
başta gelmektedir. 

Zonguldak, 6 (A.A.) - Genel Mec 
lis valinin bir nutkuyla açıldı. Bir 
yıl içinde başarılan işlerin zengin bi
lançosunu ihtiva eden izahname al
kışlarla karşılandı. Meclis salonunu, 
halkevi tarafından çağırılan 200 köy 
lü misarifle idare şefleri, memleket 
ileri gelenleri ve büyük bir halk küt 
lesi çerçeveliyordu. 

Bir yalçın kayaya benziyen Fahir Ağabey için, bir 
güzellik ve kemal örneği Fahir Ağabey için (yok
luk!} düşünmek; bunu biribirimize söylemek, buna 
inanmak çok acı olacaktı; belki bunun için; 
belki daha umudumuz olduğu için ilk günler hep sus
tuk; hep içimizden ağladık;; matemimizi hep biribi
rimizden sakladık ... Lakin şüpheler katileşince, umut 
lar kesilince artık yalının her köşesinden bir hıçkı
rık, bir avaz yükselmiye başladı. Yalı büsbütün çök
tü; hepimizi içine alan bir mezara benzedi. Gidenin 
yeri hepimizğin kalbinde ayni ateşle yanıyor, sızlı
yordu. Kimsenin kimseyi avunduracak hali yoktu. 
Bu acı tesellisiz, bu felaket sonsuzdu. 

Yengem, amcam bir evlat; bulunmaz bir tek evlat 
kaybetmişlerdi; ben bir amca çocuğu; bir kardeş, bir 
dost, bir büyük insan kaybetmiştim; ben bütün ka
inatımı kaybetmiştim. 

Fahir Ağabeyin varlığı bu topraklar üstünde bir 
gölge, bir hayal olsun; buna nasıl inanabilirdim; dün 
yalar çökebilir; güneşler kararır, parçalanır, dağılır; 
lakin benim için en hakiki varlık olan Fahir Ağabey 
yok olamazdı!. Olümlerin karşısına çıkarak seslerin 
en acısı, en korkuncuyla haykırmak istiyordum: "O
nu bize veriniz; onu bu topr::ığa geri veriniz!" diye .. 

Sonra acıklı bir rüya gördüğümü sanarRk yalının 
her köşesinden: "Yıldız!" diye onun sesini duyardım, 
kocaman, siyah gözlerinin yine gözlerimde yandığını 
görür, ateşli ellerini yine saçlarımda bulurdum. 

Ne yazık; o, kimbilir şimdi nasıl kara bir kömür 
parçası olarak bir dağ başında; kollan, gövdesi bir 
yana dağılmış olarak bir uçurum içinde; gözleri dön
müş, yerinden fırlamış bir halde bir siper kovuğun
da yokluğa karışmıştı! 

Bunlar gbzlerimin önüne geldikçe saçlanını par
çalar, gece yanlannda hıçkınklanını bedbaht anaya, 
babaya da duyurmamak için yumruklanını ağzıma 
tıkıyarak odamdan kaçardım. 

Parça parca dökülen sesimle sofalAn. mPrdivenle-

:ALNIZ 
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ri geçip rıhtıma çıkar, ıztırabımı karanlık dalgala
ra boşaltırdım. Gün doğardı; pembe sulan uyandıra 
uyandıra, arkasında beyaz yollar bırakarak bir gemi 
geçip giderdi; ben yanaklarımdaki son damla yaşı 
elimle kurutr, yorgun, bitkin sesimle inilderdim. 

- Gittin; dönmedin; bir daha dönmiyeceksin, Fa
hir ağabey ... 

Nihayet amcam bu acıya dayanamadı; ancak iki 
gün süren bir hastalıkla bir apopleksi nöbetile (Fa
hir!) diye kekeliyerek gözlerini hayata kapadı. 

Zavallı yengem, büyük acısının birleştiği bir kal
bi, eşini, yoldaşını da kaybettikten sonra büsbütün 
acınacak bir hale gelmişti; akrabaları onu yalıdan 
alıp gotürdüler; ben de mektebe döndüm ... 

Felaketler, sürpriz hazırlamakta bunlarla da doy
madılar; yalnız kalan yalıda birer köşeye büzülüp 
Paşanın, Fahir ağabeyin ve bozulan rahatlarının ma
temine ağlıyan hizmetçilerin bu perişanlıkları, ka
yıtsızlıkları sırasında bir gece yalı tutuşup yandı; 

külleri dalgalara savruldu. 
Bu haber üzerine yengemle karşılaştığımız zaman 

kuru, donuk gözlerle biribirimize baktık; Paşa git
tikten, Fahir ağabey gittikten sonra, değil yalı; için
de biz de yanıp kavrulabilirdil: ... Taşını, toprağını, 
tahtasını, gümüşünü felek başına çalsın!. 

Bununla beraber düşünmemiz lAzımdı; yengem, 
kendi basına vasamıya alışmış, ma~rur bir kadındı: 

Aımse ııe oturamazdı; sonra benden de ayrılamazdı; 
ben onun için ikinci bir evlattım ... 
Amcamın da babam gibi parası yoktu; babam gibi, 

amcam da namusluca bir çalışmakla aldığı parayı 

ancak insanca, medenice bir yaşayış için h,ıırcamıştı. 
Şimdi yalı da elden çıkınca yengem Paşanın bıraktığı 
birkaç lira maaşa kaldı. Rahat, geniş hayatından ay
rıldı; lakin buna aldınş ettiği yoktu; oğlunun acısı 
onu çoktan hayatından bezdirmişti... 

Hem ucuz, hem de bana yakın olsun, diye İstanbu
lun uzak mahallelerinin birinde küçük, eski bir ev 
kiraladık. 

Zavallı yengem, içim parçalanmadan yüzüne ba
kamaz oldum. Güzel, san saçlan birdenbire alaca
landı; bembeyaz, ince ellerinden kalın, mor damarlar 
fırladı; omuzlar çöktü; ela gözlerine sonsuz bulutlar 
indL 

Amcam öldükten, yalı yandıktan sonra tabii hiz
metçiler dağıldı. Evdeki, dışardaki bütün işleri yen
gem yapmıya başladı. Haftabaşlarında eve geldiğim 
zaman bana iş gördürmek istemiyor; beni bu tahta 
döşemeli, kireçleri dökülen çatlak duvarlı evde yine 
yalıdaki nazlı küçük hanım gibi görmek istiyÖrdu. 

Ev içinde neyse, amma, yengemin akşamlan eli
ne bir küçük torba alarak öteberi almıya çıkması 

beni çok üzüyordu. Onu kaç defalar bir fırın önünde 
biribirini itip kakan, yumruklıvan karısık bir hal-

kın arasında, yer açılsın diye bir kenara büzülmüş, 
sessiz beklerken gördüm de üzüldüğüme üzülmesin, 
yaşlanan gözlerimi gönnesin, diye hemen oralardan 
uzaklaşıverdim. 

Evimizin hali görülecek şeydi! Yangından bir çöp 
bile kurtulmamıştı; yalı sigortalı da değildi. Yeniden 
her şey almak lazımdı .. 

İkimiz de yalnız yatmıya alışık olduğumuzdan iki 
yatak odası hazırlamak lazımdı. Gerek babamın e
vindeki, gerek amcamın evindeki terbiye ve adet te, 
parasızlığımıza rağmen pek teklüsiz yaşamamıza ma 
ni oluyordu. Şu halde iki oda döşemek lazımgelecekti. 

Kanaatkar olduk; yatak odalarına ancak birer ya
tak hazırladık. Küçük bir odamız daha vardı; ona da 
iki eski tahta sandığı üstüste koyarak yemek masası 
yaptık; tenekeye benzer madenlerden çatallar, bı
çaklar aldık. Yerde halımız yoktu; sobamız, mangalı
mız yoktu; kül doldurulmuş bir yarım gaz tenekesi
ne ateş koyarak ısındık. 

Ne yengem, ne de ben akrabadan, tanıdıklardan 
bir şey kabul etmek istemiyorduk. Fahir ağabey öl
meseydi, memleket yanup kavrulmasaydı, bu hale 
belki de gülerek katlanırdık; bizi muztarip eden şey, 
bu gaz tenekesinden mangal: şu gaz sandıklarından 
yapılmış yemek masası değildi ki!.. . 

O günlerde İstanbul sokaklarının çirkin, acıklı se
faletini hiç unutamıyorum: 

Kaldırım kenarlarında boylu boyuna uzanmış. aç
lıktan bayılan, can çekişen insanlar ... 

Kollarının arasında küçük birer iskelet pa~ası, 
porsumuş, kemikleşmiş ölü yüzlü genç anneler ko
calan kimbilir vatanın hangi köşesin de can vermı§ 
genç dullar .. 

Bir dükkan dibinde, hasta, memleketine gitsin, 
diye izin verilip İstanbula gönderilmiş, paçavralar 
içinde, beş parasız, kan kusan bir genç asker ... 

fArkcısı var7 
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jap·onya 
[BQ.J1 J incide] 

Berlin muhabiri, gazetesine fWllan 
yazmaktadır: 

Memnun 
rika hükumetini Cenubt Amerlkaya 
nüfuz etmiye çalışan İtalyan ve Al
manların bu hareketlerine karşı da
ha müteyakkız bulunmıya sevket
mek olacaktır. 
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Silah Yarışı 
İhtilaf lan 
Ne Vaziyette? 

l BQ.J1 l &n.cide] 

Japonyanm, bu anlaşmala • Führer tarafından ittihaz edilen 
kararlar, burada iki şekilde tefsir e- ra aykırı olarak yüksek tonaJda 

harp gemısı yaptırmak hususuncıaki dilmektedir: 

Yıldız Sarayında Yeni 
Komedyalar Oynanıyor 

"Anlaşıldığına göre, Almanyanın 

dahili ıslahatı bitmiş olmaktan uzak
tır. Dün ihdası kararlaştınlan harici 
siyaset meclisi bir başlangıçtan iba
rettir ve daha şimdiden dahili işle

rin de ayni şekilde ıslah edilecekleri 
söylenmektedir. 

Söylendiğine göre, şimdi Dahiliye 
Nazın olan Doktor Frick'in riyase
tinde hususi bir dahili siyaset mec
lisi ihdas edilmesi mevzuubahis ol
maktadır. 

Bu takdirde bazı Nasyonal Sosya
list ricali Doktor Frick'e terfik edi-

B d - · ·klikl Sch cht 1 karar ve faaliyetı lngiltere ve Ame-

dıktu egışı h. ~ .Y~kt d~ aynd.- rıka tarafından protesto edilmıştir. 
an sonra ancı ı ısa ı veva ı-

• · h 1 d ht İif Alınan haberlere gore, Japonya bu 
nı sıyaset sa a ann a mu e şe-1 d k 94 b tonluk bır . . sene ıçın e ye unu ın 
kıllerde tecelli eden muhalefeti ez- k d h t acak 
mek maksadile şiddet kullanılmadan 1 aç 

1
mo 

1
ern arpbgemısı yatpırmakır , ta 

. . . J tır. ngı terenın ugun yap 
yapılmış bir tasfıyeden ıbarettır ve- Jd h 

1 
to ye 

. o ugu arp gemı erının naJ • 
ya birkaç zamandanben Almanlann 1 k 300 b t k d d B ı~1r .. . unu ın on a ar ır . ır .. ~ 
bilhassa İspanya işlerinde J;?osterdık- A k h b 

1 
t g;a. 

merı a esa ına e yevın ez AU • 

feri ataletten memnun olmıyan Mus- larda apılmakta bulunan harp ge-
soli~i ~r~fından yapılan taz) ikin bır ı mılerı~in tonaJ yekunu 337 bındir. Fırkacılıktan iğrenen efkiı.n u

m umiye ile, matbuatın bir kısmı; 
anavatanm butün varlığı feliket 
tehditleri karşısında bulunduğu 
böyle bir zamanda, (mesul şahsi-
yetler) ile gayrimesul kimseler a
rasında çarpışan bu ihtirastan son 
derecede müteessirdi. 

Herkes, gözlerini Yıldız sarayı
na çevirmiştL Ve herkes, bütün 
Osmanlı hükUınetinin mukadde
rat ve mesuliyetini deruhte etmif 
olan Padişahın son sözü IÖyleme
ıini, ve artık bu çirkin ihtiras mü
cadelesine hitam vermesini bekle
ınekte idi... Hatta, kabineye men
sup bazı zevat bile, Padipha bi
rer arbe göndermişler: 
' 
~İsrannıza binaen kabinede bu-

lunuyoruz. İstifa edemiyoruz. Fa
kat her gün şiddetini arttıran bu 
ınücadele yüzünden, yerlere ge
çiyoruz. Ya, bu iğrenç fırka mü
nakaşalarına hitam verdiriniz, ya
hut, bizim istifamıza müsaade edi
niz.) 

Demişlerdi. 

Kabine mensuplannın bu şe
kilde Padişaha müracaat et 

!neleri; Damat Ferit Paşa ile, Şey
hislim Mustafa Sabri, ve Adliye 
Nazın Vasfi hocalara fena halde 
telq vermişti. 

Ayni zamanda, Sadık Beyin; 
lstanbulda bulunan diğer fırkalar 

temasa giriftiji rivayeti de bu-
tnzimam ederek, teJAt, artık 
ı.- ..ı~....,.,...:-- a,.Jmfstl 'Omit e-

filmiyen bir hadise karpaında ka-
hnmamak için' mühJm tedbirler al 
ınıya ihtiyaç hissedilmitti. Buna 
binaen, Temmuzun 18 inci gecesi, 
Sadrizam Damat Ferit Pqanuı Ni 
fantapndaki konağında husust bir 
içtima yapılmasına karar verilmtı 
ti. Damat Ferit Paşa, Mustafa Sab-
ri Efendi, Vasfi Hoca, sabık Dahi
liye Nazın Ali Kemal Bey, Rıza 
'l'evfik Bey, Mehmet Ali Bey ve
lair birkaç kuvvetli fırkacının 1.
tirak ettiği bu içtima da, uzun mü-
2akerelerden sonra şu kararla ne
~lenmişti: 

1 - Padişaha müracaat etmek 
IUretile kabinede sarsıntı yapmak 
ihtimali olan nazırların derhal tas 
flyeaiJe bunların yerlerine, yeni ve 
kuvvetli arkadaşlar iltiması. 

2 - l'ırkada da şiddetli ıslahata 
leçllerek, çürük unsurların ayık
lanması. 

h 
3 - Sadık Beye karp müessir 
ÜCuınlarda devam edilerek, mü

eadele sahasından kaçırılması. 
Bu karar, tam kırk sekiz saat 

IOnra (7anl, Temmuz ayının 20 in 
ei Pazar günü akşamı) tatbik edil
IDiftL 

lçtlınauı ertesi gu-nü Damat Fe-
rit p ' \1 ah 8f8, doğruca saraya giderek, 

dettinin hUZUrwıa çıkmıf··· 
\1 aztyeti izah etıni§: 

- Sadık Bey ile arkadqlan 
bıraıaruı; tatınin edememek yü
&ü!ıden, efkiı.n umumiyeyi altüst 
:;orlar.. Bazı sebatsız arkadaf" 
tı ~~-da, bu sebepten dolayı. za-

"'"'"411lelerini tacize cesaret gös-
tertyorlar Bö. l .. lik ·· Ye munasebetsiz-
d lertn önüne geçmek için; düşün 
~dık .. Buna karar verdik. 

\7 alıdettin bu karan, memnuni
Yetle kabul etm1tt1. ".::-gün gazeteler, fU kısa ha 

CD dercetmişlerdi : 
tir &Jnat Ferit P8f8 istifa etınlt
d• .. ~~ istifası da, tarafı §lhine

.._ aabuı edilıniştir.) 

B u havadta. bütün İ!rtanbul 
tee1r muhitinde çok mühim bir 
ca huauıe ıetinniftl. Sanki k~ 
uu:':leket, kesif bulutlarla ör-
-- llelDada, o bulutların bir 

daAılın.uile parJak bir gü-

neşe kavuşmuş gibi bir sevinçle 
par layı vermişti. 

O gün ve o gece. İstanbulun 
muhtelif siyaset merkezleri ade-
ta birer ihtiras kaynağı haline gel 
mişti. 

Birçok nüfuzlu şahsiyetler, sa
raya koşmuşlar; Vahdettin üze
rinde müessir olan (hususi bende
gan) a başvurarak zatı şiı.hiı.neye 

karşı besledikleri (sadakat ve ubu 
diyet) lerden bahsetmişler: yeni 
kabinede birer nazırlık kapabil-
mek için türlü türlü şaklabanlık
lar göstermişlerdi. 

Ayni zamanda. Sadık Bey ile ta 
raftarlan da harekete gelmişlerdi. 
Onlar da. Padisaha muhtelif şe
killerde müracaat fırsatını fevtet-
memişlerdi. 

Bütün muhterisler, zaptolun
maz bir heyecan içindelerdi. 

Vahdettin, bütün müracaatlara, 
derin ve müstehzi bir sükut ile 
mukabele etmişti. O geceyi, herkes 
büyük bir sabırsızlık içinde geçir
mistl 

Ertesi sabah gazetelere sarılan-
lar, şu ıresmi tebliği görünce, hay 
retlerinden şaşakalmışla:r .. Ne söy 
liyeceJderini bile şaşırıvermişler
d1-

Resmi tebliğ, şundan ibaretti: 
(Zatı Phine, yeni kabinenin teı 

kiline. sadn sabık Ferit Paşa Haz 
retlerini memur etmif; üçüncü de
fa olarak, Damat Ferit Pqa ka
binesl, fU suretle tepkkül eylemif 
tir: 

Sadraz m: Damat Ferit Pasa. 
şeyhiSwn, ve Şflrayi Devlet Re 

tlf Mustafa Sabri Efendi. 

Harbiye Nazın: Sabık Divanı 
Harp Reisi Nizım Paşa. 

Bahriye Nazın: Salih Pasa. 
Dahiliye Nuırı: (Defteri HAka

lıi Emini) Adil Bey. 
Maliye Nazın : (İpkaen) Tevfik 

Bey. 
Nafia Nazın: Ahmet Abuk Pa

IL 
Ac:lllye Nazın: Şflrayt Devlet a

zuından. Mustafa Bev. 
Maarif Nazırı: Salt Bey. 
Ticaret ve Ziraat Nazın: CVekA

leten) Ahmet Abuk Paşa. 

Evkaf Nazın: Hoca Hamdi Efen 
di. 

Bu vezattan maada, (Meclisi ha-
il vüketaya memur) olanlar: 

Sadn sabık Tevfik Paşa. 

Ayan basından Ahmet İzzet Pa ... 
Ayan Azasından Ali Rıza Paşa. 

G örülüyor ki, Damat Ferit 
Paşa ile his müşavirleri, 

cidden mahirane bir manevra çe
virmifler .. Salih Pqa gibi bitaraf 
ve cidden kıymetli bir zat ile, fır
kacılıkla hiç bir alikalan olmıyan 
diğer birkaç zatı da kabineye gir
miye razı ederek böylece efk&rı u
mumiyede sarsılan mevkilerini 
kuvvetlendirmek istemiflerdi. 

Ancak fU var ki; bu arzularım ta 
mamlJe yerine getirememi§lerdi. 
Çünkü, kabinenin riyasetinde. yi
ne Damat Ferit Paşamn buunma
aı, efkhı umumiyeyi tatmin etmek 
fU tarafa dursun, bilikis halkı ve 
bir kısım matbuatı yeniden sinir
lendirmifti. 

Sadık Beye gelince; artık Da
mat Ferit Pqaya karşı son kozu
nu oynamıya karar vermişti. Bu
nun fctn. o da sövlıoce mAhirane 
bir fırıldak çevirmi§il. 

SADIK BEYİN SON KOZU 

Sadık Bey, sadık havirislnl top
hyarak son bir müzakereden son
ra; o tarihte İatanbulda mevcut ~ 
lan fırkalar ve cemiyetlere birer 
mektup yazarak (ahvali hazıra bak 
kında müdavelei efklr edilmek ü
zere) bir içtima aktedilmesini tek-

lecektir. lif etmişti. Asıl dikkate şayan ~ 
lan cihet şurasıdır ki; Sadık Bey 

. bu davetnamelere, (Hürriyet ve İ
tilif Fırkası merkezi wnwnisinde 
içtima edileceği> kaydını bilhassa 
ilave eylemişti. Bundan maksadı 
da, kendini (fırkanın lideri) şek
linde göstermek, ve bunu, diğer 
fırkaların erkinlna da böylece ka
bul ettirmekti. 

Dahiliye Nazırlığına Himuler ge
tirilecektir. O zamana kadar yeniden 
bazı tedbirler alınması ihtimali de 

netıcesıdır Bu ınıktar Fransada 180 bın, ltalya-
Amerikadaki Alman aeliri da 109 bın, Almanyada 115 bın ton-

vardır. Harici siyaset sahasında. gö neler •öylüyor? dur 

Bu davete, fU fırka ve cemiyet
lerin erkini iştirak etmişlerdi: 

MiW kongre, MlW Abrar, Sulh ve 
Sel!met, Türkiye Sosyalist, Sosyal De
mokrat. hmir MOdafaal Hukuku Osma 
niye, Trabzon Ye bavaliıi, Ademi Mer 
keziyet, Kart Taavün, Kart Taall, Mat
buab Osmaniye. 

Bu fırka ve cemiyetin murah
haslan, Temmuzun 21 inci pazar
tesi günü öğleden sonra saat dört
te Sadık Beyin merkez ittihaz et
tiği, Gedikpaşadaki binada içtima 
ettiler. Bili fasıla üç saat devam 
eden müzakerelerden sonra, şu ka 
ran verdiler: 

[Devletin harici siyasetini ve da 
bili umurunu idare hususunda eh
liyetsizliği ve kif aytsizliği tahak
kuk eden Damat Ferit Paşanm, ü
çüncü defa olarak Sadaret mevki

ine getirilmesi, Meşrutiyet hüldi
metine yakışmıyacak bir vaziyet 
olduj'u ıibi, böyle bir kabinenin 
meıru addedilmesi de imklnaı•

dır. 
[Arkan var) 

ründüğüne göre, iktidar mevkiine ge- Filadelfiya, 6 (A.A.) - Alman se
len yeni ekip, bili kayıt Alman _ firi Hans Dieckhoff. Almanyada vu
İtalyan teşriki mesaisi taraftarıdır.,, kubulan son hadiseler dolayısile bir 

Komünist Hwnanite yazıyor: nutuk söylemiş ve hasmane tezahüra 
"Demokrat devletler ricalinin ha- ta maruz kalmıştır. 

diselerdeki vahametin harikuladeli- Sefir. nutkunda Almanyanın dün
ğini takdir etmeleri temenni edilir . ., ya piyasalarına daha serbest bir şe

Echo de Paris gazetesinde Pertinax kilde girebilmek hakkını istemekle 
yazıyor: beraber siyasi sulh sahasın~a da. ~a: 

"Gözden düşen generaller arasın- ha çok adalet ve anlayış ıstedığinı 
da Sovyetler birliğinden hiçbir za- kaydetmiş ve Hitler tarafından veri
man ümitlerini kesmemiş olanlar ve len kararlann siyasette bir değişik
ergeç Rapallo işbirliğinin tekrar baş- l~ değil. eşhas arasında bir değişik-
lı ğı m. anmakta ısrar edenler lik husule getirmiş olduğunu söyle-yaca na . ştir 
d~ ı •lunmaktadır. mı5 1: .. b- . 

Giden başkumandan ile Von Blum elırel ~ohre.kk utdaiın haric-kf Fc:~~hR!ıPt 
İ h l . mese e en a ın anca u rer berg, talyaya karşı uswnet erını 

kl kta "d .1 bir karar ıttihaz edebilmektedır sa amama ı ı er.,, 
Amerilcaya göre Devletle ordu arasında bir anlaşa-

mamazlık olabilirse de hükümete 
Vaşington, 6 (A.A.) - Salahiyet- ~ müselWı bir muhalefet mev -

tar bir membadan öğrenildiğine gö- cut değildir. 
re, Hariciye Nezareti. Almanyada Ordu. siyasetle uğraşmaz. 
vukubulan değişiklikleri büyük bir sefirin nutkunu söylediği ötelin ö-
alaka ile takip etmektedir. nünde nümayiş yapan Naziler, sürat-

Nezaret, bu değişikliklerin Ber- le dağıtılmışlardır. 
Un - Roma mihverini kuvvetlendir-
mek maksadile yapıldığını ve iki mil Japonya memnun 
letin bütün dünyada takip ettikleri Tokyo. 6 (A.A.) - Almanyadaki 
siyasi faaliyetin artması için bir ha- hadiselerden memnun olan sıyasi 
reket noktası olabileceğini tahmin mahfeller. Almanyanın artık Çine si
etmektedir. lih gönd@rmiyeceiHni Cin omncnn-

Bu detlfikliklerin ilk tesiri, Ame- dald muallem zabltlerinf geri çağı
racağını, Mançukuoyu tanıyacagını 

ümit etmekte ve Japon dostu olarak 
tanıdıklan Von Ribbentron'un nüfu
zuna itimat etmektedirler 

General Fon Frit.ch 
Entrilıa mı ~euirmif? 

Difteri Nasll Bulaşır ? 

Londra, 6 <A.A) - Ew•nıng ~t .. n 
dard guetesinin diploma.tik muhabi
rine gore, General Fon Fntacn. pous 
müdürü B. Himmler tarafından. 
Fransız ordusu ile gayri resmi ve sa
lahiyeti haricinde münasebetlerde 
bulunmak eibi .... ,.;,.; - "'litika entr'
kalarile itham edilınlttir. 

Bu milblş hastalık pek te bula- hastabalucı gömleii ıibl birşey is-
pk şeydir. Onan -Löfber basW tene onu ayıplamaymız. Siz de 
denilen- mikrobu teneffils ettJji- evde herhangi hastaya bakan kim-
miz havayla gelmez, fakat ona tu- senin arkasına iyle blr gömlek 
tulmut ldlçfik hasta öbilrflp tıbı- giydrimekte ihmal etmeyiniz. Bu-
nnca almadan ve b1ll'Jlundan çı- lapk hastalıklardan korunl'Jlak için 
kan sulu maddelerle seçer. Ondan yabua dojrudan dotruya temas 
çoeuklan konunalE için birinci şart etmemek yetlpnez, mikroplar elbi-
hastalanan çoeuta hemen ayn bir selerle, hastaların kullandıklan 
odada yatırmak ve onun yanına türlü türlü şeylerle de bulaşırlar. 
-bir evde kardeşleri de olmasa- Çocuk olmıyanlann difteriye tu-
hiçbir çoeutu sokmamaktır. tulmalan vakıa pek az ıörilliir, fa-
Şu kadar ki difteriye tutulm11f kat difteri mikrobu bir yara üzeri-

bir çocuk kendisi iyi olduktan son- ne, ldlçük bir çizik üzerine bile do-
n da bulaşıkhtı geçmez. Hastalık kanunca orada iltihap yapar. Bun· 
geçtikten sonra da mikroplan ço- dan dolayı difterili hastaya bakan-
cuiun boğazında veya burnunda lann ellerinde, yüzlerinde yara. 
günlerce, haftalarca kahr. Bir yıl bere biılununca. hastanın alma· 
sonra bile bulunduta olmuştur. dan, burnundan çıkan maddelerin 
Bunun içindir ld hasta lyl olduk- dokunmamasına dikkat etmeleri 
tan sonra da burnundan ve bola· lhınıdır. 
andan alınan maddeleri llboratu- Difteri mikrobunun sütle ve :vl· 
var muayenesi yaptırmadan, çoea· yeeek şeylerle ıeçtljine de misal-
iu serbest bırakmazlar. ÇUnkti ~ ler çoktur. Bunlann da en acıkluı 
cuk iyi olduktan sonra. öbürflp bir çiftlikte çocutun difteriye ta-
tıksırmasa bile, çocuklar aramda 
birinin ağzından itekinln ajnna tulınası üzerine o çiftlikten gelen 
mikrop götilreeek vasıtalar hiç ek· sUtfl içen çocukların hastahp ta-
.ık olmaz: Meseli bir kurşun ka· tulmalandır. 
lemJ hastalıktan yeni kurtuhnUf Difteri mikrobu hasta çoeuian 
çocuk alamda aslattıktan sonra ar- yattıtı odada gtbı9f görmlyen U. 

Fon Frıtacn, manr-=m ajanlar .;a
sıtasile B. Daladier ile muhabereye 
girişmekle itham edilmektedir. B. 
Himınler B. Kitlere verdiği raporda, 
memurlannın uzun müddet General 
Fritscin Erkini Harbiye Reisi Gene
ral Fon Beck'le diğer ordu zabitleri
ni nezaret altında bulundurduğunu 
ve bunların yabancı hükumetler mü 
messillerile olan münasebetlerinde 
ezcümle Pariste yapılan ziVRTPtl .. r 
eanaauıda. harici işler hakkında mü-
nakaşalarda bulunmakta tereddut 
etmediklerini ve İspanya harbi hak
kında Alman hükumetinin resmi po
litikasına aykın bir noktai nazarda 
da bulunmllf olduklannı bildirmiş
tir. 

Pariate Havas Ajansının bu husus
taki notu: 

Bu neşriyat hakkında kendisine 
malumat verilen Milli Müdafaa ve 
Harbiye azın B. Daladler. İngiliz ga
zetesinin bu nepiyatını mutlak su
rette yalanlamaktadır. 

Manıl F1'CllUI% tliplomatlannın 
lilriTleri 

Bu devletlerin bugünkü harp ge -
mileri tonajı ise. bir Amerika kay
nağına göre şöyledir: 

lngiltere 1,250.000 ton. Amerika 
1,070.000 ton. Japonya 760,000 ton, 

Fransa 550.000 ton. Italya 403.000 

ton. Rusya 200,000 ton, Almanya 

125.000 tondur. 
Bu devletlerin yeni deniz sillh

lanın:ısı programJarma göre Ingilte

re yine en önde gelmektedir. 

Amerikanın notaa 
Vaşıngton, 6 (A.A.) - Amerika

nın Tokyo sefiri, Japon hükiimeti
n~ bır nota vererek 1936 denız mu
ahedesinin inkızası tarihine kadar 
bu muahededekı tahdidata nayet e
dıp etmiyeceğini ve nayet eımep 

nıyeti olduğu takdirde bunun delil
lerini gösterip göstermiyeceğinl eor
muştur Amerika hük\ımeti. Japon
yanın cevabını 20 şubat tarihine ka
dar bekliyecek. bu tarihten 80lll'a 

kendisini Londra muahedenamestniD 
tahdidatmdan tamamile azade teWt 
ki edecektir. 

Japonya ne tliyeceki 
Tokyo. 6 (A.A.) - Bugün bebrl; 

ye nezaretinde aktedilen konferan.. 

ta. Japonyanın deniz infaatl proj .. 

terinin ifşa edilmesine karar '9911 • 

miştir. Bahriye nezaretinin Japon 
hükumetine Amerikan ve lnglllz no
talarına. 20 şubattan evvel. bu ..U. 
de cevap vermesini tavsiye edem • 
ği ilave olunmaktadır. ı 

Bahriye nazın vis amiral Ymna
moto ile deniz işleri bürosu tefi 
kontramiral Inouye ve erkinıbarbl-

ye erkirundan birinin iştirak etmlf 
olduğu konferans, iki saat devam et
miştir. 

Tokyo. 6 CA.A.) - Dış bakanlılJ 

neşrettiği bir tebliğde Ingiliz ve A
merikan büyük elçileri tarafmdaD 

Japonyanm Vaşington muahedea • 
nin hududu haricınde zırhlı inşası 

nıyetinde olup olmadığı baldruıda 

verilen notaya dair malumat veril • 
mekte ve Japonya tahdidat muahe
desile bağlı olmadığı ıçm ne kendl
sıne bu hususta yapılan teldtfJerl 
kabule ve ne de verilen notalara ce
vap vermeye mecbur olmadığı. bu
nunla beraber beynalmilel moralite 
prensiplerine riayet maksadilf' bir 
nıspet dahilinde cevap vereceği bil- • 
dirilmektedir. 
Hükılmet. deniz makamlarlle lltl

şareden sonra hattı hareketleri bak· 
kında bir karar verecektir 

şu beyanatta bulunmuştur: 

kadapna verir, biraz sonn o da şelere, aralıklara aıçradıtı valdt o-
aizma sokar ve hastalıktan kendi- ralarda uzun zaman kalır. Bir kon-

"- Yalnız harici görünüşlerini ta 
mdığunız bir politik buhran 'Jkk1n
da sarih bir hüküm vermf".k imklnı
nı görmüyorum. İki eski ihtillfın 

kökünden kaldınldıtı anlaşılıyor. 
Parla, 8 (A.A) - Almanyada son Nazi Partisi Hariciye Bakanlığı kar-

hAdiseler hakkında eski Bahriye Na- _ .. 
si kurtulmuşken ötekine seçirlr- sol çekmesine atılmıt ve unutul-

Zaten difteri mikrobunun bq- mut bulaşık bir çamaşırda aylaru 
kasma bulaşması için böyle dotru- kaldıktan sonra, hutabiı bulaştır-
dan doğruya temas etmiye de ibti· Dllf olduju bile rivayet olunur. 
yacı yoktur, hasta çoeutan bota· Bundan dolayı çoeuian bastab-
aından çıkan sulu madde ona ba- iı samanında kullandıtı herşeyl 
kan kimsenin üstüne sıçrar. mik- dezenfekte ettirmek llzım oldutu 
rop orada telef olmaz. Hastaya ba- gibi hastalanmadan önce kullandı-
kan ldıme bile başka bir çocukla iı elbiselerini ve çamaşırlannı bile 
temas edene ona bulaflr. Hastalı· iy)e yapmalıdır. Çünkü kendisi 
tın böyle vasıtayla bularaamın hastalanmadan onlann üzerinde 
pek acıklı bir mlsaU vaktiyle -bu mikrop bulunması imklm vardır. 
suretle sirayeti daha bWnmezden Onlan tekrar kullanmca hem baş 
ince- hasta bir çoeuta muayene bJanna bulqtınr, hem kendJsl 
eden bir hekimin hutabjı kendi tekrar hastalanabilir. DUn de yu-
~aiıma gittlnntlt o~ dılım gibi. bir kere difteriye ta. 

Onun için una çoeula muaye- tubnut olmak tekrar tatu'lmıYll 
ne için çaiırdılınu heldm lizd• mini ohnu. 

zın B. Pietri, Almanyadaki hAdise- pmıda yuzde yuz ve ordu karpsın-
leri basit bir şekilde tefsir etmenin da da yüme 75 kazanmıştır. Şimdl
dojru olmıyacağmı, meselenin biraz lik görüşülebilecek şey budur. Bun
muğlAk olduğu fikrinde bulunduğu- dan bazılannın Roma - Berlin m.ih-
nu söylemiştir. verinin takviyesi ve İspanyada Al-

B. Paul Raynaud demiftir ki: man faaliyetinin canlanması şeklin-
"-Son h8cliseler Nazi partisinin de fimdiden çıkardıklann1 zannettik 

ümit olunandan dah1t AZ fnlrot - - · leri muhtemel neticelere gelince. bu 
hlm bir zaferidir. Ordu artık lstiklL kabil neticeler mümkündür Fakat 
lini kaybetmiş. Kitlerin emnne gu Almanyanın politikası zannedi1ditin 
miftir. Yeni Hariciye Nazın Fon Ri- den daha kan$1ktır. Uzun müddet 
bbentrvp Berlin - Roma mihverine İngilterede Büyük Elçilik yapmış o
hararetle taraftar g~inmektedir." lan Fon Rlbbentropun. Batı devletle-

B. Raynaud, son hidiseler üzerine rine derhal arkaaını çevirmek gibi 
Fransızlara ittihat tavsiye etmiştir. iptidai bir diplomatik rol oyıuyaca

Meclls dıt ifleri komisyonunun tun zannetmiyorum. Bunun • sa
bqkanı B. M!atler, Almanya hidiae Janılmu feliketlere humanlardan 
leri hakkında buıQn ölleden sonra detilim._ 
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tb daJyınml .. , volictler, atcıJar, 
~ 111'11' g&ilyorlar. 

Jleıeil bJr merada yatan .. 
bk, o IMnJ& l8hlp kô1b balda 
iken~ ~lar. Sah
im Ja~ IMN:uıorJv. ~ voll
Jarlid k6rWQorlar. Voltacwlarm 
....,,.,...._. Wilan u.np yllller. 
ce. ,_... ve pmempı &öre bin
lerce Mnıltn ıt1rme1r ~ p. 
brmaJarma mAnl oluyorlar. Haı. 
bakl, ID'lll'CI sahil nem clelD. .. 
çık dMılz ve -nar babk avemdır. 
~ awilJla da aftlhk delil; 
ap9pk " yaman bit ~ 
w. 

ta: tllllr olarak Karadeniz bo
lal hariç ve dahlHnde IJ1'lll' avcı
lılma ......- iktla .ter. Gır
pm Jed ...,_, ve mantabn Bo-
il'Mims ,ani bahll: metball oı. 

ll--.m*'*' r1ao-

cl4D•zlerle mütemstp aG"mnb kq. ................. ......, .. 
~pahJoır!" -- bir iman 
•1*•ırıa lıltBollmn hususi ba-
vmlaıda ~ lntmlJe çahp 
yor]v. 81& ile mlnJmlnfclk bir JCa 
n4entıdm topu topu bir --ba 
hk ~ Oııu da. Ml•IN'Pl ı 
---....... ıttıtı •••••k..,. ... ıomh oım,.. mı? 

Mw1eJi yakmdan tetkik eıu
lbn için b1riDc1 mflkaJede bu WI' 

...... inible pgn=ı lnt; ... -
m111Jtmı s.ztbat a1tma ılıntnaıdn 
tavWe etmipün 8oD. -
bu ltlzumu. bir daha ..,_ D: .... . 
~lranunM,-M'llımalı, 

WP ... eliAıık ..._ • u..n ..._ dil............. ... ........ 
- -·· -- edtWıOtr. ..... m••lldı •M...._p" ._... 
,.. ... llarak -çı--· dip ... lyuf 
INlttk ..,.,..,. •• ....., ..... ~ Kata· 
v.Wt • Aft .... ,ani• fidlmffUr. TM ....... __. ....... 

Asiler Şidde • 
Bir Taarruz 
Daha Yaptılar 

ıa.ı ...... J 
d6n flddetll bir~ nlm
C.-ıo MiroD'il waı **" rdtr. 
S.Jımaplgı, 1 (A.A.) - Ummil 

kantl'htaa bllıdlri1dillm ilke, Te
ıml ............. l'ranko ......... 
pddetll bir topçu bamlJlmı m(lt.

klp ...,_ ••lll''ıludlı • 
Taarruan ll4tlılU Jsartl ......... 

1-GDmh...,_ Helen -.11 s• '* 
n 1aallıdnda a-ıe ._.,..,. otmt 
bin .... n ao ktJc•._ ...._. ... 
rlJemtfleıdlr. 

Frankocular, 18 Jrepba ve 40 ta-

B1J1kaları 
Bizi 

Nasıl Görii.r? 
BıtlnellQfaüld ........ ee: 

.. ........... nrilmlt*• .... 
dl eenpluumla ltanlan -.... 
~Tenfak.._ ..... 
......... _wdllk. • 
bar tek - .... . ... 
üllt lguanma kabıii~etbals e ... 
arpk..._ldlr. 

1-11.Qa' 

ı---
1 - .,. 

' - Evet 
1-Bvet 
1-B'ftlt 
f-Ba~ •-JlaJR 
• - Bftt 
ıı-a.,. 

ıı - llQR 

ıı--.. 
11-llarn 
H - lla7R 
11- llQR 
11-Swt 
17 - Baın 
ıa-a.,. 
11 - llQR •-llaJV 
n-Bwt 
n-llM n-..,.. 

BULMACA 
DONKU BOLllACAMJZl'N &•ıııı 

..121,1171111 
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ERZURUMDA: 

u terf Köylere 

razi Veriliyor 
Erzurum (Tan) - Aşkale, Hmış, 

İspir, Oltu, Hasankale ile Erzurum 
merkez kazasına tabi köylerdeki ha
zine malı arazinin, köylerin manevi 
şahsiyeti ile okuma odası vesaire gi
bi ihtiyaçlarına karşı verilerek tapu 
ya bağlanması takarrür etmiştir. 

Lise Muallimleri Arasında 

Erzurum (TAN) - Lise müdürü 
ve fransızca muallimi Salim Dün
dar. Sivas lisesi fransızca muallim
liğine tayin olunmuştur. Tarih ve 

......,------------------------· lstanbul Komutanhğı 
ilanları 

Selimiye kışlasında Haydarpaşa 

hasta.nesinin işgal ettiği kovuşlardan 
bir tanesinin ve tavan kirişlerinin ta 
miri ihalesi açık eksiltme ile 21 şubat 
938 pazartesi günü saat 15,30 da ya 
pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
363 lira 60 kuruştur. Dk teminatı 28 
liradıt. Şartnamesi hergiln öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. Istek
lilerin ilk teminat makbuzu veya mek 
tupları ile beraber 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikaları ile beraber ihale günü vak 
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan 
lık Satmalma Komisyonuna gelmele
ri. "650,, 

BAY ANLAR!!! 

coğrafya stajiyeri Latife Salim Dün
dar da Sivas Orta okuluna nakledil
miştir. Trabzon lisesi tabiiye mualli
mi Rauf, lisemizin müdürü olmuştur. * Erzurum <TAN) - Şehrimizin Nişanltlarınızın çeyizini düşündü-
~ 'anını profesör Lambere yaptı.rına_ nüz mü? Ve neden mürekkeptir? 
ga karar verilmiştir Çok basit bir şeydir: 

Bir kaç ipekli pijama, bir güzel rob 
Erzunımda ''Doğu,, Gazetesi döşambr ve hatta bir kuan dö fö, iç 

Erzurumda bir müddettenberi Do- ı çamaşırları, ipekli gömlekler ve bir 
ğu isminde gündelik bir gazete çıkı- l kaç güzel kravattır. Unutmayın. Bun 
yor. Şimdiye kadar elimize gelen lan DAV 1 D mağazasında, Beyoğ_ 
nüshaları, İstanbul gazetelerine ya- !unda Galatasaray lisesi karşısında 
kın bir mükemmeliyettedir. Şarkta 178 No. da bulacaksınız. 
nıühim bir ihtiyaca cevap veren "Do 
ğu" ya uzun ve muvaffakıyetli ö
mürler dileriz. 

YENi NEŞRIYTA 

VE DERHAL 
A 

lLK DUŞEN AK - Muallim Ahmet Ha 
lit kitabevi Turk edebiyatının en kıymetli 

bir siması olan Omer Seyfettinin bütün 
eserlerini bir külliyat halinde çikarmağa 

başlamıştır, Bu külliyatın ilk numarasını 

teşkil eden tık Düşen Ak c;rkınıştrr, 

HAKiKi VALDA 
Bu kitapta Omer Seyfettinin 16 hikayesi 

\'ardır, 

• IT AL YAN HIKA YELER! - Hüseyin 
Cahit Yalçının İtalyancadan tercüme ettiği 
21 hikaye bir cilt içinde Ahmet Halit ki , 

tabevi tarafından çıkarılmıştır, 

ÖKSÜRÜK, GRİP, BOGAZ 
HASTALIKLARINDAN SiZİ 

KORUR VE TEDAVİ 
EDE~ 

e detleri ve folklor toplama etrafında bilgi 
HALK NINNILERI - Halk dilinde leri ihtiva eden bu eseri Muallim Enver 

soylenen ninnilerle lohosalık ve doğum a Behnan yazmış ve satışa ç'l.karmıştır, 

18/6/933 tarihine kadar emlak mukabilinde borç para alıp da 

henüz borcunu ödeyemiyenlere : 

Az f GIZ Q11nmuk ve u•un vtıdoyo hnığlnmnli 9ibi 

büyük kolayhklar gösterilmektedir. 
Şimdiye kadar müracaat ebnemiş olanların bu kolaylıklardan 

istifade etmek üzere vakit kaybetmeden Sandığa başvurmaları. 
(700) 

15-2-1938 tarihinden itibaren; 15 günlük, bir ve iki aylık halk ticaret 
biletleri, sürat trenlerinde munzam ücret verilmek şartiyle, meriyet müd
detleri dahilinde, Devlet Demiryollarının İdaresinde bulunan bilfımum hat 
larda ve trenlerde yapılacak seyahatler için muteber tutulacaktır. Avru. 
Pa, Erzurum, Samsun_ Çarşamba ve Mudanya - Bursa hatlatımızdan da 

halk ticaret bileti satılır. (311) (669) 

* .ı\ğaç kömürü nakil ücretleri, ton başına olmak üzere, yeniden tesbit 
edilmiştir. Yeni tarife 2()-2-1938 tarihinden itibaren tatbik edilecek
tir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir, (310) (670) 

* Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktar1an aşağıda yazılı 7 gu-
~p mu~telif cins vagon ve lokomotifler ayn ayrı veya icabında toptan 
A ale edılmek şartile 8/ 4/938 cuma günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile 
nka~ada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

k Bu ışe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatları ile 
:r·a~unun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve teklüle
ınşı aYni gün saat 14 30 za kadar komisyon rdsliğine vermeleri lazımdır. 

artn 1 ' :ri d anıe er 825 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznele-
c:.~ satılınaktadır. (534) 

p İsmi Miktarı Muhammen Muvakkat 

--I 
II 
ur 
IV 
v 

VI 
vu 

1 E: tipinde lokomotif 44 
I E: ve I D I tipinde lokomotif 44 
Yolcu vagonları muhtelif tipte 106 
Kapalı yük vagonları 450 
Muhtelif cins yük vagonlan 366 
Muhtelif tipte otoray1ar 12 
Dinamometre vagonu 1 

bedeli teminatı 

Lira Lira 

4.100.000 
4.080.000 
3 100.000 
1.800.000 
1.400.000 
1.100.000 

165.000 

136.750 
136.150 
106.750 
67.750 
55.750 
46.750 

9.500 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden : 
lki defa k . D . Bakır ~ sıltm~ye konulup ilam Y8:_Pılan (34,230) lira (92! _k~u~ 

haren 
17 

Lıse pavıyonu talibi çıkmadıgından 17-1-1938 tarıhmden ıtı
Pazarı ~ -2-1938 perşembe günü akşamı saat on bire kadar eski şeraitle 
- ıga konulduğu ilan olunur. (668) 

Ok at Okulu Direktörlüğünden : 
Yoru:l~.nıuz .revirinde hasta çocuklara bakmak için bir hastabakıcr arı.. 

· stekhler §artlarını okul yönetgesinden öğrenirler. "701,, 

1~~~~zyolları _işletmesi Müdürlüğünden : 
lık hayv at 938 tarihınden itibaren vapurlarımızla naklolunacak kasap. 
hat alın 3:1~. hakkn:ıda tenzilatlı navlun tarifesi tatbik olunacaktır. İza-

n ıstiyenıenn acentelerimize müracaat etmP.JP.ri. "710M 

l/AYRE"ıN 
~İZER 

. . . 

TAN 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

- '. 1 : ."1": ...... 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikraml'ie pl&.nt== 
4 adet 1000 liralık -4000 lira 
8 " 500 " -4000 " 16 ,, 250 ,, -4000 

" 
76 " 100 " -7600 " 
80 " 50 " - 4000 '' 

200 " 25 " - 5000 '' 
384 

" 28600 
" 

En Az 50 Lira Mev
duatı Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. 

biri 

• 

-- 11 

1 ŞAYANI HAYRET 
BiR TEN 

''Makiyajh,, 
görünmeksizin 

Havalandırılmıs • 
YENi PUDRA 

CILDDE HEMEN GÖRÜNMEZ 
Makiyajı aratmıyan ve h.ı. t...ı.! • mı

yan taze, nermjn ve cazip oir sevımli
lik, o kadar ınce ve o kadar !ıafiltır 
ki cild üzerinde adeta görülmez bir 
pudradır. Hiç kimse, yüzünüze ba.lrm
ca güzelliğinizin tamamen te.bii ol .. 
madığını iddia < mez. 

Bunun sırn, yeni ''havalandırma,, 
usulü sayesinde temin ve Tokalon 
pudrası da bu usul dairesinde ist;ih. 
zar olunmuştur. Gayri kabil zanne • 
dildiği halde on defa daha ince, daha 
hafiftir. Hemen lı•ıgünden "havalan 
drrılmış., yeni Tokalon pudrasını tec 
rübe ediniz. Bütün gün, işiniz başın
da çalıştığınız halde, yüzünüz katiy
yen nerminliğini kaybetmiyecektir. 
Bütün gece dan.set.seniz bile teniniz, 
daima ter ve taze kalacaktir. Yalmz 
Tokalon pudrası sayesinde cazip ve 
sevimli bir güzelliğe malik bir ten 
temin ediniz. 

temin. y•§l•nmayı men ada• 
•• harakatlnlıe 11enç1lk orı.. - - -VahftlZ r 

; .J, ROUSS&Ldeüttlw 

ISTA"8UI. Tllnal Mqdanı tlo. lZ 
t3 Numırolu ııatalogumum...;.; 
lıtıylnlı:, tııdawa 90nderlllr. , 
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Çünkü: 

T A N 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz! .. 

SEFALİN 
varken ızbrap çekmek günahtır. 

BAŞ - DIŞ 
NEZLE- GRiP 

ve ÜfÜtmekten husule ge~en 

Bütün ağrı ve 

SANCILARI 

derhal geçirir. 

Taklitlerden sakmmız ve eczanelerden ısrarla 

1 - 12 lik ambalajlarını arayınız. 

•.· " ' "'-'· ... ' . . . . •' . 

Radyolin dişleri temizliyerek sağlık azami tazel~ği temin ederek sizi ya.. 
ve gilıellik vermekte, sizi, şu veya bu bancı ve pahalı macunlardan kurtar
diş macununu deneyerek dişlerinizi mıştrr. Radyolin mikroplan öl(lUrerek 
bozmaktan kurtarmıştir, diş etlerine ve bütün ağıza temizlik • 11•1111•1111•11111111aıııı•ıııınuıı•ıııımııııaıııı•ıııı•ıııı•ıl' • 
.. ~!olfa:t :erkibinin kudret ve ha. ve sıhhat kazandırır ve b\l neticeyj - B d 
l;isıyetine ragmen azaml ucuzluğu ve garanti eder. • avram a yalnız 

-• 
Dislerinizi Daima ıt A D Y O L i N 

ile fırçalayınız 
• K 1ZILA Y GAZETESi • .. . .-. ' •( ... "' . . 

• IZMIR PAMUK MEN&UCA~I ... 
T. A. Ş. T ARAFINDAtl 

ötedcnberi sağla.nılığile t.amnmış ve hallınnızm rağbetiai 
l\R7:ıu1T\'\Js obm nta.'1lu1ii.trmtz 

Antivirüsle 
Tedavi 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatları 8,fağıda gösterilmi~tir: 

Kan çrbanlan, el ve ayak parmaklarının aras;"'daki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş 

yaraları, ergenlik'er, kolt!Uk altı çıbanlan. 

4 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

No. Tip Atlı 83 S. En 36 Metrelik 717 Kr. 
655 " 
832 " 
798 " 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
,, 

" 
,, " 

Değirmenli 
75 .. 

90 ,, 
,, ,, .. 
" " Şark ispençiyari Lôhoratuarı ISTANBUL • 

" 85 ., ,, ,, 
" ,, Geyikli 85 ,, .. " 800 " 

" " 
75 ,, 

" 
,, 730 ,, 

,. .. Tayyareli 85 ,, ,, ,, ,, 732 ,. 
,. ,, ,, 75 ,, ,, .. ,, 670 " 

11 " ,, Köpekli 85 ,, ,. ,, ,, 722 ,, 
1 - Satışımız !zmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarıda 

ki satış fiyatla.rmıız asgari bir balya içındir. Ambalaj masarifi müş. 
teriye aittir. 3 - Yukarrdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek su. 
retile fabrikada teslim ru:ıgari olarak bir top satışyaprlır. 4 - İstanbul 
satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numaradadır. ' 

r-.PROFiLAKSi -ı 
1-- Belsoğukluğu ve Freng·den korur .... 1 

M. M. Vekaletinden: 
. M. M. V. İnşaat şubesinde çalışmak üzere 300 lira ücretli bir mühen
dis 200 lira ücretli ilti mimar alınacaktır. İsteklilerin An.karada M. M. V. 
İnşaat şubesine müracaatları. (725) (';47). 

Galatasarqy Lisesi Ahm Satım Komisyonu 

Baıkanhğından : 
Muhammen miktarı 

Kilo 
2000 

Muhammen F. 
K. 
30 

!lk teminatı 
Lira 

Amasya elmas! 
72 

3000 12 İnebolu elması 
Galatasaray Lisesinin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda 

cinsi ve miktarı ve ilk teminatı yazılı elmaların 4-2-938 gününde yapı. 
lan eksiltmesi on gün uzatılarak 16-2-938 çarşamba günü saat 15 te 
İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Lise!er Muhasebeciliğinde topla. 

SAÇ BAKiMi 
Güzefüğin en birinci şartıdır. 

nan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe girec.eklerin şart- Kepekleri ve saç dökfümesin· teda-
nameyı görmek üzere okul idaresine ve Tıcaret Odas•nın yeni sene vesika vi eden tesirı mücerreb bir ilaçtrr 

ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. "721 . -----1119-----• 

TIBBIN l.LK SON so·. zu·. Bütün Tıp kitap~an katranı milzmin ve bronşitler' öksürüklere ve göğüs nez-
lelerine karşı en müessir bir ilaç ol. 

mak üzere tavsiye ediyor. Kinin nasıl sıtmanm ilacı ise katran da öksürüklerin ispesifik ilacıdır. KATRAN 
BAK.Ki EKRE.Hde katramn bütün şifalı hassaları bulunduğundan öksürüklere ve müzmin bronşitlere ve 
göğiis nezlelerine karşı en müessir ve en ehemmiyetli bir ilaçtır. Balgamlan söker ve yeni ~en olmasına m!ni 
olur. 

iLKBAHAR mevsimine 
m.ah!-tus yeni gelen malla.. 
nmıza yer a.ym'!lü ... ibti. 
yacındayız. Buıınn için 

Mevcud stokumuzun bü
yük bir kısmını 

15 Sonkanundan 

15 Şubata Kadar 
her yerdeır iyi ve mükem_ 

mel fiat ve şera.itle elıdm 

çEkarıyonız. Çeşitler tü. 
keruneden evvel ihtiyaç.la.. 

rmızı temin ediniz. 

&yoğlunda 

~ BAKER Mağazaları 
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A vrupanın bayat, kurtlu çocuk g~d :llarından 

sakınınız! Yavrularınızın midesini abur 

cuburla do~durmaytnız! Tabii, saf, lezzet& 

na çocuklar bayılıyor. Çok i~tihah ve severek büyürler. Bu saf 
özlü unlar vitamini bol, gıda.gı çok ve kalorisi yüksektir. Bü
tün çocuk doktorları buna şehadet eder. A vnıpada daiına dip
lomalarla musaddak birinciliği kazanmı~tır. Bu kadar yüksek 
evsafa malik tabii gıda ancak H A S A N Ö Z L O U N • 
LARIDIR. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Cavdar öziiunlarını cocukların11i\ vQrlir.ini2 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz. 

Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

nr. Dökülmesini keser Kepek 
ıeri tamamen giderir ve bü 
vüme kabiliyetini artırarak sac: 
ııra yeniden hayat verir. Koku 

~u litif. ku ' lanışı kolay bir saç 

·ksiridir. 
1 INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU . IST ANBUt 

1Türk Hava Kurumu
1 

\ 

BUYUK PIY ANGOSU 
D~rdüncü Kefda 11 Şubat 938 dedir .. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15 000. 12.000. 10.000 Liralık ikramiyeleri~ 

(20 000 ve 10.000) lira 1 ık iki adet mükafat vardır .•• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengın eden 

bu . piyangoya iştirak ediniz .•• 

Sahıbı: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşrıyatı ldare Eden: 8. SAL.Ut 
1 Gazeteeilik ve !\'.3şriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 


